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9–1–2020

உள்ளடக்்கம்

பக்கங்கள்

1. இரங்கற்குறிப்பு—

முன்னாள் உறுப்பி்ர் திரு. வெ. ்கருணனாமூர்த்தி 
அெர்்கள் மறைவு 179-180

2. வினாக்்கள–விமட்கள— 180-461

(அ) உடுககுறியிட்ட வி்னாக்கள் 180-221

(ஆ) உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள் 
(படடியல்கள் 1 முதல 3 ெறை) 222-461

3. ெ்கவல் க்காரல்— 461-472

(அ) குடியுரிறம திருத்தச் சட்டம் குறித்து 
ச ட ்ட ம ன ை த் தி ல  தீ ர் ம னா ் ம்    
நிறைவெறைக வ்கனாருதல 461-462

திரு. துறைமுரு்கன 461-462

(ஆ) ்கற்டயநலலூர் வதனாகுதி, வசனாக்கம்படடி,  
்கனாெல துறை ெனா்க்ம் வமனாதி 
உயிரிழநவதனார் குடும்பங்களுககு 
நிெனாைணம் 463-465

*திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் 463-464

மனாண்புமிகு திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி 464-465

(இ) ஆத்தூர் வதனாகுதி, வதத்துப்படடி,  
யனாற் தனாககி உயிரிழநதெரின 
குடும்பத்திறகு நிெனாைணம் 465

மனாண்புமிகு திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி 465
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3. ெ்கவல் க்காரல்—வதனா்டர்ச்சி

(ஈ) ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், மனாரிமங்கலம் 
ஆடவ்டனாவில ்க்டத்தப்பட்டெறைக 
்கனாப்பனாறறும் முயறசியில உயிரிழநத 
திரு. ஏவ்கஷ் மறறும் சில இறைஞர்்களுககு 
நிெனாைணம் 465-467

   மனாண்புமிகு திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி 465-467
(உ) ்கனனியனாகுமரி, ்களியக்கனாவிறை வசனாதற்ச் 

சனாெடியில பணியிலிருநதவபனாது சு்டப்படடு 
உயிரிழநத சிைப்பு உதவி ஆயெனாைர் திரு. 
விலசன குடும்பத்திறகு நிெனாைணம் 467-468
 மனாண்புமிகு திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி 467-468

(ஊ) துறைமு்கம் வதனாகுதி, வசனற் 
நதி்கள் பனாது்கனாப்புத் திட்டம், கூெம் 
நதிக ்கறைவயனாைம் ெசிககும் மக்கறை 
மறுகுடியமர்வு வசயதல 468-472

  திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு 469-470
  மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 470-472

4. அறிவிப்பு்கள— 473-474, 
495-500

(அ) “்கனாகிதமிலலனா சட்டமனைம்’’ எனனும் 
இலககிற  ்எயதும் ெற்கயில உடுககுறியி்டனாத 
வி்னாக்கள்-விற்ட்கள்,் படடியல்கள், 
குழுக்களின அறிகற்க்கள், வபைறெமுன 
றெ க ்க ப் வப ற ை  அறிவி கற்க ்கள் /
ஆண்்டறிகற்க்கள்/ தணிகற்க அறிகற்க்கள், 
ஏற்ய தனாள்்கள் மறறும் ஆளுநர் வபருறைககு 
நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்தின மீதனா் 
திருத்தங்கள் ஆகியறெ உறுப்பி்ர்்களுககு 
வமனவபனாருள் ெடிவில மின்ஞ்சலமூலம் 
அனுப்பி றெக்கப்வபறுதல 473-474
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4. அறிவிப்பு்கள— வதனா்டர்ச்சி

(ஆ) கூடுதல வசலவிற்கனா் மனானியக 
வ்கனாரிகற்க்கள் (இைண்்டனாெது),  
2019-2020, முனவமனாழிதல (ஆ.வச.) 

495

(இ) தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு, 
2020 (ஆ.இ.)

500

 5. அறிக்ம்க்கள அளிதெல் 474-476

(அ) வபனாதுக ்கணககுக குழு 474

(ஆ) வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழு 474-475

(இ) சட்ட விதி்கள் ஆயவுக குழு 475

(ஈ) அைசு உறுதிவமனாழிக குழு 475

(உ) மனுக்கள் குழு 476

6. அரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (அறிமு்கம் தசயெல்)— 476,501

(அ) தமிழநனாடு வசனாத்து உரிறமயனாைர்்கள் மறறும் 
ெனா்டற்கதனாைர்்களின உரிறம்கள் மறறும் 
வபனாறுப்பு்கள் முறைப்படுத்துதல (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020 476-477

 மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 476-477

(ஆ) தமிழநனாடு மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

477-478

 மனாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி 477-478

 திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனா 477

(இ) தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனவுடிவு, 2020

478-479

 மனாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி 478-479

 திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு 478
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6. அரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (அறிமு்கம் தசயெல்)— 
வதனா்டர்ச்சி

(ஈ) தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் 
(இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 
2020 479-480

  மனாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி 479-480

  திரு. மனா. சுப்பிைமணியன 479

(உ) தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020 480-481

  மனாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி 480-481

(ஊ) தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (இைண்்டனாம் 
திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020 481-482

  மனாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி 481-482

  திரு. ஏ.பி. நநதகுமனார் 481

(எ) தமிழநனாடு ்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் 
பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 
2020 482-483

  மனாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம் 482-483

  திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் 482

(ஏ) தமிழநனாடு நீக்கைவு வசயதல சட்ட 
முனெடிவு, 2020 483-484

  மனாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம் 483-484

  திரு. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி 483

(ஐ) தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல 
பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 
2020 484-485

  மனாண்புமிகு திரு. உடுமறல  
K. ைனாதனாகிருஷ்ணன 484-485
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6. அரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (அறிமு்கம் தசயெல்)— 
வதனா்டர்ச்சி

(ஒ) தமிழநனாடு சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் 
ெரி (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020 485-486

  மனாண்புமிகு திரு. வ்க.சி. வீைமணி 485-486

  திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன 485

(ஓ) தமிழநனாடு இறச மறறும் ்கவின ்கறல 
பல்கறலக்கழ்கம்  மறறும் தனியனார் 
்கலலூரி்கள் (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) 
திருத்தச் சட்டமுனெடிவு, 2020 486-487

  *மனாண்புமிகு திரு. ்க. பனாண்டியைனாஜன 486-487

  திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன 486

(ஒை) தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு, 
2020 501

  மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 501

7. இரண்டாவது துமை நிதிநிமை அறிக்ம்க,  
2019-2020, அளிதெல்— 487-494

மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 487-495

8. அரசினர் தீர்ைானங்கள— 494-495, 
675-676, 
760-761

(அ) ஆளுநர் வபருறைககு நனறி 
வதரிவிககும் தீர்மனா்த்தினமீதனா் 
விெனாதத்றதத் தள்ளிறெத்து கூடுதல 
வசலவிற்கனா் மனானியக வ்கனாரிகற்க்கள் 
முனவமனாழியப்வபறறு ெனாகவ்கடுப்பிறகு 
எடுத்துகவ்கனாள்ளுதல 494-495

 மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 494-495
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8. அரசினர் தீர்ைானங்கள—வதனா்டர்ச்சி

(ஆ) வபைறெ விதி்கள் 30, 130 மறறும் 132 
ஆகியெறறைத் தைர்த்துதல 675-676

  மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 675-676

(இ) வபைறெ மீண்டும் கூடும் நனாள் குறிப்பி்டப் 
வபைனாமல  ஒத்திறெக்கப் வபறுதல 760-761

  மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 761

9. அரசினர் ெனித தீர்ைானம்— 747-760

நனா்டனாளுமனை இரு அறெ்களிலும் 
நிறைவெறைப்வபறை 2019 ஆம் ஆண்டு 
அைசறமப்பு (நூறறு இருபத்து ஆைனாெது 
திருத்தச்) சட்டமுனெடிவி்னால வசயயக 
்கருதப்வபறறுள்ை இநதிய அைசறமப்பின 
368-ெது பிரிவின (2) ஆம் பகுதியின 
்கனாப்புறை (d) பகுதியின ெைம்வபலறலககுள் 
ெரும் திருத்தங்களுககு ஏறபளித்தல 747-760

 மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 747,  
755-759

 திரு. துறைமுரு்கன 748-752

 திருமதி எஸ். விஜயதைணி 752-753

 திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் 754

 *்டனாக்டர் (திருமதி) நனானசி ஆன சிநதியனா 
பிைனானசிஸ் 755

10. கூடுெல் தசைவிற்்கான ைானியக் க்காரிக்ம்க்கள 
(இரண்டாவது), 2019-2020, வாக்த்கடுப்பு— 495-500

  மனாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம் 496
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11. ஆளுநர் கேருமரக்கு நனறி தெரிவிக்கும் தீர்ைானம்-
விவாெததிற்்கான ேதிலுமர—

501-675, 
677-678

மனாண்புமிகு திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி 627-664, 
668-669, 
672-674, 
677-678

திரு. துறைமுரு்கன 654-655, 
664-668, 
672, 677

திரு. எ.ெ. வெலு 656

மனாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி 666-667, 
673

திருமதி எஸ். விஜயதைணி 670

திரு. வச. ்கருணனாஸ் 670-671

திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் 671

12. அரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (ஆயவு தசயெல்)— 678-747

(அ) தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு, 
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ெமிழநாடு சடடைன்றப் கேரமவ

வி்காரி, ைார்்கழி 24, திருவளளுவர் ஆண்டு–2050 

2020 ஜனவரி 9, வியாழக்கிழமை
வசனற், புனித ஜனார்ஜ் வ்கனாடற்டயிலுள்ை சட்டமனைப் 

வபைறெ மண்்டபத்தில மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர்
திரு. ே. ெனோல் அெர்்கள் தறலறமயில ்கனாறல 10–00 மணியைவில 
வபைறெ கூடியது. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்:

“எண்ணிய எண்ணியனாஙகு எயதுப எண்ணியனார்  
திண்ணியர் ஆ்கப் வபறின.”

ஒரு வசயறலச் வசயய வெண்டுவமனறு எண்ணி, எண்ணியபடி 
வசயல ஆறறுெதில உறுதியு்டன இருப்பனாைனா்னால, அெர் 
எண்ணியபடிவய வசயலில வெறறி அற்டெனார். 

1. இரங்கற்குறிப்பு
முன்னாள் உறுப்பி்ர் திரு. வெ. கருணனாமூர்த்தி 

அெர்கள் மறைவு

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: தமிழநனாடு சட்டமனைப் வபைறெ 
முன்னாள் உறுப்பி்ர் திரு. வெ. ்கருணனாமூர்த்தி அெர்்கள் 5–1–2020 
அனறு மறைவுறை வசயதியிற் இப்வபைறெககு ெருத்தத்து்டன 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

திரு. வெ. ்கருணனாமூர்த்தி அெர்்கள் 1977–1980 ஆம் ஆண்டு்களில 
வஜயஙவ்கனாண்்டம் வதனாகுதியிலிருநது தமிழநனாடு சட்டமனைப் 
வபைறெககுத் வதர்நவதடுக்கப்படடு, பனாைனாட்டத்தக்க ெற்கயில 
பணியனாறறி்னார்்கள். 

 இம்முன்னாள் உறுப்பி்ைது மறைெனால அெறைப் பிரிநது 
ெருநதும் அெர்தம் குடும்பத்தி்ருககு ஆழநத இைங்கறலயும், 
அனுதனாபத்றதயும் இப்வபைறெயின சனார்பிலும், என சனார்பிலும் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
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மறைநத இப்வபருநதற்கககு மரியனாறத வசலுத்தும் ெற்கயில 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் எழுநது நினறு இைண்டு 
மணித்துளி்கள் அறமதி ்கனாககுமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

 (உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் எழுநது நினறு இைண்டு 
மணித்துளி்கள் அறமதி ்கனாத்த்ர்.)

2. வினாக்்கள–விமட்கள
 (அ) உடுக்குறியிட்ட வி்னாக்கள் 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னாக்கள்–விற்ட்கள். வி்னா 
ெரிறச எண் 16, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. த. மவ்னா தங்கைனாஜ், 
மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு 
வமம்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

16—

பள்ளிறைத் தரம் உைர்த்துதல்

*56984—திரு. ெ. ைகனா ெங்கராஜ்:

மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும்  
விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

பத்மநனாபபுைம் வதனாகுதி, ஆறறூர் வபரூைனாடசி, வதனாட்டெனாைம் 
பகுதியில உள்ை நடுநிறலப் பள்ளிறய உயர்நிறலப் பள்ளியனா்கத் 
தைம் உயர்த்த அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

2016 முதல 2019 ஆம் ஆண்டு ெறையில 295 ஊைனாடசி 
ஒனறிய நடுநிறலப் பள்ளி்கள் உயர்நிறலப் பள்ளி்கைனா்கத் தைம் 
உயர்த்தப்படடுள்ை். பத்மநனாபபுைம் வதனாகுதி, ஆறறூர் வபரூைனாடசி, 
வதனாட்டெனாைம் நடுநிறலப் பள்ளிறய உயர்நிறலப் பள்ளியனா்கத்  
தைம் உயர்த்த அப்பள்ளி அைசின நிபநதற்்கறைப் பூர்த்தி 
வசயயனாததனால, அப்பள்ளிறய உயர்நிறலப் பள்ளியனா்கத் தைம் 
உயர்த்த இயலவிலறல எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.



181வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 9]

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. த. மவ்னா தங்கைனாஜ், இருகற்கயில இலறல. மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. மு.வப. கிரி அெர்்கள். 

திரு. மு.தே கிரி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை,   
வசங்கம் சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட வபரும்பனாக்கம் 
கிைனாமத்தில, நனான பிைநத ஊரில, நனான படித்த பள்ளி 
அஙகுள்ைது. 6 கிவலனா மீட்டர் தூைம் ந்டநது வசனறு 
திருெண்ணனாமறலயில நனாங்கள் 6 ஆம் ெகுப்பு படித்த அநதப் 
பள்ளிறய, தறலெர் ்கறலஞர் அெர்்கள் ஆடசிக்கனாலத்தில, 
எங்கள் அயயனா, ஆறைலமிக்க எங்கள் மனாெட்டச் வசயலனாைர் 
திரு. எ.ெ. வெலு அெர்்கள் அறத நடுநிறலப் பள்ளியனா்கத் தைமுயர்த்தித் 
தநதனார்்கள். நனான சட்டமனை உறுப்பி்ைனா்கப் வபனாறுப்வபறைது 
முதல, எனனுற்டய ்கனனிப் வபச்சிலிருநது இனறு ெறையில 
வதனா்டர்நது அநத நடுநிறலப் பள்ளிறய உயர்நிறலப் பள்ளியனா்கத் 
தைமுயர்த்தித் தை வெண்டுவமனறு வ்கடடுகவ்கனாண்டிருககிவைன. 
சட்டமனை உறுப்பி்ைனா் நனான படித்த, என பள்ளிககு 6 கிவலனா 
மீட்டர் தூைம் ந்டநது ெநதுதனான இன்மும் மனாணெர்்கள் படித்துக 
வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். இநத ஆண்்டனாெது, உங்கள் பரிநதுறைவயனாடு 
அநத நடுநிறலப் பள்ளிறய உயர்நிறலப் பள்ளியனா்கத் தைமுயர்த்தித் 
தருெனார்்கைனா எனபறதத் தங்கள் மூலமனா்க அறிய விரும்புகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு சட்டமனை உறுப்பி்ர், 
தனான படித்த நடுநிறலப் பள்ளி எனறு குறிப்பிடடுள்ைனார். 
உறுப்பி்ர் குறிப்பிடுகினை வசங்கம் வதனாகுதியில உள்ை பள்ளிறயப் 
வபனாறுத்தெறையிலும் உயர்நிறலப் பள்ளியனாககுெதறகு 50 
மனாணெர்்கள் படிக்க வெண்டுவமனறு அைசு நிர்ணயித்திருககிைது. 
ஒரு இலடசம் ரூபனாய நிதி ெழங்கப்ப்ட வெண்டும். குறைநதது மூனறு 
ஏக்கர் நிலங்கள் வதறெ. ஆ்கவெ, அற்த்து நிபநதற்்கறையும் 
பூர்த்தி வசயதனால, நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களின 
்கெ்த்திறகு எடுத்துச்வசனறு, இநத ஆண்டு அறதப் பறறி அைசு 
பரிசீலிககும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.எஸ். வதன்ைசு அெர்்கள்.
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திரு. க்க.எஸ். தெனனரசு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு இதய வதயெம் புைடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்கள் துயில வ்கனாண்டிருககும் திறச வநனாககி ெணஙகுகிவைன. 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின நலலனாடசிறய சிைப்பனா்க 
ெழிந்டத்துகினை நலலனாடசி நனாய்கன; குடிமைனாமத்து நனாய்கன; மறழ 
ைனாசி நனாய்கன; மனாண்புமிகு அண்ணன முதலெர் அெர்்கறையும், 
ஜலலிக்கடடு நனாய்கன; மனித வநய பண்பனாைர் அருறம அண்ணன 
மனாண்புமிகு துறண முதலெர் அெர்்கறையும் ெணஙகுகிவைன. 
மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துறை அறமச்சர் அெர்்களுககு 
இனறைககு பிைநத நனாள் எனபதனால, ெனாழும் ்கனாமைனாஜைனா்க 
இருநது ெனாழநது வ்கனாண்டிருககினை பள்ளிக ்கலவித் துறை 
அறமச்சர், எனனுற்டய அைசியல ெழி்கனாடடி, அண்ணன திரு. 
வ்க.ஏ.எஸ். அெர்்களுககு எனனுற்டய பிைநத நனாள் ெனாழத்து்கறைத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

முறப்கல 10–05

ஈவைனாடு, வபரிய ெலசு நடுநிறலப் பள்ளிறய உயர்நிறலப் 
பள்ளியனா்கத் தைம் உயர்த்திக வ்கனாடுப்பதறகு மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் அெர்்கள் முனெருெனாைனா எ் அறிய விரும்புகிவைன. 
சட்டமனை உறுப்பி்ர் வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது நூல்கம் 
்கடடுெதறகு முனபு அனுமதி ெழங்கப்பட்டது. இப்வபனாழுது 
நூல்கம் ்கடடுெதறகு அனுமதி ெழங்கப்படுெதிலறல. ‘ஒரு 
நூல்கத்றதத் திைநதனால 10 சிறைச்சனாறல்கறை மூடுெதறகு 
சமம்’ எனறு வபைறிஞர் அண்ணனா அெர்்கள் வசனான்னார்்கள். 
அநதெற்கயில சட்டமனை உறுப்பி்ருற்டய வதனாகுதி வமம்பனாடடு 
நிதியிலிருநது நூல்கம் ்கடடுெதறகு மனாண்புமிகு அறமச்சர் 
அெர்்கள் அனுமதி ெழஙகுமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. சட்டமனை 
உறுப்பி்ருற்டய வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது அைசு 
உதவிவபறும் பள்ளி்களுககு ்கட்ட்டம் ்கடடுெதறகு முனபு நிதி 
ஒதுக்கப்பட்டது. ஆ்னால இப்வபனாழுது அது நிறுத்தப்படடிருககிைது. 
அறதயும் வபறறுத் தருமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. ்க்டநத 
ஆண்டு பிைநதநனாள் விழனாவிலதனான நூல்கத்றதக வ்கடடிருநவதன. 
அனுமதி வ்கனாடுப்பதனா்கச் வசனாலலியிருநதனார்்கள். இனனும் அதறகு 
அைசனாறண ெழங்கவிலறல. அைசனாறண ெழஙகுெனாைனா எனறு 
வ்கடடுகவ்கனாண்டு, நடுநிறலப் பள்ளிறய உயர்நிறலப் பள்ளியனா்கத் 
தைம் உயர்த்திக வ்கனாடுப்பனாைனா எனறு தங்கள் ெனாயிலனா்கக வ்கடடு 
அமர்கிவைன. நனறி, ெணக்கம்.
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்  
திரு. வதன்ைசு அெர்்கள் குறிப்பிடுகிைவபனாழுது உயர்நிறலப் 
பள்ளிறயத் தைம் உயர்த்தித் தை வெண்டுவமனறு ஒரு வெண்டுவ்கனாள் 
விடுத்தனார். அறதயும் இநத அைசு இநத ஆண்டு பரிசீலிககும் 
எனபறதயும் இநத வநைத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
அறதப்வபனால, ‘நூல்கத்திற்கனா்க சட்டமனை உறுப்பி்ர் வதனாகுதி 
வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது நனான நிதி ெழஙகுகிவைன, அதறகு அனுமதி 
அளிக்க வெண்டும்’ எனறு வ்கட்டனார்்கள். அநத அனுமதியும் மி்க 
விறைவிவலவய உங்களுககு வபறறுத் தைப்படும். நீங்கள் அழ்கனா் 
முறையில நூல்கத்றதக ்கடடுெதறகு அைசு அனுமதி ெழஙகும் 
எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் மூலமனா்கத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ெனாற்க சநதிைவச்கர் அெர்்கள்.

திரு. வாம்க சந்திரகச்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, வசனற் ந்கரிவல Indian Institute of Technology 
எனறு வசனாலலப்படும் IIT நிறுெ்ம் இயஙகி ெருகிைது. இது மத்திய  
அைசின ்கடடுப்பனாடடில இருநதனாலும் IIT நிருெனா்கம் எடுத்த 
ஒரு ந்டெடிகற்க, வெைச்வசரி மக்கள் பிைச்சிற்யனா்க 
உருவெடுத்துள்ைதனால அைசுககும், மனாண்புமிகு முதலெர் 
அெர்்களுககும் வதரிவிக்க வெண்டியது சட்டமனை உறுப்பி்ைனாகிய 
எ்து ்க்டறம எ்க ்கருதுகிவைன. 

1964 ஆம் ஆண்டு IIT, Madras நிறுெ்ம், வெைச்வசரி 
்கனாநதி சனாறலறயவயனாடடியுள்ை வபரும்பனாலனா் நிலங்கறை 
விெசனாயி்களி்டமிருநது ெனாஙகி உருெனாக்கப்பட்டது. அப்வபனாது, 
பகுதி மக்களின நலன்களிலும், ெைர்ச்சியிலும் IIT நிறுெ்ம் 
வபரிதும் உதவும் எனறு மக்களி்டம் உறுதி அளித்திருநதது. 
IIT ெைனா்கத்திறகு பிைதனா் ெனாயில தவிை 3 பகுதி்களில 3 
சிறிய gates உள்ை். அதில ஒனறு, வெைச்வசரி வதனாகுதியில 
 179–ெது ward, ்கனாநதி சனாறலயில அறமநதுள்ைது. 50 ஆண்டு்களுககு 
வமலனா்க அறத மக்கள் பயனபடுத்தி ெருகிைனார்்கள். அநத gate–ஐ 
திடீவைனறு 24–12–2019 அனறு எடுத்துவிடடு, சுெர் எழுப்பி 
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மூடிவிட்டனார்்கள். இத்னால அஙகு பணிபுரியும் ஊழியர்்கள் மறறும் 
ஓயவுவபறை ஊழியர்்கள், உதவித் வதனாற்க மறறும் மருத்துெ சிகிச்றச 
வபறுெதறகு 3 கி.மீ. சுறறி உள்வை ெை வெண்டியுள்ைது. வமலும் IIT 
ெைனா்கத்தின உள்வை Vanavani, KV–IIT எ் இைண்டு பள்ளி்களில 
படிககும் மனாணெர்்கள் மிகுநத சிைமத்திறகு உள்ைனாகிைனார்்கள். 
இறெ எலலனாெறறையும்வி்ட மக்களி்டம் இப்பிைச்சிற் sensitive 
feelings–ஐ உருெனாககியுள்ைது. ்கனாைணம், அப்பகுதி முழுக்க ெனாழும் 
மக்கள் ஆதி திைனாவி்டர்்கைனாெனார்்கள். தங்களுககு மடடுவம இநத 
நிறல உருெனாக்கப்படடுள்ைது எ் அெர்்கள் ம்ம் புண்ப்டககூடிய 
ெற்கயில, வெதற்மிக்க உணர்ெனா்க இதற்க ்கருதுகிைனார்்கள். 
எ்வெ, மீண்டும் ்கனாநதி சனாறலயில உள்ை gate–ஐத் திைநது, மக்களின 
சமூ்கம் சனார்நத வெதற் தரும் தடுப்புச் சுெறை அ்கறை மனாண்புமிகு 
முதலெர் அெர்்கள் ந்டெடிகற்க எடுக்க வெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இது எனனுற்டய துறைககு ெருகினை வ்கள்வி 
அலல. இருநதனாலும்கூ்ட, IIT எனை முறையில, வெைச்வசரியில 
இருக்கககூடிய மக்கள், அதுவும் ஆதி திைனாவி்ட மக்கள் ெரும் ெழியில 
சுெர் எழுப்பப்படடிருககிைது, அஙவ்க ஒரு ெழி இருநதிருககிைது எனறு 
குறிப்பிட்டனார்்கள். நம்முற்டய உயர் ்கலவித் துறை அறமச்சரும், 
நனானும் அெர்்கவைனாடு வபசி, மத்திய அைசி்டமிருநது அறத 
உ்ட்டியனா்கத் திைப்பதற்கனா் உத்தைறெ வபறுெதறகு நம்முற்டய 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களுற்டய ்கெ்த்திறகு எடுத்துச் 
வசலகிவைனாம் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 17, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் முற்ெர் ்க. வபனானமுடி, மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

17—
பகுதிநேர நிைனாை விறைக் கற்ட

*52675—முமனவர் ்க. தோனமுடி:
மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 

கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—
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திருகவ்கனாவிலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வசன்குணம் மறறும் 
மணம்பூண்டி நியனாய விறலக ்கற்ட்கறைப் பிரித்து பகுதிவநை நியனாய 
விறலக ்கற்ட அறமக்க அைசு முனெருமனா?

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

்கள்ைககுறிச்சி மனாெட்டம், திருகவ்கனாவிலூர் வதனாகுதி, முற்கயூர் 
ஒனறியம், ஆ. கூ்டலூர் வதனா்டக்க வெைனாண்றம கூடடுைவுக ்க்டன 
சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில புைெற்ட பகுதிறயச் வசர்நத 110 
குடும்ப அடற்ட்கறையும் வசர்த்து 1,010 குடும்ப அடற்ட்களு்டன 
வசன்குணம் முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட வசயலபடடு 
ெருகிைது. அை்கண்்டநலலூர் வதனா்டக்க வெைனாண்றம கூடடுைவுக 
்க்டன சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில மணம்பூண்டி முழுவநை நியனாய 
விறலக ்கற்ட 1 கி.மீ. சுறைைவுககுடபட்ட பகுதி்களில உள்ை 1,291 
குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு ெருகிைது. பகுதிவநைக ்கற்ட 
புதியதனா்க அறமக்க வெண்டுவமனில குறைநதபடசம் 150 குடும்ப 
அடற்ட்களும், தனாயக ்கற்டககும், புதியதனா்க துெங்கக வ்கனாரும் 
பகுதிவநை நியனாயவிறலக ்கற்டககும் குறைநதபடசம் 1.5 கி.மீ. தூைம் 
இருக்க வெண்டுவமனை அைசின நிபநதற்்கள் பூர்த்தியனா்கனாததனால, 
இவ்விைண்டு இ்டங்களிலும் புதிய பகுதிவநை நியனாய விறலக 
்கற்ட அறமக்க சனாத்தியககூறு்கள் இலறல எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

 முறப்கல 10–10

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்  
முற்ெர் ்க. வபனானமுடி, இருகற்கயில இலறல. மனாண்புமிகு  
உறுப்பி்ர் திரு. அனபில மவ்கஷ் வபனாயயனாவமனாழி அெர்்கள்.

திரு. அனபில் ைக்கஷ் தோயயாதைாழி: மனாண்புமிகு  
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, எனனுற்டய திருவெறும்பூர் 
வதனாகுதிககுடபட்ட திருவநடுஙகுைம் ஊைனாடசியில,  
கீழமனாங்கனாெ்ம், வமலமனாங்கனாெ்ம் எனை இைண்டு சிறிய 
கிைனாமங்கள் இருககினை். கீழமனாங்கனாெ்த்தில ஒடடுவமனாத்தமனா்க 
167 ்கனார்டு்களும், வமலமனாங்கனாெ்த்தில 75 ்கனார்டு்களும், ஆ்க ஏைத்தனாழ 
242 ்கனார்டு்கள் இருககினை். திருவநடுஙகுைம் கிைனாமத்து்டன 
இநதக ்கனார்டு்கறைவயலலனாம் இறணத்ததனால இஙகிருககினை 
மக்கள் 3 கி.மீ. தூைம் ந்டநது வசனறுதனான வபனாருட்கறை ெனாங்க 
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வெண்டிய சூழநிறல இருககிைது. ஒரு கிைனாமத்திலிருநது மறவைனாரு 
கிைனாமத்திறகுச் வசலகினைவபனாது அஙகிருககினை மக்களு்டன 
ெனாயத்த்கைனாறு ஏறபடுதல வபனானை சூழநிறல நிலவுகிைது. 
வநறறையதி்ம் மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் இநத அறெயில 
வபசும்வபனாது, சிைப்பு வநர்வு்களில பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 
்கண்டிப்பனா்க அறமத்துத் தைப்படும் எனறு வசனாலலியிருககிைனார்்கள். 
இநதப் பகுதியில மக்கள் railway gate–ஐக ்க்டநதும், ஒரு ஆறறுப் 
பனாலத்றதக ்க்டநதும் அஙகு வசலல வெண்டிய சூழநிறல்கவைலலனாம் 
இருககினை். ஆ்கவெ, 167 ்கனார்டு்கள் இருககினை கீழமனாங்கனாெ்த்தில 
ஒரு பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்டறய அறமத்துத் தநதனால, 
வமலமனாங்கனாெ்ம் கிைனாம மக்களும் அஙகு ெநது வபனாருட்கறைப் 
வபறறுகவ்கனாள்ளும் சூழநிறல உருெனாகும். ஏவ்னைனால, அநதப் 
பகுதியில ெசிககினை மக்கள், குறிப்பனா்க, வபண்்கள் றெககினை 
முககியமனா் வ்கனாரிகற்கவய இதுெனா்கத்தனான இருககிைது. ஆ்கவெ, 
தயவுகூர்நது இறதக ்கருத்தில வ்கனாண்டு, மனாண்புமிகு அறமச்சர் 
அெர்்கள் அஙகு பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்டறய அறமத்துத் தை 
ஆெ் வசயெனார்்கைனா எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அனபில மவ்கஷ் 
வபனாயயனாவமனாழி அெர்்கள் வ்கனாரியிருககினை அநதக ்கற்டறய 
அறமப்பது குறித்து மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களுற்டய 
்கெ்த்திறகு எடுத்துச் வசனறு, சிைப்பு இ்மனா்க, அநதக ்கற்டறய 
அறமப்பதற்கனா்க துறை ரீதியனா்க அைசு பரிசீலிககும். ஏறவ்க்வெ, 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு வபரியபலமறல எனை இ்டத்தில 
57 ்கனார்டு்கள் உள்ை நிறலயில, கிைனாம மக்களுககு மனாதநவதனாறும் 
இைண்டு முறை வசனறு வபனாருட்கறைக வ்கனாடுககிைனார்்கள். 
அவதவபனானறு, சின்பலமறல எனை கிைனாமத்தில 157
்கனார்டு்கள்தனான இருககினை். அஙகும் வ்கனாண்டு வபனாயக 
வ்கனாடுககிைனார்்கள். ஆ்க, இநத அைசு ஆடசிககு ெநத பிைகு 
பனாைபடசமறை முறையில, இதுவபனானை சிைமங்கள் உள்ை பகுதி்களில, 
சிைப்பு இ்மனா்கக ்கருதி, ந்கரும் நியனாய விறலக ்கற்ட்கறைக 
வ்கனாடுப்பதறவ்கனா அலலது பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்டறய 
அறமப்பதறவ்கனா ெழிெற்க ஏறபடுத்தப்படடுள்ைது. எ்வெ, 
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மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களின மூலமனா்க நிச்சயமனா்க 
ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் 
ஆர்.டி. அைசு அெர்்கள்.

டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ெைலனாைனாய ெனாழும் எங்கள் தறலெறை ெணஙகுகிவைன. 
வசயயூர் வதனாகுதி மி்கவும் பினதஙகிய வதனாகுதி. அடிப்பற்ட 
ெசதி்கள் அற்த்தும் சரிெை கிற்டக்கனாத ஒரு வதனாகுதியனா்க 
இருநதுவ்கனாண்டிருககிைது. இநத நிறலயில, கூெத்தூறை  
உள்ை்டககிய நனாெக்கல பகுதியில, பகுதிவநை நியனாய விறலக  
்கற்டறய அறமத்துத் தருமனாறு வெண்டுகிவைன. 
வெள்ைனவ்கனாண்்டனாபுைம் பகுதியில, இநதலூர், ெனனிநலலூர் 
பறழய ்கனாலனி, சிறுமயிலூர் மறறும் வி்டனால பகுதி்களில உள்ை 
நியனாய விறலக ்கற்ட்கள் மி்கவும் சிதிலமற்டநது, பயனபனாடடிறகு 
உ்கநத நிறலயில இலலனாததனாலும், பலவெறு நிறல்களில மக்கள் 
அெதிப்படுகினை நிறலயில உள்ைதனாலும், வமற்கண்்ட பகுதி்களில 
சிதிலமற்டநத நியனாய விறலக ்கற்ட்கறைப் புதுப்பித்துத் தருமனாறு 
தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கறைக வ்கடடு 
அமர்கினவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, வபனாதுெனா்க பகுதிவநை நியனாய விறலக 
்கற்ட்கறை துறை ரீதியனா்கவெனா, சங்கங்கள் மூலமனா்கவெனா  
பைனாமரிப்பது எனபது இயலனாத ்கனாரியம். ஏவ்னைனால, அநதப்  
பகுதி மக்களுககு இலெசமனா்கக வ்கனாடுக்க வெண்டுவமனை  
condition–உ்டனதனான அநதக ்கற்ட்கறைப் பிரித்துக   
வ்கனாடுககினவைனாம். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் வசனான்து 
வபனானறு, பழுதற்டநத ்கற்ட்கள் இருப்பின, அதற்கனா் மனாறறு  
இ்டத்றத மனாண்புமிகு சட்டமனை உறுப்பி்ர் பனார்த்துக 
வ்கனாடுப்பனாவையனா்னால, அநத இ்டத்தில ்கற்டறய அறமத்துக 
வ்கனாள்ைலனாம். பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க 
வெண்டியபடசத்தில, கிைனாமப்புைமனா்க இருநதனால 1½ கி.மீ. தூைமும் 
150 ்கனார்டு்களும், சில பகுதி்களில 500 ்கனார்டு்களும் இருக்க வெண்டும். 
இலலனாவிட்டனால, இறத சிைப்பி்மனா்கக ்கருதி, ந்டெடிகற்க 
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எடுக்க வெண்டும். இதுவபனானறு நிறைய மனாமனை உறுப்பி்ர்்கள் 
வ்கடடிருககிைனார்்கள்; இதுவபனானை இ்டங்களில எப்படிச் வசயயலனாம் 
எனறு மனாண்புமிகு உணவு மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல 
துறை அறமச்சர் அெர்்களி்டத்திலும் ்கலநது வபசி, மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்களின ்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டு வசலலப்படும். 

துறை ரீதியனா்க என் வசனாலகிைனார்்கவைனைனால, சட்ட 
விதிமுறை்களினபடி 150 ்கனார்டு்கள் இருக்க வெண்டும்; 500 
்கனார்டு்கள் இருக்க வெண்டும்; 800 ்கனார்டு்கள் இருக்க வெண்டும்; 
ந்கைப் பகுதியனா்க இருநதனால 1,000 ்கனார்டு்கள் இருக்க வெண்டும் 
எனறு வசனாலகிைனார்்கள். ஆ்கவெ, இதறகு விதிவிலககு அளித்து, 
இதுவபனானை ்கற்ட்கறைத் திைப்பதறகு ந்டெடிகற்க எடுப்பது 
குறித்து நனானும், மனாண்புமிகு உணவு மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் 
ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்களும் மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கறைச் சநதித்துப் வபசவிருககிவைனாம். அநதச் சநதிப்பு முடிநத 
பிைகு மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் எதிர்பனார்ககினை நலல 
முடிறெ மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்களின அைசு நிச்சயமனா்க எடுககும் எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 18, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன, மனாண்புமிகு 
மினசனாைம், மதுவிலககு மறறும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள்.

18—
புதிை மினமனாற்றி

*47337—திரு. சிவ.வீ. தையயநாென:
மனாண்புமிகு மினசனாைம், மதுவிலககு மறறும் ஆயத்தீர்றெத்  

துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ்கத்தககுறிச்சி ஊைனாடசி, 
்கண்ணியனாப்படடியில புதிய மினமனாறறி அறமக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி, மினசாரம், ைதுவிைக்கு ைற்றும் 
ஆயததீர்மவத தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, 
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மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வ்கனாரிய ்கத்தககுறிச்சி 
ஊைனாடசியில 110/22 துறண மின நிறலயத்திலிருநது வபனாதிய 
அைவிறகு சீைனா் மினசனாைம் ெழங்கப்படடுக வ்கனாண்டிருககிைது. 
இருநதனாலும், மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வ்கனாரிய பகுதியில 
மூனறு மினமனாறறி்கள் உள்ை். மின பளுவும் குறைெனா்கத்தனான 
இருககினைது. ஆ்னால, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
வ்கடடிருககினை பகுதி 11 கி.மீ. தூைத்தில இருககினை ்கனாைணத்தி்னால, 
அெர் வ்கனாரியபடி, புதிதனா்க ஒரு 63 KVA மினமனாறறி அறமக்க 
ஏறபனாடு வசயயப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

முறப்கல 10–15

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன அெர்்கள்.

திரு. சிவ. வீ. தையயநாென: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆலஙகுடி சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட 
்கத்தககுறிச்சி ஊைனாடசி, ்கண்ணியனாப்படடியில புதிய மினமனாறறி 
அறமக்க வெண்டுவமனை வ்கனாரிகற்கறய றெத்திருககினவைன. 
அவதனாடுமடடுமலல, ற்கககுறிச்சி ஊைனாடசிறயச் வசர்நத 
கூ்டலூர், முள்ைஙகுறிச்சி பகுதி்கள் remote villages ஆ்க உள்ை். 
இநதப் பகுதி்களுககு மினசனாைம் வசலலனாததனால மக்கள் மி்கவும் 
சிைமப்படுகிைனார்்கள். அநதப் பகுதியிலும் ஒரு புதிய மினமனாறறி 
அறமத்துத் தை வெண்டுவம்க வ்கடடுகவ்கனாள்ெவதனாடு, ஆலஙகுடி 
வதனாகுதியின வமறகுப் பகுதியனா் ெலலத்திைனாகவ்கனாடற்ட, 
வெண்ணெனாலகுடி, வ்கனாத்தகவ்கனாடற்ட, திருெைஙகுைம் உள்ளிட்ட 
20–ககும் வமறபட்ட ஊைனாடசி்களில சீைனா் மினசனாைம் கிற்டக்கனாத 
்கனாைணத்தனால விெசனாயி்கள், ெணி்கர்்கள், படிககினை மனாணெர்்கள் 
மி்கவும் சிைமப்படுகிைனார்்கள். அடிக்கடி மினதற்ட ஏறபடுகிைது. 
இதற்க ்கருத்திலவ்கனாண்டு அநதப் பகுதியில ஒரு துறண மின 
நிறலயம் அறமக்க வெண்டுவம் இவத அறெயில மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் அெர்்களி்டம் வ்கனாரிகற்க றெத்திருநவதன. மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் அெர்்களும் இ்டத்றதத் வதர்வு வசயது வ்கனாடுத்தனால, அநத 
இ்டத்திவல துறண மின நிறலயம் அறமககும் பணிறய நிறைவெறறித் 
தருெதனா்கச் வசனாலலியிருககினைனார்்கள். குறிப்பனா்க, இனறைககு 
ெம்பன பகுதியிவல வதனாட்டக்கறலத் துறைககுச் வசனாநதமனா் 4 
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ஏக்கர் இ்டத்றத மின ெனாரியத்திறகு ஒப்பற்டத்திருககினவைனாம். 
அப்பகுதி மக்களின நலற்க ்கருத்திலவ்கனாண்டு, ெம்பன பகுதியில 
விறைவில 110/22 KV துறண மின நிறலயம் அறமத்துத் தை 
மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் முனெருெனாைனா எனபறத அறிய 
விரும்புகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு மினசனாைம், 
மதுவிலககு மறறும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, வபனாதுெனா்கவெ, வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில 
ஒரு சில இ்டங்களில மின்ழுத்தம் குறைெனா்க இருககிைது. அதி்க 
தூைம் இருககினை ்கனாைணத்தி்னாலதனான மின தற்ட ஏறபடுகிைது. 
அதற்கனா்கத்தனான நனாங்கள் அநதநதப் பகுதி்களில அதி்கப் பளு உள்ை 
மினமனாறறி்கறை அறமக்க ஏறபனாடு வசயகினவைனாம். மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள், அநதப் பகுதியில வதனாட்டக்கறலத் துறைககுச் 
வசனாநதமனா் 4 ஏக்கர் நிலம் வ்கனாடுக்கப்படடிருப்பதனா்க இப்வபனாது 
வசனாலலியிருககிைனார்்கள். இ்டம் ெழங்கப்படடு, எங்களுககு 
ஒப்பற்டக்கப்படடிருநதனால, அதி்கனாரி்களு்டன அதுகுறித்து ஆயவு 
வசயது, துறண மின நிறலயம் அறமத்தனா்க வெண்டும். ஏவ்னில, 
அநதப் பகுதி முழுெதும் விெசனாயப் பகுதியனா்க இருககினை 
்கனாைணத்தனால, மின பளு குறைெனா்க இருககினை ்கனாைணத்தனால 
விெசனாய மின வமனாட்டனார்்களுககு பழுது ஏறபடுகிைது எனை 
பு்கனார்்கவைலலனாம் ெநதிருககினை். எ்வெ, அதற் ஆயவு வசயது 
உ்ட்டியனா்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன அெர்்கள்.

திரு. சிவ. வீ. தையயநாென: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆலஙகுடியில மினசனாை ெனாரியத்தின சனார்பனா்க புதிய 
வ்கனாட்ட அலுெல்கம் அறமக்கப்பட்டது. அநதப் புதிய வ்கனாட்ட 
அலுெல்கத்திறகு இதுெறை புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடித் தைப்ப்டனாத 
்கனாைணத்தனால, அஙகிருககினை அலுெல்கம் பனாச்சிகவ்கனாடற்டயிவல 
ஒரு remote பகுதியிவல இயஙகுகிைது. அஙகு internet ெசதி சரியனா்கக 
கிற்டக்கனாததனால, பய்னாளி்கள் மி்கவும் சிைமப்படுகிைனார்்கள். 
ஆலஙகுடி ந்கைப் பகுதியிவலவய வெைனாண்றமத் துறைககுச் 
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வசனாநதமனா் ்கட்ட்டங்கள் ்கனாலியனா்க இருககினை். அநதக 
்கட்ட்டங்களில மினெனாரிய வ்கனாட்ட அலுெல்கம் இயஙகுெதறகு 
ெழிெற்க வசயெவதனாடு, ஆலஙகுடியில மின ெனாரிய வ்கனாட்ட 
அலுெல்கத்திறகு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடித் தருெதறகு மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் அெர்்கள் முனெருெனாைனா எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க 
அறிய விரும்புகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு மினசனாைம், 
மதுவிலககு மறறும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் புதிய ்கட்ட்டம் 
்கட்ட வெண்டுவமனறு வ்கடடிருககிைனார். அெர் வசனாலகினை 
பகுதியில அதற்கனா் இ்டம் இருககினைதனா எனறு வதரியவிலறல. 
ஆ்னால, அதறகுண்்டனா் இ்டம் மினசனாை ெனாரியத்தி்டம் 
ஒப்பற்டக்கப்படடிருப்பின, ெருகினை நிதியனாண்டிவலவய ்கட்ட்டம் 
்கடடுெதறகுண்்டனா் ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும். 

மறவைனானறு, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் ஏறவ்க்வெ 
பறழய ்கட்ட்டங்கள் இருககினை் எனறு வசனாலலியிருககிைனார். 
அறெ அைசு ்கட்ட்டங்கைனா அலலது தனியனார் ்கட்ட்டங்கைனா 
எனபறத மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வசனாலெனாவையனா்னால, 
அதுவும் ஆயவு வசயயப்படும். தறவபனாது இயஙகிக வ்கனாண்டிருககும் 
அலுெல்கத்திறகு வெறு இ்டத்தில ்கட்ட்டம் இருககிைது எனறு 
வசனாலலியிருககினைனார்்கள். அது தனியனார் ்கட்ட்டமனா அலலது அைசு 
்கட்ட்டமனா எனபறதச் வசனான்னால, அதுவும் பரிசீலிக்கப்படும். 
மினசனாை ெனாரியத்தி்டம் இ்டம் ஒப்பற்டக்கப்படடிருநதனால 
ெருகினை நிதியனாண்டிவலவய SE Office ்கடடுெதறகு ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படும்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. ்கனார்த்திவ்கயன அெர்்கள்.

திரு. ே. ்கார்ததிக்கயன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, நம்முற்டய எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கறை 
ெணஙகுகிவைன. எனனுற்டய வெலூர் வதனாகுதியில சித்திறை மனாதம் 
புஷ்ப பலலககு அறமக்கப்படும். வெலூர் மனாந்கைம் Smart City 
ஆகியிருககிைது. எ்வெ, CMC road, வதனாட்டப்பனாறையம், மண்டித் 
வதரு, ்கனாநதி வைனாடு, மூஙகில மண்டித் வதரு, Officers Line, அண்ணனா 
சனாறல ஆகிய பகுதி்களில cables–ஐ எலலனாம் underground cables 
ஆ்க அறமத்துகவ்கனாடுத்தனால சிைப்பனா்க இருககும். ஏவ்னைனால, 
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smart city ஆ்க ெநதிருககினை ்கனாைணத்தனால, மினசனாை ெனாரிய  
staff–ஐ றெத்து, L&T வபனானை தனியனார் நிறுெ்த்திறகு contract 
வ்கனாடுத்து வசயதனால சிைப்பனா்க இருககும். ஏவ்னில, சித்ைனா 
வபௌர்ணமி அனறு இைவு 10 மணிககு மின supply–ஐ off 
வசயதனார்்கவைனைனால, ்கனாறல 7, 8 மணி ெறை மின supply 
இருப்பதிலறல. அநதப் பகுதியில CMC மருத்துெமற் இருககிைது. 
வபனாது மக்களும் ெனாழகிைனார்்கள். தறவபனாது Smart City ஆ்க ெநதிருககிை 
்கனாைணத்தனாலும், மனாந்கைனாடசியனா்க இருககினை ்கனாைணத்தனாலும் 
underground cables–ஐ அறமத்துக வ்கனாடுக்க வெண்டுவமனறு 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக வ்கடடு 
அறமகினவைன. நனறி, ெணக்கம்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு மினசனாைம், 
மதுவிலககு மறறும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

முறப்கல 10–20

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, வபனாதுெனா்க, இது மனாந்கைனாடசி்களில 
வசயய வெண்டிய பணிதனான. படிப்படியனா்க மனாந்கைனாடசி்களில 
underground cables வபனா்டப்படடுகவ்கனாண்டிருககினை்.  
தறவபனாது Smart City ஆ்க ெருகினை ்கனாைணத்தி்னால உள்ைனாடசித் 
துறை அதறகுண்்டனா் நிதிறய ஒதுககுெனார்்கள் எனறு வசனான்னால 
உ்ட்டியனா்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும். ஏவ்னைனால, Smart City  
Mission–ல அநதத் திட்டம் இருககினைது. அநதத் திட்டத்திறகுண்்டனா்  
நிதிறய ஒதுககுகினைவபனாது மினசனாை ெனாரியத்திறகும் வ்கனாஞ்சம் 
்க்டன சுறம குறையும். அத்னால உள்ைனாடசித் துறைவயனாடு 
நனாங்கள் வபசுகினவைனாம். இலறலவயனைனாலும்கூ்ட, வபனாதுெனா்க 
்கனார்ப்பவைஷன பகுதி்களில படிப்படியனா்க U.G. cables–ஐக வ்கனாண்டு 
ெருெதுதனான அைசினுற்டய திட்டம். அநதத் திட்டத்றதப்பறறி 
அைசு அதி்கனாரி்கவைனாடு ஆயவு வசயது உள்ைனாடசித் துறை 
அதறகுத் தயனாைனா்க இருககிைவதனைனால உ்ட்டியனா்க ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படும். இலறலவயனைனால படிப்படியனா்க உங்களுற்டய 
வெலூர் மனாந்கைனாடசிககுக வ்கனாண்டு ெருெதறகு ந்டெடிகற்க 
வமறவ்கனாள்ைப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 19,  
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அ. பிைபு, மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
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நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

19—
நமல்நிறை நீர்த்நதக்கத் வதனாடடி

*18491—திரு. அ. பிரபு:
மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 

சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

 (அ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கள்ைககுறிச்சி ஊைனாடசி ஒனறியம், 
்கனாட்டனா்நதல ஊைனாடசியில, 30,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவுள்ை 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமக்க அைசு முனெருமனா?

 (ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

 (அ) மறறும் (ஆ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கள்ைககுறிச்சி 
ஊைனாடசி ஒனறியம், ்கனாட்டனா்நதல ஊைனாடசியில ஏறவ்க்வெ, 
60,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட ஒரு வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடியும், 30,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட இைண்டு 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்களும் பயனபனாடடில உள்ை 
நிறலயில, கூடுதலனா்க ஒரு புதிய வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி 
அறமக்க வெண்டிய அெசியம் தறவபனாது எழவிலறல எனபறத 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அ. பிைபு அெர்்கள்.

திரு. அ. பிரபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
‘இருநதனாலும், மறைநதனாலும் வபர் வசனாலல வெண்டும்,  
இெர்வபனால யனாவைனறு ஊர் வசனாலல வெண்டும்’ எனை பனா்டலுககு 
இலக்கணமனா்க ெனாழநத புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் 
துயில வ்கனாண்டிருககும் திறசவநனாககி ெணஙகுகிவைன. ்க்டநத 
ெரு்டம் வநறறைய நனாைனா்து ்கள்ைககுறிச்சி மனாெட்ட மக்களுககு 
மிகுநத சநவதனாஷத்றத ஏறபடுத்திய நனாள். ஆம். ்கள்ைககுறிச்சிறய 
தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு, ஒரு புதிய மனாெட்டத்றத 



194 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

உருெனாககித் தநத நமது மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள்தனான 
இதறகுக ்கனாைணம். ஓைனாண்டு முடிநது அடுத்த ஆண்டு முதல 
நனாளில அடிவயடுத்து றெககும் இநத வநைத்திவல எ்ககுப் வபச 
ெனாயப்பளித்த மனாண்புமிகு சபனாநனாய்கர் அெர்்களுககு நனறிறயத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. நமது முதலறமச்சர் அெர்்கள் 
சிைப்பனா் ஆடசி ந்டத்திக வ்கனாண்டிருப்பதறகு உறுதுறணயனா்க 
இருககினை நமது துறண முதலறமச்சர் அெர்்களுககும், இநத 
மனாெட்டம் உருெனாெதறகு முழுமுதல ்கனாைணமனா்க இருநத எ்து 
மனாெட்டத்தின அறமச்சர் அெர்்களுககும், மனாெட்டக ்கழ்கச் 
வசயலனாைர் அெர்்களுககும், வபனாதுமக்களுககும் இநத வநைத்திவல 
நனான நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கனாட்டனா்நதல ஊைனாடசியிவல 
மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் கூறியதுவபனால, 60,000 லிட்டர் 
வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட OHT ஒனறும், 30,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு 
வ்கனாண்்ட OHT இைண்டும் இருககினை். ஆ்னால, இநத 60,000  
லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட OHT ்கனாட்டனா்நதல 
ஊைனாடசியிலும், 30,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட இைண்டு 
OHT–்கள் hamlet–லும் இருககினை். அநத ஊைனாடசியிவல சுமனார் 
2,945 மக்கள் இருககும் ்கனாைணத்தி்னால, அநத 60,000 லிட்டர் 
வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட tank வபனாதுமனா்தனா்க இலறல. எ்வெ, 
மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் வமலும் ஒரு OHT–ஐ அறமப்பதறகு 
ந்டெடிகற்க எடுககுமனாறு அனவபனாடு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

 ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கள்ைககுறிச்சி 
ஊைனாடசி ஒனறியத்றதச் வசர்நத, . . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
ெனாயப்பு வெண்டுவமனைனால ற்கறய மடடும்தனான தூக்க வெண்டும். 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் எனறு அறழக்கக கூ்டனாது. 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ்கனாட்டனா்நதல  
ஊைனாடசியிவல உள்ை மக்கள் வதனாற்க 2,994 ஆகும். நனான 
குறிப்பிட்டெனாறு 60,000 லிட்டரும், 30,000 லிட்டரும் வ்கனாள்ைைவு 
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வ்கனாண்்ட நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்கள் இருககினை். அவதவபனால, 
1,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட 13 சிறு மினவிறசப் 
பம்பு்களும் மறறும் 13 ற்கப்பம்பு்களும் உள்ை். இெறறினமூலம் 
நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்களில ்கனாறல மறறும் மனாறல எ் இைண்டு 
வெறை்களிலும் நீவைறைம் வசயயப்படடு, சைனாசரியனா்க தனி நபர் 
ஒருெருககு 82 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் ெழங்கப்படுகிைது. 2017–2018 
ஆம் ஆண்டில வபனாது நிதியினமூலம் ரூ.4.51 இலடசம் மதிப்பீடடில 
திைநதவெளிக கிணறு ஆழப்படுத்தும் பணியும், 3 இலடசம் ரூபனாய 
மதிப்பீடடில ஆழதுறைககுழனாய மறறும் குடிநீர்க குழனாய பணியும் 
நிறைவெறைப்படடுள்ை். வமலும், 4.5 இலடசம் ரூபனாய மதிப்பீடடில 
திைநதவெளிக கிணறு ஆழப்படுத்தும் பணி 14–ெது நிதிக குழு 
திட்டத்தினமூலம் வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது. இெறறின 
்கனாைணமனா்க வபனாதுமனா் நீைனாதனாைம் உருெனாக்கப்படடுள்ைதனால, 
்கனாட்டனா்நதல ஊைனாடசிப் பகுதியில தனி நபருககு ெழங்கப்ப்ட 
வெண்டிய சைனாசரி குடிநீர் அைறெவி்ட தறவபனாது கூடுதலனா்க 
ெழங்கப்படுகிைது. அத்னாலதனான ்கனாட்டனா்நதல ஊைனாடசியிவல 
வதறெ எழவிலறலவயனறு வசனானவ்ன. இருநதனாலும்கூ்ட, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் அநதப் பகுதி மக்களுககு 
அெசியமனா்க குடிநீர் வெண்டுவமனறு வ்கடடிருககிைனார். ஆ்கவெ, 
்கண்டிப்பனா்க, அெசியமிருப்பின அதி்கனாரி்கைனால ஆயவு 
வசயயப்படடு, மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அண்ணன 
அெர்்களுற்டய ்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டு வசலலப்படும் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அ. பிைபு அெர்்கள்.

முறப்கல 10–25

திரு. அ. பிரபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கள்ைககுறிச்சி ந்கைனாடசியில சுமனார் 52,507 
மக்கள் ெசிககினைனார்்கள். இநதப் பகுதியில வமனாத்தம் 6 OHT 
இருககினை். ெைர்நது ெரும் ந்கைமனா் ்கள்ைககுறிச்சி ந்கைத்திறகு 
10–ெது ெனார்டிலும், 21–ெது ெனார்டிலும் OHT வதறெப்படுகிைது. 
்கனாைணம் என்வெனைனால, 4–ெது ெனார்டிவல சட்டமனை 
உறுப்பி்ர் வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது 25 இலடசம் 
ரூபனாய நிதிறய ஒதுககி, தறவபனாது ஒரு திைநதவெளிக கிணைனா்து 
அறமக்கப்படடிருககிைது. அநதக கிணறறிலிருநது நனாள் ஒனறுககு 
சுமனார் 10 இலடசம் லிட்டர் தண்ணீர் கிற்டககிைது. அநதத் 
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தண்ணீைனா்து நனானகு ெனார்டு்களுககு வபனாதுமனா் அைவிறகு 
இருககிைது. எ்வெ, அநத நீறை வசமித்து மக்களுககு விநிவயனா்கம் 
வசயயும் அைவிறகு 10 இலடசம் லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட ஒரு 
OHT அறமத்துத் தை மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் ந்டெடிகற்க 
எடுக்க வெண்டுவம் வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. அதுமடடுமலலனாமல, 
ெைர்நது ெரும் ்கள்ைககுறிச்சி ந்கைனாடசி, தறவபனாது மனாெட்டமனா்க 
ஆகியிருககிைது. இநத ந்கைனாடசிப் பகுதியில இனவ்னாரு OHT 
அறமத்துத் தநதனால இனனும் நனைனா்க இருககுவமனறு மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் அெர்்கறை மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்கக வ்கடடு அமர்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, ்கள்ைககுறிச்சி ந்கைனாடசியில உள்ை 
மூனறு ெனார்டு்கறைக குறிப்பிடடு, சட்டமனை உறுப்பி்ர் 
வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது 25 இலடசம் ரூபனாய ஒதுககி, 
அஙவ்க திைநதவெளிக கிணறு அறமக்கப்படடிருககிைது எனறு 
வசனாலலியிருககிைனார்்கள். அவதவபனால, அஙவ்க வமலநிறல 
நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி ்கடடித் தநதனால அஙகிருக்கககூடிய 
பகுதி்களுககு சரியனா் அைவில distribution வசயயப்படும் எனறு 
வசனாலலியிருககிைனார்்கள். அதுகுறித்து துறை ரீதியனா்க ஆயவு 
வசயயப்படும். அவதவபனால, 10 இலடசம் லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு 
வ்கனாண்்ட தண்ணீர்த் வதனாடடி வெண்டுவமனறு வ்கடடிருககிைனார். 
அெர் வசனான் அைவுககு, வதறெப்ப்டனாது எனறு நிற்ககிவைன. 
சுமனார் 5 இலடசம் லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு உற்டயதனா்க இருநதனால 
வபனாதுமனா்தனா்க இருககும். ஆ்கவெ, துறை அதி்கனாரி்கள்மூலம் 
ஆயவு வசயது, அஙவ்க அெசியம் இருப்பின, மனாண்புமிகு தமிழநனாடு 
முதலறமச்சர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களின ்கெ்த்திறகுக 
வ்கனாண்டு வசலலப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எ.ெ. வெலு அெர்்கள்.

திரு. எ.வ. கவலு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம், 1972 ஆம் ஆண்டில 
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திரு. வச. ்கநதப்பன அெர்்கறைத் தறலெைனா்கக வ்கனாண்டு, தறலெர் 
்கறலஞர் அெர்்கள் ஆடசியில வதனா்டங்கப்பட்டது. மக்கள் தில்கம்  
எம்.ஜி.ஆர். அெர்்கள் முதலறமச்சைனா்க இருநதவபனாதும் சரி, 
மனாண்புமிகு அம்றமயனார் முதலறமச்சைனா்க இருநதவபனாதும், குடிநீர் 
ெடி்கனால ெனாரியம் மூலம் பனாது்கனாக்கப்பட்ட குடிநீர்த் வதனாடடி்கறைக 
்கடடி, மக்களுககுத் தண்ணீர் வதனா்டர்நது ெழங்கப்படடுக வ்கனாண்டு 
ெநதது. இநத ெனாரியம், 1972 ஆம் ஆண்டிறகு முன்னால உள்ைனாடசித் 
துறையினகீழ இருநதது. எங்களுற்டய ெ்டககு பகுதியில இருககிை 
மனாெட்டங்களில உள்ைெர்்கவைலலனாம் நைம்பு சிலநதி வியனாதியின 
மூலமனா்கப் பனாதிக்கப்பட்டவபனாதுதனான குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் 
அறமக்கப்பட்டது. இப்வபனாது வதனா்டர்ச்சியனா்க, சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்களி்டமிருநது வ்கனாரிகற்க மனுக்கள் ெைப்வபறை 
நிறலயில, ெனாரியத்தில வபனாதிய நிதி இலலனாத சூழநிறலயிலும், 
ஆங்கனாஙவ்க குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் மூலமனா்கப் பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
வதனாடடி்கள் ்கட்டப்படடு ெருகினை். சமீப ்கனாலமனா்க, உள்ைனாடசித் 
துறைககு மனாறைப்படடு, குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் ஒரு பைனாமரிப்புத் 
துறையனா்கத்தனான இருககிைவதவயனாழிய, புதியதனா்க பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
வதனாடடி்கவைலலனாம் ்கட்டப்ப்ட முடியனாத நிறலயில இருககிைது. 
வபனாதுெனா்க, வ்கனாட்டப் வபனாறியனாைர்்கறை அறழத்துப் வபசி்னால, 
‘எங்களுககு பணவம ஒதுககுெதிலறல, நனாங்கள் ்கட்ட முடியனாது, 
நீங்கள் உள்ைனாடசித் துறையி்டம் வசனாலலுங்கள்’ எனறுதனான 
வசனாலகிைனார்்கள். எ்வெ, மனாண்புமிகு உள்ைனாடசித் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களி்டத்தில 
இதுகுறித்து ்கலநது வபச வெண்டும். பனாது்கனாக்கப்பட்ட குடிநீர்த் 
வதனாடடி்கள் ்கட்டப்ப்ட வெண்டுவமனறு வசனான்னால, 
வபரும்பனானறமயனா்க இருககினை 234 சட்டமனை உறுப்பி்ர்்களும், 
எங்களுற்டய வ்கனாரிகற்க்கறை குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் மூலமனா்கக  
வ்கனாடுப்பதன மூலமனா்கத்தனான பனாது்கனாக்கப்பட்ட குடிநீர்த் 
வதனாடடி்கள் கிைனாமப் பகுதி்களுககு ெை ெனாயப்பு இருககினைது. 
இப்வபனாது உள்ைனாடசித் துறையி்டம் இருககினை நிதிறய 
றெத்துகவ்கனாண்டு, அெறறைக ்கட்ட முடிெதிலறல. வமலும், 
மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்களும் வசனாலகிைனார்்கள்; அதி்கனாரி்களும், 
‘சட்டமனை உறுப்பி்ர் வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது 
வ்கனாடுங்கள் நனாங்கள் ்கடடித் தருகிவைனாம்’ எனறு வசனாலகிைனார்்கள். 
ஆ்னால, இைண்டு வ்கனாடி ரூபனாய பணத்றதக வ்கனாண்டு, நனானகு 
tanks தனான ்கட்டமுடியுவமவயனாழிய, (குறுககீடு) 2½ வ்கனாடி ரூபனாயில 
்கடடுெதறகு ெனாயப்பிலறல. ஆதலனால, மனாண்புமிகு அறமச்சர் 
அெர்்கள் மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களி்டத்தில வசனாலலி, 
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நிதிறய கூடுதலனா்க ஒதுககி்னால, (குறுககீடு) நனான மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்களுககும் வசர்த்துதனான வபசுகிவைன. 
வ்கனாஞ்சம் கூடுதலனா்க நிதிறய நீங்கள் ஒதுககிைவபனாது, குடிநீர் 
ெடி்கனால ெனாரியம் மீண்டும் புத்துயிர் வபறறு, அற்த்து சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்களின வ்கனாரிகற்க்கறையும் நிறைவெறறுகினை ெற்கயில 
வசயலப்ட முடியும். குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் மீண்டும் புத்துணர்ச்சி 
வபறுமனா, அதறகு அதி்கமனா் பணத்றத இநத முறை நிதிநிறல 
அறிகற்கயில நீங்கள் ஒதுககுவீர்்கைனா, மீண்டும் குடிநீர் ெடி்கனால 
ெனாரியம் மூலமனா்கத் வதனாடடி்கள் ்கட்டப்படுமனா எனபறத தங்கள் 
மூலமனா்க நனான அறிய விரும்புகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
அறமச்சைனா்க இருநதெர். அெருககு நனைனா்கத் வதரியும். அெர் 
வசனான் ்கருத்து்கள்கூ்ட, நலல ்கருத்து்கள்தனான. இனறைககு 
குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் மூலமனா்க வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி்கள் ்கட்டப்படடு ெருகினை். அெர் வசனாலெதுவபனானறு, 
சில schemes–ஐப் பனார்த்தீர்்கவைனைனால, மனாந்கைனாடசிமூலம் 
நிறைவெறைப்படுகினை். அதில மனாறறுக ்கருத்வதலலனாம்  
இலறல. இப்வபனாது சுமனார் 603 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில  
திண்டுக்கல மனாெட்டம், நத்தம் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினகீழ 
உள்ை பணி்கறை TWAD Board–தனான வசயகிைது. அவதவபனால,  
மதுறை மனாந்கைனாடசியில, சுமனார் 50 ஆண்டுக ்கனாலத்திறகு 
குடிநீர்ப் பிைச்சிற் இலலனாத அைவிறகு புதிதனா்க Scheme 
எடுக்கப்படடிருககிைது. அது Smart city எனபதனால, AMRUT 
திட்டத்தினகீழ எடுக்கப்படடிருககிைது. மதுறை மனாந்கைனாடசியினமூலம் 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. மனாண்புமிகு புைடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்களின அைசின சனார்பனா்க ்க்டநத எடடு ஆண்டு்களிவல தமிழநனாடு 
குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் மூலமனா்க, 11,140 வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி்கள் ரூ.842 வ்கனாடி மதிப்பீடடில ்கட்டப்படடிருககினை். 
நமககு அதி்கமனா் schemes ெரும்வபனாது, வபரிய வமலநிறல 
நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்கறை முழுறமயனா்க தமிழநனாடு குடிநீர் ெடி்கனால 
ெனாரியம் மூலமனா்கச் வசயகிவைனாம். 

முறப்கல 10–30

அவதவபனால, சில வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்கறைக 
்கடடி அெறறையும் அெர்்களி்டத்தில ஒப்பற்டத்துவிடுகிவைனாம். 
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இப்வபனாழுது ஊை்க ெைர்ச்சித் துறைமூலம் சின்ச் சின் 
வதனாடடி்கறை அதனாெது அறுபதனாயிைம் லிட்டர், அதி்கபடசம் ஒரு 
இலடசம் லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட வதனாடடி்கறைத்தனான 
்கடடுகிைனார்்கள். அதறகுத்தனான அநத நிதி வபனாதுமனா்தனா்க 
இருககிைது. அநத நிதியில அவ்ெைவுதனான வ்கனாடுக்க முடியும். 
சட்டமனை உறுப்பி்ர் வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதி, நனா்டனாளுமனை 
உறுப்பி்ர் வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது வபரிய வமலநிறல 
நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்கறைக ்கடடுெது கிற்டயனாது. சில ஊர்்களில 
வபனாதுமக்கள் வ்கடகிைவபனாழுது சட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் 
தங்களுற்டய வபயறைப் வபனாடடு ்கட்ட வெண்டுவமனறு வசனாலலி, 
்கடடிகவ்கனாடுககிைனார்்கள். வபரிய வபரிய schemes மனாண்புமிகு 
புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசின சனார்பனா்க ்க்டநத 
8 ஆண்டு ஆடசிக ்கனாலத்தில ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் சனார்பனா்க 414, 
வசனற் குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம்மூலம் 43, வபரூைனாடசிமூலம் 688, 
ஊைனாடசி்கள் மூலமனா்க 13,149, தமிழநனாடு குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியம் 
மூலமனா்க 11,140 எ் வமனாத்தம் 25,434 குடிநீர்த் வதனாடடி்கள் 1,845 
வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில ்கட்டப்படடுள்ை். ்கண்டிப்பனா்க TWAD 
Board மூலமனா்கக ்கட்டவெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள் வசனான் ்கருத்றத மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் 
அெர்்களின ்கெ்த்திறகு வ்கனாண்டுவசனறு, இனனும் கூடுதலனா்கத் 
வதறெப்படும் இ்டங்களில ்கட்ட ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் 
எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 20, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வி. பனனீர்வசலெம், மனாண்புமிகு 
ற்கத்தறி மறறும் துணிநூல துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

20—

நகனா–ஆப்வ்டக்ஸ் விற்பற் நிறைைம்

*52752—திரு. வி. ேனனீர்தசல்வம்:
மனாண்புமிகு ற்கத்தறி மறறும் துணிநூல துறை அறமச்சர் 

அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

 (அ) ்கலசப்பனாக்கம் வதனாகுதி, ்கலசப்பனாக்கம் பகுதியில வ்கனா–
ஆப்வ்டகஸ் விறபற் நிறலயம் அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

 (ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன, ம்கதெறி ைற்றும் துணிநூல் 
தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

 (அ) மறறும் (ஆ) ்கலசப்பனாக்கம் வதனாகுதி, ்கலசப்பனாக்கம் 
பகுதியில வ்கனா–ஆப்வ்டகஸ் விறபற் நிறலயம் அறமக்க அைசு 
முனெருமனா எனறு மனாண்புமிகு ்கலசப்பனாக்கம் வதனாகுதி சட்டமனை 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வ்கனாரியுள்ைனார்்கள். ்கலசப்பனாக்கம் பகுதியில  
வ்கனா–ஆப்வ்டகஸ் விறபற் நிறலயம் துெஙகுெது குறித்த 
வசயறகுறிப்பு ஏதும் தறசமயம் அைசின பரிசீலற்யில இலறல 
எனபறத மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வி. பனனீர்வசலெம் அெர்்கள்.

திரு. வி. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இதய வதயெம் மறைநத தமிழ்க முதலறமச்சர் 
மனாண்புமிகு புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கறை ெணஙகுகிவைன. 
சுறறிெரும் பற்க எனனும் சூைனாெளிறய சுககுநூைனாககி, எதிர்படும் 
இன்ல்கறையும், இற்டயூறு்கறையும் இ்டது ்கனாலனால இ்டறி 
விடடுவிடடு, ஏறுவ்கனாண்்ட வெஙற்க எ் வீறுநற்டவபனாடடு, இதய 
வதயெம் அம்மனாவின ஆடசிறய அலுங்கனாமல, குலுங்கனாமல சிறிதும் 
வசதனாைம் ஏறப்டனாமல அம்மனாவின ்க்வு Vision 2023–படி தமிழ்கம் 
முனவ்னாடி மனாநிலமனா்கத் தி்கழ வெண்டும் (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
எனறு அம்மனாவின ெழியில வசலலும் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கள், 2020–வலவய தமிழ்கம் இநதியனாவில முதனறம மனாநிலம் 
எனை வபருறம வசர்த்த ஆறைல மைெர் வமனறமககுரிய அண்ணன 
மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலெர் அெர்்கறை ெணஙகுகிவைன.  
வபனாழுதும் புன்ற்க மனாைனாமல, ஏறறுகவ்கனாண்்ட வபனாறுப்பிலிருநது 
ஒரு சிறிதும் மனாைனாமல, ஆடசியும் ்கடசியும் வீறுநற்ட வபனாடடு 
வெறறிப் பனாறதயில பயணிக்க, தூய உள்ைத்வதனாடு மனாண்புமிகு 
முதலெர் அெர்்களுககு துறண நிறகும் மனாண்புமிகு தமிழ்க 
துறண முதலெர் அெர்்கறையும் ெணஙகுகிவைன. இப்பக்கமும் 
அப்பக்கமும் எ் எப்பக்கமும் சனாயனாமல நடுநிறலவயனாடு அறெறய 
ந்டத்திச் வசலலும் மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கறையும் 
ெணஙகுகிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

எனனுற்டய ்கலசப்பனாக்கம் வதனாகுதி மக்களில 
வபரும்பனாலனா்ெர்்களும், சுமனார் 7,000–ககும் வமறபட்ட அைசு 
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ஊழியர்்களும், ஆசிரியர்்களும் ற்கத்தறி ஆற்ட்கறைவய விரும்பி 
அணிகிைனார்்கள். எ்வெ, இப்பகுதி மக்களின நீண்்டநனாள் 
வ்கனாரிகற்கறய ஏறறு மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் உ்ட்டியனா்க 
மறுபரிசீலற் வசயது ந்டப்பு நிதியனாண்டிவலவய ்கலசப்பனாக்கம் 
பகுதியில வ்கனா–ஆப்வ்டகஸ் நவீ் விறபற் நிறலயத்றதத் துெங்க 
முனெருெனார்்கைனா எ்த் தங்கள்மூலம் அறிய விரும்புகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ற்கத்தறி மறறும் 
துணிநூல துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன: மனாண்புமிகு வபைறெத்  
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள், 
அெர் வதனாகுதியில இருககினை 7,000–ககும் வமறபட்ட அைசு 
ஊழியர்்கள், மனாணெர்்கள் அற்ெருவம ற்கத்தறி ஆற்ட்கறை 
அணிய விரும்புகிைனார்்கள் எனறு வசனாலலியிருககிை நறவசயதிககு 
நனான அெர்்களுககு ெனாழத்து்கறைத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.  
இருப்பினும், திருெண்ணனாமறல மனாெட்டத்தில, 
திருெண்ணனாமறலயிலும், ஆைணியிலும் 2 வ்கனா–ஆப்வ்டகஸ் 
விறபற் நிறலயங்கள் இயஙகிக வ்கனாண்டிருககினை். மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வெண்டுகிை ்கலசப்பனாக்கம் பகுதியில வ்கனா–
ஆப்வ்டகஸ் மூலமனா்க விறபற் ெைனா்கங்கறை exhibition எனை 
முறையிவல வமறவ்கனாண்டு, அஙவ்க இருககிை ்கலலூரி்கள், அைசு 
அலுெல்கங்கள், வபரிய பள்ளி்கள் அற்த்திலும் வதனா்டர்நது 
விறபற் வமறவ்கனாள்ைப்படடுெருகிைது. ஒரு விறபற் 
நிறலயத்றதப் புதிதனா்க துெங்க வெண்டுவமனறு வசனான்னால அதறகு 
்கட்ட்டம் அெசியப்படுகிைது. அதுவும் விறபற்ககு உ்கநத ்கற்ட 
வீதியில, மக்கள் வபனாககுெைத்து மிகுநத இ்டத்தில வதறெப்படுகிைது. 
ெனா்டற்கககு இ்டம் கிற்டப்பது அரிதனா்க இருககிைது. மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள், அைசுககுச் வசனாநதமனா் இ்டம் ்கற்ட வீதியில, 
விறபற்ககு உ்கநத இ்டத்தில கிற்டககும் எனறு வசனாலெனாைனா்னால, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுற்டய வ்கனாரிகற்கறய மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்களுற்டய ்கெ்த்திறகு எடுத்துச் வசனறு 
பரிசீலிக்கப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

முறப்கல 10–35

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வி. பனனீர்வசலெம் அெர்்கள்.
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திரு. வி. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களுற்டய  
்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டு வசனறு பரிசீலிக்கப்படும் எனறு அறிவித்த 
மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்களுககு நனறி வசனாலலி அறமகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
முற்ெர் பழனிவெல தியனா்க ைனாஜன அெர்்கள்.

முமனவர் ேழனிகவல் தியா்க ராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மதுறை மத்திய வதனாகுதியிலுள்ை 
வதறகு வ்கனாபுைம் அருகிலுள்ை வ்கனா–ஆப்வ்டகஸ் ்கற்ட மி்கப் 
பழறமயனா்தனா்க உள்ைது. அறதத் தைமுயர்த்த வெண்டுவமனறு 
உங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு ற்கத்தறி மறறும் துணிநூல துறை 
அறமச்சர் அெர்்களி்டம் வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ற்கத்தறி மறறும் 
துணிநூல துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, தறவபனாது இயஙகிக வ்கனாண்டிருககினை 
விறபற் நிறலயங்களில, கிட்டத்தட்ட 108 விறபற் நிறலயங்கள் 
தமிழ்கத்திலும், 49 விறபற் நிறலயங்கள் வெளி மனாநிலங்களிலும் 
சிைப்பனா்கச் வசயலபடடு ெருகினை். வபரிய அைவில இலனாபத்றத 
ஈட்டவிலறல எனைனாலும், ஓைைவு இலனாபத்தில இயஙகுகிை ஒரு 
நிறுெ்மனா்க வ்கனா–ஆப்வ்டகஸ் நிறுெ்ம் இயஙகி ெருகிைது. 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு இப்வபனாழுது நனைனா்கத் 
வதரியும். தனியனார் விறபற் நிறலயங்களில தறவபனாது மி்கப் வபரிய 
அைவில Mall எனறு வசனாலலககூடிய அைவிறகு ்கெர்ச்சி்கைமனா் 
்கட்ட்டங்கறையும் ்கடடி, ஒனறு ெனாஙகி்னால இைண்டு இலெசம், 
ஒனறு ெனாஙகி்னால மூனறு இலெசம் எனவைலலனாம் வசனாலலி 
நு்கர்வெனாறை ஈர்ககினை நிறலறம ஏறபடடிருககிைது. அதறகுப் 
வபனாடடியனா்க, அதறகு இறணயனா்க, நனாமும் இனறைககு விறபற்றய 
குறையனாமல வ்கனாண்டு வசலெதற்கனா் ந்டெடிகற்கறய  
வமறவ்கனாள்ை வெண்டியிருககிைது எனபத்னாலும், ற்கயிருப்பில 
இருக்கககூடிய நிதி ெசதியின ்கனாைணமனா்கவும், எலலனா ்கற்ட்கறையும் 
இப்வபனாழுது மனாறறியறமக்க முடியனாத ஒரு நிறல இருககிைது. எனினும், 
தறவபனாது பல ்கற்ட்கறை தனியனார் ்கற்ட்களுககு இறணயனா்க, 
நு்கர்வெனாருற்டய ்கெ்த்றத ஈர்ககிை ெற்கயில, மனாறறியறமத்துக 
வ்கனாண்டு ெருகிவைனாம். அநத ெரிறசயில, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
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அெர்்கள் வசனாலலியிருககிை அநதக ்கற்டறயயும் மி்க விறைவில 
மனாறறியறமப்பதற்கனா் ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் எனபறத 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 21, மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. ப. ்கநதசனாமி, மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு மறறும் 
குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

21—

மருநதகத்றத தரம் உைர்த்துதல்

*52579—திரு. ே. ்கந்ெசாமி:

மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) சூலூர் வதனாகுதி, சுலதனானவபடற்ட ஒனறியம், 
மறலயடிபனாறையத்தில இயஙகி ெரும் மருநத்கத்றத 30 படுகற்க்கள் 
ெசதி வ்கனாண்்ட மருத்துெமற்யனா்கத் தைமுயர்த்த அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

 (ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை,

 (அ) மறறும் (ஆ) சூலூர் வதனாகுதி, சுலதனானவபடற்ட ஒனறியம், 
மறலயடிபனாறையத்தில இயஙகி ெைககூடிய அைசு மருநத்கத்திறகு 
அருகிவலவய 30 படுகற்க்கள் ெசதி வ்கனாண்்ட சநதிைனாபுைம் 
வமம்படுத்தப்பட்ட ெட்டனாை அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் 
இருககினை ்கனாைணத்தனால, மறலயடிபனாறையத்தில இயஙகி ெரும் 
மருநத்கத்றத தைமுயர்த்த சனாத்தியககூறு்கள் இலறல எனபறத 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு அனவபனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. ்கநதசனாமி அெர்்கள்.

[மனாண்புமிகு மனாறறுத் தறலெர் (திரு. சு. ைவி) தறலறம]



204 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

திரு. ே. ்கந்ெசாமி: மனாண்புமிகு மனாறறுத் தறலெர் அெர்்கவை, 
சத்துணவு தநத புைடசித் தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். அெர்்களின 
ஆசிவயனாடு, ‘மக்கைனால நனான, மக்களுக்கனா்க நனான’ எனறு ெனாழநத 
புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின ஆசிவயனாடு, ஒரு விெசனாயக 
குடும்பத்தில பிைநது, எலலனா துறை்களிலும் கிட்டத்தட்ட 40 
ஆண்டு்கள் அனுபெம் வபறறு, இனறு இநதிய துறணக ்கண்்டத்தில 
தமிழ்கத்றத முதனறம மனாநிலமனாககி, மக்கள் நலம் வபை வசயலனாறறிக 
வ்கனாண்டிருககினை தமிழ்க முதலறமச்சர் அெர்்கறை ெணஙகி, 
அெருககு உறுதுறணயனா்க இருநது தமிழ்கத்தின ெைர்ச்சிககு 
அலலும் ப்கலும் அயைனாது உறழத்துக வ்கனாண்டிருககும் தமிழ்க 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கறை ெணஙகி, வ்கனாஙகு மண்்டலத்தில 
ஐம்பது ஆண்டு்களில இலலனாத ெைர்ச்சிறய ஐநவத ஆண்டு்களில 
நிறைவெறறிக்கனாடடி, ந்டநது முடிநத உள்ைனாடசி மனைத் வதர்தலில 
90% வெறறிறய வ்கனாஙகு மண்்டலத்திறகுப் வபறறுத் தநத மனாண்புமிகு 
உள்ைனாடசித் துறை அறமச்சர் அெர்்கறையும் ெணஙகுகிவைன. 
மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கறைப் 
வபனாறுத்தெறையில, ்கண் இறம மூடுகிை வநைத்திறகுள் இத்துறையில 
நலல பல வசயல்கறைச் வசயது வ்கனாண்டிருககினைனார். 

சூ லூ ர்  வ த னா கு தி க கு ட ப ட ்ட  சு ல த னா ன வப ட ற்ட  
ஒனறியத்திலுள்ை மறலயடிபனாறையத்தில 6 கிைனாமங்கள் 
இருககினை். தி்மும் கிட்டத்தட்ட 10,000 வபர் அநதப் 
பகுதிககு ெநது வசலகினைனார்்கள். எ்வெ, 30 படுகற்க்கள் ெசதி  
வ்கனாண்்டதனா்க இலலனாவிட்டனாலும்கூ்ட, அநத மருநத்கத்றதத் 
தைமுயர்த்தி, தி்மும் 4 ்டனாக்டர்்கள் ெருெதற்கனா் ஏறபனாடு்கறை 
நீங்கள் வசயது தை வெண்டும். ஏவ்னைனால, மறலயடிபனாறையம், 
தறவபனாது ெைர்ச்சி வபறை ஊைனாகும். 10 கிைனாமங்கறை உள்ை்டககிய 
அவ்வூருககு கிட்டத்தட்ட 10,000 வபர் தி்மும் ெருகிைனார்்கள். அநதப் 
பகுதியிவல ஒரு வபரிய வ்கனாயில இருககிைது. அநத அறபுதமனா் 
வ்கனாயிலுககு தி்மும் சுமனார் 1,000 பகதர்்கள் ெருகிைனார்்கள். அநதப் 
பகுதியில உயர்நிறலப் பள்ளி இருககிைது. அஙகு 1,500 குழநறத்கள் 
படிககிைனார்்கள். வபரிய ெனாைச் சநறத அநதப் பகுதியில இருககிைது. 
தி்நவதனாறும் நற்டவபறும் மனார்கவ்கட அநதப் பகுதியில இருககிைது. 
10,000–ககு வமறபட்ட மக்கள் தி்மும் ெநது வசலலககூடிய அநதப் 
பகுதி தறவபனாது ெைர்ச்சி வபறறுள்ைது. நீங்கள் வசனாலகினை 
சநதிைனாபுைம் ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் அஙகிருநது கிட்டத்தட்ட 
8 கி.மீ.–ககு அப்பனால உள்ைது. எ்வெ, அநத மருத்துெமற்ககுச் 
வசனறு, அநத மருத்துெமற்யில பயனவபைககூடிய ெனாயப்பு 
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குறைெனா்க இருககிைது எனபறத தனாழறமவயனாடு மக்களின சனார்பில 
இநத வநைத்தில மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்களுககு நனான 
வதரிவிக்கக ்க்டறமப்படடிருககிவைன. 

 முறப்கல 10–40

எ்வெ, மறலயடிபனாறையத்தில இருககினை அநத 
மருத்துெமற்றய நீங்கள் தைம் உயர்த்திக வ்கனாடுத்து, மக்கள் 
நலெனாழவுத் துறையில எப்படிப் பல விருது்கறைப் வபறறீர்்கவைனா, 
அதுவபனால சூலூர் மக்களுற்டய நலலனாதைவெனாடு நீங்கள் அறத 
்கண்டிப்பனா்க நிறைவெறறித் தை வெண்டுவமனறு எனனுற்டய 
தனாழறமயனா் வெண்டுவ்கனாைனா்க நனான றெககினவைன. 
அநதக கிைனாமப்புைத்திவல இருககிை மக்கள் மருத்துெ ெசதிககு 
வபனாள்ைனாச்சிககுத்தனான வசலல வெண்டும். சநதனா்புைத்திறகுப் 
வபனாய, அஙகிருநது வசலெதறவ்கலலனாம் வபனாதிய ெசதி்கள் 
இலறல. அெர்்கள் கிைனாமப்புைத்றதச் சனார்நத மக்கள். நீங்களும் 
கிைனாமப்புைத்திலிருநது ெைர்நது ெநதெர்்கள். கிைனாம மக்கவைனாடு 
பணியனாறறுெதில, நீங்கள் பயிறசி வபறைெர்்கள். நம்முற்டய  
முதலெர் அெர்்களும் கிைனாமப் பகுதியில, விெசனாயக குடும்பத்தில 
பிைநதெர். அஙகிருககினை விெசனாயப் வபருமக்களு்டனும் 
அஙகிருககினை வதனாழிலனாைர்்களு்டனும், அஙகிருககினை 
மக்களு்டனும் வநைடி வதனா்டர்பு றெத்திருக்கககூடிய துறை, 
மக்கள் நலெனாழவுத் துறை. எ்வெ, நீங்கள், சூலூரில இருககினை 
சுலதனானவபடற்ட ஒனறியத்திறகுடபட்ட மறலயடிபனாறையத்தில 
உள்ை மருத்துெமற்றய மக்கள் நலெனாழவுத் துறை மூலமனா்க 
்கண்டிப்பனா்கத் தைம் உயர்த்திக வ்கனாடுக்க வெண்டுவமனறு சூலூர் 
வதனாகுதி மக்கள் சனார்பனா்கக வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. வமலும், 
நம்முற்டய மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துறை அறமச்சர் 
அெர்்களுககு எங்களுற்டய சூலூர் வதனாகுதி மக்கள் சனார்பனா்க பிைநத 
நனாள் ெனாழத்து்கறைக கூறி விற்ட வபறுகினவைன. நனறி, ெணக்கம். 

ைாண்புமிகு ைாற்றுத ெமைவர் (திரு. சு. ரவி): மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: மனாண்புமிகு மனாறறுத் 
தறலெர் அெர்்கவை, நம்முற்டய சூலூர் வதனாகுதியினுற்டய 
சட்டமனை உறுப்பி்ர், புதிதனா்கத் வதர்நவதடுக்கப்பட்ட அனபு 
சவ்கனாதைர் திரு. ்கநதசனாமி அெர்்கள் வபசிய அநத ெனார்த்றத்கள், 
எ்ககு இலறலவயனறு வசனாலெதறகு ம்மிலறல. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) அநதைவுககு அெர் ெனார்த்றத்கறை, உணர்வு்கறை 
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மக்களுற்டய பிைதிநிதியனா்க, சூலூர் வதனாகுதி மக்களுற்டய 
உணர்வு்கறை இநத மனாமனைத்திவல பிைதிபலித்திருககிைனார். 
ஆற்கயி்னால, அெருககு இலறல எனறு வசனாலெதறகு ம்மிலறல. 

 (மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் தறலறம)

சட்டத்திவல இ்டமிலறல எனைனாலும்கூ்ட, அெருற்டய 
அநதக வ்கனாரிகற்க்களுககு ம்திவல இ்டம் றெத்து, மனாண்புமிகு 
புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசின சனார்பில, 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களுற்டய ்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டு 
வசலலப்படும். நீங்கவை ஒரு compromise–ககு ெநதிருககிறீர்்கள். 
மறலயடிபனாறையத்தில இருககினை மருத்துெமற்றய 30 
படுகற்க்கள் ெசதி வ்கனாண்்ட மருத்துெமற்யனா்கத் தைம் 
உயர்த்தனாவிட்டனாலுஙகூ்ட வதறெயனா் மறை ெசதி்கறைச் 
வசயது தைவெண்டுவமனறு அெர் வ்கனாரிகற்க றெத்திருககிைனார். 
ஆ்க, அநத compromise–ககு நனானும் தயனாைனா்க இருககினவைன. 
அைசும் தயனாைனா்க இருககிைது. அெர் விரும்புகினை அைவுககு, 
மறலயடிபனாறையத்தில இருக்கககூடிய அநத மருநத்கத்திறகு—
ஏவ்னைனால, அது ஒரு ்கனாலத்தில Union Dispensary ஆ்க இருநதது. 
இப்வபனாது ஒரு மருத்துெவைனாடு இயஙகிக வ்கனாண்டிருககிைது—அநத 
மக்களுககு வமலும் ெசதி்கறை உறுதிப்படுத்தககூடிய அைவுககு, 
வநனாயனாளி்களின எண்ணிகற்கககு ஏறப, சட்டமனை உறுப்பி்ரின 
விருப்பத்திறவ்கறப வதறெயனா் அற்த்து ெசதி்களும் இநத 
ஆண்டு வசயது வ்கனாடுக்கப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு 
அனவபனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திருமதி ம. ெைலடசுமி அெர்்கள். 

திருைதி ை. வரைடசுமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, வசங்கலபடடு மனாெட்டத்தில, வசங்கலபடடு 
அைசு மருத்துெமற்யில, தறலக ்கனாயத்திறகு தனி சிகிச்றசப்  
பிரிவு வெண்டுவமனறு வ்கடடிருககிவைன. ்க்டநத இைண்டு 
ஆண்டு்கைனா்கவெ அறத நனான ெலியுறுத்திகவ்கனாண்டு 
ெநதிருககிவைன. ஏவ்னைனால, எனனுற்டய வதனாகுதி வதசிய 
வநடுஞ்சனாறலறயவயனாடடி அறமநதிருப்பதனால அடிக்கடி 
விபத்து்கள் அதி்கமனா்க நற்டவபறுகினை். மறை விபத்து்கைனா்க 
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இருநதனால ்கனாயமற்டநதெர்்கறை எப்படியும் ்கனாப்பனாறறிவிடுவெனாம். 
ஆ்னால, தறலக ்கனாயத்திறகு உ்ட்டியனா்க அெர்்களுககுச் சிகிச்றச 
அளிக்க வெண்டியிருககிைது. அத்னால, அநத ெசதி இஙகு 
இலறலவயனறு வசனற்ககு refer வசயகிைனார்்கள். ெனா்க்  
வநரிசலில வசனற்ககு வசனறு வசர்ெதறகுள் வநனாயனாளி்களுககு  
அதி்க உயிரிழப்பு ஏறபடுகிைது. அறத ம்தில வ்கனாண்டு, இநத 
ெரு்டமனாெது மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் தறலக ்கனாயப் பிரிறெ 
எங்களுககு ஏறபடுத்தித் தை வெண்டுவமனறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 
வமலும், வசங்கலபடடு மருத்துெக ்கலலூரிககு ஒரு நூல்கம் 
வெண்டுவமனறு எனற் தனிப்பட்ட முறையில வ்கடடிருநதனார்்கள். 
அது வபரிய படவஜட்டனா்க ெருவமனறு நிற்ககிவைன. 
அறதயும் அைசு வசயது தைவெண்டுவமனறு தங்கள் ெனாயிலனா்கக 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. நனறி. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு 
மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு சட்டமனை உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுற்டய ்கருத்து ஏறபுற்டய ்கருத்து. அது ஏறவ்க்வெ 
அைசினுற்டய சனாத்கமனா் பரிசீலற்யில இருககிைது. தனாங்கள் 
வசனான்துவபனால, கூட்ட வநரிசறலவயலலனாம் ்கெ்த்தில 
வ்கனாண்டுதனான வசங்கலபடடுககும் வசனற்ககும் நடுவில, 
தனாம்பைம் பக்கத்தில உள்ை குவைனாம்வபடற்ட மருத்துெமற் 
வபரிய விபத்து ்கனாய சிகிச்றச றமயமனா்க, Nodal Centre ஆ்க, 10 
வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில தைம் உயர்த்தப்படடுள்ைது. வநறறுகூ்ட 
சட்டமனை உறுப்பி்ர் வபசும்வபனாது வசனானவ்ன. அறத 
விறைவில திைக்கவிருககினவைனாம். வசங்கலபடடு மருத்துெக ்கலலூரி 
மருத்துெமற்ககு தனாங்கள் வ்கட்ட தறலக ்கனாய சிகிச்றசப் பிரிவு, 
Neuro Surgery பிரிறெ விறைவிவல துெஙகுெதறகுத் வதறெயனா் 
அற்த்து ந்டெடிகற்க்களும் வசயதனாகிவிட்டவதனை நலல 
த்கெறல மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்களின ெனாயிலனா்க 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 22,  
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. எஸ். சுதர்ச்ம், மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.
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22—

வேற்களம்

*46305—திரு. எஸ். சுெர்சனம்:

மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனாழெைம் ஊைனாடசி ஒனறியம், வநறகுனைம் 
ஊைனாடசி, மனாநவதனாப்பு பகுதியில வநற்கைம் அறமக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனாழெைம் ஊைனாடசி ஒனறியம், வநறகுனைம் 
ஊைனாடசி, மனாநவதனாப்பு பகுதியில வநற்கைம் அறமககும் திட்டம் 
தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில இலறல எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககு அனபு்டன வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் அெர்்கள். 

முறப்கல 10–45

திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாதெைம் வதனாகுதியில இருககினை வநறகுனைம் ஊைனாடசியில, 
ஏைககுறைய 1,000 ஏக்கர் அைவிறகு வநறபயிர் வசயயககூடிய 
விெசனாயி்கள் இருககிைனார்்கள். அெர்்கள் அறுெற்ட வசயயும்வபனாது 
்கைம் இலலனாத ்கனாைணத்தி்னால அநதத் தனாள்்கறைவயலலனாம் 
வைனாடடிவல வபனாடடு வபனாககுெைத்து பனாதிக்கப்படுகினை அைவிவல 
அறுெற்ட நற்டவபறுகிைது. ஆ்கவெ, வசக்கஞ்வசரி பகுதியில சர்வெ 
நம்பர் 43–லிருககினை சுமனார் 30 வசனட நிலத்திவல இநத அைசனாங்கம் 
வநற்கைம் அறமத்துத் தை வெண்டுவமனறு தனாழறமயு்டன 
வ்கடடுகவ்கனாள்கினவைன. அவதவபனானறு, அஙகிருககினை 
விெசனாயி்களுககு இநத வநலறல, வ்கனாள்முதல நிறலயத்திறகு 
வ்கனாண்டு வசனறு விறபதற்கனா் ெசதியிலறல. ஆ்கவெ, மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் அெர்்களின விெசனாயம் வதனா்டர்பிலலனாத வெறு 
துறையனா்க இருநதனாலும், வநல வ்கனாள்முதல நிறலயத்றத அறமத்துத் 
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தை வெண்டுவமனறு தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்சர் 
வபருமக்கறைக வ்கடடுகவ்கனாள்கினவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, திருெள்ளூர் மனாெட்டத்தில வமனாத்தம் 27 உலர் 
்கைங்கள் ்கட்டப்படடு, விெசனாயி்களின பயனபனாடடில உள்ை். 
இருப்பினும், மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனாழெைம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வநறகுனைம் ஊைனாடசி, மனாநவதனாப்பு பகுதியில வநற்கைம் அறமக்க 
சம்பநதப்பட்ட ஊைனாடசி மூலமனா்க வபனாதுமனா் நிலம் ஒதுககீடு 
வசயயும்படசத்தில, விறபற்க குழு நிதியினமூலம் வநற்கைம் 
அறமக்க பரிசீலிக்கப்படும் எனை விெைத்திற் மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககு அனபு்டன வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் அெர்்கள்.

திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, நம்முற்டய திருெள்ளூர் மனாெட்டத்தில, குறிப்பனா்க 
மனாதெைம் வதனாகுதியிவல, விெசனாயப் வபனாறியியல துறையின 
மூலமனா்க மனானியத்திவல ெழங்கப்படுகினை டிைனாக்டர்்கள் ெனாங்க 
இனனும் அதி்கமனா் விெசனாயி்கள், ்கனாத்திருப்வபனார் படடியலிவல 
இருககினைனார்்கள். ்க்டநத ஆறு மனாத ்கனாலமனா்க அெர்்களுககு 
டிைனாக்டர் மறறும் விெசனாயப் வபனாருட்கவைலலனாம் 
ெழங்கப்ப்டவிலறல. அவதவபனானறு, வசனை ெரு்டம் ஒரு  
இலடசம் ரூபனாய மனானியம் வ்கனாடுககும்வபனாது, அநத மனானியத்றத 
்கழித்துக வ்கனாண்டு விெசனாயி்கள் பணம் ்கடடுெதற்கனா் ஏறபனாடு 
ஆகியிருநதது. ஆ்னால, இப்வபனாது ஒவ்வெனாரு டிைனாக்டருககும் 7–லிருநது 
8 இலடசம் ரூபனாய ெறை விெசனாயி்கள் முதலில ்கடடி, மனானியத்றத 
பிைகு வபறறுகவ்கனாள்ைலனாம் எனகினை நிறலறம இருககினைது. 
7, 8 இலடசம் ரூபனாய புைடடுகினை அைவிறகு அஙகிருககினை 
விெசனாயி்கள் ெசதி பற்டத்தெர்்கைனா்க இலறல. ஆ்கவெ, அறதக 
குறைத்துத் தை வெண்டும். மனானியத்றத விறலயிவல adjust வசயது, 
மனானியம் வபனா்க மீதி விறலறய உ்ட்டியனா்கக வ்கனாடுப்பதறகு 
இநத அைசனாங்கம் ஏறபனாடு வசயய வெண்டும். அவதவநைத்தில, 
அஙகிருககினை விெசனாயி்களுககு வபனாதுமனா் விெசனாயப்  
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வபனாருட்கள் மனானியத்தில ெழங்கப்ப்டவிலறல. சனாதனாைண 
சிறு டிைனாக்டர்்கள்8–லிருநது 20 ெறை உள்ை டிைனாக்டர்்கள், பூச்சி  
மருநது அடிககினை ஸ்பிவையர்்கள், ்கறை எடுககினை 
வமஷின்கவைலலனாம் மனானியத்திவல ெழங்கப்ப்டவிலறல. 
அவதவநைத்திவல விெசனாயி்கள். . . 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சுதர்ச்ம் வ்கள்வி வ்களுங்கள். நீங்கள் வ்கள்வி வ்கட்க வெண்டும்.

திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனனிக்க வெண்டும். ஆ்கவெ, 
இெறறைவயலலனாம் தயவுவசயது வசயது வ்கனாடுத்து, திருெள்ளூர் 
மனாெட்ட விெசனாயி்களுககு அதி்கமனா்க fund ஒதுககி, மனானியத்தில 
அதி்கமனா் வபனாருட்கறை, விெசனாயத் துறை ெழஙகுமனா எனறு 
மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கறை, தங்கள்மூலம் வ்கடடு 
அமர்கினவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இனறைககு இநதியனாவிவல தமிழநனாடடிலதனான 
வெைனாண்றமத் துறைகவ்கனறு அதி்க நிதிறய ஒதுககீடு வசயது, 
விெசனாயி்களுககு வெண்டிய அத்தற் உப்கைணங்கறையும் 
மனானியத்தில ெழஙகிக வ்கனாண்டிருககினவைனாம். முறைவ்கடு 
நற்டவபைனாமல இருப்பதற்கனா்க, இனறு விெசனாயி்கள் online 
மூலம் பதிவு வசயது, அெர்்களுககு முறையனா்க ெழங்கப்படடு, 
அெர்்களுககுரிய மனானியம், பினவ்றபு மனானியமனா்க, அெர்்கள் 
வ்கனாள்முதல வசயத அநத உப்கைணங்களுககு பின்னாளில 
உ்ட்டியனா்க மனானியங்கறை அநதநதத் துறை அதி்கனாரி்கள் 
ெழஙகிக வ்கனாண்டு ெருகிைனார்்கள் எனபறத மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

அவதவபனால, விெசனாயி்களுககு வதறெப்படுகினை பூச்சி 
மருநதனா்கடடும், விறதயனா்கடடும் எதுெனா்க இருநதனாலும் 
அத்தற்றயயும் உ்டனுககு்டன வதறெயறிநது விெசனாயி்களுககு 
ெழஙகிக வ்கனாண்டிருககினவைனாம் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி 
ம. கீதனா அெர்்கள்.
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திருைதி ை. கீொ: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
கிருஷ்ணைனாயபுைம் சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட ்க்டவூர் 
ஒனறியத்தில, தைங்கம்படடி ஊைனாடசி பகுதியில ஒரு வநைடி வநல 
வ்கனாள்முதல நிறலயம் அறமத்துத் தருமனாறு மனாண்புமிகு அறமச்சர் 
அெர்்கறை தங்கள் ெனாயிலனா்கக வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, நனாங்கள் Marketing committee–யின DPC 
மூலமனா்க வநல வ்கனாள்முதல வசயது வ்கனாண்டிருககினவைனாம். வநைடி 
வநல வ்கனாள்முதல நிறலயம்–DPC எனபது உணவுத் துறையின 
மூலமனா்கச் வசயலபடுகிைது. ஆ்கவெ, முறையனா்க மனாண்புமிகு  
அறமச்சர் அெர்்கள்மூலம் நனானும் வதரிவித்து, நீங்களும்  
வதரிவித்து, அறதப் வபறறுகவ்கனாள்ைலனாம் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 23, மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. ்க.நனா. விஜயகுமனார், மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

23—

வதனாழிைனாளர் ஈடடுறுதி மருத்துெமற்

*53923—திரு. ்க.நா. விஜயகுைார்:

மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

 (அ) திருப்பூர் (ெ்டககு) வதனாகுதி, வசடடிப்பனாறையம் கிைனாமப் 
பகுதியில வதனாழிலனாைர் ஈடடுறுதி மருத்துெமற் ்கடடும் 
பணி்கறைத் துெக்க அைசு முனெருமனா?

 (ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
முறப்கல 10–50

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை,

 (அ) மறறும் (ஆ) திருப்பூர் (ெ்டககு) வதனாகுதி, வசடடிப்பனாறையம் 
கிைனாமத்தில வதனாழிலனாைர் அைசு ஈடடுறுதி மருத்துெமற் 
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வசயலப்ட ்கட்ட்டம் ்கடடும் பணி மத்திய வபனாதுப் பணித் 
துறையனால வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது. மருத்துெமற்/
மருநத்கம் ்கட்ட்டம் அற்த்தும் வதனாழிலனாைர் அைசு ஈடடுறுதிக 
்கழ்கத்தின வபயரிவலவய பதிவு வசயயப்படுகிைது. ்கட்ட்டம் ்கடடும் 
வசலவி்ம் முழுெதும் வமறபடி ்கழ்கத்றதவய சனாரும். வதனாழிலனாைர் 
அைசு ஈடடுறுதிக ்கழ்கவம புதிய ்கட்ட்டங்கறைக ்கடடுகிைது. மனாநில 
அைசின வெறல, மருத்துெ வசறெ அளிப்பது மடடுவம. இருப்பினும், 
வமறபடி ்கட்ட்டம் ்கடடும் பணியிற்த் துரிதப்படுத்த வதனாழிலனாைர் 
அைசு ஈடடுறுதிக ்கழ்கத்றத மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அண்ணன 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களின தறலறமயிலனா் மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு ெலியுறுத்தி ெருகிைது எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.நனா. விஜயகுமனார் அெர்்கள். 

திரு. ்க.நா. விஜயகுைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மறைநதும், மறையனாமல மக்கள் ம்திவல ெனாழநது 
வ்கனாண்டிருககினை இதய வதயெம் அம்மனா அெர்்கறை 
ெணஙகுகிவைன. அம்மனா அெர்்களின ெழியில நலலனாடசி ந்டத்தி, 
தமிழ்கம் பலவெறு துறை்களில முதனறம இ்டத்றதப் வபறறு, 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின ்க்றெ ந்ெனாககிய மனாண்புமிகு 
தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அண்ணன அெர்்கறையும் ெணஙகுகிவைன. 
தமிழ்கம் ‘சிைநத வசயலதிைன மிக்க மனாநிலமனா்க’ உருெனாெதறகு 
மனாண்புமிகு முதலெருககு உறுதுறணயனா்க இருககும் மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கறையும் ெணஙகுகிவைன. மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர், மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர், மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் வபருமக்கள், மனாண்புமிகு சட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் 
அற்ெருககும் எனனுற்டய இனிய வபனாங்கல ெனாழத்து்கறைத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின உத்தைெனால, ்க்டநத  
2015 ஆம் ஆண்டு திருப்பூர் மனாெட்டத் வதனாழிலனாைர்்களின  
நலனுக்கனா்க, கிட்டத்தட்ட 140 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில ESI 
மருத்துெமற் ்கடடுெதற்கனா்க 7 ஏக்கர் 50 வசனட நிலம் ெழங்கப்பட்டது. 
வமறபடி நிலத்தில புதிய மருத்துெமற்றயக ்கட்ட சில  
ஆண்டு்களுககு முனபுதனான அடிக்கல நனாட்டப்பட்டது. அநத  
இ்டத்தில ESI மருத்துெமற்றய அறமப்பதறகு, அநத இ்டத்றத 



213வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 9]

possession எடுத்து, compound wall–ம் அறமக்கப்படடுவிட்டது. 
வமலும், திருப்பூர் மனாந்கைனாடசியிவல, திருப்பூர் மனாெட்டத்திறகு 
பலவெறு மனாநிலங்களிலிருநது 10 இலடசம் வதனாழிலனாைர்்கள் 
ெறை ெருகினைனார்்கள். அநதத் வதனாழிலனாைர்்களின நலற்ப் 
பனாது்கனாப்பதற்கனா்க, அநத இ்டத்திவல ESI மருத்துெமற் 
்கடடுெதறகு மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் முனெருெனார்்கைனா எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில்: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, திருப்பூரில 100 படுகற்க்கள் 
வ்கனாண்்ட வதனாழிலனாைர் அைசு ஈடடுறுதி மருத்துெமற் 
துெஙகுெதறகு வசடடிப்பனாறையம் கிைனாமத்தில இநது சமய மறறும் 
அைநிறலயங்கள் துறைககுச் வசனாநதமனா் நிலம் வதர்வு வசயயப்படடு, 
10–2–2019 அனறு மனாண்புமிகு பனாைதப் பிைதமர் அெர்்கைனால 
அடிக்கல நனாட்டப்படடுள்ைது. வமற்கண்்ட மருத்துெமற்ககு 
்கட்ட்டம் ்கடடும் பணி மத்திய வபனாதுப் பணித் துறையனால 
வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது. வமலும், அம்மருத்துெமற்ககு 
்கட்ட்டம் ்கட்ட மண் பரிவசனாதற் வசயயவும் மறறும் அஸ்திெனாைம் 
வபனா்டவும் ரூபனாய 2 இலடசத்து 39 ஆயிைத்திற்கனா் முதலநிறல 
மதிப்பீடு வ்கனாயம்புத்தூரிலுள்ை மத்திய வபனாதுப் பணித்  
துறையனால தயனார் வசயயப்படடு, மத்திய அைசின வதனாழிலனாைர் 
அைசு ஈடடுறுதிக ்கழ்கத்திறகு அனுப்பப்படடுள்ைது. வமலும், 
மருத்துெமற்/மருநத்கம் ்கட்ட்டம் அற்த்தும் வதனாழிலனாைர் 
அைசு ஈடடுறுதிக ்கழ்கம் வபயரிவலவய பதிவு வசயெதனாலும், 
்கட்ட்டம் ்கடடும் வசலவி்ம் முழுெறதயும் வதனாழிலனாைர் 
அைசு ஈடடுறுதிக ்கழ்கம்தனான ெழங்க வெண்டும். வமற்கண்்ட 
மருத்துெமற்ககு ்கட்ட்டம் ்கடடும் பணியிற் துரிதப்படுத்த 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களின 
தறலறமயிலனா் மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு மத்திய 
வதனாழிலனாைர் அைசு ஈடடுறுதிக ்கழ்கத்றத ெலியுறுத்தும் எனபறத 
மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.நனா. விஜயகுமனார் அெர்்கள். 



214 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

முறப்கல 10–55

திரு. ்க.நா. விஜயகுைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கூறியதறகு நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.  
ஏவ்னறு வசனான்னால, திருப்பூர் மனாெட்டம் எனபது  
மனாநிலத்திவலவய கிட்டத்தட்ட 30 ஆயிைம் வ்கனாடி ரூபனாய 
அைவிறகு அநநிய வசலனாெணிறய ஈடடுகினை மனாெட்டமனாகும். 
இலடசக்கணக்கனா் வதனாழிலனாைர்்கள் ெசிககிைனார்்கள். அநதத் 
வதனாழிலனாைர்்களின நலன்கறைக ்கருதி மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் 
நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கூறியதறகு என சனார்பனா்கவும், வபனாது 
மக்களின சனார்பனா்கவும் நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி அெர்்கள்.

திரு. ே. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்களுககு எனனுற்டய ெணக்கத்றதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, திரு.வி.்க. ந்கர் 
சட்டமனைத் வதனாகுதியில வதனாழிலனாைர் ஈடடுறுதி மருத்துெமற் 
பணியனாைர் குடியிருப்பு இருககிைது. அநதக குடியிருப்பு ஏைத்தனாழ  
25 ஆண்டுக ்கனாலத்திறகு முன்னால ்கட்டப்பட்டது. அநதக 
குடியிருப்பின ‘A’ block–ல 8 ்கட்ட்டங்களும், ‘B’ block–ல 4 
்கட்ட்டங்களும் எ் வமனாத்தம் ஒவ்வெனாரு ்கட்ட்டத்திலும் 16 வீடு்கள் 
வீதம் 192 வீடு்கள் அஙவ்க இருககினை். அநதக குடியிருப்புப் பகுதியில 
அடிக்கடி ்கழிவுநீர் பிைச்சிற் ஏறபடடு, அஙவ்க ெசிககினை மக்கள் 
வசனாலவலனாணனாத் துயைத்திறகு ஆைனாகி ெருகினைனார்்கள். வமலும், 25 
ஆண்டு ்கனாலத்திறகு முன்னால ்கட்டப்பட்ட ்கட்ட்டம் எனபதனால, 
அஙகுள்ை வீடு்களின வமறகூறை்கள் அடிக்கடி இடிநது விழுகினை். 
அவதவபனால, பனால்கனி்களும் இடிநது விழுகினை். இது மத்திய 
அைசனாங்கத்தின வதனா்டர்புற்டய பணி்கள் எனறு வசனான்னாலும்கூ்ட, 
அநதக குடியிருப்பில ெசிககினை பணியனாைர்்களின நலன ்கருதி, 
மனாநில அைசனாங்கம், மத்திய அைசு அதி்கனாரி்கறை ெலியுறுத்தி, அநதக 
்கட்ட்டத்றத இடித்து விடடு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடித் தருெதறகு 
முயறசி வமறவ்கனாள்ளுமனா எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க அறிய 
விரும்புகிவைன.
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில்: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
்கட்ட்டம் சரியிலறல எனறு கூறியிருககினைனார். அதில ஏதனாெது 
பிைச்சிற் இருநதனால, துறையின சனார்பனா்க அறத ஆயவு வசயது, 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களின பனார்றெககு எடுத்துச் 
வசனறு, சரி வசயது தைப்படும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 24, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார், மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

24—

நபருநது ெசதி

*50862—திரு. ்க.சு. சரவைக்குைார்:

மனாண்புமிகு வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வபரியகுைத்திலிருநது வசனற்ககு குளிர்சனாத் 
ெசதியு்டனகூடிய புதிய விறைவுப் வபருநது இயக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

 (ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை,

 (அ) மறறும் (ஆ) அைசு விறைவுப் வபனாககுெைத்துக ்கழ்கம் 
மூலமனா்க த்டம் எண் 160 A/C வசனற்யிலிருநது வபரியகுைம் 
ெழியனா்க வதனிககு தலனா ஒரு வபருநது வீதம் இைண்டு வபருநது்கள் 
இருமுற்்களிலிருநதும் தி்சரி இயக்கப்படுகினை். வமலும், த்டம் 
எண் 163 ASS படுகற்க ெசதி வ்கனாண்்ட குளிர்சனாத்ப் வபருநது, 
வசனற்யிலிருநது வபரியகுைம் மறறும் வதனி ெழியனா்க வபனாடிககு 
தலனா ஒரு வபருநது வீதம் இைண்டு வபருநது்கள் இருமுற்்களிலிருநதும் 
தி்சரி இயக்கப்படுகினை். வமலும், வமறபடி வபருநது்களுககு 
இறணயதைம் மூலமனா்க முனபதிவு வசயது பயணிக்க ெழிெற்க 
வசயயப்படடுள்ைது. எ்வெ, வபரியகுைம் பயணி்கள் வமறகூறிய 
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வபருநது ெசதியிற்ப் பயனபடுத்திகவ்கனாள்ைலனாம் எனபறதத் 
தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார் அெர்்கள்.

திரு. ்க.சு. சரவைக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, தமிழி்த் தறலெர், முத்தமிழறிஞர் ்டனாக்டர் ்கறலஞர் 
அெர்்கள் துயிலவ்கனாள்ளும் திறச வநனாககி ெணஙகுகிவைன. 
உள்ைனாடசியில, நலலனாடசி ்கண்்ட ்கழ்கத் தறலெர் அெர்்கறையும் 
ெணஙகுகிவைன.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, வபரியகுைம் 
ெழியனா்கச் வசலலும் அைசுப் வபருநது்கள் பனாதிககுவமல புதிய 
வபருநது நிறலயம் வசலலனாமல வெளிச் சனாறலயில வசலகினை். 
வபனாதுமக்கள் பயனவபறும் ெற்கயில, அற்த்துப் வபருநது்களும் 
புதிய வபருநது நிறலயம் வசலல ஆெ் வசயய வெண்டுவமனறு 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

வமலும், மரு்கனாலபடடியில 100–ககும் வமறபட்ட மனாணெர்்கள் 
உள்ை்ர். அெர்்கள் அற்ெரும் விெசனாய கூலித் வதனாழிலனாைர்்களின 
குழநறத்கள் ஆெர். அெர்்களுககு உரிய வநைத்தில வபருநது 
ெசதி இலறல. எ்வெ, அெர்்களுககு ஆண்டிப்படடியிலிருநது 
மரு்கனாலபடடி ெழியனா்க ெனாடிப்படடிககு வசலலும் ெற்கயில 
்கனாறல 8 மணிககு வபருநது ெசதி ஏறபடுத்தித் தை வெண்டுவமனறு 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. வமலும், வதனாகுதி மக்கள் அற்ெரும் 
மனாெட்ட அைசு அலுெல்கங்களுககுச் வசலலும் ெற்கயிலும், மனாெட்ட 
அைசு மருத்துெமற்ககு எளிதனா்கச் வசனறு ெரும் ெற்கயிலும் 
ஜி.்கலலுப்படடியிலிருநது வதெதனா்ப்படடி, வஜயமங்கைம் 
மனாெட்ட அைசு மருத்துெமற். . .

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார், வ்கள்விறயக வ்களுங்கள். 
படித்துகவ்கனாண்வ்ட இருநதனால எப்படி? சரி, படியுங்கள். நீங்கள் 
புதிய உறுப்பி்ர், அத்னாலதனான இறதச் வசனாலகிவைன. 

திரு. ்க.சு. சரவைக்குைார்: மனாெட்ட மக்கள் பயனவபறும் 
ெற்கயில, அைசு மருத்துெமற் மறறும் அைசு அலுெல்கம் ெழியனா்க 
அற்த்து ஊர்்களிலிருநதும் வதனி ந்கைம் வசலெதறகு ெசதியனா்க 
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வபருநது ெசதி வசயது தை வெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கறைக 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வபனாககுெைத்துத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.
   முறப்கல 11–00

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபைறெயின முன்னுமதியு்டன 
வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் வநைம் நீடடிக்கப்படுகிைது.

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் வசனற்யிலிருநது 
வபரியகுைத்திறகு வபருநது வெண்டுவமனறு வ்கடடிருநதனார். 
அத்து்டன அெர் 3–4 வ்கனாரிகற்க்கறை றெத்துள்ைனார். அெறறிற் 
எழுத்துபூர்ெமனா்க அெர் எனனி்டத்தில வ்கனாடுத்தனால, அது 
சம்பநதமனா்க துறை அதி்கனாரி்களு்டன ஆயவு வசயது, வதறெயனா் 
வபருநது ெசதி்கறைச் வசயது வ்கனாடுக்க அைசு பரிசீலிககும் 
எனபதற்த் தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார், இனனும் ஒரு வ்கள்விறயக வ்களுங்கள்.

திரு. ்க.சு. சரவைக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, வதனி ந்கரில வபனாககுெைத்து வநரிசல மி்கவும் 
அதி்கமனா்க உள்ைது. இது மூலக வ்கள்விககு சம்பநதம் இலலனாததனா்க 
இருநதனாலும் . . .

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார், இது மூலக வ்கள்விககு சம்பநதம் இலறல 
எனறு உங்களுகவ்க வதரிகிைது. அப்படியனா்னால அதற் எதறகு 
வ்கடகினறீர்்கள்?

திரு. ்க.சு. சரவைக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இதுவும் வபனாககுெைத்துத் துறைறயச் சனார்நததுதனான. 
அநதப் பகுதியில இையிலவெ வமம்பனாலத்றத மூனறு இ்டங்களில 
அறமத்துத் தை வெண்டுவமனறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: சரி, உட்கனாருங்கள். மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன அெர்்கள்.
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திரு. க்க.எஸ். இரவிசசந்திரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கறை 
ெணஙகுகினவைன. ்க்டநத 3 ெரு்டங்கைனா்க யனாற்க்கவுனி 
பனாலம் பழுதற்டநதுள்ை ்கனாைணத்தி்னால 159A, 159B, 59, 37, 37G 
ஆகிய வபருநது்கள் வபசினபிரிடஜ், புளியநவதனாப்பு ெழியனா்கச் 
வசனறுவ்கனாண்டிருககினை். அப்படி இயக்கககூடிய வபருநது்கறை 
புளியநவதனாப்பு மினசனாை ெனாரிய அலுெல்கத்தில நிறுத்தம் வசயதனால 
அஙகிருநது வ்கனாயம்வபடு வசலலககூடிய கூலித் வதனாழிலனாைர்்கள் 
மறறும் பணியனாைர்்கள் வபருமைவு பயன வபறுெனார்்கள். 
அநதப் வபருநது்கள் ந்டைனாஜனா திவயட்டர் வபருநது நிறலயத்தில 
நிறுத்தப்படுெதனால பயணி்கள் ஏைககுறைய 1 கிவலனா மீட்டருககுவமல 
ந்டநது வசனறு, அடுத்தப் வபருநறத பிடிக்கககூடிய ஒரு சூழநிறல 
ஏறபடுகிைது. அவதவபனால, தியனா்கைனாய ந்கரிலிருநது இயக்கககூடிய 
9 ஆம் எண் வபருநது வசத்துப்படடு, எழும்பூர் மருத்துெமற், 
எழும்பூர் இையிலவெ நிறலயம், வசனடைல இையிலவெ நிறலயம் 
ெழியனா்க பனாரிமுற் வநனாககி இயஙகிகவ்கனாண்டிருநதது. வமடவைனா 
இையில பணி நற்டவபறை ்கனாைணத்தி்னால, ்க்டநத 4 ஆண்டு்களுககு 
முனபு நிறுத்தப்பட்டது. இப்வபனாது வமடவைனா இையில பணி்கள் 
முடிெற்டநதுவிட்டதனால, வமறகூறிய 9 ஆம் எண் ெழித்த்டப் 
வபருநறதயும், 17 ஆம் எண் ெழித்த்டப் வபருநறதயும் வமறகுறிப்பிட்ட 
இ்டங்களில நிறுத்துெதறகு மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் ஆெ் 
வசயெனார்்கைனா எ் தங்கள் மூலமனா்க அறிய விரும்புகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வபனாககுெைத்துத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் கூறிய 
இைண்டு ெழித்த்டங்களும் பனாலம் ்கடடுெதற்கனா் வெறல்கள் 
நற்டவபறைதனால, மனாறறு ெழித்த்டத்தில இயக்கப்பட்ட். 
இப்வபனாது பணி்கள் முடிநதுவிட்டதனால அநதப் வபருநது்கறை 
பறழய ெழித் த்டங்களில இயககுெதறகு ந்டெடிகற்க  
எடுக்கப்படும் எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னா ெரிறச எண் 25, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அ. ந்டைனாஜன, மனாண்புமிகு ஆதி 
திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.
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சமுதனாைக் கூ்டம்

*13778—திரு. அ. நடராஜன:
மனாண்புமிகு ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ர் நலத் 

துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

 (அ) பலல்டம் வதனாகுதி, வபனாங்கலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
ெ்டககு அவி்னாசிபனாறையம் ஊைனாடசி, வெலம்படடி புதூர் ஆதி 
திைனாவி்டர் குடியிருப்புப் பகுதியில சமுதனாயக கூ்டம் ்கட்ட அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

 (ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். ராஜதைடசுமி, ஆதி திராவிடர் ைற்றும் 
ேழஙகுடியினர் நைத தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை,

 வ்கனாத்தனா்க விருது்கறை, வ்கத்தனா்கப் வபறறு ெநது,  
தமிழ்கத்தின வபருறமறயத் தறல நிமிைச் வசயத மனாண்புமிகு  
தமிழ்க முதலெர் அண்ணன அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு தமிழ்க 
துறண முதலெர் அண்ணன அெர்்களுககும் எனனுற்டய 
ெணக்கத்றதப் பதிவு வசயகிவைன. 

(அ) மறறும் (ஆ) பலல்டம் வதனாகுதி, வபனாங்கலூர் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், ெ்டககு அவி்னாசிபனாறையம் ஊைனாடசி, வெலம்படடி 
புதூர் ஆதி திைனாவி்டர் குடியிருப்புப் பகுதியில ெசிககும் ஆதி திைனாவி்ட 
மக்களுககு சமுதனாயக கூ்டம் ்கடடுெது குறித்து ஆதி திைனாவி்ட 
மக்கள் வதனாற்க, வபனாதுமனா் இ்டம் மறறும் இதை ஆெணங்களின 
அடிப்பற்டயில பரிசீலற் வசயயப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அ. ந்டைனாஜன அெர்்கள்.

திரு. அ. நடராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, தமிழ்கத்திறகு தனனிறைவுத் திட்டம் எனனும் 
ம்கத்தனா் திட்டம் தநத, தனாழத்தப்பட்ட மக்கள் அற்ெைனாலும் 
‘எங்கள் வீடடுப் பிள்றை’, ‘மதுறை வீைன’ எனறு அனவபனாடு 
இனறும் அறழக்கப்படுகினை இதய வதயெம் புைடசித் தறலெர்  
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்டனாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். அெர்்கறை ெணஙகி, ‘மக்கைனால நனான, 
மக்களுக்கனா்கவெ நனான’ எனறு ெனாழநது மறைநது, மறைநதும் 
மறையனாமலும் மக்கள் ம்தில ெனாழநதுவ்கனாண்டிருககினை இதய 
வதயெம் அம்மனா அெர்்கறையும் ெணஙகுகினவைன. மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின ெழியில தமிழ்கத்தில நலலனாடசி ந்டத்தி, பல 
துறை்களில இநதியனாவிவலவய தமிழ்கத்திறகு முதல இ்டத்றதப் 
வபறறுத் தநது, சிைநத நிருெனா்க ஆளுறமககு தமிழ்கம் முதலி்டம் 
எனபறத உருெனாககிய வபருறமககுரிய மனாண்புமிகு தமிழ்க 
முதலெர், குடிமைனாமத்து நனாய்கன அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கறை ெணஙகுகிவைன. அெர்்களுககு உறுதுறணயனா்க 
இருககினை மனாண்புமிகு தமிழ்க துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்கறையும் ெணஙகுகினவைன. இம்மனாமனைத்தில வபசுெதறகு 
ெனாயப்பு நலகிய தங்கறையும் ெணஙகுகினவைன. இம்மனாமனைத்தில 
உள்ை அற்ெருககும் எ்து இனிய புத்தனாண்டு மறறும் வபனாங்கல 
நலெனாழத்து்கறையும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, பலல்டம் 
சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட வபனாங்கலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
ெ்டககு அவி்னாசிபனாறையம் ஊைனாடசி, வெலம்படடி புதூர் ஆதி 
திைனாவி்ட குடியிருப்புப் பகுதி்களில கிட்டத்தட்ட 150–ககும் வமறபட்ட 
குடும்பங்கள் ெசித்து ெருகினை். அறத ஒடடியுள்ை புதுப்பனாறையம், 
ைனாமம்பனாறையம், வெலம்படடி ஆகிய கிைனாமங்களிலும் சுமனார் 500 
குடும்பங்கள் ெசித்து ெருகினை். 

அநதப் பகுதியில ெசித்து ெருகினைெர்்களின அற்த்து 
வீடு்களும் சிறிய, சிறிய அைவிவலதனான உள்ை். அெர்்கள் 
தங்களுற்டய இலலங்களில ஏதனாெது விவசஷம் எனைனாலும்கூ்ட, 
அநத விவசஷத்றத ந்டத்துெதறகு முடியனாமல, அஙகிருநது 10 
கிவலனா மீட்டர் தூைத்திறகு அப்பனாலுள்ை ந்கைத்றத நனாடிச் வசனறு, 
திருமண மண்்டபத்றதப் பிடித்துத்தனான அநத விவசஷங்கறை 
ந்டத்த வெண்டியுள்ைது. அநதத் திருமண மண்்டபத்திறகும் வதனாற்க 
அதி்கமனா்கச் வசலுத்த வெண்டியுள்ைதனால, அநதத் வதனாற்கறயச் 
வசலுத்துெதறகு அெர்்களுககு ெசதி ெனாயப்பு்கள் இலலனாத 
்கனாைணத்தனால. . . 

முறப்கல 11–05

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அ. ந்டைனாஜன, வ்கள்விறய சுருக்கமனா்கக வ்களுங்கள்.

திரு. அ. நடராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
அநத விவசஷங்கறை ந்டத்துெதறகு அெர்்கள் சிைமப்படுகிைனார்்கள். 
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வெலம்படடி புதூர் பகுதியிவல ெசிக்கககூடிய ஆதி திைனாவி்ட 
மக்களுககு ஒரு சமுதனாயக கூ்டம் ்கடடித் தை மனாண்புமிகு அறமச்சர் 
அெர்்கள் முனெருெனார்்கைனா எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ஆதி திைனாவி்டர் 
மறறும் பழஙகுடியி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். ராஜதைடசுமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 1971–72 ்கனால ்கட்டத்திலிருநது 
சமுதனாயக கூ்டங்கள் ்கட்டப்படடு ெருகினை். 2012 ஆம் ஆண்டு 
வதனா்டஙகி 2019 ஆம் ஆண்டு ெறை சுமனார் 62 சமுதனாயக கூ்டங்கள் 
்கட்ட அனுமதி ெழங்கப்படடுள்ை். அதன பிைகு வபைப்படும் 
்கருத்துருக்கள் மீது வதறெயின அடிப்பற்டயில பரிசீலிக்கப்படடு 
ெருகிைது. பலல்டம் வதனாகுதி, வபனாங்கலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
ெ்டககு அவி்னாசிபனாறையம் ஊைனாடசி, வெலம்படடி புதூர் ஆதி 
திைனாவி்டர் குடியிருப்புப் பகுதியில 50 குடும்பங்கறைச் சனார்நத ஆதி 
திைனாவி்டர் மறறும் அருநததியி் மக்கள் சுமனார் 180 நபர்்கள் ெசித்து 
ெருகிைனார்்கள். வெலம்படடி புதூர் ஆதி திைனாவி்டர் குடியிருப்புககு 
அருகில சுமனார் 2 கிவலனா மீட்டர் தூைத்தில புதுப்பனாறையம் எனை 
இ்டத்திலும், கிருஷ்ணனாபுைம் எனை இ்டத்திலும் ஊை்க ெைர்ச்சித் 
துறையி்னால சுமனார் 3 வசனட அைவில ்கட்டப்பட்ட சமுதனாயக 
கூ்டம், புதிய ்கழிப்பி்ட ெசதி மறறும் குடிநீர் ெசதிவயனாடு நலல 
நிறலயில வசயலபடடு ெருகிைது. இருநதவபனாதிலும், மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களின வ்கனாரிகற்க மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அண்ணன அெர்்களின ்கெ்த்திறகு எடுத்துச்வசனறு,  
வதறெயின அடிப்பற்டயில, முனனுரிறமயின அடிப்பற்டயில 
பரிசீலிக்கப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அ. ந்டைனாஜன அெர்்கள்.

திரு. அ. நடராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்சர் அெர்்களின ்கெ்த்திறகுக 
வ்கனாண்டுவசனறு, வெலம்படடி புதூர் கிைனாமத்தில சமுதனாயக 
கூ்டம் ்கடடுெதறகு பரிசீலிக்கப்படும் எனறு வசனான் மனாண்புமிகு 
ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்களுககு நனறி வசனாலலி அமர்கினவைன. நனறி, ெணக்கம்.
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 (ஆ) உடுக்குறியி்டனாத வி்னாக்கள்

 (படடிைல்கள் 1 முதல் 3 ெறர)@

படடிைல் 1

1—

நெகத்தற்ட அறமத்தல்

வினா எண் 26049—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருெள்ளூர் வதனாகுதி, பட்டறை வபரும்புதூர் வதசிய 
வநடுஞ்சனாறலயில விபத்து்கறைத் தடுக்க வெ்கத்தற்ட அறமக்க 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி, முெைமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) பட்டறை வபரும்புதூர் ெழியனா்கச் வசலலும் 
வதசிய வநடுஞ்சனாறலயனா்து இநதிய வதசிய வநடுஞ்சனாறல 
ஆறணயத்தின பைனாமரிப்பினகீழ உள்ைது. மத்திய சனாறலப் 
வபனாககுெைத்து மறறும் வநடுஞ்சனாறல்கள் அறமச்ச்கத்தின 
சுறைறிகற்கயினபடி வதசிய வநடுஞ்சனாறல்களில வெ்கத்தற்ட்கள் 
அறமப்பதறகு அனுமதி இலறல.

2—

கனாலியி்டஙகறள வபனாதுப் பைனபனாடடிற்குக் வகனாண்டுெருதல்

வினா எண் 25178—திரு. வாம்க சந்திரகச்கர்: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

@ இப்பட்டியலிலுள்ள வினாக்களுக்கான விடை்கள அந்தந்த அடைச்சர்கள 
ஒபபு்தலளித்த த்ததியன்று உள்ள்படி அடைந்தனவாகும்.
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வெைச்வசரி வதனாகுதி, 181-ெது ெட்டம், திருெனானமியூர் குப்பம், 
தமிழநனாடு வீடடு ெசதி ெனாரியத்தின அருகில உள்ை இ்டத்றத 
மீ்ெர் ்கடடுப்பனாடடிலிருநது மீடடு வபனாதுப் பயனபனாடடிறகுக 
வ்கனாண்டு ெை அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம், துமை முெைமைசசர்: 

வெைச்வசரி வதனாகுதி, 181-ெது ெட்டம், திருெனானமியூர் குப்பம், 
தமிழநனாடு வீடடு ெசதி ெனாரியத்தின அருகில உள்ை இ்டங்கள் வீடடு 
ெசதி ெனாரியத்திறகுச் வசனாநதமனா்து அலல. எ்வெ, திருெனானமியூர் 
குப்பத்தில உள்ை நிலங்கறை வீடடு ெசதி ெனாரியம்மூலம் வபனாதுப் 
பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டு ெை இயலனாத நிறல உள்ைது.

3—

 ெஙகிகள்மூைம் க்டனுதவி

வினா எண் 34827—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

வசயயூர் வதனாகுதியில ஏறழ மக்கள் வீடு்கடடும் ெற்கயில 
வதசியமயமனாக்கப்பட்ட ெஙகி்கள்மூலம் ்க்டனுதவி ெழங்க அைசு 
முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம், துமை முெைமைசசர்: 

தமிழநனாடு வதனாறலவநனாககுத் திட்டம் 2023-னகீழ அற்ெருககும் 
வீடடு ெசதித் திட்டத்தினகீழ றமய அைசின மனானியம் மறறும் 
அைசின நிதி ஆதனாைத்திற்க வ்கனாண்டு ந்கை குடிறசப்பகுதிெனாழ 
மறறும் ஏறழக குடும்பங்களுககு 300 சதுை அடிககுக குறையனாமல 
்கனானகிரீட தை வீடு்கள் ்கடடிகவ்கனாள்ை குடும்பம் ஒனறிறகு அைசு 
மனானியம் ரூ.2.10 இலடசம் ெழங்கப்படுகிைது.

இத்திட்டத்தினகீழ வசயயூர் சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட 
வபரூைனாடசியில 3,222 வீடு்கள் ரூ.6,766.20 இலடசம் வசலவில ்கட்ட 
றமய அைசின ஒப்புதல வபைப்படடுள்ைது. இத்திட்டப் பணி்கள் 
தமிழநனாடு குடிறசப்பகுதி மனாறறு ெனாரியத்தனால ெழங்கப்படும் 
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நிதியுதவியிற்க வ்கனாண்டு வபரூைனாடசி்கள் இயககுநை்கத்தனால 
மனானியம் குடும்பம் ஒனறிறகு ரூ.2.10 இலடசம் வீதம் பய்னாளி்களுககு 
ெழங்கப்படுகிைது. இத்திட்டத்தினகீழ பணி்கள் வதனா்டங்கப்படடு 
தறவபனாது முனவ்றைத்தில உள்ை்.

4—

வதனாகுப்பு வீடுகள் கடடுதல்

வினா எண் 35332—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில தமிழநனாடு குடிறசப் பகுதி 
மனாறறும் ெனாரியத்தின மூலமனா்க வதனாகுப்பு வீடு்கள் ்கட்ட அைசு 
முனெருமனா? 

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம், துமை முெைமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ஆம். தமிழநனாடு வதனாறலவநனாககுத் திட்டம் 
2023-னகீழ அற்ெருககும் வீடடு ெசதித் திட்டத்தினகீழ றமய 
அைசின மனானியம் மறறும் அைசின நிதி ஆதனாைத்திற்க வ்கனாண்டு 
ந்கை குடிறசப்பகுதிெனாழ மறறும் ஏறழக குடும்பங்களுககு 300 சதுை 
அடிககுக குறையனாமல தறைபைப்பு வ்கனாண்்ட ்கனானகிரீட தை வீடு்கள் 
்கடடிகவ்கனாள்ை குடும்பம் ஒனறிறகு அைசு மனானியம் ரூ.2.10 இலடசம் 
ெழங்கப்படுகிைது.

இத்திட்டத்தினகீழ 7,901 வீடு்கள் ரூ.23,189.10 இலடசம் வசலவில 
்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், நனா்கர்வ்கனாவில ந்கரில ்கட்ட றமய 
அைசின ஒப்புதல வபறறு, பணி்கள் வதனா்டங்கப்படடு முனவ்றைத்தில 
உள்ை். இத்திட்டப் பணி்கள் விறைவில முடிவுறும்.

வமலும், நனா்கர்வ்கனாவில ந்கைனாடசி, ெ்டவசரி வமறகுப் பகுதியில 
120 அடுககுமனாடிக குடியிருப்பு்கள் ரூ.1,247.00 இலடசம் வசலவில 
்கட்ட றமய அைசின ஒப்புதல வபைப்படடுள்ைது. இத்திட்டப் 
பணி்கள் விறைவில வதனா்டங்கப்படும்.
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புதர்கறள அகற்றுதல்

வினா எண் 46785—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ்டனாக்டர் மூர்த்தி 
வைனாடடில உள்ை தமிழநனாடு வீடடு ெசதி ெனாரியக குடியுருப்புப் 
பகுதியின பினபுைம் உள்ை புதர்்கறை அ்கறை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம், துமை முெைமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, ்டனாட்கர் மூர்த்தி 
வைனாடடில உள்ை தமிழநனாடு வீடடு ெசதி ெனாரியக குடியிருப்புப் 
பகுதியின பினபுைம் உள்ை பூங்கனா மறறும் ்கழிவுநீர் வெளிவயறறும் 
பகுதி 16-5-1994 அனறு கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி ெசம் வதனா்டர் 
பைனாமரிப்பிற்கனா்க ஒப்பற்டப்பு வசயயப்படடுள்ைது. எ்வெ, 
வமற்கண்்ட பகுதி்களில அறமநதுள்ை புதர்்கறை அ்கறை 
கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசிதனான ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ை வெண்டும்.

6—

ெ் உரிறமச் சட்டம் அமல்படுத்துதல்

வினா எண் 983—திரு. மு. திராவிடைணி: மனாண்புமிகு ெ்த் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

கூ்டலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதியில நற்டமுறைப்படுத்தனாமல 
உள்ை 2006, ெ் உரிறமச் சட்டத்திற் நற்டமுறைப்படுத்த அைசு 
முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

கூ்டலூர் வ்கனாட்டத்திறகுடபட்ட கூ்டலூர் வதகுதியில 
பழஙகுடியி்ர் மறறும் மைபு ெழி ெ் ெனாழவி்ர் (ெ் உரிறம்கள் 
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அஙகீ்கரித்தல) சட்டம், 2006 நற்டமுறைப்படுத்தப்படடு ெருகினைது. 
இச்சட்டத்தினபடி, நனாைது வததி ெறை 88.43996 எக்டர் ெ் நிலத்தில 
208 தனி நபர்்களுககு விெசனாயம் மறறும் விடு்கள் ்கட்ட உரிறம்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். இது தவிை, குடிநீர் ெசதி, மினசனாை ெசதி மறறும் 
சனாறல ெசதி ஆகியறெ வமறவ்கனாள்ை 9 இ்ங்களுககு 1.14896 எக்டர் 
ெ் நிலம் ெழங்கப்படடுள்ைது.

7—

இைெச றசக்கிள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 41668—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ்கலவி மனாெட்டத்தில 
2016-2017 ஆம் ஆண்டில எத்தற் மனாணெர்்களுககு இலெச றசககிள் 
ெழங்கப்படடுள்ைது எனபறதத் வதரிவிக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

2016-2017 ஆம் ்கலவியனாண்டில கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, 
கும்பவ்கனாணம் ்கலவி மனாெட்டத்தில விறலயிலலனா மிதிெண்டி்கள் 
ெழங்கப்பட்ட விெைம் கீழக்கண்்டெனாறு அளிக்கப்படுகிைது: 

வ
. எ

ண்

த்தாகுதி, ்கல்வி 
ைாவட்ைம்

2016-2017-ல் கும்்பத்காணம் த்தாகுதி, 
கும்்பத்காணம் ்கல்வி ைாவட்ைததில் 
விடலயில்லா மிதிவண்டி்கள த்பற்று 
வழங்கப்பட்ை விவரம்

ஆண் த்பண் தைாத்தம்
1 கும்்பத்காணம் த்தாகுதி, 

கும்்பத்காணம் ்கல்வி 
ைாவட்ைம்

1,977 2,736 4,713

தைாத்தம் 1,977 2,736 4,713
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ஆஙகிை ெழி கல்வி பனா்டப்பிரிவு துெக்குதல்
வினா எண் 43067—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 

பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு 
வமம்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

10 ஆம் ெகுப்பு ெறை ஆஙகில ெழி ்கலவி பயினை மனாணெர்்கள் 
வதனா்டர்நது படிக்க 11 ஆம் ெகுப்புககு ஆஙகில ெழி ்கலவி பனா்டப்பிரிவு 
துெக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 

இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 
1993-1994 ஆம் ்கலவியனாண்டு முதல அைசு உயர் மறறும் வமலநிறலப் 

பள்ளி்களில பயிலும் மனாணெர்்கள் ஆஙகில ெழியில ்கலவி ்கறபதறகு 
ஏதுெனா்க ஆஙகில ெழி பனா்டப்பிரிவு்கள் வதனா்டங்க அனுமதி ெழஙகி, 
அைசனாறண (நிறல) எண் 601, பள்ளிக ்கலவித் (டி1) துறை, நனாள்  
21-6-1993-ல ஆறண வெளியி்டப்படடுள்ைது. அைசனாறண (நிறல) 
எண் 180, பள்ளிக ்கலவித் (இ1) துறை, நனாள் 17-7-2012-னபடி 2012-2013 
ஆம் ்கலவியனாண்டு முதல ஊை்கப் பகுதி்களில அறமநதுள்ை அைசுப் 
பள்ளி்களில பயிலும் மனாணெர்்களின ஆஙகில வமனாழித் திைற் 
வமம்படுத்தும் ெற்கயில, அைசு உயர்நிறல மறறும் வமலநிறலப் 
பள்ளி்களில ஒனறு மறறும் ஆைனாம் ெகுப்பில தலனா இைண்டு 
ஆஙகில ெழி இறணப் பிரிவு்கள் வதனா்டங்கப்படடு, படிப்படியனா்க 
12 ஆம் ெகுப்பு ெறை ஆஙகில ெழிப் பிரிவு்கள் ந்டத்தப்படும் 
எ் ஆறணயி்டப்பட்டதன அடிப்பற்டயில, 2012-2013 முதல  
2017-2018 ஆம் ்கலவியனாண்டு ெறை 4,308 அைசு உயர்நிறல/
வமலநிறலப் பள்ளி்களில 6 ஆம் ெகுப்பில ஆஙகில ெழிப் பிரிவு்கள் 
வதனா்டங்கப்படடு நற்டவபறறு ெருகிைது. இவதவபனால 2018-2019 ஆம் 
்கலவியனாண்டு முதல அைசு உதவிவபறும் பள்ளி்களிலும் ஆஙகில ெழி 
பனா்டப் பிரிவு்கள் வதனா்டங்க அனுமதி ெழஙகி அைசனாறண (நிறல) 
எண் 148, பள்ளிக ்கலவித் [ப்க6(1)] துறை, நனாள் 20-7-2018-ல ஆறண 
வெளியி்டப்படடுள்ைது.

(2) 10 ஆம் ெகுப்பு ெறை ஆஙகில ெழியில ்கலவி பயினை 
மனாணெர்்கள் வதனா்டர்நது 11 ஆம் ெகுப்பிலும் ஆஙகில ெழியில 
்கலவி பயிலும் ெனாயப்பிற் ஏறபடுத்தும் வபனாருடடு வமற்கனாண் 
அைசனாறண்களினகீழ அைசு/அைசு உதவிவபறும் பள்ளி்களில ஆஙகில 
ெழி பனா்டப் பிரிவு்கள் வதனா்டங்க அனுமதி ெழங்கப்படடுெருகிைது.
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9—

 கூடுதல் ெகுப்பறைக் கட்ட்டஙகள் கடடுதல்

வினா எண் 43655—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி, 
வமலக்கனாவிரி ்கனாமைனாசர், பனா்னார்துறை, என.வி.என.வ்க.வி. ெ்டககு, 
ஏ.ஆர்.ஆர். மறறும் ்கருப்பூர் சனாறலயிலுள்ை ந்கைனாடசித் வதனா்டக்கப் 
பள்ளி்களுககு கூடுதல ெகுப்பறைக ்கட்ட்டங்கள் ்கட்ட அைசு  
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, 
கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசியில உள்ை வமலக்கனாவிரி ்கனாமைனாசர், 
பனா்னார்துறை, என.வி.என.வ்க.வி. ெ்டககு, ஏ.ஆர்.ஆர். மறறும் ்கருப்பூர் 
சனாறலயிலுள்ை ந்கைனாடசித் வதனா்டக்கப் பள்ளி்களுககுப் வபனாதுமனா் 
ெகுப்பறை்கள் உள்ைதனால, அப்பள்ளி்களுககு கூடுதல ெகுப்பறை்கள் 
்கட்ட வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

10—

 நூைகத்திற்கு கூடுதல் கட்ட்டம், புத்தகஙகள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 46258—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்தில உள்ை 
நூல்கத்திறகு கூடுதல ்கட்ட்டம் ்கட்டவும், வபனாறியியல மனாணெர்்கள் 
பயனபனாடு ்கருதி கூடுதல புத்த்கங்கறை ெழங்கவும் அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், கும்பவ்கனாணம் கிறை 
நூல்கம் ந்கைனாடசிககுச் வசனாநதமனா் 700 சதுை அடி பைப்பைவு வ்கனாண்்ட 
ெனா்டற்கயிலலனா இலெசக ்கட்ட்டத்தில, குடிறமப்பணிப் பிரிவு, 
குறிப்புதவிப் பிரிவு, நனாளிதழ/பருெ இதழ பிரிவு, நூல்கள் ெனாசிப்புப் 
பிரிவு, ம்களிர்/சிறுெர் பிரிவு மறறும் ்கணிப்வபனாறிப் பிரிவு வபனானை 
ெசதி்களு்டன வபனாதுமனா் இ்டெசதியு்டன வசயலபடடுெருகிைது. 
எ்வெ. இககிறை நூல்கத்திறகுக கூடுதல ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்கனா் 
அெசியம் எழவிலறல. வமலும், இநநூல்கத்தில 54,119 நூல்கள் 
இருப்பு உள்ை். அதில, வபனாறியியல சம்பநதமனா்க 225 நூல்கள் 
உள்ை். தறவபனாது, வபனாறியியல மனாணெர்்களின பயனபனாடடிற்கனா்க 
கூடுதலனா்க 200 வபனாறியியல நூல்கள் ெனாஙகி ெனாச்கர்்களின 
பயனபனாடடிறகு றெக்கப்படடுள்ை்.

11—

 உடகட்டறமப்பு ெசதிகள் வசயதல்

வினா எண் 47421—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசலம் வதறகு வதனாகுதியில உள்ை சீலநனாயக்கனபடடியில 
உள்ை உயர்நிறலப் பள்ளி மறறும் மணியனூரில உள்ை வமலநிறலப் 
பள்ளி்களுககு உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கறைச் வசயய அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசலம் மனாெட்டம், வசலம் வதறகு வதனாகுதியில 
உள்ை சீலநனாயக்கனபடடியில உள்ை அைசு உயர்நிறலப் பள்ளியில 205 
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மனாணெர்்கள் பயினறு ெருகினை்ர். இப்பள்ளியில 4 ெகுப்பறை்கள் 
உள்ை். இப்பள்ளியில பயிலும் மனாணெர்்களுககுப் பயனபடும் 
ெற்கயில குடிநீர் ெசதி மறறும் பள்ளிறயச் சுறறி முழுறமயனா்க 200 
மீட்டர் அைவில சுறறுச்சுெர் அறமக்கப்படடுள்ைது.

வசலம் மனாெட்டம், வசலம் வதறகு வதனாகுதியில, மணியனூரில 
உள்ை அைசு வமலநிறலப் பள்ளியில 349 மனாணெர்்கள் பயினறு 
ெருகினை்ர். இப்பள்ளியில 14 ெகுப்பறை்களும் 1 ஆயெ்கமும் 
உள்ை். இப்பள்ளியில மனாணெர்்களுககுப் பயனபடும் ெற்கயில 
குடிநீர் ெசதி மறறும் பள்ளிறயச் சுறறி முழுறமயனா்க சுறறுச்சுெர் 
அறமக்கப்படடுள்ைது.

எ்வெ, வமறபடி பள்ளி்களுககுப் வபனாதுமனா் அைவு 
உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கள் உள்ைதனால, அப்பள்ளி்களுககு கூடுதலனா்க 
உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கள் வசயய அெசியம் எழவிலறல.

12—

 நெறைெனாயப்பு பயிற்சி ெழஙகுதல்

வினா எண் 47556—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

தமிழ்கத்தில பள்ளிப் பனா்டங்களில வெறலெனாயப்பு குறித்த 
பயிறசி ெழங்க அைசு முனெருமனா? 

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

ஆம். தமிழ்கத்தில பள்ளிப் பனா்டங்களில வெறலெனாயப்பு குறித்த 
பயிறசி, வதனாழிற்கலவி பயிலும் மனாணெர்்களுககு அருகில உள்ை 
வதனாழிறசனாறல்கள் மூலமனா்க திைன வமம்பனாடடுப் பயிறசியனா்க 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. வபனாதுக ்கலவி பயிலும் மனாணெர்்களுககு 
மனாெட்ட வெறலெனாயப்பு அலுெலர், பலதுறை ெலலுநர்்கறைக 
வ்கனாண்டு வெறலெனாயப்பு சனார்நத பயிறசி மறறும் ஆவலனாசற்்கள் 
ெழங்கப்படடு ெருகினை். தறவபனாது, வமம்படுத்தப்பட்ட புதிய 
பனா்டப் புத்த்கங்களில தனித்திைன வமம்படும் ெற்கயிலும், சுய 
வெறலெனாயப்புககு ெழி ஏறபடுத்தும் ெற்கயிலும் ்கருத்து்கள் 
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ெழங்கப்படடுள்ை். அைசு மறறும் தனியனார் துறையில மனாணெர்்கள் 
வெறலெனாயப்பு வபை வெறலெனாயப்பு ெழி்கனாடடிமூலம் 
ஆவலனாசற்்கள் இப்பனா்டப் புத்த்கங்களில ெழங்கப்படடுள்ை்.

13—

 சுற்றுச்சுெர் கடடுதல்

வினா எண் 47734—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
கூ்டலூரில உள்ை வதனா்டக்கப் பள்ளிககு சுறறுச்சுெர் ்கட்ட அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா? 

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், கூ்டலூர் ஊைனாடசி ஒனறியத் வதனா்டக்கப் பள்ளியில 
77 மனாணெ, மனாணவியர்்கள் பயினறு ெருகினை்ர். இப்பள்ளிககு 
தஞ்சனாவூர் ெட்டனாை ெைர்ச்சி அலுெலைனால சுறறுச்சுெர் அறமக்க 
ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.

14—

கூடுதல் ெகுப்பறைக் கட்ட்டம் கடடுதல்

வினா எண் 47949—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு   
பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு 
வமம்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

திருெள்ளூர் வதனாகுதி, ்க்டம்பத்தூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
்க்டம்பத்தூரில உள்ை வமலநிறலப் பள்ளிககு கூடுதல ெகுப்பறைக 
்கட்ட்டம் ்கட்ட அைசு முனெருமனா? 
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

திருெள்ளூர் மனாெட்டம், ்க்டம்பத்தூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
்க்டம்பத்தூர் அைசு வமலநிறலப் பள்ளியில 513 மனாணெ/மனாணவியர்்கள் 
பயினறு ெருகினை்ர். இப்பள்ளியில ஒனபது ெகுப்பறை்கள் மறறும் 
இைண்டு ஆயெ்கங்கள் உள்ை். மனாணெர்்களுககுப் பயனபடும் 
ெற்கயில குடிநீர் ெசதி வசயயப்படடுள்ைது. வமலும், மனாணெ/
மனாணவியர்்களுககு எ் தனித்தனியனா்க 8 ்கழிெறை்கள் உள்ை். 
வமறபடி பள்ளியில மனாணெ/மனாணவியர்்களின எண்ணிகற்ககவ்கறப 
வபனாதுமனா் அைவு ெகுப்பறை்கள் உள்ைதனால, புதிய ெகுப்பறை்கள் 
வ்கனாண்்ட ்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசியம் எழவிலறல.

15—

 நூைகத்திற்குப் புதிை கட்ட்டம் கடடுதல்

வினா எண் 50295—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வபைமூர் ஊைனாடசி, அறணககுடியில உள்ை நூல்கத்திறகுப் புதிய 
்கட்ட்டம் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா? 

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு 
ஊைனாடசி ஒனறியம், வபைமூர் ஊைனாடசி, அறணககுடி ஊர்ப்புை 
நூல்கம் ஊைனாடசிககுச் வசனாநதமனா் 1,500 சதுை அடி பைப்பைவு 
வ்கனாண்்ட இலெசக ்கட்ட்டத்தில வபனாதுமனா் இ்டெசதியு்டன 
வசயலபடுத்தப்படடு ெருெதனால, தறவபனாது இநநூல்கத்திறகுப் புதிய 
்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்கனா் அெசியம் எழவிலறல.
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16—

 நிைனாைவிறைக் கற்டகறள மனாற்றிைறமத்தல்

வினா எண் 46439—திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத்  துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதி, மண்்டலம் எண் 10, ெனார்டு 
எண் 139, அண்ணனாமறல ந்கர் 1, 2, 3-ெது வதருக்களில இயஙகிய 
்கற்ட எண் 8, 10 TUCS ்கற்ட்கறை முரு்கன வதருவிலிருநது மீண்டும் 
பறழய இ்டத்திறவ்க மனாறறி அஙகு புதிய இ்டத்தில இயங்கச் வசயய 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதி, மண்்டலம் எண் 10, 

ெனார்டு எண் 139-ல டி.யு.சி.எஸ். நிறுெ்த்தினகீழ றசதனாப்வபடற்ட-8 
முழுவநை நியனாயவிறலக ்கற்ட 1103 குடும்ப அடற்ட்களு்டனும், 
றசதனாப்வபடற்ட-10 முழுவநை நியனாயவிறலக ்கற்ட 1215 குடும்ப 
அடற்ட்களு்டனும் வசயலபடடு ெருகினை். வமறபடி இைண்டு 
நியனாயவிறலக ்கற்ட்களும் ்க்டநத 7 ெரு்டங்களுககு முனபு 
அண்ணனாமறல ந்கர்-1, வசனற் 600 033 எனை பறழய மு்கெரியில 
பழுதற்டநத ்கட்ட்டத்தில இயஙகி ெநத். தறவபனாது முரு்கன வதருவில 
இயஙகிெரும் வமறபடி இைண்டு நியனாயவிறலக ்கற்ட்களும் நலல 
முறையில இயஙகி ெருகினை். வமலும், குடும்ப அடற்டதனாைர்்கள் 
எவ்வித சிைமமுமினறி அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கள் வபறறு 
ெருகினை்ர். எ்வெ, றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதி, மண்்டலம் எண் 
10, ெனார்டு எண் 139, அண்ணனாமறல ந்கர் 1, 2, 3-ெது வதருக்களில 
இயஙகிய ்கற்ட றசதனாப்வபடற்ட-8 முழுவநை நியனாயவிறலக ்கற்ட 
மறறும் றசதனாப்வபடற்ட-10 முழுவநை நியனாயவிறலக ்கற்ட முரு்கன 
வதருவிலிருநது மீண்டும் பறழய இ்டத்திறவ்க மனாறறி, அஙகு புதிய 
இ்டத்தில இயங்கச் வசயய வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

17—
குளஙகறள தூர்ெனாரி ெடிகனால் ெசதி வசயதல்

வினா எண் 158—திரு. டி.ஆர்.பி. ராஜா: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
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வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மன்னார்குடி வதனாகுதி, மன்னார்குடி ந்கைத்திலுள்ை அற்த்து 
குைங்கறையும் தூர்ெனாரி ஆககிைமிப்பு்கறை அ்கறறி, ெடி்கனால ெசதி 
வசயய அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 

ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 
மன்னார்குடி ந்கைனாடசி பகுதியில வமனாத்தம் 92 குைங்கள் 

உள்ை். ந்கைனாடசிககு வசனாநதமனா் குைங்கள் 43, இநது அைநிறலயத் 
துறைககு வசனாநதமனா் குைங்கள் 7, ெருெனாய துறைககு வசனாநதமனா் 
குைங்கள் 35, மீனெைத் துறைககு வசனாநதமனா் குைங்கள் 7, ஆ்க 
வமனாத்தம் 92 குைங்கள். அதில, இநந்கைனாடசிககு வசனாநதமனா் 
43 குைங்களில வசனை ஆண்டு 7 குைங்கறை ரூ.25.00 இலடசம் 
மதிப்பீடடில தூர்ெனாரி பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டு ெைப்படடுள்ைது. 
2017-2018 ஆம் ஆண்டின குடிமைனாமத்து பணி்களினகீழ 13 குைங்கள் 
தூர்ெனாரும் பணி்கள் முடிக்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை 23 குைங்களில 
தறவபனாது வமற்கண்்ட குடிமைனாமத்து திட்டத்தினகீழ தூர்ெனாரும் 
பணி்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

18—
ேகரனாடசி நமல்நிறைப் பள்ளிக்கு கட்ட்டஙகள்,  

பனா்டப் பிரிவுகள்
வினா எண் 181—திரு. டி.ஆர்.பி. ராஜா: மனாண்புமிகு 

ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மன்னார்குடி ந்கைனாடசி வமலநிறலப் பள்ளிககு புதிய 
்கட்ட்டங்கள், புதிய பனா்டப் பிரிவு்கள் வதனா்டங்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 

ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

மன்னார்குடி ந்கைனாடசி வமலநிறலப் பள்ளியில தறவபனாது உள்ை 
்கட்ட்டங்கள் நலல நிறலயில வபனாதுமனா்தனா்கவும், அடிப்பற்ட 
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ெசதி்கள் அற்த்தும் வசயயப்படடுள்ை். வமலும், புதிய பனா்டப் 
பிரிவு்கள் துெஙகுெது குறித்து ்கலவித் துறையினமூலம் வதனா்டர் 
ந்டெடிகற்கயில உள்ைது.

19—

குளத்றத தூர்ெனாரி, பூஙகனா, ப்டகு குழனாம் அறமத்தல்

வினா எண் 407—திரு. எ.வ. கவலு: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

திருெண்ணனாமறல ந்கைம், தனாமறைக குைத்றத தூர்ெனாைவும், 
பூங்கனா மறறும் ப்டகு குழனாம் அறமக்கவும் அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

திருெண்ணனாமறல ந்கைனாடசி, தண்்டைனாம்படடு சனாறலயில 
சர்வெ எண் 1749-ல சுமனார் 3611.0 சதுை மீட்டர் அைவில ெருெனாயத் 
துறைறய சனார்நத தனாமறைக குைத்தின வதறகு பகுதியில 
தனனிறைவு திட்டம் 2018-2019-ல ரூ.25.00 இலடசம் மதிப்பீடடில 
பூங்கனா அறமககும் பணி நற்டவபறறு ெருகிைது. வமலும், வமற்கண்்ட 
தனாமறைக குைத்திற் தூர்ெனாரி்டவும், ப்டகு குழனாம் அறமக்கவும் 
ஆயவு வசயய ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.

20—

குளத்றத தூர்ெனாரி, பூஙகனா அறமத்தல்

வினா எண் 697—திரு. அர. சக்்கரோணி: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, ஒட்டனசத்திைம் ந்கைனாடசியிலுள்ை 
வின் குைத்றத தூர்ெனாரி பூங்கனா அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

ஒட்டனசத்திைம் ந்கைனாடசியில வின் குைம் இலறல. 
ஒட்டனசத்திைம் ந்கைனாடசிகவ்க் ந்கரின மத்தியில புல எண் 234/1-
ல சுமனார் 11.63.0 வஹகவ்டர் பைப்பைவில ந்கைனாடசிககு வசனாநதமனா் 
சின்ககுைம் அறமநதுள்ைது. வமறபடி சின்ககுைம் நீர்பிடிப்பு 
பகுதியில உள்ை நீரிற் வெளிவயறறி தூர்ெனாைப்படும் நிறலயில 
இதற் சனார்நதுள்ை விெசனாய நிலங்கள் மறறும் ந்கைனாடசி பகுதியில 
உள்ை குடியிருப்பு மறறும் ந்கைனாடசி ஆழதுறை கிணறு்களில 
நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயை ெனாயப்புள்ைது. வமலும், ஒட்டனசத்திைம் 
ந்கைனாடசியில வபனாதுமக்கள் பயனபடுத்தும்ெற்கயில சுறறுலனா 
றமயங்கள் மறறும் பூங்கனாக்கள் ஏதும் இலலனாத நிறலயில 
வமறபடி குைத்தில வமறகு பகுதியில வமடடுப் பகுதியனா்கவும், 
சமதைப் பகுதியனா்கவும் உள்ைதனால நீர்வதக்கம் ஏறப்ட ெழிெற்க 
இலலனாத நிறலயில, வமறபடி சின்ககுைத்திற் வபனாதுமக்கள் 
பயனபடுத்தும்ெற்கயில குழநறத்கள் விறையனாடுமி்டம், வசயறற்க 
நீருறறு விைககு ெசதி்களு்டன வ்கனாண்்ட பூங்கனா அறமத்தி்டவும், 
வமறபடி குைத்தில ்கழிவு நீர் வசைனாத ெற்கயில (Interruption and 
diversion) சுத்தி்கரிப்பு நிறலயம் அறமத்து ெடி்கனால அறமத்தி்டவும் 
மறறும் குைத்திற் தூர்ெனாரி மறழ நீறை வச்கைம் வசயதி்டவும், 
குைத்திற் சுறறிலும் நற்டபனாறத பூங்கனா அலங்கனாை மின 
விைககு்களு்டன அறமக்கவும், சுறறுச்சுெர்்கறை வமம்படுத்தி்டவும் 
பணி்கள் வமறவ்கனாள்ை அைசனாறண (நிறல) எண் 82, ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் குடிநீர் ெழங்கல (எம்.ஏ2) துறை, நனாள்  
23-8-2018-னபடி ஒருஙகிறணநத ந்கர்ப்புை ெைர்ச்சித் திட்டம் (IUDM) 
2018-2019-னகீழ ரூ.350.00 இலடசமும் மறறும் 2019-2020-னகீழ ரூ.350.00 
இலடசமும் வமனாத்தம் ரூ.700.00 இலடசம் நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு, 
வமறபடி பணிக்கனா்க 13-2-2019-ம் நனாளில ஒப்பநதப்புள்ளி வ்கனாைப்படடு, 
ந்டெடிகற்கயில உள்ைது. பணி்கள் விறைவில துெங்கப்படும்.

21—

நீர்த்நதக்கம் ஆழப்படுத்துதல்

வினா எண் 1888—திரு. ஐ.பி. தசந்தில்குைார்: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
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வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

பழனி ெட்டம், பழனி ந்கைத்தின குடிநீர் வதறெறய ்கருத்தில 
வ்கனாண்டு வ்கனாற்டக்கனா்ல நீர்த்வதக்கத்றத ஆழப்படுத்தி, 
விரிவுப்படுத்தி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

பழனி ந்கைனாடசியில, வஜர்மன வமம்பனாடடு ெஙகி நிதி உதவியு்டன 
(KfW) ரூ.15.00 வ்கனாடி மதிப்பீடடில பணி்கள் வமறவ்கனாள்ை அைசனாறண 
(நிறல) எண் 72, ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் குடிநீர் ெழங்கல 
(ந.நி.2) துறைமூலம் அனுமதியளிக்கப்படடு பணி்கள் வமறவ்கனாள்ை 
ஒப்பநதப்புள்ளி 26-2-2019-ல (இைண்்டனாெது அறழப்பனா்க) 
வ்கனாைப்படடு வபைப்படடுள்ைது. பணி்கள் விறைவில துெங்கப்படடு 
டிசம்பர் 2020-ககுள் முடிக்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும்.

22—

சூரிை ஒளி மினசக்தி 

வினா எண் 3951—திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தனாம்பைம் வதனாகுதி, வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசி அலுெல்க 
ெைனா்க வமலதைத்தில சூரிய ஒளி மின சகதி அறமப்பு ஏறபடுத்த 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசி அலுெல்க ெைனா்கத்தின 
வமல தைத்தில 4 (KVA) வ்கவிஏ வ்கனாள்திைன வ்கனாண்்ட சூரிய ஒளி 
மின சகதி அறமப்பு ஏறபடுத்த ரூ.5.00 இலடசம் மதிப்பீடடில  
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17-6-2016 அனறு ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் வ்கனாைப்படடு, 24-6-2016-ல 
பணி உத்தைவு ெழங்கப்படடு, பணி்கள் முடிக்கப்படடு தறவபனாது 
பயனபனாடடில உள்ைது. 

23—
தளெனா்டப் வபனாருடகள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 3967—திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தனாம்பைம் வதனாகுதி, வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசி அலுெல்கத்திறகு 
இரும்பு அலமனாரி்கள் வபனானை தைெனா்டப் வபனாருட்கள் ெழங்க அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசியின அலுெல்கப் 
பயனபனாடடிறகு வதறெயனா் 10 எண்ணிகற்க இரும்பிலனா் 
அலமனாரி்கள் மறறும் 4 எண்ணிகற்க வைககு்கள் ரூ.97,585/- மதிப்பீடடில 
்டனானசி நிறுெ்த்தி்டமிருநது 24-10-2016-ல ந்கைனாடசி ெருெனாய 
நிதியினகீழ வ்கனாள்முதல வசயயப்படடு பயனபடுத்தப்படடு ெருகிைது. 
இறெ அற்த்தும் வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசிககு வபனாதுமனா்தனா்க 
உள்ைது.

24—
மின விளக்குகள் அறமத்தல்

வினா எண் 6709—திரு. கச. ்கருைாஸ்: மனாண்புமிகு  
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஙவ்கனாடற்ட ந்கைனாடசியில முத்துசனாமி பூங்கனா பகுதி்களில 
கூடுதலனா்க மின விைககு்கள் அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசஙவ்கனாடற்ட ந்கைனாடசி, முத்துசனாமி பூங்கனாவில 
தறவபனாது 12 மின விைககு்கள் நலல நிறலயில இயஙகி ெருெத்னால, 
வசஙவ்கனாடற்ட ந்கைனாடசியில முத்துசனாமி பூங்கனா பகுதி்களில 
கூடுதலனா்க மின விைககு்கள் அறமககும் திட்டம் ஏதும் அைசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

25—

நமல்நிறை நீர்த்நதக்கத் வதனாடடி ெளனாகம் நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 7735—திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தனாம்பைம் வதனாகுதி, தனாம்பைம் ந்கைனாடசி, 33-ெது ெனார்டு 
வதெவநசன பூங்கனா, 38-ெது ெனார்டு, முலறல ந்கர் மறறும் வசறலயூர் 
பனாைதி ந்கர் பூங்கனா வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி ெைனா்கத்தில 
மின வெதியியல முறையில வமனறமப்படுத்துதல வபனாருத்த அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தனாம்பைம் ந்கைனாடசி எலறலககுடபட்ட கிழககு 
தனாம்பைம், ெனார்டு எண் 33-ல உள்ை வதெவநசன பூங்கனா மறறும் 
38-ெது ெனார்டு, முலறல ந்கர் பகுதியில உள்ை நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி 
ெரும் பிைதனா் குடிநீர் குழனாய முத்துைங்கம் பூங்கனாவில உள்ை 
எலகடவைனா குவைனாரிவ்ட்டர் இயநதிைம்மூலம் குவைனாரிவ்ஷன 
வசயயப்படடு குடிநீர் விநிவயனா்கம் வசயயப்படுெதனால, வமறபடி 
நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்களுககு மின வெதியியல முறையில 
வமனறமப்படுத்துதல (Electro Chlorination) இயநதிைம் அறமக்க 
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அெசியம் ஏறப்டவிலறல. வமலும், கிழககு தனாம்பைம், வசறலயூர் 
பனாைதி ந்கர் பூங்கனா வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி ெைனா்கத்தில 
மின வெதியியல முறையில வமனறமபடுத்துதல (Electro Chlorination) 
இயநதிைம் வபனாருத்தப்படடு, குடிநீர் விநிவயனா்கம் வசயயப்படடு 
ெருகிைது.

26—

நமல்நிறை நீர்த்நதக்கத் வதனாடடி ெளனாகம் நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 7777—திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத்  
திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தனாம்பைம் வதனாகுதி, தனாம்பைம் ந்கைனாடசி, 19-ெது ெனார்டு, 
்கவணஷ் ந்கர் பூங்கனா வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி ெைனா்கத்தில 
மின வெதியியல முறையில வமனறமபடுத்துதல வபனாருத்த அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தனாம்பைம் ந்கைனாடசி எலறலககுடபட்ட 
கிழககு தனாம்பைம் ெனார்டு எண் 19-ல ்கவணஷ் ந்கர் பூங்கனா 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி ெைனா்கத்தில மின வெதியியல 
முறையில வமனறமபடுத்துதல (Electro Chlorination) இயநதிைம் 
வபனாருத்தப்படடு, குடிநீர் விநிவயனா்கம் வசயயப்படடு ெருகிைது.

27—

குடற்ட நமம்பனாடடுப் பணிறை முடித்தல்

வினா எண் 9172—திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத்  துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) தனாம்பைம் வதனாகுதி, வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசி, 1-ெது ெனார்டு, 
பெநநதியனார் வதரு பூங்கனாவில நீர்பிடிப்பு பகுதியில நிலுறெயிலுள்ை 
குடற்ட வமம்பனாடடுப் பணிறய விறைநது முடிக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசியில 1-ெது ெனார்டு 
பகுதியில அறமநதுள்ை பெநநதியனார் வதரு பூங்கனா வமம்பனாடடு 
பணியிற் 2011-2012 ஆம் நிதியனாண்டில வபனாது நிதியினகீழ ரூ.8.00 
இலடசம் மதிப்பீடடில வமறவ்கனாள்ைப்படடு, முடிக்கப்படடுள்ைது. 
எஞ்சியுள்ை பகுதியில ஆககிைமிப்பு்கள் உள்ைதனால, அப்பகுதியிற் 
ெருெனாயத் துறைமூலம் நில அைறெ பணி வசயது தை 
வ்கனாைப்படடுள்ைது. நில அைறெ பணி நிறைெற்டநதவு்டன வமல 
ந்டெடிகற்க்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

28—

ேகரனாடசி ேடுநிறைப் பள்ளிக்கு கட்ட்டம்

வினா எண் 20479—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி, 
மனாதைம்வபடற்ட ந்கைனாடசி நடுநிறலப் பள்ளிககு புதிய ்கட்ட்டம் 
்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மனாதைம்வபடற்ட ந்கைனாடசி நடுநிறலப் 
பள்ளி ்கட்ட்டத்தில பைனாமரிப்புப் பணி்கள் வமறவ்கனாள்ெதற்கனா்க 
தற்கனாலி்க ஏறபனா்டனா்க என.வி.என. ந்கைனாடசி வதனா்டக்கப் பள்ளியில 
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வசயலபடடு ெருகிைது. ஆற்கயனால, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசியில, 
மனாதைம்வபடற்ட ந்கைனாடசி நடுநிறலப் பள்ளிககு புதிய ்கட்ட்டம் 
்கடடும் திட்டம் ஏதும் அைசின பரிசீலற்யில இலறல.

29—

தூண்டில் ெறளவு சீரறமத்தல்

வினா எண் 37618—திரு. தச. ராகஜஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
மீன ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கிள்ளியூர் வதனாகுதி, இற்யம்புத்தனதுறை ஊைனாடசி, 
ைனாமனதுறை கிைனாமத்தில வசதமற்டநத தூண்டில ெறைறெ 
சீைறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், கிள்ளியூர் வதனாகுதி, 
இற்யம்புத்தனதுறை ஊைனாடசி, ைனாமனதுறை கிைனாமத்தில 
ஏறவ்க்வெ அறமக்கப்பட்ட வநர்்கல சுெறறிற் ரூ.200.00 இலடசம் 
மதிப்பீடடில மறு சீைறமப்பு வசயதி்ட அைசனால ஒகி புயல வபைழிவு 
சீைறமப்புத் திட்டத்தினகீழ 18-4-2018-ல நிருெனா்க மறறும் நிதி 
ஒப்பளிப்பு ெழங்கப்படடு, வமறபடி ஆறணயினபடி ைனாமனதுறை 
கிைனாமத்தில குறுகிய வநர்்கல சுெர் மறு சீைறமத்திடும் பணி்கள் 
முடிக்கப்பட்ட்.

30—

குெனாரிகளுக்கு சுற்றுச்சுெர்

வினா எண் 34030—திரு. அனபில் ைக்கஷ் தோயயாதைாழி: 
மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—
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திருவெறும்பூர் வதனாகுதி, துெனாககுடி ந்கைனாடசி, ெ்டககு மறல 
மறறும் வதறகு மறலயில உள்ை குெனாரி்களுககு சுறறுச்சுெர் ்கட்ட 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம், சடடம், நீதிைன்றங்கள ைற்றும் 
சிம்றசசாமை்கள தும்ற அமைசசர்: 

திருவெறும்பூர் வதனாகுதிககுடபட்ட துெனாககுடி 
ந்கைனாடசிககுடபடடு வசயலபடடுெரும் குெனாரி்களுககு அருவ்க வீடு 
்கடடி குடியிருநது ெரும் குடியிருப்புெனாசி்கள் மறறும் அெர்்கைது 
ெனாரிசு்கள் நலன ்கருதி சுறறுச்சுெர் ்கட்டப்ப்டனாத பகுதி்களுககு 
சுெர் ்கடடும் பணி்கள் வமறவ்கனாள்ெதறகு விரிெனா் மதிப்பீடு 
வசயது அறிகற்க அனுப்புமனாறு துெனாககுடி ந்கைனாடசி ஆறணயறை 
மனாெட்ட ஆடசியர், திருச்சி அெர்்கள் வ்கடடுக வ்கனாண்டுள்ைனார். 
அதன அடிப்பற்டயில, அைசு நிதி வபறறு, சுெர் ்கடடும் பணி 
வமறவ்கனாள்ை உரிய ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

31—

கனாலிப் பணியி்டஙகள் நிரப்புதல்

வினா எண் 41337—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு சட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் கிறைச் சிறையில 
்கனாலியனா்க உள்ை பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம், சடடம், நீதிைன்றங்கள ைற்றும் 
சிம்றசசாமை்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) 1) புதுகவ்கனாடற்ட பனார்ஸ்்டல பள்ளி மறறும் 
மனாெட்ட சிறையின ்கடடுப்பனாடடிலுள்ை கும்பவ்கனாணம் கிறைச் 
சிறையில அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட ஓர் உதவி சிறை அலுெலர், இைண்டு 
முதல தறலறமக ்கனாெலர், இைண்டு முதலநிறலக ்கனாெலர், ஆறு 
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இைண்்டனாம்நிறலக ்கனாெலர், ஒரு துப்புைவுப் பணியனாைர் மறறும் 
ஒரு சறமயலர் பணியி்டம் ஆகிய பணியி்டங்கள் உள்ை். 
தறவபனாது ்கனாலியனா்கவுள்ை மூனறு இைண்்டனாம்நிறலக ்கனாெலர் 
பணியி்டங்கறை நிைப்புெதறகு தமிழநனாடு சீருற்டப் பணியனாைர் 
வதர்ெனாறணயம்மூலம் ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.

2) வமலும், சறமயலர் மறறும் துப்புைவுப் பணியனாைர் 
பணியி்டங்கறை மனாெட்ட வெறலெனாயப்பு அலுெல்கம் மறறும் 
வசயதித்தனாள் விைம்பைம்மூலம் நிைப்பி்ட உரிய வதனா்டர் ந்டெடிகற்க 
வமறவ்கனாண்டு, மூனறு மனாத ்கனாலத்திறகுள் இப்பணியி்டங்கள் 
நிைப்பப்படும்.

32—

கல்குெனாரிறை தற்ட வசயதல்

வினா எண் 49595—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு சட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, மதுைனாநத்கம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
முரு்கம்பனாக்கம் கிைனாமத்தில வபனாதுமக்களுககு இற்டயூைனா்க உள்ை 
்கலகுெனாரிறய தற்ட வசயய அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம், சடடம், நீதிைன்றங்கள ைற்றும் 
சிம்றசசாமை்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், மதுைனாநத்கம் ெட்டம், 
முரு்கம்பனாக்கத்தில இயஙகிெரும் ்கல குெனாரிககு 29-9-2014 முதல 
28-9-2019 ெறை குத்தற்க ்கனாலம் உள்ைது. வமறபடி குத்தற்கயனா்து 
ெட்டனாடசியர், ெருெனாய வ்கனாட்ட அலுெலர், மதுைனாநத்கம் 
ஆகிவயனாரின விசனாைறண அறிகற்க மறறும் தமிழநனாடு மனாசுக 
்கடடுப்பனாடடு ெனாரியத்தின சனானறு ஆகியெறறின அடிப்பற்டயில 
முறையனா்க உரிமம் ெழங்கப்படடுள்ைது. இருப்பினும், இது 
வதனா்டர்பனா்க, தமிழநனாடு சிறு ்கனிம சலுற்க விதி்கள், 1959-னகீழ 
பரிசீலற் வசயது ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படும்.
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33—

மனாணெர் நசர்க்றகறை முழுறமைனாக நிரப்புதல்

வினா எண் 34071—திரு. தச. ராகஜஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
உயர் ்கலவித் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

வபனாறியியல ்கலலூரி்களில மனாணெர் வசர்கற்கறய முழுறமயனா்க 
நிைப்ப அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அனேழ்கன, உயர் ்கல்வித தும்ற அமைசசர்: 

வபனாறியியல ்கலலூரி்களில மனாணெர் வசர்கற்கறய அதி்கரிக்க 
அைசு பல ந்டெடிகற்க்கறை எடுத்து ெருகிைது. இறணயெழி 
்கலநதனாயவுமூலம் வபனாறியியல ்கலவி பயில அதி்க மனாணெர்்கள் 
விண்ணப்பித்துள்ை்ர். வபனாறியியல ்கலலூரி்களில புதிய 
பனா்டப் பிரிவு்கள் துெங்க தனியனார் சுயநிதி ்கலலூரி்கள் தமிழ்க 
அைசு்டன புரிநதுணர்வு ஒப்பநதம் வமறவ்கனாண்டுள்ை். புதிய 
வெறலெனாயப்பு்கள் குறித்து மனாணெர்்கள் இற்டவய விழிப்புணர்வு 
ஏறபடுத்தப்படுகிைது. வெறலெனாயப்பு வபறுெதற்கனா் ெழிெற்க்கறை 
அதி்கப்படுத்தி வதனாழில நிறுெ்ங்களு்டன ்கலநதனாயவு கூட்டங்கள் 
ந்டத்தப்படடுள்ை்.

34—

சத்துணவு சறமைற்கூ்டம் அறமத்தல்

வினா எண் 20766—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு சமூ்க 
நலன மறறும் சத்துணவுத் திட்ட அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், மருதனாநலலூர் ஊைனாடசியிலுள்ை அைசு உதவிவபறும் 
வதனா்டக்கப் பள்ளியில சத்துணவு சறமயறகூ்டம் அறமக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் வி. சகராஜா, சமூ்க நைன ைற்றும் சததுைவுத 
திடட அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி 
ஒனறியத்றதச் சனார்நத மருதனாநலலூர் ஊைனாடசியில இயஙகும் அைசு 
உதவி வபறும் வதனா்டக்கப் பள்ளியில 135 மனாணெர்்கள் புைடசித் தறலெர் 
எம்.ஜி.ஆர். சத்துணவுத் திட்டத்தினகீழ உணெருநதி ெருகினை்ர். 
வமறபடி பள்ளியில சத்துணவு றமய சறமயலகூ்டம் ்கடடுெதறகுரிய 
வசலவி்த்திற்கனா் வமனாத்த மதிப்பீடடுத் வதனாற்கயில 40 சதவிகிதம் 
வசலவி்த்றத பள்ளி நிருெனா்கம் பஙகுத் வதனாற்கயனா்க வசலுத்தி்னால 
மடடுவம எஞ்சிய 60 சதவிகித வசலவி்த்றத அைசு வமறவ்கனாண்டு 
சத்துணவு சறமயல கூ்டம் ்கடடுெதறகு விதிமுறை்கள் உள்ைது. 
வமற்கனாணும் பள்ளியின நிருெனா்கம் 40 சதவிகித பஙகுத் வதனாற்கறய 
ஏற்க விருப்பமிலறல எ் வதரிவித்துள்ைதனால கும்பவ்கனாணம் 
ஊைனாடசி ஒனறியம், மருதனாநலலூர் ஊைனாடசியில இயஙகும் அைசு 
உதவி வபறும் வதனா்டக்கப் பள்ளிககு சத்துணவு றமய சறமயலகூ்டம் 
்கட்ட இயலனாத நிறலயுள்ைது.

35—

குழநறதகள் கனாப்பகத்திற்கு கட்ட்டம்

வினா எண் 21070—திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு சமூ்க 
நலன மறறும் சத்துணவுத் திட்ட அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, வபனாத்தனூர் வபரூைனாடசி, 15-ெது 
ெனார்டு, அைசங்கனாடடு வதருவில உள்ை குழநறத்கள் ்கனாப்ப்கத்திறகு 
புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் வி. சகராஜா, சமூ்க நைன ைற்றும் சததுைவுத 
திடட அமைசசர்: 

பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, வபனாத்தனூர் வபரூைனாடசி,  
15-ெது ெனார்டு, அைசங்கனாடடு வதருவில அங்கனெனாடி றமயம் 
ஏதும் வசயலப்டவிலறல. ஆ்னால, அவத பகுதியில ½ கி.மீ 
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வதனாறலவில வபனாத்தனூர் ெ்டககு வதருவில அங்கனெனாடி 
றமயம் 1982 ஆம் ஆண்டு துெங்கப்படடு வசனாநதக ்கட்ட்டத்தில 
இயஙகி ெருகினைது. வபனாத்தனூர், அைசங்கனாடடு வதருவில 
உள்ை பய்னாளி்கள் வபனாத்தனூர் ெ்டககு வதருவில வசயலபடும் 
அங்கனெனாடி றமயம்மூலம் பய்ற்டநது ெருகினை்ர். தறவபனாது  
இம்றமயம் வசயலபடும் ்கட்ட்டம் நலல நிறலயில உள்ைதனால, 
இம்றமயத்திறகு புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட வெண்டிய அெசியம் ஏதும் 
எழவிலறல.

36—

சிவமண்ட தறரத்தளமனாக மனாற்றிைறமத்தல்

வினா எண் 23564—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு சமூ்க 
நலன மறறும் சத்துணவுத் திட்ட அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ஒனறியம், 
சனாத்தஙகுடி ஊைனாடசி ஒனறிய நடுநிறலப் பள்ளியிலுள்ை சத்துணவு 
சறமயல கூ்டத்தின தறைத் தைத்றத சிவமண்ட தறைத் தைமனா்க 
மனாறறியறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் வி. சகராஜா, சமூ்க நைன ைற்றும் சததுைவுத 
திடட அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில புைடசித் தறலெர் 
எம்.ஜி.ஆர். சத்துணவுத் திட்டத்தினகீழ இயஙகிெரும் 1592 சத்துணவு 
றமயங்களில, 97 றமயங்கள் கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியத்தின 
்கடடுப்பனாடடில இயஙகி ெருகினை். கும்பவ்கனாணம் ஒனறியத்றதச் 
வசர்நத 70 மனாணெர்்கள் பயினறுெரும் சனாத்தஙகுடி ஊைனாடசி 
ஒனறிய நடுநிறலப் பள்ளி சத்துணவு றமயத்தில உள்ை சறமயல 
கூ்டத்தின பழுதற்டநத தறைதைம் ஊைனாடசி ஒனறிய வபனாது 
நிதியிலிருநது ரூ.20,000/- (ரூபனாய இருபதனாயிைம் மடடும்) மதிப்பீடடில 
முறறிலும் சிவமண்ட தைமனா்க மனாறறி 25-12-2018 அனறு பணி்கள் 
முடிக்கப்பட்ட்.
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37—

சிைனார் ெனவகனாடுறமறைத் தடுத்தல்

வினா எண் 46200—திரு. வாம்க சந்திரகச்கர்: மனாண்புமிகு சமூ்க 
நலன மறறும் சத்துணவுத் திட்ட அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

சிைனார் ெனவ்கனாடுறமறய தடுக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் வி. சகராஜா, சமூ்க நைன ைற்றும் சததுைவுத 
திடட அமைசசர்: 

2005 ஆம் ஆண்டில இயறைப்பட்ட வதசிய குழநறத உரிறம்கள் 
பனாது்கனாப்பு ஆறணயங்கள் சட்டம் ெழி்கனாடடுதலினபடி தமிழநனாடு 
மனாநில குழநறத்கள் உரிறம்கள் பனாது்கனாப்பு ஆறணயம் வசயலபடடு 
ெருகிைது. இவ்ெனாறணயமனா்து சிைனார்்கள் மீதனா் ெனமுறையினமீது 
உரிய விசனாைறண வமறவ்கனாண்டு ந்டெடிகற்க்கறை எடுக்க 
பரிநதுறை வசயகிைது. ஊ்ட்கங்கள், வபனாதுமக்கள் மறறும் வதனாண்டு 
நிறுெ்ங்களிலிருநது வபைப்படும் சிைனார் மீதனா் ெனமுறை 
பு்கனார்்கள் மீது தனா்னா்க முனெநது விசனாைறண மறறும் உரிய 
ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்கிைது. மனாநில குழநறத்கள் பனாது்கனாப்பு 
சங்கம் மறறும் மனாெட்ட குழநறத்கள் பனாது்கனாப்பு அலகு்கள் 
சிைனார்்கள் மீதனா் ெனமுறை்கள் ஏதும் நி்கழனாத ெண்ணம் 
வபனாதுமக்களிற்டவய விழிப்புணர்விற் ஏறபடுத்தி சிைனார்்கள் 
மீதனா் ெனமுறையிற் தவிர்ப்பதறகு ஆெ் வசயகிைது. சிைனார்்கள் 
மீதனா் ெனமுறை்கறைத் தவிர்ககும்வபனாருடடு அைசு/அைசு சனாைனா 
நிறுெ்ங்களின அலுெலர்்களுககு குழநறத உரிறம்கள் மறறும் 
குழநறத பனாது்கனாப்பு வதனா்டர்பனா் புத்தனாக்க பயிறசி ெகுப்பு்கள் 
மறறும் ்கருத்தைஙகு்கறை ந்டத்தி ெருகிைது. குழநறத்களின 
ெனமுறை மறறும் குழநறத்களின உரிறம்கறை மறுககும் வசயல 
சனார்நதறெ்கறைத் தவிர்ககும்வபனாருடடு, குழநறத நலன சனார்நத 
வ்கனாள்ற்க்கறை ெடிெறமககிைது. வமலும், மனாநில அைசு மனாநில 
அைவிலும், மனாெட்ட அைவிலும் ெட்டனாை மறறும் கிைனாம 
அைவிலனா் குழநறத்கள் பனாது்கனாப்பு குழுக்கறை அறமத்துள்ைது. 
இககுழுக்களில குழநறத்கள் பனாது்கனாப்பு வதனா்டர்பனா் ்கருத்து்கள் 
விெனாதிக்கப்படுகினை். இககுழுக்களுககும் உரிய பயிறசி்கள் 
ெழஙகி சிைனார் ெனமுறை நி்கழனாெண்ணம் தடுப்பு ந்டெடிகற்க்கள் 
வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.
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38—

மனாசுக் கடடுப்பனாடு

வினா எண் 44481—திரு. பி.வி. ோரதி: மனாண்புமிகு 
சுறறுச்சூழல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

சீர்்கனாழி வதனாகுதி, சீர்்கனாழி பறழயபனாறையம் கிைனாமத்தில உள்ை 
ONGC நிறுெ்த்தில சுறறுச்சூழல மனாசுக ்கடடுப்பனாடடிற்கனா்க 
வமறவ்கனாண்டுள்ை ந்டெடிகற்க குறித்து வதரிவிக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப்ேைன, சுற்றுசசூழல் தும்ற அமைசசர்: 

பறழயபனாறையத்தில இயஙகிெரும் எண்வணய 
மறறும் இயறற்க எரிெனாயு கிணறு்களிலிருநது ெரும் ்கலறெ 
வச்கரிக்கப்படடு, அெறறிலிருநது இயறற்க எரிெனாயு 
மடடும் தனியனா்க பிரித்வதடுக்கப்படடு, அெறறிற் தகுநத  
உபவயனா்கத்திறகு எடுத்துச் வசலல குழனாய ெசதி இலலனாததனால 
தறசமயம் 18 மீட்டர் உயைத்திறகுள்ைனா்கவெ எரிக்கப்படுகிைது. 
மீதமுள்ை நீரு்டன உள்ை ்கச்சனா எண்வணய தி/ள் எண்வணய மறறும்  
எரிெனாயுக ்கழ்கத்தின நனா்கப்படடி்ம் தனாலு்கனா, நரிமணத்தில 
உள்ை வசயலனாக்க ெசதிககு லனாரி்கள்மூலம் அனுப்பப்படடு நீரும், 
்கச்சனா எண்வணயும் தனித்தனியனா்க பிரித்வதடுக்கப்படுகிைது. 
பிரித்வதடுக்கப்படும் நீைனா்து நரிமணத்தில அறமநதுள்ை  
ெைமிலலனா எரிெனாயு கிணறு்களில உள் வசலுத்தப்படுகிைது. 
இம்முறையனால எவ்வித நீர் மறறும் ்கனாறறு மனாசு ஏறப்ட ்கனாைணி்கள் 
இலறல.

39—
ேச்சு புறகயிற் கடடுப்படுத்துதல்

வினா எண் 46285—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
சுறறுச்சூழல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மனாதெைம் வதனாகுதி, புழல ஒனறியம், கிைனாண்டறலன கிருஷ்ணனா 
ந்கர் பகுதியில உள்ை வி.ஆர். பிைதர்ஸ் (எ) வைனாஹினி பிைனாஸ்டிக 
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்கம்வபனியிலிருநது வெளிவயறும் நச்சு புற்கயிற் ்கடடுப்படுத்த 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப்ேைன, சுற்றுசசூழல் தும்ற அமைசசர்: 

மனாதெைம் சட்டமனை வதனாகுதி, புழல ஒனறியம், கிருஷ்ணனா 
ந்கர் பகுதியில இயஙகிெரும் வி.ஆர். பிைதர்ஸ் (எ) வைனாஹினி பிரியனா 
டிவை்டர்ஸ் பிைனாஸ்டிக ்கம்வபனி மீது மனாதெைம் சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்மூலம் வபைப்பட்ட பு்கனார் வதனா்டர்பனா்க இறண தறலறம 
சுறறுச்சூழல வபனாறியனாைர் (்க), வசனற் அெர்்கள் தறலறமயில 
24-9-2018 அனறு கூட்டம் ந்டத்தப்பட்டது. அககூட்டத்தில 
அநநிறுெ்த்தின வசயலபனாடு்கறை நிறுத்தவும் மறறும் வெறு 
இ்டத்திறகு மனாறைவும் அறிவுறை்கள் ெழங்கப்பட்ட். இதனபடி 
இநநிறுெ்ம் 10-12-2018 நனாளிட்ட த்து ்கடிதத்தில 10-1-2019 முதல 
தங்கள் வதனாழிறசனாறலயின இயக்கத்றத நிைநதைமனா்க மூடுெதனா்க 
வதரிவித்துள்ைது. தறவபனாது 31-5-2019 ஆயவினவபனாது இநநிறுெ்ம் 
நிைநதைமனா்க மூ்டப்படடுள்ைது.

40—

அமுதம் அஙகனாடி துெக்குதல்

வினா எண் 24195—திரு. எம். இராைசசந்திரன: மனாண்புமிகு 
உணவு மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ஒைத்தநனாடு வதனாகுதி, ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
பூெத்தூர் ஊைனாடசி, வசதுைனாயர் வதருவில புதியதனா்க அமுதம் 
அங்கனாடி துெக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி 
ஒனறியம், பூெத்தூர் ஊைனாடசிககுடபட்ட முழு வநை நியனாயவிறலக 
்கற்ட எண் 19FP060PY, 635 குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு 
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ெருகிைது. இநத நியனாயவிறலக ்கற்டயில, புதிய நியனாயவிறலக ்கற்ட 
அறமக்கக வ்கனாைப்படும் வசதுைனாயர் வதரு பகுதிறயச் வசர்நத 185 
குடும்ப அடற்ட்களும் அ்டஙகும். தறவபனாதுள்ை விதிமுறை்களினபடி, 
புதிய நியனாயவிறலக ்கற்ட அறமக்க இருக்க வெண்டிய குறைநதபடச 
குடும்ப அடற்ட்கள் குறித்த நிபநதற் பூர்த்தியனா்கனாததன 
்கனாைணமனா்க ஒைத்தநனாடு வதனாகுதி, ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
பூெத்தூர் ஊைனாடசி, வசதுைனாயர் வதருவில புதியதனா்க நியனாயவிறலக 
்கற்ட அறமக்க தறவபனாது ெழிெற்கயிலறல.

41—

அமுதம் அஙகனாடி கட்ட்டம் சீரறமத்தல்

வினா எண் 33970—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ஒனறியம், அசூர் 
ஊைனாடசியில உள்ை அமுதம் அங்கனாடி ்கட்ட்டத்றத சீைறமக்க 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் சட்டமனைத் வதனாகுதி, 
கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், அசூரில உள்ை முழு வநை 
நியனாயவிறலக ்கற்ட எண் 19DD049PN அறமநதுள்ை ்கட்ட்டம், 
்க்டநத 2005-2006 ஆம் நிதியனாண்டில ஊைனாடசி ஒனறிய வபனாது 
நிதியில ்கட்டப்படடு, நலல நிறலயில இயஙகி ெருகிைது. எ்வெ, 
இவ்வி்னா எழ ெனாயப்பிலறல.

42—

நிைனாைவிறைக் கற்டக்கு கட்ட்டம்

வினா எண் 37672—திரு. தச. ராகஜஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
உணவு மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) கிள்ளியூர் வதனாகுதி, குைப்புைம் ஊைனாடசி, கீழவதனாட்டம் 
பகுதியில உள்ை அைசு நிலத்தில நியனாயவிறலக ்கற்டககு ்கட்ட்டம் 
்கட்ட அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், கிள்ளியூர் 
ெட்டம், குைப்புைம் ஊைனாடசிககுடபட்ட நலலதங்கனாடு 
பகுதிவநை நியனாயவிறலக ்கற்ட எண் 28DA032P1, 494 குடும்ப 
அடற்ட்களு்டன தனியனார் ்கட்ட்டத்தில வசயலபடடு ெருகிைது. 
குைப்புைம் ஊைனாடசி, பிைனாவ்கனாடு பகுதியில தனியனார் ்கட்ட்டத்தில 
வசயலபடடு ெநத குைப்புைம் அமுதம் நியனாயவிறலக ்கற்டயனா்து 
சுமனார் 5 ெரு்டங்களுககு முன அற்டக்கனாகுழி ஊைனாடசிககுடபட்ட 
ெண்டிக்கனாைவிறை பகுதியில அைசு ்கட்ட்டத்திறகு மனாறைப்படடு, 
தறவபனாது 1,285 குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு ெருகிைது. 
குைப்புைம் ஊைனாடசியில, கீழத்வதனாட்டம் பகுதியில புதிய 
நியனாயவிறலக ்கற்ட அறமக்கக வ்கனாரியுள்ை இ்டம் ்கனாலெனாய 
புைம்வபனாககு நிலமனாகும். தறவபனாதுள்ை அைசு விதி்களினபடி நீர்நிறல 
புைம்வபனாககில அைசு ்கட்ட்டம் ்கடடுெதறகு ெழிெற்கயிலறல.

43—

அமுதம் நிைனாைவிறைக் கற்டக்கு வசனாநதக் கட்ட்டம்

வினா எண் 45155—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வபரும்பனாண்டி ஊைனாடசி, வசனற் சனாறல, ஆடவ்டனா ந்கரில 
அறமநதுள்ை அமுதம் நியனாயவிறலக ்கற்டககு மருதமுத்து ந்கரில 
உள்ை ஊைனாடசிககு வசனாநதமனா் இ்டத்தில வசனாநதக ்கட்ட்டம் 
்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம்  
ஊைனாடசி ஒனறியம், வபரும்பனாண்டி ஊைனாடசியில, வபரும்பனாண்டி-1 
முழு வநை நியனாயவிறலக ்கற்ட எண் 19DD074PN கூடடுைவுத் 
துறையினகீழ, 918 குடும்ப அடற்ட்களு்டன ெனா்டற்கக ்கட்ட்டத்தில 
வசயலபடடு ெருகிைது. வமறகூறிய நியனாயவிறலக ்கற்டககு 
வசனாநதக ்கட்ட்டம் அறமக்க வதரிவிக்கப்படடுள்ை இ்டம், வபனாதுப் 
பயனபனாடடினகீழ பூங்கனா அறமத்தி்ட ஒதுக்கப்படடுள்ைது. 
நியனாயவிறலக ்கற்டககு ்கட்ட்டம் அறமக்கக வ்கனாரியுள்ை  
மருதமுத்து ந்கரில தறவபனாது 200 குடும்ப அடற்டதனாைர்்கள் ெசித்து 
ெருகினை்ர். தறவபனாது நியனாயவிறலக ்கற்ட அறமநதுள்ை 
இ்டத்திறகும், நியனாயவிறலக ்கற்டககு ்கட்ட்டம் அறமக்கக 
வ்கனாரியுள்ை இ்டத்திறகும் இற்டவய உள்ை தூைம் அறை கிவலனா 
மீட்டருககும் குறைெனா்கவெ உள்ைது. குடும்ப அடற்டதனாைர்்கள் 
ெசிககும் பகுதியின அருகிவலவய நியனாயவிறலக ்கற்ட 
அறமக்கப்படடு, குடும்ப அடற்டதனாைர்்களுககு அத்தியனாெசியப் 
வபனாருட்கள் எவ்வித சிைமமுமினறி விநிவயனா்கம் வசயயப்படடு 
ெருகிைது. மருதமுத்து ந்கரில உள்ை ஊைனாடசிககு வசனாநதமனா்  
இ்டம் கிற்டக்கப் வபைனாததனால, அவ்வி்டத்தில முழு வநை 
நியனாயவிறலக ்கற்ட எண் 19DD074PN-ககு புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
ெழிெற்கயிலறல. 

44—

கூடுதைனாக சனாக்குகள் இருப்பில் றெத்தல்

வினா எண் 46141—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்திலுள்ை வநல 
வ்கனாள்முதல நிறலயங்களில கூடுதலனா்க சனாககு்கள் இருப்பில றெக்க 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் ெனாணிபக ்கழ்கத்தினமூலம் 
மண்்டலங்களில வநைடி வநல வ்கனாள்முதல வசயயும்வபனாது, 
ஒவ்வெனாரு வநல வ்கனாள்முதல நிறலயத்திலும் எவ்ெைவு வநல 
வ்கனாள்முதல வசயய ஏதுெனாகும் எ் உத்வதசமனா்க அறிநது, அநத 
அைவிற்கனா் சனாககு்கறை அநத வநல வ்கனாள்முதல நிறலயங்களில 
இருப்பு றெத்தும், வநல வ்கனாள்முதல வசயயப்படும்வபனாது சனாககு்கள் 
பறைனாககுறை ஏறப்டனாெண்ணம் உரிய ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாண்டு 
விெசனாயி்களுககு பனாதிப்பு ஏறப்டனாதெனாறும், விெசனாயி்கள் நலன 
்கருதியும், வநல வ்கனாள்முதலுககு வதறெயனா் சனாககு்கறை 
கி்டஙகிலிருநது வநல வ்கனாள்முதல நிறலயங்களுககு இயக்கம் வசயது 
வநல வ்கனாள்முதல வசயயப்படடு ெருகிைது.

அவ்ெனாறு கும்பவ்கனாணம் வநல வ்கனாள்முதல நிறலயத்தில 
எவ்ெைவு வநல வ்கனாள்முதல வசயய ஏதுெனாகும் எ் உத்வதசித்து 
அநத அைவிறகு ஏறைெனாறு சனாககு்கள் வ்கனாள்முதல வசயயப்படடு 
இருப்பு றெக்க ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடுள்ைது.

(ஆ) புதிய சனாககு்கள் வதறெகவ்கறப அவ்ெப்வபனாது வ்கனாள்முதல 
வசயயப்படடு ெருகிைது.

45—

நிைனாைவிறைக் கற்டயில் வபனாருடகறள சீரனாக ெழஙகுதல்

வினா எண் 46440—திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: மனாண்புமிகு 
உணவு மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர்  
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதி, 139-ெது ெட்டத்தில உள்ை 
ஜனாபர்்கனானவபடற்ட, ைனா்கென வதருவில உள்ை நியனாயவிறலக 
்கற்டயில வபனாருட்கறை சீைனா்க ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதி, 139-ெது ெட்டத்தில 
ஜனாபர்்கனானவபடற்ட, ைனா்கென வதருவில திருெலலிகவ்கணி ந்கை 
கூடடுைவு சங்கத்தினகீழ, நியனாயவிறலக ்கற்ட எண் 02LC059SC 
மறறும் நியனாயவிறலக ்கற்ட எண் 02LC086SC ஆகிய இைண்டு 
நியனாயவிறலக ்கற்ட்கள் இயஙகி ெருகினை். வமறகூறிய இரு 
நியனாயவிறலக ்கற்ட்களுககு வதறெயனா் அத்தியனாெசியப் 
வபனாருட்கள் மனாதநவதனாறும் ஒதுககீடு வசயயப்படடு, நியனாயவிறலக 
்கற்ட்களுககு ந்கர்வு வசயயப்படடு, எவ்வித பு்கனாருககும் இ்டமினறி 
குடும்ப அடற்டதனாைர்்களுககு சீைனா் முறையில அத்தியனாெசியப் 
வபனாருட்கள் ெழங்கப்படடு ெருகினை்.

46—

உைர் தீெ் விற்பற் றமைம் அறமத்தல்

வினா எண் 47396—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு 
்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசலம் (வதறகு) வதனாகுதியில ்கனாலநற்ட உலர் தீெ் 
விறபற் றமயம் அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழ்கத்தில பருெ மறழ வபனாயத்து ெைடசி 
நிலவும் ்கனாலங்களில மறறும் இயறற்க இ்டர்பனாடு்கைனால தீெ் 
தடடுப்பனாடு ஏறபடும் நிறலயில ெைடசி பனாதித்த மனாெட்டங்கறைவயனா 
அலலது மனாநிலம் முழுறமயுவமனா ெைடசி பனாதித்ததனா்க அைசு 
அறிவிககும்படசத்தில அைசின அனுமதி வபறறு தமிழ்கம் முழுெதும் 
உள்ை பனாதிக்கப்பட்ட இ்டங்களில ்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் 
துறையினமூலம் உலர் தீெ்க கி்டஙகு்கள் அறமக்கப்படடு 
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பனாதிப்புககுள்ைனா் விெசனாயி்களுககு உலர் தீெ்ங்கள் மனானிய 
விறலயில ெழங்கப்படடு ெநதுள்ைது. தறவபனாது உலர் தீெ்க 
கி்டஙகு்கள் அறமககும் திட்டம் ஏதும் அைசி்டம் இலறல.

47—

நகனாழி ெளர்ப்நபனாருக்கு மனானிைம்

வினா எண் 47567—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

தமிழ்கத்தில வ்கனாழி ெைர்ப்வபனார்ககு மனானியம் ெழங்க அைசு 
முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

2018-2019 ஆம் நிதி ஆண்டில புழக்கற்ட வ்கனாழி 
ெைர்ப்பிற் ஊககுவிககும்விதமனா்க வசனற் நீங்கலனா்க, 
அற்த்து மனாெட்டங்களிலும் 77,000 கிைனாமப்புை ஏறழப் வபண் 
பய்னாளி்களுககு, தலனா ஒரு பய்னாளிககு 50 “விறலயிலலனா” நனானகு 
ெனாை ெயதுற்டய அசில இ் நனாடடுக வ்கனாழி்கள் 100% மனானியத்தில 
ெழங்கப்படடு ெருகினை். புதுறமயனா் வ்கனாழி உறபத்தித் 
திட்டத்தில, குறைநத உள்ளீடு வதனாழிலநுடப வ்கனாழி்கள் ெனாங்கவும், 
அதற்கனா் வ்கனாட்டற்க்கள் அறமக்கவும் தலனா 200 பய்னாளி்கள் 
இைனாமநனாதபுைம் மறறும் தருமபுரி மனாெட்டங்களில வதர்வு 
வசயயப்படடு, ஒவ்வெனாரு பய்னாளிககும் 400 எண்ணம் 4 ெனாை 
வ்கனாழிக குஞ்சு்கள் 2 வதனாகுப்பு்கைனா்க (2 Batches) ஒனைறை ெரு்ட 
இற்டவெளியில ெைர்க்க 100% மனானியம் ெழங்கப்படடு திட்டம் 
வசயலபடுத்தப்படடு ெருகிைது. புதுறமயனா் வ்கனாழி உறபத்தித் 
திட்டத்தில ்கறிகவ்கனாழி்கள் ெனாங்கவும், வ்கனாட்டற்க்கள் நிறுெவும் 
திருெண்ணனாமறல மனாெட்டத்தில 200 பய்னாளி்கள் வதர்வு 
வசயயப்படடு, ஒவ்வெனாரு பய்னாளிககும் வமனாத்தம் 600 எண்ணம் 
வ்கனாழிக குஞ்சு்கள் வீதம் ெனாங்கவும், வ்கனாட்டற்க அறமக்கவும் 100% 
மனானியம் ெழங்கப்படடு திட்டம் வசயலபடுத்தப்படடு ெருகிைது.
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48—

ே்டமனாடும் கனால்ேற்ட மருத்துெ ஊர்தி

வினா எண் 50355—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், மனாத்தூர் ஊைனாடசி, அருநததிபனாறையம் கிைனாமத்தில 
ந்டமனாடும் ்கனாலநற்ட மருத்துெ சிகிச்றச ஊர்தி அறமக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம் 
ஊைனாடசி ஒனறியத்தில, 7 ்கனாலநற்ட மருநத்கங்களும், 4 ்கனாலநற்ட 
மருத்துெ கிறை நிறலயங்களும் வசயலபடடு ெருகினை். எ்வெ, 
அச்சிறுப்பனாக்கம் ஊைனாடசி அருநததிபனாறையம் கிைனாமத்தில 
ந்டமனாடும் ்கனாலநற்ட மருநத்கப் பிரிவு அறமக்க சனாத்தியககூறு்கள் 
இலறல.

49—

வபண் மருத்துெர்கள் தஙகும் விடுதி

வினா எண் 6801—திரு. க்க.எஸ். இரவிசசந்திரன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) எழும்பூர் வதனாகுதி, அைசு ்கண் மருத்துெமற்யில முது்கறல 
பட்டப் படிப்பு படிககும் வபண் மருத்துெர்்கள் தஙகும் விடுதிறய 
புதுப்பிக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசனற் எழும்பூர், அைசு ்கண்  
மருத்துெமற்யில 72 எண்ணிகற்கயில முது்கறல பட்டப் படிப்பு 
இ்டங்கள் உள்ை். இதில 9 எண்ணிகற்கயில முது்கறல பட்டப் 
படிப்பு படிககும் ஆண் மருத்துெர்்களும், 61 எண்ணிகற்கயில 
முது்கறல பட்டப் படிப்பு படிககும் வபண் மருத்துெர்்களும் உள்ை்ர். 
2 முது்கறல பட்டப் படிப்பு ்கனாலியி்டமனா்க உள்ைது. முது்கறல பட்டப் 
படிப்பு படிககும் வபண் மருத்துெர்்கள் மருத்துெமற்யின புதிய 
்கட்ட்டத்தின முதல மனாடியில உள்ை அறை்களில தஙகி பயினறு 
ெருகினை்ர். எ்வெ, வசனற் அைசு ்கண் மருத்துெமற்யின 
வபண் மருத்துெர்்கள் தஙகும் விடுதிறய புதுப்பிக்க அெசியம் 
தறவபனாது எழவிலறல.

50—
அமரர் அறைக்கு குளிர்சனாத் ெசதி

வினா எண் 8073—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வ்கனாயம்புத்தூர் மனாெட்டம், வ்கனாடடூர் அைசு 
மருத்துெமற்யில அமைர் அறைககு குளிர்சனாத் ெசதி வசயயவும், 
மருநது்கறை றெக்க குளிர்சனாத் வபடடி ெழங்கவும், மருத்துெர்்கள் 
அறைறய புதுப்பிக்கவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வ்கனாயம்புத்தூர் மனாெட்டம், வ்கனாடடூர் அைசு 
மருத்துெமற் 56 படுகற்க ெசதி்கள் வ்கனாண்்ட ெட்டம் சனாைனா 
மருத்துெமற்யனா்க வசயலபடடு ெருகிைது. இம்மருத்துெமற்யில 
மருநது்கறை றெப்பதறகு குளிர்சனாத் வபடடி ெசதியுள்ைது. 
வமலும், இநத நிதியனாண்டில ரூபனாய 2 இலடசம் நிதி ஒதுககீடு 
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வசயயப்படடு மருத்துெர்்களின அறை உடப்ட ்கட்ட்டப் பழுது்கள் 
சரி வசயயப்படடு ெருகிைது. இம்மருத்துெமற்யில மனாதம் ஒனறுககு 
சைனாசரியனா்க 2 முதல 4 பிவைதங்கள் மடடுவம பரிவசனாதற்ககு 
ெருெதனால உ்டனுககு்டன பிவைத பரிவசனாதற் வசயயப்படடு, 
உரிய நபரி்டம் ஒப்பற்டக்கப்படுகிைது. எ்வெ, அமைர் அறைககு 
குளிர்சனாத் ெசதி வசயய தறசமயம் அெசியம் எழவிலறல.

51—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45103—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், ்கனாறை, 
சின்வபனான்ம்பூண்டி, பனாதனதனாங்கல மறறும் ஆலம்பூண்டி 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:
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ெரு்டம்
மண் மனாதிரி

வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை 

அடற்ட்கள் 
(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000

2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண்மனாதிரி்கள் வச்கரித்து, 
ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 மண்ெை 
அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 மண் 
மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண்மனாதிரி்கள் ஆயவு 
வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை அடற்ட்கள் 
விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண்மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகிைது.

52—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45107—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ்க்டப்ப்நதல 
்கன்லம், ்கப்ைனாம்பனாடி மறறும் ்கைடிககுப்பம் ஆகிய ஊைனாடசி்களில 
வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்:-

வருைம்
ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000

2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண்மனாதிரி்கள் வச்கரித்து, 
ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 மண்ெை 
அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 மண் 
மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண்மனாதிரி்கள் ஆயவு 
வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை அடற்ட்கள் 
விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண்மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.
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இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 
2 ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகிைது. 

53—
மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45111—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம்,  
பணயநதனாங்கல, வபருெளூர், வபரியவநனாைம்றப மறறும் 
சஙகிலிககுப்பம் ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் 
துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு  
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:
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வருைம் ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000

2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண்மனாதிரி்கள் வச்கரித்து, 
ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 மண்ெை 
அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 மண் 
மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண்மனாதிரி்கள் ஆயவு 
வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை அடற்ட்கள் 
விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண்மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகிைது. 

54—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45119—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், குநதலம்படடு, 
மைகவ்கனாணம், மனா்நதல, வமலருஙகுணம் மறறும் வமலமறலயனூர் 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:

வருைம் ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000

2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.
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இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகிைது. 

55—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45124—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ெைத்தி, 
ெ்டபனாறல, ெ்டவெடடி, ெடு்கப்பூண்டி, வமலச்வசரி மறறும் 
வமலபுதுப்படடு ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் 
துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:
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ெரு்டம்
ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000

2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

ந்டப்பு 2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகிைது.

56—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45130—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வமலவநமிலி, 
வமலவசெலனாம்பனாடி, நனாைணமங்கலம், வநனாச்சலூர் மறறும் பருதிபுைம் 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது? 

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
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சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:

வருைம் ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000

2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகிைது.
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57—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45135—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், தனாண்்டெசமுத்திைம், 
பறையம்படடு மறறும் தச்சம்படடு ஆகிய ஊைனாடசி்களில 
வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்:

வருைம் ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539



269வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 9]

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகிைது.

58—

மண் பரிநசனாதற் வசயை மண்ெள அடற்ட

வினா எண் 46163—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதியில மண் பரிவசனாதற் வசயய 
மண்ெை அடற்ட ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட இயக்கம், மனாண்புமிகு பனாைத 
பிைதமர் அெர்்கைனால 2015-2016 ஆம் ஆண்டில வதனா்டங்கப்படடு இரு 
ெரு்ட சுழறசியனா்க வசயலபடுத்தப்படடு ெருகிைது. முதற்கட்டமனா்க, 
(2015-2016 முதல 2016-2017 ெறை) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில சுமனார் 
2,89,742 மண்ெை அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு இலெசமனா்க 
ெழங்கப்படடுள்ை்.

இதன இைண்்டனாம் ்கட்டமனா்க, 2017-2018 முதல 2018-2019 ஆம் 
ஆண்டு ்கனாலத்தில, தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில 1,46,205 மண்ெை 
அடற்ட்களும், 2018-2019 ஆம் ெரு்டத்தில 1,38,334 மண்ெை 
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அடற்ட்களும் ெழங்க இலககு நிர்ணயிக்கப்படடு, 2017-2018 
ஆம் ஆண்டில 1,46,205 மண்ெை அடற்ட்களும், 2018-2019 ஆம் 
ஆண்டில இதுெறை, 1,32,384 மண்ெை அடற்ட்களும் இலெசமனா்க 
ெழங்கப்படடுள்ை்.

கும்பவ்கனாணம் ெட்டனாைத்தில, 2017-2018 ஆம் ஆண்டில 9250 
மண்ெை அடற்ட்களும், 2018-2019 ஆம் ஆண்டில 7883 மண்ெை 
அடற்ட்களும் விநிவயனாகிக்கப்படடுள்ை்.

59—

திருப்பூர் குமரனுக்கு சிறை

வினா எண் 54325—திரு. ்க.நா. விஜயகுைார்: மனாண்புமிகு 
வசயதி மறறும் விைம்பைத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருப்பூர் குமைனுககு வசனற்யின றமயப் பகுதியில 
சிறல அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ்கடம்பூர் ராஜு, தசயதி ைற்றும் வி்ளம்ேரத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருப்பூர் மனாெட்டம், திருப்பூர் இையில நிறலயம் 
எதிரில சுதநதிை வபனாைனாட்டத் தியனாகி திருப்பூர் குமைன அெர்்களுககு 
நிற்ெ்கம் அறமக்கப்படடு அன்னாரின சிறல அநநிற்ெ்கத்தில 
நிறுெப்படடு நலல முறையில பைனாமரிக்கப்படடுெரும் 
நிறலயிலும், திருப்பூர் குமைனின பிைநத நனாள், அைசு விழனாெனா்க 
வ்கனாண்்டனா்டப்படடுெரும் நிறலயிலும், வசனற்யின றமயப் 
பகுதியில திருப்பூர் குமைனுககு சிறல அறமககும் ்கருத்துரு ஏதும் 
தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில இலறல.

60—

கிரனாம நிருெனாக அலுெைகம்

வினா எண் 9681—திரு. எஸ். அரவிந்த ரகைஷ்: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல 
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வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, உள்ை்கைத்தில தனியனா்க கிைனாம 
நிருெனா்க அலுெல்கம் அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசனற் மனாெட்டம், வசனாழிங்கநலலூர் ெட்டம், 
உள்ை்கைம் மறறும் மடிப்பனாக்கம்-2 ஆகிய இைண்டு கிைனாமங்களுககும் 
வசர்த்து மடிப்பனாக்கம் 2-ல உள்ை்டககிய சுண்ணனாம்பு வ்கனாைத்தூர் 
எனை இ்டத்தில கிைனாம நிருெனா்க அலுெல்கக ்கட்ட்டம் நலல 
முறையில இயஙகி ெருகிைது. எ்வெ, தனிவய ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

61—

உதவித்வதனாறக

வினா எண் 22401—திரு. க்க.பி.பி. சாமி: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

திருவெனாறறியூர் வதனாகுதியிலுள்ை முதியெர்்கள், விதறெ்கள், 
மனாறறுத்திை்னாளி்கள் அற்ெருககும் உதவித்வதனாற்கறய விறைநது 
ெழங்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

வசனற் மனாெட்டம், திருவெனாறறியூர் ெட்டத்தில, சமூ்கப் 
பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினகீழ தறவபனாது ெறை 9,428 பய்னாளி்கள் 
உதவித்வதனாற்க வபறறு ெருகினை்ர். அதில, 9,128 பய்னாளி்களுககு 
ெஙகி மு்கெர்்கள்மூலம் பணம் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. வமலும், 80 
ெயதிறகு வமறபட்ட உதவித்வதனாற்க வபறும் 300 பய்னாளி்களுககு 
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தபனால துறைமூலம் வநைடியனா்க பணம் படடுெனா்டனா வசயயப்படுகிைது. 
்க்டநத 6 மனாத ்கனாலத்தில 811 பய்னாளி்களுககு புதியதனா்க ஓயவூதியம் 
ெழங்க ஆறண ெழங்கப்படடு, பணம் படடுெனா்டனா வசயயப்படடு 
ெருகிைது.

வமலும், ஏறவ்க்வெ உதவித்வதனாற்க வபறறு இற்டயில நிறுத்தம் 
வசயயப்பட்ட 371 பய்னாளி்களி்டமிருநது உரிய ஆெணங்கள் 
வபறறு அெர்்களுககு மீண்டும் உதவித்வதனாற்க ெழங்கப்படடு 
ெருகிைது. புதிய உதவித்வதனாற்க வ்கனாரி ெைப்வபறும் மனுக்கள் 
அற்த்தும் வபைப்பட்ட உ்டன உரிய வமல ந்டெடிகற்கக்கனா்க 
ெருெனாய ஆயெனாைருககு அனுப்பப்படடு, உரிய விசனாைறணககுப் 
பின தகுதியனா் பய்னாளி்களுககு தனாமதம் ஏதுமினறி விறைநது 
ஓயவூதியம் ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

62—

உதவித்வதனாறகறை விறரநது ெழஙகுதல்

வினா எண் 32321—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ெட்டத்தில விதறெ 
உதவித்வதனாற்கயிற் விறைநது ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி மறறும் ெட்டத்தில, அைசு விதி்களுககு 
உடபடடு விதறெ உதவித்வதனாற்க ரூ.1000/- ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 
இநதிைனா ்கனாநதி வதசிய விதறெ உதவித்வதனாற்க திட்டத்தினகீழ 
வபனாதுப்பிரிவில 2,507 வபண்்களும் மறறும் சிைப்புப் பிரிவில 136 
வபண்்களும், வமனாத்தம் 2643 வபண்்கள் உதவித்வதனாற்க வபறறு 
ெருகினை்ர். விதறெ உதவித்வதனாற்க திட்டத்தினகீழ வபனாதுப் 
பிரிவில 1,648 வபண்்களும் மறறும் சிைப்புப் பிரிவில 583 வபண்்களும் 
உதவித்வதனாற்க வபறறு ெருகினை்ர்.

வமலும், விதறெ உதவித்வதனாற்க வெண்டி வபனாதுமக்கள் குறை 
தீர்ககும் நனாள் கூட்டத்தில வபைப்படும் மனுக்கள், கும்பவ்கனாணம் 
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ெட்ட அலுெல்கத்தில வபைப்படும் மனுக்கள் மறறும் அம்மனா 
திட்டம், மக்கள் வநர்்கனாணல மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள் 
ஆகியறெ தகுதியின அடிப்பற்டயில பரிசீலற் வசயயப்படடு, 
முனனுரிறம அடிப்பற்டயில ஆறண்கள் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 
அதி்க தகுதியனா் மனுக்கள் ெைப்வபறின அைசுககு பணப்பயன்கள் 
வ்கனாரி முனவமனாழிவு்கள் அனுப்பப்படடு, பணப்பயன்கள் வபை 
ெழிெற்க வசயயப்படடு ெருகிைது. அவ்ெனாவை, இவ்வி்த்தில, 
சிைப்பி்மனா்க கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி மறறும் ெட்டத்தில இநதிைனா 
்கனாநதி வதசிய விதறெ ஓயவூதியத் திட்டம் மறறும் விதறெ 
உதவித்வதனாற்க திட்டங்களினகீழ முறைவய வபனாதுப் பிரிவில 5 
நபர்்களுககும், சிைப்புப் பிரிவில 2 நபர்்களுககும், ஆ்க கூடுதல 7 
நபர்்களுககும் மறறும் சிைப்புப் பிரிவில 2 நபர்்களுககும் நிதி ஒதுககீடு 
வ்கனாரி அைசுககு முனவமனாழிவு்கள் அனுப்பப்படடு, நிதி ஒதுககீடு 
ெைப்வபறறு 1-2-2019 முதல உதவித்வதனாற்க ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

63—

அலுெைகக் கட்ட்டம்

வினா எண் 40167—திருைதி தே. சீதொேதி: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, ெருெனாய குறு ெட்டங்களில 
பணிபுரியும் ெருெனாய ஆயெனாைர்்களுககு அலுெல்கக ்கட்ட்டம் 
்கட்ட அைசு முன ெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், திண்டிெ்ம் 
வதனாகுதி, ெருெனாய குறு ெட்டங்களில பணிபுரியும் ெருெனாய 
ஆயெனாைர்்களுககு அலுெல்கக ்கட்ட்டம் ்கடடும் ்கருத்துரு ஏதும் 
அைசைவில நிலுறெயில இலறல.
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64—

கனாத்திருப்நபனார் அறை, வபனாது சுகனாதனார ெளனாகம், சுற்றுச்சுெர்

வினா எண் 42298—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டனாடசியர் 
அலுெல்கத்திறகு ்கனாத்திருப்வபனார் அறை, வபனாது சு்கனாதனாை ெைனா்கம் 
மறறும் சுறறுச்சுெர் அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வமலமறலயனூர் 
ெருெனாய ெட்டனாடசியர் அலுெல்கக ்கட்ட்டத்தில ்கனாத்திருப்வபனார் 
அறை, வபனாது சு்கனாதனாை ெைனா்கம் மறறும் சுறறுச்சுெர் அறமப்பது 
வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு ஏதும் அைசைவில நிலுறெயில இலறல.

65—

நிை அளறெைர் அலுெைகத்து்டனகூடிை குடியிருப்பு

வினா எண் 47533—திரு. எஸ். ஈஸ்வரன: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) பெனானிசனா்கர் வதனாகுதி, சத்தியமங்கலம் யு.புளியம்படடி, 
அைசூர் மறறும் முத்தியனாலத்தூர் ஆகிய உள்ெட்ட நில அைறெயர் 
அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) அைசனாறண (நிறல) எண் 358, ெருெனாய மறறும் 
வபரி்டர் வமலனாண்றமத் (நி.அ.2(2)) துறை, நனாள் 26-9-2018-னபடி,  
2018-2019 ஆம் ஆண்டில 100 குறு ெட்டங்களில குறுெட்ட 
அைெருக்கனா் குடியிருப்பு்டனகூடிய அலுெல்கம் ்கடடுெதறகு,  
ஒரு ்கட்ட்டத்திறகு ரூ.17,26,000/- வீதம் ரூ.17.26 வ்கனாடிககு நிருெனா்க 
அனுமதியும், நிதி ஒப்பளிப்பும் ெழங்க ஆறண வெளியி்டப்பட்டது. 
அதனபடி ஈவைனாடு மனாெட்டம், சத்தியமங்கலம் ெட்டம், அைசூர் 
மறறும் பெனானிசனா்கர் ஆகிய இரு இ்டங்களில குறுெட்ட 
அைெருக்கனா் குடியிருப்பு்டனகூடிய அலுெல்கம் ்கடடுெதற்கனா் 
ஆைம்பக ்கட்டப் பணி்கள் வபனாதுப் பணித் துறையி்ைனால 
வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினை்.

66—

அலுெைர்களுக்கு குடியிருப்புகள்

வினா எண் 49765—திருைதி ே. சதயா: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

பண்ருடடி வதனாகுதி, பண்ருடடி ெட்டனாடசியர் அலுெல்க 
ெைனா்கத்தில, ெட்டனாடசியர் உள்ளிட்ட அலுெலர்்களுக்கனா் 
குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

அைசனாறண (நிறல) எண் 343, ெருெனாயத் துறை, நனாள்  
30-1-2017-னபடி பண்ருடடி ெட்டனாடசியர் அலுெல்க ெைனா்கத்தில, 
ெட்டனாடசியர் குடியிருப்பு ்கட்ட்டம் ்கட்ட ரூ.23.81 இலடசம் 
மதிப்பீடடில, 89.80 சதுை மீட்டர் (966.60 சதுை அடி) பைப்பைவில 
வபனாதுப் பணித் துறையனால ்கட்ட்டம் ்கட்டப்படடு, ெருெனாயத் 
துறை ெசம் 18-2-2019 அனறு ஒப்பற்டக்கப்படடுள்ைது.
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67—

மனானிைத்து்டன வதனாழில் க்டன

வினா எண் 52203—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு ஊை்கத் 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழநனாடடில படித்த வெறலயிலலனாத இறைஞர்்களுககு 
மனானியத்து்டனகூடிய வதனாழில ்க்டன ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ோ. தேனஜமின, ஊர்கத தொழில் தும்ற  
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடடின அற்த்துப் பகுதி்கறையும் 
உள்ை்டககிய வதனாழில ெைர்ச்சிறய வமம்படுத்தும்ெண்ணம் 
தமிழநனாடு அைசு பலவெறு திட்டங்கறை குறு, சிறு மறறும் நடுத்தைத் 
வதனாழில நிறுெ்ங்கள் துறையினமூலம் வசயலபடுத்தி ெருகிைது. 
வமலும், தமிழநனாடடில படித்த வெறலயிலலனாத இறைஞர்்கள்  
வதனாழில வதனா்டங்க, அற்த்து மனாெட்டத் வதனாழில 
றமயங்களினமூலம் வசயலபடுத்தப்படடு ெரும் கீழக்கனாணும் 
திட்டங்களினமூலம் மனானியத்து்டனகூடிய ெஙகிக ்க்டன வபறறு 
வதனாழில வதனா்டங்க வதறெயனா் ந்டெடிகற்க்கள் வதனா்டர்நது 
வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினை்.

1.  வெறலயிலலனா இறைஞர்்களுக்கனா் வெறலெனாயப்பு 
உருெனாககும் திட்டம் (UYEGP)

l ெயது 18 முதல 45 ெறை

l ்கலவித் தகுதி: குறைநதபடசம் 8 ஆம் ெகுப்பு வதர்ச்சி 
வபறறிருத்தல வெண்டும்

l திட்ட மதிப்பீடு: வியனாபனாை நிறுெ்ம் துெங்க – 5 இலடசம் 
ரூபனாய ெறை, வசறெ நிறுெ்ம் துெங்க-5 இலடசம் 
ரூபனாய ெறை மறறும் உறபத்தி நிறுெ்ம் துெங்க-10 
இலடசம் ரூபனாய ெறை (மனானியம் திட்ட மதிப்பில 25% ) 
அதி்கபடச மனானியம் ரூ.1.25 இலடசம் ெறை.
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இத்திட்டத்தினகீழ தமிழ்கத்தில ்க்டநத 2011-2012 முதல  
2018-2019 ெறை 37,880 பய்னாளி்களுககு ரூ.18,698.14 இலடசம் 
மனானியமனா்க ெழங்கப்படடுள்ைது.

2. புதிய வதனாழிலமுற்வெனார் மறறும் வதனாழில நிறுெ் 
வமம்பனாடடுத் திட்டம் (NEEDS)

l ெயது 21 முதல 35 ெறை (வபனாது பிரிவு)

l 21 ெயது முதல 45 ெறை (சிைப்பு பிரிவு மறறும் வபண்்கள்) 

l ்கலவித் தகுதி: 1) முதல தறலமுறை வதனாழில 
முற்வெனாைனா்க இருத்தல வெண்டும்.

2) பட்டப் படிப்பு, பட்டயப் படிப்பு, வதனாழிலநுடப பயிறசி 
(ஐடிஐ) வதனாழில பயிறசி (Vocational Training) வதர்ச்சி 
வபறறிருத்தல வெண்டும்.

l திட்ட மதிப்பீடு ரூ.10 இலடசம் முதல ரூ.5 வ்கனாடி 
ெறை. திட்ட மதிப்பீடடுத் வதனாற்கயில 25% தனிநபர் 
முதலீடடு மனானியம் (ரூ.30 இலடசத்திறகு மி்கனாமல) ெஙகி 
்க்டனுக்கனா் ெடடியில 3 விழுக்கனாடு பினமுற் ெடடி 
மனானியம். இத்திட்டத்தினகீழ தமிழ்கத்தில ்க்டநத 2012-
2013 முதல 2018-2019 ெறை 2967 பய்னாளி்களுககு ரூ.305.49 
வ்கனாடி மனானியமனா்க ெழங்கப்படடுள்ைது.

3. பிைதம மநதிரியின வெறலெனாயப்பு உருெனாககும் திட்டம் 
(PMEGP) (மத்திய அைசு திட்டம்)

l ெயது 18 முதல உச்ச ெைம்பு இலறல.

l ்கலவித் தகுதி: 8 ஆம் ெகுப்பு வதர்ச்சி மறறும் வதர்ச்சி 
வபைனாதெர்்களும்

திடட ைதிப்பீடு: வசறெத் வதனாழில்களுககு 8 ஆம் ெகுப்பு வதர்ச்சி 
வபறைெர்்கள்-ரூ.10 இலடசம் ெறை, ்கலவி வபைனாதெர்்கள்-ரூ.5 
இலடசம் ெறை, உறபத்தி வதனாழில்களுககு-8 ஆம் ெகுப்பு வதர்ச்சி 
வபறைெர்்கள்-ரூ.25 இலடசம் ெறை, ்கலவி வபைனாதெர்்கள்-ரூ.10 
இலடசம் ெறை. 

இத்திட்டத்தினகீழ தமிழ்கத்தில ்க்டநத 2011-2012 முதல  
2018-2019 ெறை 12,320 பய்னாளி்களுககு ரூ.26,678.39 இலடசம் 
மனானியமனா்க ெழங்கப்படடுள்ைது.
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இதை மனானிய திட்டங்கள்:

வமலும், வநைடி ெஙகிக ்க்டன அலலது சுயமுதலீடடில 
வதனா்டங்கப்படும் உறபத்தி குறுநவதனாழில்களுககு ஏறவ்க்வெ அைசு 
அறிவித்துள்ை கீழக்கண்்ட மனானியங்கள் ெழங்கப்படும்.

l முதலீடடு மனானியம் (25 விழுக்கனாடு)

l குறைநதழுத்த மின மனானியம் (20 விழுக்கனாடு முதல 
மூனறு ஆண்டு்களுககு)

l மின்னாககி மனானியம் (25 விழுக்கனாடு)

வமற்கண்்ட மனானியங்கள் புதிய வதனாழில வதனா்டஙகிய பின்ர் 
வபைலனாம்.

இவ்ெனாைனா்க, தமிழ்கத்தில படித்த வெறலயிலலனாத 
இறைஞர்்களுககு மனானியத்து்டனகூடிய ெஙகிக ்க்டன வபறறு 
வதனாழில வதனா்டங்க அைசு ந்டெடிகற்க எடுத்து ெருகிைது.

68—

மறைெனாழ் மக்களின குழநறதகளுக்கு நெறைெனாயப்பு

வினா எண் 35873—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வ்கனாறெ மனாெட்டம், வபனாள்ைனாச்சி ெட்டம், 
வெடற்ட்கனாைனபுதூர் ெருெனாய கிைனாமம், பறழய சர்க்கனார்பதி 
மறறும் வசத்துமற்ட, தம்மம்பதி பகுதியில உள்ை மறலெனாழ 
மக்களின குழநறத்களுககு வெறலெனாயப்பு்கள் ெழங்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) ஆம்.

(ஆ) தமிழநனாடு அைசுப் பணியனாைர் வதர்ெனாறணயத்தின 
வதனாகுதி II, IV மறறும் தமிழநனாடு சீருற்டப் பணியனாைர் வதர்வு 
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ெனாரியம் ஆகியெறறின வதர்வு்களுககு 2018 ஆம் ஆண்டு 
ெனாலபனாறையில ்கட்டணமிலலனா பயிறசி ெகுப்பு்கள் ந்டத்தப்படடு, 
இதில 115 வெறலநனாடுநர்்கள் ்கலநது வ்கனாண்்ட்ர். வபனாள்ைனாச்சி 
மறறும் ெனாலபனாறை ஆகிய பகுதி்களில 4-5-2018 மறறும் 6-7-2019  
ஆகிய வததி்களில ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி் 
இறைஞர்்களுக்கனா்க தனியனார் துறை சிைப்பு வெறலெனாயப்பு மு்கனாம்்கள் 
நற்டவபறை். இதில 87 வெறலயளிப்வபனார் பஙவ்கறை்ர். மு்கனாமில 
்கலநதுவ்கனாண்்ட 1146 மனுதனாைர்்களில, 449 மனுதனாைர்்கள் தனியனார் 
துறையில பணி நியம்ம் வபறறுள்ை்ர். வமலும், ஆற்மறலயில 
25-9-2018 அனறு திைன பயிறசி மு்கனாம் நற்டவபறைது. இம்மு்கனாமில  
8 திைன பயிறசி அளிப்வபனார் பஙவ்கறை்ர். மு்கனாமில ்கலநது  
வ்கனாண்்ட 109 மனுதனாைர்்களில, 91 நபர்்கள் பய்ற்டநதுள்ை்ர். 
வமலும், ெனாலபனாறை வதனாகுதி, வபனாள்ைனாச்சி ெட்டம், 
வெடற்ட்கனாைனபுதூர் ெருெனாய கிைனாமம், பறழய சர்க்கனார்பதி 
மறறும் வசத்துமற்ட, தம்மம்பதி பகுதியில உள்ை மறலெனாழ 
மக்கள் வெறலெனாயப்பிற் வபை உதவும் ெற்கயில வ்கனாயம்புத்தூர் 
மனாெட்டத்தில மனாெட்ட வெறலெனாயப்பு அலுெல்கம் மறறும்  
ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ருக்கனா் பயிறறுவிப்பு/
ெழி்கனாடடும் றமயம் ஆகியெறறின மூலமும் பலவெறு  
ந்டெடிகற்க்கள் அைசைவில வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினை்.

69—
வதனாழிற்கல்வி பயிற்சி றமைம்

வினா எண் 37469—திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைரசன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில படித்த வபண்்கள் மறறும் 
இறைஞர்்களின வபனாருைனாதனாை வமம்பனாடடிற்கனா்க வதனாழிற்கலவி 
பயிறசி றமயம் துெககி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

்கனாஞ்சிபுைம் சட்டமனைத் வதனாகுதி அறமநதுள்ை ்கனாஞ்சிபுைம் 
மனாெட்டத்தில, வசங்கலபடடில வசயலபடடு ெரும் 1 அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் மறறும் 20 தனியனார் வதனாழிறபயிறசி 
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நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 4361 இருகற்க்களில, 
வமனாத்தம் 1642 இருகற்க்கள் நிைப்பப்ப்டனாமல ்கனாலியனா்க உள்ை். 
இக்கனாலியி்டங்களில, தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களில 50% 
இ்டங்கறை அைசு ஒதுககீடடினகீழ மனாெட்ட ்கலநதனாயவுமூலம் 
நிைப்பி, பயிறசி ்கட்டணத்றத அைவச ஏறகும் எனை திட்டத்தினகீழ, 
்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டத்தில வசயலபடும் 9 தனியனார் வதனாழிற 
பயிறசி நிறலயங்களுக்கனா் 318 இருகற்க்களில 236 இருகற்க்கள் 
நிைப்பப்படடு, ்கனாலியனா்க உள்ை 82 இருகற்க்களும் அ்டஙகும். 
இநநிறலயில, இப்பகுதியில உள்ை மனாணெர்்களுககு தறவபனாது 
ஒப்பளிக்கப்படடுள்ை இருகற்க்கவை வபனாதுமனா்தனா்க உள்ைதனால, 
்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில புதியதனா்க அைசு வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் 
அறமக்க வெண்டிய வதறெ தறவபனாது எழவிலறல.

70—

வதனாழிற்பயிற்சி நிறைைம்

வினா எண் 39710—திரு. பி. முரு்கன: மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் 
நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

வெப்ப்ஹள்ளி வதனாகுதி, வெப்ப்ஹள்ளி கிைனாமத்தில அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் அறமக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

வெப்ப்ஹள்ளி சட்டமனைத் வதனாகுதி அறமநதுள்ை 
கிருஷ்ணகிரி மனாெட்டத்தில ஓசூரில வசயலபடடு ெரும் 1 
அைசு வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் மறறும் இம்மனாெட்டத்தில 6 
தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 1786 
இருகற்க்களில, வமனாத்தம் 699 இ்டங்கள் நிைப்பப்ப்டனாமல ்கனாலியனா்க 
உள்ை். வமலும், தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களில 50% 
இ்டங்கறை அைசு ஒதுககீடடினகீழ, மனாெட்ட ்கலநதனாயவுமூலம் 
நிைப்பி பயிறசி ்கட்டணத்றத அைவச ஏறகும் திட்டத்தினகீழ 
கிருஷ்ணகிரி மனாெட்டத்தில உள்ை தனியனார் வதனாழிறபயிறசி 
நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 64 இ்டங்களில 47 இருகற்க்கள் 
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பூர்த்தி வசயயப்படடு, 17 ்கனாலியி்டங்கள் உள்ை். இவ்வி்டங்கவை 
இப்பகுதியில உள்ை மனாணெர்்களுககு வபனாதுமனா்தனா்க உள்ைதனால, 
வெப்ப்ஹள்ளி வதனாகுதி, வெப்ப்ஹள்ளி கிைனாமத்தில அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் அறமக்க வெண்டிய வதறெ தறவபனாது 
எழவிலறல.

71—

வதனாழிற்பயிற்சி நிறைைம்

வினா எண் 42985—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்தில அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் (ITI) துெக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் சட்டமனை வதனாகுதி  
அறமநதுள்ை தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில வசயலபடடுெரும் 3 அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்கள் மறறும் 20 தனியனார் வதனாழிறபயிறசி 
நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 5554 இருகற்க்களில, வமனாத்தம்  
2050 இருகற்க்கள் நிைப்பப்ப்டனாமல்கனா லியனா்க உள்ை். 
இக்கனாலியி்டங்களில தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களில 50% 
இ்டங்கறை அைசு ஒதுககீடடினகீழ மனாெட்ட ்கலநதனாயவுமூலம் 
நிைப்பி பயிறசி ்கட்டணத்றத அைவச ஏறகும் எனை திட்டத்தினகீழ, 
தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில வசயலபடும் இைண்டு தனியனார் 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களுக்கனா் 56 இருகற்க்களில 40  
இருகற்க்கள் நிைப்பப்படடு, ்கனாலியனா்க உள்ை 16 இருகற்க்களும் 
அ்டஙகும். இநநிறலயில, இப்பகுதியில உள்ை மனாணெர்்களுககு 
தறவபனாது ஒப்பளிக்கப்படடுள்ை இருகற்க்கவை வபனாதுமனா்தனா்க 
உள்ைதனால, கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்தில அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் துெக்க வெண்டிய வதறெ தறவபனாது 
எழவிலறல.
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72—

வதனாழிைனாளர்களுக்கு தஙகும் விடுதிகள்

வினா எண் 49745—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் 
நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, மதுைனாநத்கம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
மதுைனாநத்கத்தில வெளியூர் வதனாழிலனாைர்்கள் தஙகி பணிபுரிய தஙகும் 
விடுதி்கள் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அெர்்களின சட்டமனை 
வபைறெ விதி எண் 110-னகீழ 12-8-2014 அனறு வெளியி்டப்பட்ட 
அறிவிப்பு்களினபடி,

1.  ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், திருப்வபனாரூர் ெட்டம், பறழய 
ம்கனாபலிபுைம் சனாறலயில உள்ை றதயூர்-B கிைனாமத்தில 1000 
்கடடுமனா்த் வதனாழிலனாைர்்கள் தஙகும் ெற்கயில தஙகும் விடுதி்கள் 
(Dormitories) ்கட்டப்படடுள்ை். மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்சர் 
அெர்்கைனால 5-4-2018 அனறு திைநது றெக்கப்படடுள்ைது.

2. ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், ~வபரும்புதூர் ெட்டம்,  
்கண்டிற்க முதல பனாலூர் சனாறல, மதுெநதனாங்கல, எழிச்சூர் 
கிைனாமத்தில 1000 ்கடடுமனா்த் வதனாழிலனாைர்்கள் தஙகும் ெற்கயில 
தஙகும் விடுதி்கள் (Dormitories) ்கட்டப்படடுள்ை். மனாண்புமிகு 
தமிழ்க முதலறமச்சர் அெர்்கைனால 4-3-2017 அனறு திைநது 
றெக்கப்பட்டது. 

மதுைனாநத்கம், எழுச்சூர் மறறும் றதயூர் கிைனாமங்களில 
்கட்டப்படடுள்ை துயில கூ்டங்களுககு அருகில இருப்பதனால 
மதுைனாநத்கத்தில பணிபுரியும் வதனாழிலனாைர்்களும் தஙகி  
வ்கனாள்ைலனாம். எ்வெ, மதுைனாநத்கத்தில புதியதனா்க தஙகும்  
விடுதி்கள் ்கடடுெது வதனா்டர்பனா் வதறெ எழவிலறல.
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ஸ்வ்டர்றைட ஆறை விரிெனாக்கத்றத தடுத்து நிறுத்தி்டல்

வினா எண் 51604—திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

தூத்துககுடி ஸ்வ்டர்றலட ஆறல விரிெனாக்கம் வசயது ெரும் 
பணியிற் தடுத்து நிறுத்தி்ட அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

தூத்துககுடியில உள்ை வெதனாநதனா லிமிவ்டட, ஸ்வ்டர்றலட 
்கனாப்பர் பிைனாண்ட, ்கனாப்பர் உருககும் ஆறல, 1996 ஆம் ஆண்டில 
துெக்கப்படடு, தறவபனாது ஆண்வ்டனானறிறகு 4 இலடசம் ்டன 
்கனாப்பர் உறபத்தி வசயயப்படடு ெநதது. இத்வதனாழிறசனாறலயில 
்கனாப்பர் த்கடு்கள் மறறும் ்கனாப்பர் ்கம்பி்கள் தயனாரிக்கப்படடு ெநதது. 
ஆஸ்திவைலியனா மறறும் இநவதனாவ்ஷியனாவில இநநிறுெ்த்திறகு 
வசனாநதமனா்க உள்ை ்கனாப்பர் சுைங்கத்திலிருநது ்கனாப்பர் தனாது ்கப்பல 
மூலமனா்க தூத்துககுடி துறைமு்கத்தில இைககுமதி வசயயப்படடு, 
சனாறல ெழியனா்க வதனாழிறசனாறலககு வ்கனாண்டு வசலலப்படடு 
பயனபடுத்தப்படடு ெநதது.

இத்வதனாழிறசனாறலயில 862 ்கம்வபனி வதனாழிலனாைர்்களும், சுமனார் 
3500 ஒப்பநதத் வதனாழிலனாைர்்களும் பணிபுரிநது ெநத்ர்.

வதனாழிறசனாறல நிருெனா்கம் கூடுதலனா்க 4 இலடசம் ்டன  
்கனாப்பர் உறபத்தி விரிெனாக்கப் பணி்கறை 2017 ஆம் ஆண்டு முதல 
ஏறபனாடு வசயயத் துெஙகியறத எதிர்த்து தன்னார்ெத் வதனாண்டு 
நிறுெ்ங்கள் மறறும் தூத்துககுடி பகுதி வபனாதுமக்கள், 2018 
மனார்ச் மனாதம் வதனா்டர் வபனாைனாட்டத்தில ஈடுபட்ட்ர். இதற் 
வதனா்டர்நது தமிழநனாடு அைசு ஸ்வ்டர்றலட ்கனாப்பர் பிைனாண்ட 
வதனாழிறசனாறலயின உறபத்திறய முறறிலுமனா்க தற்ட வசயது 
அைசனாறண எண் 72, சுறறுச்சூழல மறறும் ெ்த் துறை, நனாள்  
28-5-2018 மூலம் வதனாழிறசனாறலறய மூ்ட ஆறணயிட்டது.

வதனாழிறசனாறலயில உறபத்தி பணி ஏதும் வமறவ்கனாள்ைனாமல 
மூ்டப்பட்டறத வதனா்டர்நது வமறபடி வதனாழிறசனாறலயிற் மீண்டும் 
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வதனா்டர்நது இயக்க வெண்டும் எ் நிருெனா்கம் வதசிய பசுறம 
தீர்ப்பனாயத்தில வதனா்டர்நத ெழககில வதசிய பசுறம தீர்ப்பனாயம் 
வதனாழிறசனாறலயிற் மீண்டும் வதனா்டர்நது இயக்க வெண்டும் 
எனறு ெழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிற் எதிர்த்து தமிழ்க அைசின சனார்பனா்க 
மனாண்புமிகு உச்ச நீதிமனைத்தில மனு தனாக்கல வசயயப்பட்டது. 
அதனமீது ெழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில வதசிய பசுறமத் தீர்ப்பனாயம் 
ெழஙகிய தீர்ப்பிறகு தற்ட விதித்து உத்தைவு பிைப்பித்துள்ைது.

தறவபனாது நிருெனா்கத்தின தைப்பில ஆறலயிற் திைக்க அனுமதி 
வ்கனாரி மனாண்புமிகு வசனற் உயர் நீதிமனைத்தில ெழககு விசனாைறண 
நற்டவபறறு ெருகிைது. எ்வெ, இவ்ெழககு தறவபனாது நீதிமனைத்தில 
நிலுறெயில உள்ைதனால, ஸ்வ்டர்றலட ஆறல விரிெனாக்க பணியிற் 
தடுத்து நிறுத்த இவ்வியக்க்கத்தனால ந்டெடிகற்க எடுக்க சட்டத்தில 
ெழிெற்க இலறல.

74—

வதருச்சுறம விைனாபனாரிகளுக்கு அற்டைனாள அடற்ட

வினா எண் 52405—திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜக்ம்கயன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழ்கத்திலும், வெளி மனாநிலங்களிலும் வியனாபனாைம் 
வசயெதற்கனா்க வசலலும் வதருச்சுறம வியனாபனாரி்களுககு தமிழ்க 
அைசு சனார்பனா்க அற்டயனாை அடற்ட ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடு உ்டலுறழப்புத் வதனாழிலனாைர்்கள் 
(வெறல மறறும் பணி நிறலறம்கள் முறைப்படுத்துதல) சட்டம், 
1982 ஆம் ஆண்டினகீழ இறணக்கப்பட்ட வதனாழில இ்ங்களில 
வதருச்சுறம வியனாபனாரி்களும் அ்டஙகியுள்ைதனால அெர்்களுகவ்க் 
தமிழநனாடு பனாறதவயனாை ெணி்கர்்கள் மறறும் ்கற்ட்கள் மறறும் 
நிறுெ்ங்களில பணிபுரியும் வதனாழிலனாைர்்கள் நல ெனாரியம் எனை 
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வபயரில தனியனா்க நல ெனாரியம் 29-1-2010 அனறு ஆைம்பிக்கப்படடு 
வசயலபடடு ெருகிைது. இவ்ெனாரியத்தில 18 ெயது முதல 60 
ெயதுககுடபட்ட வதருச்சுறம வியனாபனாரி்கள் பதிவு வசயயப்படடு, 
அெர்்களுககு அற்டயனாை அடற்ட ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 
வமலும், பதிவு வபறை உறுப்பி்ர்்களுககு நலத் திட்ட உதவி்கள் 
ெழங்கப்படடு ெருகினை்.

75—

வதருச்சுறம விைனாபனாரிகளுக்கு ேை ெனாரிைம்

வினா எண் 52406—திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜக்ம்கயன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வதரு (தறல) சுறம சிறு வியனாபனாரி்களுககு தமிழ்க அைசின 
சனார்பனா்க தனி நல ெனாரியம் அறமத்துக வ்கனாடுக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடு உ்டலுறழப்புத் வதனாழிலனாைர்்கள் 
(வெறல மறறும் பணி நிறலறம்கள் முறைப்படுத்துதல) சட்டம், 
1982 ஆம் ஆண்டினகீழ இறணக்கப்பட்ட வதனாழில இ்ங்களில 
வதருச் சுறம வியனாபனாரி்களும் அ்டஙகியுள்ைதனால அெர்்களுகவ்க் 
தமிழநனாடு பனாறதவயனாை ெணி்கர்்கள் மறறும் ்கற்ட்கள் மறறும் 
நிறுெ்ங்களில பணிபுரியும் வதனாழிலனாைர்்கள் நல ெனாரியம் எனை 
வபயரில தனி நல ெனாரியம் 29-1-2010 அனறு ஆைம்பிக்கப்படடு 
வசயலபடடு ெருகிைது. இவ்ெனாரியத்தில 18 ெயது முதல 60 
ெயதுககுடபட்ட வதருச்சுறம வியனாபனாரி்கள் பதிவு வசயயப்படடு 
அெர்்களுககு விபத்து மைணம், விபத்து ஊ்ம், இயறற்க மைணம், 
ஈமச்ச்டஙகு, திருமணம், ம்கப்வபறு, ்கலவி, ்கண் ்கண்ணனாடி மறறும் 
ஓயவூதியம் ஆகிய நலத் திட்ட உதவி்கள் ெழங்கப்படடு ெருகினை். 
இவ்ெனாரியம் துெங்கப்பட்ட நனாள் முதல 31-7-2019 ெறை 9,27,445 
வதனாழிலனாைர்்கள் பதிவு வசயயப்படடு, 6,29,215 பய்னாளி்களுககு நலத் 
திட்ட உதவித்வதனாற்கயனா்க ரூ.185,02,13,484/- ெழங்கப்படடுள்ைது.
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76—

சிற்றுநது ெசதி

வினா எண் 20774—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருெள்ளூர் வதனாகுதியில உள்ை கிைனாமங்களுககு சிறறுநது 
ெசதி வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருெள்ளூர் வதனாகுதியில உள்ை தமிழநனாடு அைசு 
வபனாககுெைத்து ்கழ்க பணிமற்யிலிருநது 20 ந்கைப் வபருநது்களும், 
ஊத்துகவ்கனாடற்ட பணிமற்யிலிருநது 25 ந்கைப் வபருநது்களும் 
திருெள்ளூர் வதனாகுதியில உள்ை கிைனாமங்களுககு வதறெயனா் 
நற்ட்கள் (Trip) வபனாதுமக்களின ெசதிக்கனா்க இயக்கப்படடு 
ெருெதனால, சிறறுநதின பயனபனாடு எழனாது.

77—

நபருநதுகளில் தனானிைஙகி கதவுகள்

வினா எண் 47229—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) அைசு வபருநது்களில தனானியஙகி ்கதவு்கள் அறமக்க அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்கங்களில 
தறவபனாது இயக்கப்படடுள்ை புதிய வபருநது்கள் அற்த்திலும் 
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CMVR மறறும் ARAI Bus Body Code AIS:052-னபடி வபனாதுமக்களின 
பனாது்கனாப்றப ்கருத்தில வ்கனாண்டு ஏறும் ெழி மறறும் இைஙகும் 
ெழியில தனானியஙகி ்கதவு வபனாருத்தப்படடு இயக்கப்படுகிைது. 
வமலும், தறவபனாது புதியதனா்க ெடிெறமக்கப்படடு ்கட்டப்படும் 
புதிய வபருநது்களிலும் வமறகூறிய குறியீடினபடி தனானியஙகி ்கதவு்கள் 
வபனாருத்தப்படடு ெடிெறமக்கப்படடு ெருகினை்.

78—

நபருநது நேரத்றத மனாற்றிைறமத்தல்

வினா எண் 48020—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும்  
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், நயப்பனாக்கம் கிைனாமத்திறகு  
இயக்கப்படும் வபருநது வநைத்றத மனாறறி 8-00 மணிககு ெநது 8-30  
மணிககு வசலலும் ெற்கயில இயக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

சட்டமனை உறுப்பி்ரின வ்கனாரிகற்கறய ஏறறு, நயப்பனாக்கம் 
கிைனாமத்திறகு இயக்கப்படும் வபருநது த்டம் எண் T17G ்கனாறல 8-00 
மணிககு ெநது 8-30 மணிககு வசலலும்படி மனாறறி இயக்கப்படுகிைது.

79—

நபருநதுகறள இைக்குதல்

வினா எண் 48026—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும்  
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

திருெள்ளூர் வதனாகுதி, வபைம்பனாக்கத்திலிருநது இயஙகிக 
வ்கனாண்டிருநத த்டம் எண் 591, 591B, 583 ஆகிய வபருநது்கறை 
மீண்டும் இயக்க அைசு முனெருமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

மனாந்கை வபனாககுெைத்து ்கழ்க த்டம் எண் 591-ல 2 வபருநது்கள் 
வபைம்பனாக்கத்திலிருநது பூநதமலலிககு பயணி்கள் நலன ்கருதி 
வதனா்டர்நது இயக்கப்படடு ெருகினை். வமலும், மனாந்கை 
வபனாககுெைத்துக ்கழ்க த்டம் எண் 153P-ல 2 வபருநது்கறை 
வபைம்பனாக்கத்திலிருநது வசனற் புைந்கர் வபருநது நிறலயத்திறகு 
பயணி்கள் நலன ்கருதி இயக்கப்படுகினை்.

த்டம் எண் 591B-ல ஒரு வபருநது ெ்டபழனியிலிருநது 
வபைம்பனாக்கம் ெறை ஏறவ்க்வெ மனாந்கை வபனாககுெைத்துக  
்கழ்கத்தனால இயக்கப்பட்டது. இப்வபருநதில பயணி்களின பயனபனாடு 
குறைெனா்க இருநததனால இவ்ெழித்த்ட வபருநது ்க்டநத 10-5-2018 
அனறு முதல இயக்கத்திலிருநது விலககிக வ்கனாள்ைப்பட்டது. 
பயணி்கள் அதி்க அைவில பயனவபறும்ெற்கயில, த்டம்  
எண் 591-ல 2 வபருநது்கள் அதி்க பயண நற்ட்களு்டன 
இயககும்வபனாருடடு, பூநதமலலி-வபைம்பனாக்கம் இற்டவய  
தறவபனாது மனாந்கை வபனாககுெைத்துக ்கழ்கத்தனால இயக்கப்படடு 
ெருகிைது.

த்டம் எண் 583-ல 20 வபருநது்கள் தனாம்பைத்திலிருநது 
~வபரும்புதூர் ெறை பயணி்கள் பயனபனாடடிறகு ஏறப மனாந்கை 
வபனாககுெைத்துக ்கழ்கத்தனால இயக்கப்படடு ெருகினை்.

80—

நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49283—திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும்  
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, ்கபிலர்மறல ஒனறியம், திடுமல 
ஊைனாடசி, திடுமல ந்கப்பனாறையத்திறகு வபருநது இயக்க அைசு 
முனெருமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

திருச்வசஙவ்கனாடு வபருநது நிறலயத்திலிருநது திடுமல 
ெழியனா்க வெலூர் ெறை ஒரு புைந்கர் வபருநதுமூலம் தி்சரி 6 
நற்ட்கள் இயக்கப்படுகிைது. த்டம் எண் 5A ந்கைப் வபருநதுமூலம் 
திருச்வசஙவ்கனாடடிலிருநது திடுமல ெழியனா்க ந்கப்பனாறையம் ெறை 
தி்சரி 2 நற்ட்கள் இயக்கப்படடு ெருகிைது. எ்வெ, இப்வபருநது 
ெசதி்கவை வபனாதுமனா்தனா்க ்கருதப்படுகிைது.

81—
நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49284—திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும்  
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, எலச்சிபனாறையம் ஒனறியம்,  
இைந்கர் ஊைனாடசி, ்கடடிப்பனாறையத்தில அைசு வபருநது்கள் நினறு 
வசலல அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

நனாமக்கல-ஈவைனாடு ெழித்த்டத்தில இயக்கப்படும் அற்த்து 
புைந்கர் வபருநது்களும் ்கடடிப்பனாறையம் வபருநது நிறுத்தத்தில 
நினறு வசலகினை். வமலும், அவ்ெழித்த்ட அற்த்து ஓடடுநர்்கள் 
மறறும் ந்டத்து்ர்்களுககும் ்கடடிப்பனாறையம் வபருநது  
நிறுத்தத்தில பயணி்கறை ஏறறி இைககி வசலல, தக்க அறிவுறை 
ெழங்கப்படடுள்ைது.

82—
நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49285—திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும்  
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—
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பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, எலச்சிபனாறையம் ஒனறியம்,  
மனா்த்தி ஊைனாடசி, மனா்த்தியில உள்ை வசலம்கவுண்்டம் 
்பனாறையத்திறகு வபருநது இயக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

வசலம்கவுண்்டம்பனாறையம், மனா்த்தி அருகில உள்ை 
்கனாடடுப்பனாறையம் முககு வைனாடடிலிருநது சுமனார் 1.5 கிவலனா மீட்டர் 
வதனாறலவில உள்ைது. நனாமக்கல-2 கிறைறய சனார்நத த்டம்  
எண் 11C எனை ந்கைப் வபருநதுமூலம் நனாமக்கலலிலிருநது மனா்த்தி, 
்கனாடடுப்பனாறையம் ெழியனா்க ்கநதம்பனாறையம் ெறை தி்சரி  
4 நற்ட்களும், த்டம் எண் V5 எனை ந்கைப் வபருநதுமூலம்  
வெலூரிலிருநது ்கனாடடுப்பனாறையம், மனா்த்தி ெழியனா்க 
வெல்கவுண்்டம்படடி ெறை தி்சரி 10 நற்ட்களும் இயக்கப்படடு 
ெருகிைது. வமற்கண்்ட வபருநறத ெழித்த்டம் மனாறறி 
வசலம்கவுண்்டம்பனாறையத்திறகு இயககி்னால, இப்வபருநதி்னால 
ஏறவ்க்வெ பய்ற்டநது ெரும் பள்ளி, ்கலலூரி மனாணெ 
மனாணவியர்்கள் மறறும் வபனாதுமக்கள் பனாதிப்பற்டெனார்்கள். 
எ்வெ, தறவபனாது இயக்கப்படும் இயக்கங்கவை வபனாதுமனா்தனா்க 
்கருதப்படுகிைது. வமலும், தறவபனாது வசலம்கவுண்்டம்பனாறையத்திறகு 
வபருநது இயக்க சனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

83—
நபருநது நிறுத்தம்

வினா எண் 49686—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
மன்னார்சமுத்திைம் ஊைனாடசி பள்ளி மனாணெ, மனாணவியர்்களுக்கனா்க 
சினிமனா வ்கனாட்டற்க அருவ்க வபருநது நிறுத்தம் அறமக்க அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு ஊைனாடசி 
ஒனறியம், மன்னார்சமுத்திைம் சினிமனா வ்கனாட்டற்க அருவ்க 
உள்ை வபருநது நிறுத்தத்தில தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக 
்கழ்க கும்பவ்கனாணம் மண்்டல வபருநது்கள்மூலம் ந்கர் மறறும் 
புைந்கர் வபருநது்கள் பள்ளி மனாணெ/மனாணவி்கறை ஏறறி, இைககி 
வசலகினை். வமலும், ஓடடுநர், ந்டத்துநருககு சுறைறிகற்க 
ெனாயிலனா்கவும் வதரிவிக்கப்படடுள்ைது.

84—

நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49838—திருைதி ே. சதயா: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்கம், விழுப்புைம் 
வ்கனாட்டம், ்க்டலூர் மண்்டலம், பண்ருடடி பணிமற்யிலிருநது 
ஆ்த்தூர், ஏரிப்பனாறையம் கிைனாமங்களுககு இயக்கப்பட்ட 
வபருநது்கறை மீண்டும் இயக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) பண்ருடடி பணிமற்மூலம் ஆ்த்தூர், 
ஏரிப்பனாறையம் கிைனாமங்களுககு இயக்கப்பட்ட ந்கை த்டங்கள் த்டம் 
எண் T10, T13, T15 மீண்டும் ஆ்த்தூர், ஏரிப்பனாறையம் ெழியனா்க 
1-4-2019 முதல இயக்கப்படடு ெருகினை்.
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85—

நபருநதுகள் இைக்குதல்

வினா எண் 50710—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சைப்பனாக்கம் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், மனாத்தூர் ஊைனாடசி, முனியனதனாங்கள் கிைனாமத்திறகு புதிய 
வபருநது்கள் இயக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சைப்பனாக்கம்  
ஊைனாடசி ஒனறியம், மனாத்தூர் ஊைனாடசி, முனியனதனாங்கள் 
கிைனாமத்திறகு வபனாதிய வபருநது ெசதி உள்ைது. மதுைனாநத்கம்-
எலப்பனாக்கம் ெழித்த்டத்தில மனாத்தூரிலிருநது முனியனதனாங்கள் 
சுமனார் 1 கிவலனா மீட்டர் வதனாறலவில உள்ைது. மதுைனாநத்கத்திலிருநது 
எலப்பனாக்கத்திறகு, வமனாைப்பனாக்கம், கூ்டலூர், முனியநதனாங்கள், 
மனாத்தூர், அ்கலி ெழியனா்க 1 ந்கைப் வபருநதுமூலம் தி்சரி 4 
நற்ட்களும், பயணி்களின பயனபனாடு 50 விழுக்கனாடடிறகும் குறைெனா்க 
உள்ைவபனாதிலும் பள்ளி மனாணெர்்கள் மறறும் வபனாதுமக்கள் 
வதறெக்கனா்க இயக்கப்படுகிைது.

த்டம் 
எண்

ெற்க த்ட விெைம் ெழி

நற்ட 
்களின 
எண்ணி 
கற்க

பயணி 
்கள் 

அ்டர்வு  
%

T13 ந்கைம் மதுைனாநத்கம்-
எலப்பனாக்கம்

வமனாைப்பனாக்கம்-
முனியனதனாங்கள்-
மனாத்தூர்-அ்கலி-
அச்சைப்பனாக்கம்-
திருமுக்கனாடு

4 40.11
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எ்வெ, தறவபனாது இயக்கப்படும் இவ்வியக்கங்கவை 
வபனாதுமனா்வத்க ்கருதப்படுகிைது.

86—

திருக்நகனாயில்களுக்கு கனாெைர் நிைம்ம்

வினா எண் 32433—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ெட்டம், வசனாழபுைம் 
வபரூைனாடசியில உள்ை அருள்மிகு றபைெர் திருகவ்கனாயில மறறும் 
அருள்மிகு ற்கலனாசநனாதர் திருகவ்கனாயிலுககு ்கனாெலறை நியம்ம் 
வசயய அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, 
கும்பவ்கனாணம் ெட்டம், வசனாழபுைம் வபரூைனாடசியில உள்ை அருள்மிகு 
றபைவெஸ்ெைர் திருகவ்கனாயில மறறும் அருள்மிகு ற்கலனாசநனாதர் 
திருகவ்கனாயிலில வமயக்கனாெலர் ஒருெர் பணிபுரிநது ெருகிைனார். 
இம்வமயக்கனாெலவை ப்கல வநை ்கனாெலைனா்கவும் பணியனாறறி ெருகிைனார். 
வமலும், திருகவ்கனாயில பனாது்கனாப்பு பற்டமூலம் இைவுக ்கனாெலைனா்க 
இைனாணுெ வீைர் ஒருெர் பணிபுரிநது ெருகிைனார்.

87—

திருக்நகனாயில் குளஙகறள தூர்ெனாருதல்

வினா எண் 33887—திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு 
இநது சமய மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

துறைமு்கம் வதனாகுதி, 56-ெது ெட்டம், லிஙகி வதருவில உள்ை 
அருள்மிகு மலலிவ்கஸ்ெைர் திருகவ்கனாயில குைம் மறறும் பெைக்கனாைர் 
வதரு, கிருஷ்ணனவ்கனாயில குைம் ஆகிய குைங்கறை தூர்ெனாை அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

வசனற், லிஙகி வசடடித் வதரு, அருள்மிகு மலலிவ்கஸ்ெைர் 
திருகவ்கனாயில மறறும் வசனற், பெைக்கனாை வதரு 
அருள்மிகு வெணுவ்கனாபனால கிருடடிணசுெனாமி திருகவ்கனாயில 
ஆகிய திருகவ்கனாயில்களின திருககுைங்கள் நலல நிறலயில  
பைனாமரிக்கப்படடு ெருகினை்.

88—

கனாலிப்பணியி்டஙகள் நிரப்புதல்

வினா எண் 41686—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்தில உள்ை இநது 
சமய மறறும் அைநிறலயத் துறை அலுெல்கத்தில ்கனாலியனா்க உள்ை 
பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் இநது சமய அைநிறலயத்  
துறை உதவி ஆறணயர் அலுெல்கத்தில ்கனாலியனா்க உள்ை 
பணியி்டங்கறை பதவி உயர்வு, அயற பணியில பிை துறை்களிலிருநது 
பணியமர்த்துதல மறறும் தமிழநனாடு அைசு பணியனாைர் வதர்ெனாறணய 
வநைடி நியம்ம் ஆகியெறறினமூலம் நிைப்பி்ட ந்டெடிகற்க 
வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.

89—

திருக்நகனாயில் குளம் தூர்ெனாருதல்

வினா எண் 44494—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைத்தில உள்ை 
அருள்மிகு வீைைனா்கெர் வபருமனாள் வ்கனாயில குைத்திற் தூர்ெனாை 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, 
கும்பவ்கனாணம் ந்கைத்தில அருள்மிகு வீைைனா்கெப் வபருமனாள் 
திருகவ்கனாயில எனும் வபயரில திருகவ்கனாயில ஏதும் இலறல. வமலும், 
கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைத்தில ஆதிெைனா்கப் 
வபருமனாள் திருகவ்கனாயிலுககு வசனாநதமனா் ெைனா்க குைம் 2014-2015 
ஆம் ஆண்டு தனனிறைவு திட்டத்தில ஊை்க ெைர்ச்சித் துறை நிதி, 
திருகவ்கனாயில பைம்பறை அைங்கனாெலர் உபய நிதி மறறும் இநது சமய 
அைநிறலயத் துறை ஆறணயர் வபனாது நல நிதிமூலம் முழுறமயனா்க 
சீைறமக்கப்படடு, தறவபனாது திருககுைம் நலல நிறலயில உள்ைது.

90—

திருக்நகனாயிலுக்கு மறைப் பனாறத

வினா எண் 47412—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசலம் ்கரியவபருமனாள்்கைடு வமவல உள்ை அருள்மிகு 
ஞனா்தண்்டனாயுதபனாணி சுெனாமி திருகவ்கனாயிலுககு மறலப் பனாறத 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசலம் மனாெட்டம் மறறும் ெட்டம்,  
வநத்திவமடு, ்கரியவபருமனாள்்கைடு வமவல உள்ை அருள்மிகு 
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ஞனா்தண்்டனாயுதபனாணி சுெனாமி திருகவ்கனாயிலுககு வபனாதிய 
நிதி ெசதி இலறல. எ்வெ, மறலப் பனாறத அறமக்க இயலனாத 
சூழநிறல உள்ைது. உபயதனாைர்்கள் எெவைனும் நிதியுதவி அளிக்க 
முனெரும்படசத்தில மறலப் பனாறத அறமக்க ந்டெடிகற்க 
வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

91—

திருக்நகனாயிலுக்கு திருமண மண்்டபம்

வினா எண் 47416—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு இநது  
சமய மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசலம், வ்கனாடற்ட அருள்மிகு அழகிரிநனாத சுெனாமி 
திருகவ்கனாயிலுககு திருமண மண்்டபம் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசலம் மனாெட்டம், வசலம் ெட்டம் மறறும் 
ந்கர், வ்கனாடற்ட அருள்மிகு அழகிரிநனாத சுெனாமி திருகவ்கனாயிலுககுச் 
வசனாநதமனா்க டி.எஸ். எண் 7, 8 மறறும் 16-ல முறைவய 3306, 2439  
மறறும் 3236 சதுை அடி நிலம் உள்ைது. வமறபடி இ்டத்தில 
திருகவ்கனாயிலுககு ெருற்க புரியும் பகதர்்களுககு குளியலறை, 
்கழிப்பறை ெசதி்கள் ஏறபடுத்தப்படடும் மறறும் ெனா்க்ங்கள் 
நிறுத்துமி்டமனா்கவும் பயனபனாடடில இருநது ெருகிைது. வபனாதிய  
இ்ட ெசதியினறமயனால இத்திருகவ்கனாயிலுககு திருமண மண்்டபம் 
்கட்ட சனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

92—
திருக்நகனாயிலுக்கு திருமண மண்்டபம்

வினா எண் 47610—திரு. ோ. ஆறுமு்கம்: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கநதர்ெகவ்கனாடற்ட வதனாகுதி, குனைனாண்்டனார்வ்கனாவில 
ஊைனாடசி ஒனறியம், வதம்மனாவூர் ஊைனாடசி, வதம்மனாவூரில உள்ை 
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அருள்மிகு மனாரியம்மன வ்கனாயிலுககு திருமண மண்்டபம் ்கட்ட 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 

அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) புதுகவ்கனாடற்ட மனாெட்டம், ்கநதர்ெகவ்கனாடற்ட 
வதனாகுதி, குனைனாண்்டனார்வ்கனாவில ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வதம்மனாவூர் ஊைனாடசி, வதம்மனாவூர் அருள்மிகு முத்துமனாரியம்மன 
திருகவ்கனாயிலுககு வசனாநதமனா்க நனவசய நிலங்கள் 20.26 ஏக்கரும், 
புனவசய நிலங்கள் 27.40 ஏக்கர் நிலங்களும் உள்ை். ஆ்னால, வமறபடி 
நிலங்களில விறைச்சல எதுவும் இலலனாததனால ெைவி்ங்கள் மறறும் 
வதறெயனா் நிதி ெசதியும் இலறல. எ்வெ, இத்திருகவ்கனாயிலுககு 
திருமண மண்்டபம் ்கட்ட இயலனாத நிறல உள்ைது.

93—

விடுதிறை நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 18359—திரு. அ. பிரபு: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை  
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, தியனா்கதுரு்கம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
தியனா்கதுரு்கம் வபரூைனாடசியில உள்ை பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நல மனாணவியர் விடுதியில எரிெனாயு உருறை, வமனாட்டனார் பம்பு 
ெசதி்களு்டன, விடுதியின முனபுைம் சிவமண்ட தறை தைம் 
அறமக்கவும் அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 

சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், ்கள்ைககுறிச்சி 

வதனாகுதி, தியனா்கதுரு்கம் வபரூைனாடசியில மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நலப் பள்ளி மனாணவியர் விடுதி மடடுவம வசயலபடடு ெருகிைது. 
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இவ்விடுதிககு எரிெனாயு உருறை, வமனாட்டனார் பம்பு ெசதி, விடுதியின 
முனபுைம் சிவமண்ட தறை தைம் அறமப்பது வபனானை பணி்களு்ககு 
2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு, அப்பணி்கள் 
முடிக்கப்படடுள்ை்.

94—
விடுதிறை நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 28792—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ெட்டம், ஆலம்பூண்டி மி்கப் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதி நுறழெனாயிலில  
இரும்பு ்கதவு, ஜன்ல அறமக்கவும், தறைப் பகுதியில ற்டலஸ் 
அறமக்கவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி ெட்டம், 
ஆலம்பூண்டி மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி மனாணெர் 
விடுதி நுறழெனாயிலில இரும்பு ்கதவு, ஜன்ல மறறும் தறைப் 
பகுதியில ற்டலஸ் அறமப்பது வபனானை பணி்களுககு 2018-2019 
ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு அப்பணி்கள் 
முடிக்கப்படடுள்ை்.

95—
 மின இறணப்பு பழுதுபனார்த்தல்

வினா எண் 28796—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், 
அெலூர்வபடற்ட மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் 
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விடுதியில மின இறணப்றப பழுது பனார்க்கவும், மனாடியில கிரில 
அறமக்கவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி 
வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், அெலூர்வபடற்ட மி்கப் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி மனாணெர் விடுதிககு மனாடியில 
கிரில அறமப்பது மறறும் இதை பைனாமரிப்புப் பணி்களுககு  
2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு அப்பணி்கள் 
முடிக்கப்பட்ட்.

96—

 சுற்றுச்சுெர் உைரத்றத அதிகரித்தல்

வினா எண் 28798—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி வபரூர் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல 
மனாணெர் விடுதியில சுறறுச்சுெரின உயைத்றத அதி்கப்படுத்த அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி வதனாகுதி, 
வசஞ்சியில இயஙகிெரும் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி  
மனாணெர் விடுதியின சுறறுச்சுெறை உயர்த்த 2018-2019 ஆம்  
நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு அப்பணி 
முடிக்கப்படடுள்ைது.



300 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

97—

 விடுதிறை நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 28800—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, அ்நதபுைம் வபரூர் மி்கப் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதியில புதிய ஆழதுறை 
கிணறு, மின வமனாட்டனார் அறமக்கவும், மின இறணப்பு்கறை 
பழுது பனார்க்கவும், தறைப் பகுதியில ற்டலஸ் அறமக்கவும் அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி வதனாகுதி, 
அ்நதபுைம் வபரூர் மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி 
மனாணெர் விடுதியில புதிய ஆழதுறை கிணறு, மின வமனாட்டனார் 
அறமப்பது மறறும் தறைப் பகுதியில ற்டலஸ் அறமப்பது ஆகிய 
பணி்களுககு 2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு 
அப்பணி்கள் முடிக்கப்படடுள்ை்.

98—

 விடுதிகளில் நூைகம் 

வினா எண் 36553—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதி்களில நூல்கம் 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) பள்ளி/்கலலூரி விடுதி்களில பயிலும்  
மனாணெ/மனாணவியரின ்கலவித் திைற் வமம்படுத்துெதற்கனா்க 
அற்த்து பிறபடுத்தப்படவ்டனார், மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார், 
சீர்மைபி்ர் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நல விடுதி்களிலும் 
வதறெகவ்கறப நூல்கங்கள் வசயலபடடு ெருெதனால தனியனா்க 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதி்களில நூல்கங்கள் 
அறமக்க வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

99—

 விடுதிகளுக்கு சுற்றுச்சுெர் 

வினா எண் 40900—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அைசு பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நலத் துறை விடுதி்களுககு சுறறுச்சுெர் ்கட்டவும், குடிநீர் ெசதி 
வசயயவும் அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், வசயயூர் சட்டமனைத் 
வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதி்களில இத்துறையின விடுதி்கள் ஏதும் 
இயங்கவிலறல. எ்வெ, இவ்வி்னா எழனாது.

100—

மனாணவிைர் விடுதிக்கு குடிநீர் ெசதி 

வினா எண் 47238—திரு. சிவ.வீ. தையயநாென: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ஆலஙகுடி வதனாகுதி, வ்கனாத்தமங்கலம் சீர்மைபி்ர் மனாணவியர் 
விடுதிககு குடிநீர் ெசதி வசயது தை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) புதுகவ்கனாடற்ட மனாெட்டம், ஆலஙகுடி வதனாகுதி, 
வ்கனாத்தமங்கலம் சீர்மைபி்ர் நலப் பள்ளி மனாணவியர் விடுதியின 
ஆழதுறை கிணறு பழுதுபனார்க்கப்படடு, மனாணவியருககு வபனாதிய 
குடிநீர் ெசதி வசயது தைப்படடுள்ைது.
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படடிைல் 2

1—

வீடு ெழஙகுதல்

வினா எண் 33388—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழ்கத்தில வீடு இலலனாமல ெனாழும் மக்கள் 31-12-2016 ெறை 
எத்தற்வபர் உள்ை்ர்?

(ஆ) அெர்்களுககு வீடு ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம், துமை முெைமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ஆம். தமிழநனாடடில 31-3-2018 ெறை ந்கைப் 
பகுதி்களில உள்ை குடிறசப் பகுதி்களில ெனாழும் குடும்பங்கள் மறறும் 
ஏறழ குடும்பங்களுக்கனா் வீடடு ெசதி வதறெ 13.92 இலடசம் எ் 
்கண்்டறியப்படடுள்ைது.

தமிழ்கத்தில உள்ை ந்கைப் பகுதி்கறை குடிறசப் பகுதி்கைறை 
ந்கைங்கைனா்க வமம்படுத்த அற்த்து குடிறசப் பகுதிெனாழ 
குடும்பங்களுககும் வீடடு ெசதி ெழங்க வதனாறலவநனாககுத் திட்டம் 
2023-னகீழ ெற்க வசயயப்படடுள்ைது. இத்திட்டத்தினகீழ 13.92 
இலடசம் குடும்பங்களுககு அடுககுமனாடி குடியிருப்பு்கள்/தனி 
வீடு்கள் ்கட்ட திட்டமி்டப்படடு முதற்கட்டமனா்க 5.01 இலடசம் 
குடியிருப்பு்கள்/வீடு்கள் ்கட்ட றமய அைசின ஒப்புதல வபைப்படடு, 
பணி்கள் வதனா்டங்கப்படடு முனவ்றைத்தில உள்ை்.

2—

வீடுகள் கடடுதல்

வினா எண் 49628—திரு. எம். இராைசசந்திரன: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) தஞ்சனாவூர் ெட்டம், துலுக்கனபடடி கிைனாமத்தில 
ெசிப்பெர்்களுககு தமிழநனாடு குடிறசப்பகுதி மனாறறு ெனாரியத்தின 
்மூலம் வீடு்கள் ்கடடி ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம், துமை முெைமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ஆம். தமிழநனாடு குடிறசப்பகுதி மனாறறு  
ெனாரியத்தின பணி்கள் ந்கர்ப்புை பகுதி்களில மடடுவம 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது.

3—

மனாற்றுப் பனாறத

வினா எண் 4615—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வ்கனாயம்புத்தூர் மனாெட்டம், ெனாலபனாறை மறலப் 
பகுதியிலிருநது சமவெளிப் பகுதிககு ெை மனாறறுப் பனாறத அறமக்க 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ெனாலபனாறை மறலப் பகுதியிலிருநது சமவெளிப் 
பகுதிககு ெரும் சனாறலயனா்து வநடுஞ்சனாறலத் துறையி்ைனால 
பைனாமரிக்கப்படடு, நலல நிறலயில உள்ைது. ெனாலபனாறை 
பகுதியனா்து புலி்கள் ்கனாப்ப்கமனா்க அறிவிக்கப்பட்ட உள்மண்்டலப் 
பகுதியனாகும். எ்வெ, வதசிய புலி்கள் பனாது்கனாப்பு அறமப்பின 
ெழி்கனாடடுதலினபடி வ்கனாயம்புத்தூர் மனாெட்டம், ெனாலபனாறை 
மறலப் பகுதியிலிருநது சமவெளிப் பகுதிககு ெை மனாறறுப் பனாறத 
அறமக்க ெழிெற்க எதுவும் இலறல.



305வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 9]
4—

நிைஙகறள ஆக்கிரமிப்பனாளர்களி்டமிருநது மீட்டல்

வினா எண் 39027—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில ெ்த் துறைககுச் வசனாநதமனா் 
நிலங்கறை ஆககிைமிப்பனாைர்்களி்டமிருநது மீட்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில ெ்த் துறைககுச் வசனாநதமனா் 
ெ் நிலங்கறை ஆககிைமிப்பனாைர்்களி்டமிருநது மீடபது 
வதனா்டர்பனா்க மனாெட்ட ஆடசியர்மூலம் மனாதநவதனாறும் கூட்டங்கள் 
ந்டத்தப்படுகினை். அத்டிப்பற்டயில, ஆககிைமிப்பு்கறை அ்கறை 
மனாெட்ட ெ் அலுெலர் மறறும் ெ் உயிரி் ்கனாப்பனாைைனால 
விதிமுறை்களுககுடபடடு ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு 
ெருகிைது. வமலும், ெ் நில ஆககிைமிப்பு்கள் வதனா்டர்பனா்க வமனாத்தம் 
49 ெழககு்கள் நீதிமனைத்தில நிலுறெயில உள்ை். ெழககு்களில 
தீர்ப்பனாறண கிற்டக்கப்வபறைபின அத்டிப்பற்டயில, 
ஆககிைமிப்பு்கறை அ்கறை ந்டெடிகற்க்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படும். 
வமலும், நீதிமனை ெழககு்களில இலலனாத இதை ஆககிைமிப்பு்கறை 
அ்கறை விதிமுறை்களுககுடபடடு ெ்த் துறையனால ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படடு ெருகிைது.

5—

குரஙகுகறளப் பிடித்தல் 

வினா எண் 47305—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருபுெ்ம் மறறும் அதன 
சுறறு ெட்டனாைப் பகுதி்களிலுள்ை குைஙகு்கறைப் பிடித்து ெ்ப் 
பகுதிககுள் வி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருபுெ்ம் மறறும் 
வசனாழனாபுைம் பகுதி்களிலுள்ை குைஙகு்கறைப் பிடித்து அ்டர்நத ெ்ப் 
பகுதி்களில பனாது்கனாப்பனா்க வி்டப்பட்ட்.

6—

மரக்கனறுகள் ேடுதல்

வினா எண் 47330—திரு. C.V. கச்கர்: மனாண்புமிகு ெ்த் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) படடுகவ்கனாடற்ட பகுதியில ்கஜனா புயலனால வீழநத 
மைங்களுககு மனாறைனா்க ெ்த் துறையனால புதிய மைக்கனறு்கள் ந்ட 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கஜனா புயலனால பனாதிக்கப்பட்ட படடுகவ்கனாடற்ட 
பகுதியில மைக்கனறு்கள் ந்ட ெ்த் துறைமூலம் வமறவ்கனாள்ைப்பட்ட 
ந்டெடிகற்க்கள் பினெருமனாறு:

்கஜனா புயலனால பனாதிக்கப்பட்ட தஞ்சனாவூர் வ்கனாட்டம், 
படடுகவ்கனாடற்டயில தமிழநனாடு உயிர்ப்பனறம பனாது்கனாப்பு 
மறறும் பசுறமயனாக்கல திட்டத்தினகீழ, 2018-2019 ஆம் ஆண்டில 
படடுகவ்கனாடற்ட ெ்ச் சை்கத்திறகுடபட்ட பகுதியில 1,00,000 
மைக்கனறு்கள் ந்டப்படடுள்ை்.

7—

நதக்கு மரஙகறள ஏைம் விடுதல்

வினா எண் 47331—திரு. C.V. கச்கர்: மனாண்புமிகு ெ்த் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) படடுகவ்கனாடற்ட வதனாகுதியில ெைர்க்கப்பட்ட வதககு 
மைங்கறை அவத இ்டத்தில இருப்பு றெத்து பின்ர் ஏலம் வி்ட 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) படடுகவ்கனாடற்ட ெ்ச் சை்கத்திறகுடபட்ட 
பகுதியில வதககு மைங்கறைப் பனாது்கனாக்க அைசு மத்திய மைக 
கி்டஙகு ஏதும் இலறல. எ்வெ, அப்பகுதி்களில ெைர்க்கப்பட்ட 
வதககு மைங்கள் தஞ்சனாவூர் ெ்க வ்கனாட்டத்திறகுடபட்ட மத்திய 
மைக கி்டஙகில றெத்து பனாது்கனாக்கப்படடு வபனாது ஏலம் வி்டப்படடு 
ெருகினைது. 

8—
ப்டகு ெசதி, றைப் ஜனாக்வகட ெழஙகுதல்

வினா எண் 39066—திரு. தச. ராகஜஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ஆநதிை மனாநிலம், இருக்கம் தீவிலிருநது திருெள்ளூர் 
மனாெட்டம், சுண்ணனாம்புகுைம் மறறும் ஆைப்பனாறையம் பள்ளிககு 
ெரும் மனாணெர்்களுககு வமறகூறையு்டனகூடிய ப்டகு ெசதியும், 
றலப் ஜனாகவ்கடடும் ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ஆநதிை மனாநிலம், இருக்கம் தீவிலிருநது 
திருெள்ளூர் மனாெட்டம், வபனானவ்ரி ்கலவி மனாெட்டத்திறகுடபட்ட 
கும்மிடிப்பூண்டி ஒனறியத்திலுள்ை ்க்டற்கறைறய ஒடடியுள்ை 
சுண்ணனாம்புகுைம், ஒபசமுத்திைம் மறறும் ஆைம்பனாக்கம் வதனா்டக்க, 
உயர்நிறல மறறும் வமலநிறலப் பள்ளி்களில ்கலவி பயிலெதறகு 
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ப்டகுமூலம் பள்ளிககு ெருற்கதரும் 138 மனாணெர்்களுக்கனா் றலப் 
ஜனாகவ்கட்கறை திருெள்ளூர் மனாெட்ட ஆடசியர் அெர்்கைனால 
வ்கனாள்முதல வசயயப்படடு, ப்டகு ெசதியு்டன றலப் ஜனாகவ்கட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை்.

9—

மருத்துெ பரிநசனாதற்

வினா எண் 44499—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழ்கத்தில அைசு மறறும் அைசு உதவிவபறும் பள்ளி்களில 
படிககும் மனாணெர்்களுககு ெரு்டத்திறகு இருமுறை மருத்துெ 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) அைசு/அைசு உதவிவபறும் பள்ளி்களில 
பயிலும் மனாணெர்்களுககு வபனாது சு்கனாதனாைம் மறறும் வநனாயத் 
தடுப்புத் துறைமூலம் (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)) 
திட்டத்தினகீழ பள்ளி்களுககுச் வசனறு உ்டல பரிவசனாதற்்கள் 
ந்டத்தப்படடு, வதறெயின அடிப்பற்டயில ஆவலனாசற்்கள் 
மறறும் மருநது்கள் ெழங்கப்படடு, வதனா்டர் ந்டெடிகற்கயினமூலம் 
்கண்்கனாணிக்கப்படடு ெருகினை்ர்.

10—

கூடுதல் ெகுப்பறை கட்ட்டஙகள்

வினா எண் 47420—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசலம் மனாெட்டம், வ்கனாண்்டலனாம்படடியில உள்ை 
வபண்்கள் வமலநிறலப் பள்ளிககு கூடுதல ெகுப்பறைக ்கட்ட்டங்கள் 
்கட்ட அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசலம் மனாெட்டம், ஜனாரி வ்கனாண்்டலனாம்    
்படடியில உள்ை அைசு ம்களிர் வமலநிறலப் பள்ளியில 770 
மனாணவி்கள் பயினறு ெருகினை்ர். இப்பள்ளியில 35 ெகுப்பறை்கள், 
2 ஆயெ்கங்கள் மறறும் மனாணவி்களுககுப் பயனபடும் ெற்கயில 
குடிநீர் ெசதி வசயயப்படடுள்ைது. வமலும், பள்ளிககு முழுறமயனா் 
சுறறுச் சுெர் உள்ைது. மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்சர் 
அெர்்கள் தமிழநனாடு சட்டப் வபைறெ விதி 110-னகீழ ஒவ்வெனாரு  
மனாெட்டத்திலும் ஓர் அைசுப் பள்ளிறயத் வதர்வு வசயது அற்த்து 
்கட்டறமப்பு ெசதி்கள் உற்டய முனமனாதிரிப் பள்ளியனா்க 
உருெனாக்க அறிவிப்பிற் வெளியிட்டதன அடிப்பற்டயில, 
அைசனாறண (நிறல) எண் 222, பள்ளிக ்கலவித் (அ்கஇ1) துறை,  
நனாள் 24-10-2018-னபடி இப்பள்ளிககு ரூ.50 இலடசம் மதிப்பீடடில  
நவீ் ்கட்டறமப்பு ெசதி்கறை உற்டய மனாதிரி பள்ளியனா்க 
இப்பள்ளிறய உருெனாக்க வதரிவு வசயயப்படடு பணி்கள் நற்டவபறறு 
ெருகினை். இப்பள்ளியில மனாணவி்களின எண்ணிகற்கககு 
ஏறப ெகுப்பறை்கள் உள்ைறமயனால கூடுதலனா்க ெகுப்பறை்கள், 
்கட்ட்டங்கள் ்கட்ட அெசியம் எழவிலறல.

11—

நிைனாை விறைக் கற்டறை மனாற்றிைறமத்தல்

வினா எண் 19380—திரு. க்க.எஸ். இரவிசசந்திரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) எழும்பூர் வதனாகுதி, 76-ெது ெட்டம், குடபடபள்ைம் 
நியனாய விறலக ்கற்ட (எண் MB 015)-றய 78-ெது ெனார்டில உள்ை 
சச்சிதனா்நதனா வதருவில மனாறறியறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) எழும்பூர் வதனாகுதி, 76-ெது ெட்டம், பூங்கனா ந்கர் 
கூடடுைவு வமனாத்த விறபற் பண்்ட்கசனாறலயின ்கடடுப்பனாடடில 
குடபடபள்ைம் நியனாய விறலக ்கற்ட 692 குடும்ப அடற்ட்களு்டன 
வசயலபடடு ெருகிைது. இநநியனாய விறலக ்கற்டயனா்து 76-ெது 
ெனார்டு குடபடபள்ைம், திரு.வி.்க. ந்கர் சட்டமனைத் வதனாகுதியில 
இயஙகி ெருகிைது. இ்டம் மனாறைம் வசயய வெண்டி வ்கனாரிய இ்டம் 
78-ெது ெனார்டு, சச்சிதனா்நதனா 2-ெது வதரு சூறையனாகும். இதற் 
வநரில வசனறு ஆயவு வசயதவபனாது இக்கட்ட்டத்தில ஏறவ்க்வெ, 
வசனற் மனாந்கைனாடசி மருநத்கம் இருநது வசயலப்டனாமல ்கட்ட்டம் 
பனாழற்டநத நிறலயில உள்ைது. வமலும், மனாறைம் வசயயக வ்கனாரும் 
இ்டம் உதவி ஆறணயர், ஆயிைம் விைககு மண்்டலத்திறகு உடபட்ட 
பகுதியனாகும். எ்வெ, வமறபடி நியனாய விறலக ்கற்டயிற் வெறு 
ஒரு உதவி ஆறணயர் மண்்டலப் பகுதிககு மனாறைம் வசயய அைசு 
விதி்களில இ்டமிலறல. எ்வெ, குடபடபள்ைம் நியனாய விறலக 
்கற்டறய (MB 015) 78-ெது ெனார்டில உள்ை சச்சிதனா்நதனா வதருவிறகு 
மனாறறியறமக்க ெனாயப்பிலறல.

12—

சுற்றுச் சுெர் கடடுதல்

வினா எண் 29357—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், எயயில 
மறறும் அெலூர்வபடற்ட வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவுச் 
சங்கக ்கட்ட்டங்களுககு சுறறுச் சுெர் ்கட்ட அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) எயயில வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு 
்க்டன சங்கத்திறகு வதசிய வெைனாண் அபிவிருத்தி திட்டம்மூலம் 
நிதியுதவி வபறறு சுறறுச் சுெர் ்கட்டப்படும்.
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வமலறெலனாமூர் வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன 
சங்கத்தனால ந்டத்தப்வபறும் அெலூர்வபடற்ட நியனாய விறலக ்கற்ட, 
சுறறுச் சுெரு்டனகூடிய வமலறெலனாமூர் வதனா்டக்க வெைனாண்றமக 
கூடடுைவு ்க்டன சங்க ெைனா்கத்திவலவய வசயலபடடு ெருெதனால, 
நியனாய விறலக ்கற்ட ்கட்ட்டத்திறகு தனிவய சுறறுச் சுெர் ்கட்ட 
வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

13—

சுற்றுச் சுெர் கடடுதல்

வினா எண் 29359—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், எதப்படடு 
வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவுச் சங்கக ்கட்ட்டத்திறகு சுறறுச் 
சுெர் ்கட்ட அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வமலறெலனாமூர் வதனா்டக்க வெைனாண்றமக 
கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தனால ந்டத்தப்வபறும் எதப்படடு நியனாய 
விறலக ்கற்டககு வபனாதிய இ்ட ெசதி இலலனாத ்கனாைணத்தனால சுறறுச் 
சுெர் ்கட்ட சனாத்தியககூறு இலறல.

14—

குறுகிை கனாைக் க்டன

வினா எண் 43180—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வ்கனாறண, வபருெளூர், ்கணக்கனகுப்பம், 
மழெநதனாங்கல, ஆலம்பூண்டி மறறும் வதெதனா்ம்வபடற்ட வதனா்டக்க 
வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கங்களினமூலம் விெசனாயி்களுககு 
குறுகிய ்கனாலக ்க்டனுதவி ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடடில, வதனா்டக்க வெைனாண்றமக 
கூடடுைவுச் சங்கங்கள்மூலம் விெசனாயி்களுககு பயிர்க ்க்டன 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. விழுப்புைம் மத்திய கூடடுைவு ெஙகியின 
வசயல எலறலககுடபட்ட வசஞ்சி வதனாகுதிறயச் வசர்நத வ்கனாறண, 
வபருெளூர், ்கணக்கனகுப்பம், மழெநதனாங்கல, ஆலம்பூண்டி 
மறறும் வதெதனா்ம்வபடற்ட வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு 
்க்டன சங்கங்களினமூலம் விெசனாயி்களுககு குறுகிய ்கனால பயிர்க  
்க்டன ெழங்கப்படடு ெருகிைது. ்க்டநத ஐநதனாண்டு்களில 
இச்சங்கத்தினமூலம் விெசனாயி்களுககு பயிர்க ்க்டன (வபனாது+நற்க) 
ெழங்கப்பட்ட விெைம் பினெருமனாறு:

(ரூ. இலடசத்தில)

வ
. 
எண்

தொடக்்க 
கவ்ளாண்மைக் 
கூடடு்றவு ்கடன 

சங்கம் 20
13

-2
01

4

20
14

-2
01

5

20
15

-2
01

6

20
16

-2
01

7

20
17

-2
01

8

த
ைா

தெ
ம்

1. த்காடண 293.01 294.74 351.09 197.71 357.36 1493.91

2. த்பருவளூர 161.76 204.58 209.62 157.75 317.09 1050.80

3. ்கணக்கன்குப்பம் 308.66 333.71 329.87 188.03 292.94 1453.21

4. ைழவந்தாங்கல் 102.54 115.80 159.33 78.97 154.24 610.88

5. ஆலம்பூண்டி 260.74 284.21 294.55 143.19 322.46 1305.15

6. த்தவ்தானம்த்பட்டை 153.14 156.61 175.73 82.09 148.25 715.82

 விெசனாயி்கள் பயிர்க ்க்டன வ்கனாரும்வபனாவதலலனாம் தகுதியனா் 
விெசனாயி்களுககு பயிர்க ்க்டன வதனா்டர்நது ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

15—

நீண்்ட கனாைக் க்டன

வினா எண் 43203—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, ஆலம்பூண்டி, ெ்டபனாறல, ்கலத்தம்படடு, 
வதனபுதுப்படடு, சனாத்தம்பனாடி, அ்நதபுைம், ெைத்தி மறறும் 
கீழமறல ஆகிய பகுதி்களிலுள்ை வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு 
்க்டன சங்கங்களினமூலம் நீண்்ட ்கனாலக ்க்டனுதவி ெழங்க அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடடில, குறுகிய ்கனால கூடடுைவுக ்க்டன 
அறமப்பில, கிைனாம அைவில வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு 
்க்டன சங்கங்களும், மனாெட்ட அைவில மத்திய கூடடுைவு ெஙகி்களும், 
மனாநில அைவில தமிழநனாடு மனாநிலத் தறலறமக கூடடுைவு ெஙகியும் 
வசயலபடடு ெருகினை். இககூடடுைவு நிறுெ்ங்கள் 5 ஆண்டு்கள் 
தெறணக ்கனாலம் ெறை உள்ை பயிர்க ்க்டன, மத்திய ்கனால முதலீடடுக 
்க்டன மறறும் பண்றணசனாைனா ்க்டன்கறை ெழக்கமனா்க ெழஙகி 
ெருகினை். 

விழுப்புைம் மத்திய கூடடுைவு ெஙகியின வசயல   
எலறலககுடபட்ட வசஞ்சி வதனாகுதியில ஆலம்பூண்டி, ெ்டபனாறல, 
்கலத்தம்படடு, வதனபுதுப்படடு, சனாத்தம்பனாடி, அ்நதபுைம்,  
ெைத்தி மறறும் கீழமறல ஆகிய பகுதி்கறை வசயல எலறல்கைனா்கக 
வ்கனாண்டு வசயலபடடு ெரும் வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு 
்க்டன சங்கங்கள் குறுகிய ்கனாலக ்க்டன, மத்திய ்கனால முதலீடடுக ்க்டன, 
பண்றணசனாைனா ்க்டன்கறை ெழஙகி ெருகினை். இச்சங்கங்கள்மூலம் 
நீண்்ட ்கனாலக ்க்டன்கள் ெழங்க ெழிெற்க இலறல.

16—

நிைனாை விறைக் கற்டக்கு கட்ட்டம்

வினா எண் 46311—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மனாதெைம் வதனாகுதி, மண்்டலம் II, ெனார்டு 19, சின்மனாத்தூர் 
பகுதியில வசயலபடடுெரும் நியனாய விறலக ்கற்டககு புதிய 
்கட்ட்டம் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

மனாதெைம் வதனாகுதி, மண்்டலம் II, ெனார்டு 19, ெ்டவசனற் 
கூடடுைவு வமனாத்த விறபற் பண்்ட்கசனாறல ்கடடுப்பனாடடில 
வசயலபடும் சின்மனாத்தூர் பகுதியிலுள்ை மணலி-6 முழுவநை 
நியனாய விறலக ்கற்ட 1,210 குடும்ப அடற்ட்களு்டன ம்களிர் சுய 
உதவிக குழுவிற்கனா்க ்கட்டப்பட்ட ்கட்ட்டத்தில ெனா்டற்கயினறி 
வசயலபடடு ெருகிைது. எ்வெ, சின்மனாத்தூர் பகுதியிலுள்ை 
மணலி-6 முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்டககு புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல. 

17—
நிைனாை விறைக் கற்டக்கு கட்ட்டம்

வினா எண் 46312—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மனாதெைம் வதனாகுதி, விலலிெனாக்கம் ஒனறியம், ஆலத்தூர் 
ஊைனாடசியில உள்ை நியனாய விறலக ்கற்டககு ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
அைசு முனெருமனா?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 
மனாதெைம் வதனாகுதி, விலலிெனாக்கம் ஒனறியம், ஆலத்தூர் 

ஊைனாடசி, றசதனாப்வபடற்ட தனாலு்கனா வெைனாண்றம 
உறபத்தியனாைர்்கள் கூடடுைவு விறபற் சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில 
ஆலத்தூர் முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 613 குடும்ப அடற்ட்களு்டன 
ஆலத்தூர் ஊைனாடசிககு வசனாநதமனா் ம்களிர் சுய உதவிக குழு 
்கட்ட்டத்தில ெனா்டற்க இலலனாமல இலெசமனா்க வசயலபடடு 
ெருெதனால, ஆலத்தூர் முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்டகவ்க் 
தனியனா்க புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட வெண்டிய நிறல எழவிலறல.

18—
சுற்றுச் சுெர் கடடுதல்

வினா எண் 48997—திருைதி மு. சந்திரபிரோ: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) ~விலலிபுத்தூர் வதனாகுதி, ~விலலிபுத்தூர் ஒனறியம், 
நனாச்சியனார்படடி கூடடுைவு வதனா்டக்க வெைனாண்றம ெஙகிககு சுறறுச் 
சுெர் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) ~விலலிபுத்தூர் வதனாகுதி, ~விலலிபுத்தூர் 

ஒனறியம், நனாச்சியனார்படடி வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவுச் 
சங்கத்திறகு அதன வசனாநத நிதியிலிருநது ந்டப்பு நிதியனாண்டில 
சுறறுச் சுெர் ்கட்டப்படும்.

19—

சுற்றுச் சுெர், வகனாட்டறக அறமத்தல்

வினா எண் 49660—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு ெட்டம், நடுக்கனாவெரி 
நியனாய விறலக ்கற்டககு சுறறுச் சுெர் மறறும் வ்கனாட்டற்க அறமக்க 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு ெட்டம், 
நடுக்கனாவெரி ஊைனாடசி பகுதியில, நடுக்கனாவெரி வதனா்டக்க 
வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில 
நடுக்கனாவெரி-1 முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 742 குடும்ப 
அடற்ட்களு்டன ்கண்டியூர்-திருக்கனாடடுப்பள்ளி சனாறலயில உள்ை 
வபருநது நிறுத்தத்தின அருகில, சனாறலவயனாைத்தில ்கட்டப்படடுள்ை 
அைசு ்கட்ட்டத்தில வசயலபடடு ெருகிைது. வமறபடி நியனாய 
விறலக ்கற்டககு சுறறுச் சுெர் மறறும் வ்கனாட்டற்க அறமத்தனால 
வபனாககுெைத்துககு இற்டயூறு ஏறபடுத்தககூடிய ெனாயப்புள்ைது. 
எ்வெ, நடுக்கனாவெரி-1 முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்டககு சுறறுச் 
சுெர் மறறும் வ்கனாட்டற்க அறமப்பதறகு அெசியம் எழவிலறல.
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20—

கூடடுைவு ெஙகிறை மீண்டும் வசைல்படுத்துதல்

வினா எண் 49679—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
இநதலூர் ஊைனாடசியில இயஙகிெநத கூடடுைவு ெஙகிறய மீண்டும் 
இநதலூரில வசயலபடுத்த அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி 
ஒனறியத்திறகுடபட்ட இநதலூர் கிைனாமத்தில இயஙகிெநத வதனா்டக்க 
வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கம் தஞ்சனாவூர் மத்திய கூடடுைவு 
ெஙகியில வபறை ்க்டற் திரும்ப வசலுத்த முடியனாததனாலும், 
வதனா்டர்நது 3 ஆண்டு்கைனா்க வதனா்டர் நட்டத்தில வசயலபடடு, 
வசயலபனாடினறி மு்டஙகியதனாலும், பிப்ைெரி 2004 இல இச்சங்கம் 
்கறலக்கப்படடு அதன உறுப்பி்ர்்கள் அருகிலுள்ை மனாைவ்ரி 
்க்டம்பஙகுடி வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்து்டன 
இறணக்கப்படடு ்க்டன வபறறு பய்ற்டநது ெருகினை்ர்.

எ்வெ, இநதலூர் ஊைனாடசியில இயஙகிெநத வதனா்டக்க 
வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்திற் புத்துயிரூட்ட 
வெண்டிய வநர்வு எழவிலறல.

21—

கூடடுைவு ெஙகிறை மனாற்றிைறமத்தல்

வினா எண் 50171—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வசலலப்பனவபடற்ட ஊைனாடசியில இயஙகிெநத கூடடுைவு 
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ெஙகிறய பூதலூர் ெஙகிவயனாடு இறணத்துள்ைறத மீண்டும் 
வசலலப்பனவபடற்டயில மனாறறியறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி 
ஒனறியத்திறகுடபட்ட வசலலப்பனவபடற்டயில இயஙகிெநத 
வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கம் தஞ்சனாவூர் 
மத்திய கூடடுைவு ெஙகியில வபறை ்க்டற் திரும்ப வசலுத்த 
முடியனாததனாலும், வதனா்டர்நது 3 ஆண்டு்கைனா்க வசயலபனாடினறி 
மு்டஙகியதனாலும், பிப்ைெரி 2004 இல சங்கம் ்கறலக்கப்படடு அதன 
உறுப்பி்ர்்கள் அருகிலுள்ை பூதலூர் வதனா்டக்க வெைனாண்றமக 
கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்து்டன இறணக்கப்படடு ்க்டன வபறறு 
பய்ற்டநது ெருகினை்ர்.

எ்வெ, பூதலூர் ஊைனாடசி, வசலலப்பனவபடற்டயில 
இயஙகிெநத வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்திற் 
புத்துயிரூட்ட வெண்டிய வநர்வு எழவிலறல.

22—

கூடடுைவு ெஙகிறை மீண்டும் இைக்குதல்

வினா எண் 50358—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, தஞ்சனாவூர் ஒனறியம், 
முனற்யம்படடி ஊைனாடசி, குருெனாடிப்படடியிலுள்ை கூடடுைவு 
ெஙகிறய மீண்டும் இயக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு சட்டமனைத் 
வதனாகுதிககுடபட்ட, தஞ்சனாவூர் ஒனறியம், முனற்யம்படடி 
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ஊைனாடசி, குருெனாடிப்படடியில இதறகுமுன கூடடுைவு ்க்டன 
சங்கம் ஏதும் பதிவு வசயயப்படடு வசயலபனாடடில இலறல. 
குருெனாடிப்படடிறய வசர்நதெர்்கள் 2 கிவலனா மீட்டர் வதனாறலவில 
உள்ை ்கலவிைனாயனவபடற்ட வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு 
்க்டன சங்கத்தில உறுப்பி்ைனா்க வசர்நது ்க்டன வபறறு பய்ற்டநது 
ெருகினை்ர்.

வமலும், அைசனாறண (டி) எண் 376, கூடடுைவு, உணவு மறறும் 
நு்கர்வெனார் பனாது்கனாப்புத் துறை, நனாள் 3-10-2006 இல புதிதனா்க 
வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கங்கறை துெக்க 
வதரிவிக்கப்படடுள்ை நிபநதற்்களில, புதிதனா்க வதனா்டங்கப்படும் 
சங்க எலறலககுள் குறைநதபடசம் 2,000 வஹகவ்டர் அலலது 
4,950 ஏக்கர் பயிரி்டககூடிய நிலப்பைப்பு இருத்தல வெண்டும். 
ஆ்னால, குருெனாடிப்படடியில பயிரி்டககூடிய நிலப்பைப்பு 500 
வஹகவ்டர் மடடுவம உள்ை நிறலயில, வமறபடி அைசனாறணயில 
வதரிவிக்கப்படடுள்ை நிபநதற் பூர்த்தியனா்கனாத ்கனாைணத்தி்னால, 
முனற்யம்படடி ஊைனாடசி, குருெனாடிப்படடியில புதிய வதனா்டக்க 
வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கம் அறமக்க ெனாயப்பு இலறல.

23—

பகுதிநேர நிைனாை விறைக் கற்ட

வினா எண் 50360—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
முனற்யம்படடி ஊைனாடசி, குருெனாடிப்படடியில பகுதிவநை நியனாய 
விறலக ்கற்ட அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், ்கலவிைனாயனவபடற்ட ஊைனாடசி, ்கலவிைனாயனவபடற்ட 
வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தின 
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்கடடுப்பனாடடில குருெனாடிப்படடி முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 
638 குடும்ப அடற்ட்களு்டன அைசு ்கட்ட்டத்தில வசயலபடடு 
ெருகிைது. குருெனாடிப்படடி பகுதியில ஏறவ்க்வெ முழுவநை நியனாய 
விறலக ்கற்ட வசயலபடடுெரும் நிறலயில அஙகு புதிய பகுதிவநை 
நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

24—

நிைனாை விறைக் கற்டறை மீண்டும் இைக்குதல்

வினா எண் 50361—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு வபரூைனாடசி, 
பருத்திககுடி, ெனார்டு எண் 1-ல இயஙகிெநத நியனாய விறலக ்கற்டறய 
மீண்டும் இயக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு வதனாகுதி, 
திருறெயனாறு வபரூைனாடசியில திருறெயனாறு வதனா்டக்க வெைனாண்றமக 
கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில திருறெயனாறு-1  
முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 975 குடும்ப அடற்ட்களு்டன 
பருத்திககுடி பகுதியில இருநத பறழய பள்ளிககூ்ட ்கட்ட்டத்தில  
ஒரு பகுதியில இயஙகி ெநதது. திருறெயனாறு-1 முழுவநை நியனாய 
விறலக ்கற்டககு திருறெயனாறு, ஒத்த வதரு பகுதியில அைசு ்கட்ட்டம் 
்கட்டப்படடு தறவபனாது அக்கட்ட்டத்தில வசயலபடடு ெருகிைது. 
இதில பருத்திககுடி கிைனாமத்றதச் வசர்நத 122 குடும்ப அடற்ட்களும் 
அ்டஙகும். எ்வெ, பருத்திககுடி, ெனார்டு எண் 1-ல பள்ளிககூ்ட 
்கட்ட்டத்தின ஒரு பகுதியில இயஙகிெநத திருறெயனாறு-1 முழுவநை 
நியனாய விறலக ்கற்ட தறவபனாது அதறவ்க் ்கட்டப்பட்ட அைசு 
்கட்ட்டத்தில வசயலபடடு ெருெதனால வமறபடி நியனாய விறலக 
்கற்டறய மீண்டும் பருத்திககுடியில இயக்க சனாத்தியககூறு்கள் 
இலறல.
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25—

பகுதிநேர நிைனாை விறைக் கற்ட

வினா எண் 50365—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு ஒனறியம்,  
்கலயனாணபுைம் 1-ம் வசத்தி ஊைனாடசியில மு்கமது பநதரில இயஙகும் 
நியனாய விறலக ்கற்டயிலிருநது சின்்கண்டியூர், மனுநீதிவபடற்ட 
கிைனாம குடும்ப அடற்ட்கறை பிரித்து மனுநீதிவபடற்டயில பகுதிவநை 
நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு 
ஊைனாடசி ஒனறியம், ்கலயனாணபுைம்-1-ம் வசத்தி ஊைனாடசியில 
்கலயனாணபுைம் வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன 
சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில ்கலயனாணபுைம்-2 முழுவநை நியனாய 
விறலக ்கற்ட 835 குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு ெருகிைது. 
புதிய பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்ட வ்கனாரும் மனுநீதிவபடற்ட 
பகுதிறயச் வசர்நத 205 (மனுநீதிவபடற்ட 85+ சின்்கண்டியூர் 
120) குடும்ப அடற்ட்களும் இதில அ்டஙகும். ்கலயனாணபுைம்-2 
முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்டககும் பகுதிவநை நியனாய விறலக 
்கற்ட வ்கனாரும் மனுநீதிவபடற்ட பகுதிககும் இற்டப்பட்ட தூைம் 
1 கி.மீ. ஆகும். அைசு ெழி்கனாடடு வநறி்களினபடி, தனாயக ்கற்டககும், 
உத்வதச பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்டககும் இற்டவய குறைநதது 
1.5 கி.மீ. தூைம் இருக்க வெண்டும். பகுதிவநை நியனாய விறலக  
்கற்ட வ்கனாரும் பகுதியில அைசு ்கட்ட்டம்/பஞ்சனாயத்து ்கட்ட்டம் 
இருக்க வெண்டும். தனாயக ்கற்டககும், புதிய பகுதிவநை நியனாய  
விறலக ்கற்ட வ்கனாரும் மனுநீதிவபடற்ட பகுதிககும் இற்டவய 1.0 
கி.மீ. தூைம் மடடுவம உள்ைது. வமலும், பகுதிவநை நியனாய விறலக 
்கற்ட வ்கனாரும் மனுநீதிவபடற்ட பகுதியில அைசு ்கட்ட்டம்/
பஞ்சனாயத்து ்கட்ட்டம் ஏதுமிலறல. எ்வெ, அைசின நிபநதற்்கள் 
பூர்த்தியனா்கனாத நிறலயில மனுநீதிவபடற்ட பகுதியில புதிய பகுதிவநை 
நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க சனாத்தியககூறு்கள் இலறல.
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26—

மினசனார உற்பத்தி

வினா எண் 41715—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு மினசனாைம், 
மதுவிலககு மறறும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்திறகு அருகில உள்ை 
திருமண்்டககுடி தனியனார் சர்க்கறை ஆறல 2017-2018 மறறும் 2018-
2019 ஆம் ஆண்டு்களில ்கரும்பு சகற்கயிலிருநது மினசனாைம் எவ்ெைவு 
உறபத்தி வசயதுள்ைது எனபறதத் வதரிவிக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி, மினசாரம், ைதுவிைக்கு ைற்றும் 
ஆயததீர்மவத தும்ற அமைசசர்: 

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்திறகு அருகில  
உள்ை திருமண்்டககுடி தனியனார் சர்க்கறை ஆறலயில ்கரும்பு 
சகற்கயிலிருநது கீழக்கண்்ட அைவு மினசனாைம் உறபத்தி 
வசயயப்படடுள்ைது:

(1) 2017-2018-3.466 மிலலியன யூனிட

(2) 2018-2019 (ஜ்ெரி 2019 ெறை)-7.30 மிலலியன யூனிட

27—

மினனிறணப்பு

வினா எண் 49577—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
மினசனாைம், மதுவிலககு மறறும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
ஒைத்தூர் ஊைனாடசி விெசனாயி்கள் மின இறணப்புக்கனா்க நீண்்ட 
்கனாலமனா்க ்கனாத்திருப்பறத அைசு அறியுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, விெசனாயி்களுககு மின இறணப்பு எப்வபனாது 
ெழங்கப்படும்?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி, மினசாரம், ைதுவிைக்கு ைற்றும் 
ஆயததீர்மவத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில 31-3-2019  
அனறுள்ைபடி, 20,095 விெசனாய விண்ணப்பங்கள் நிலுறெயில 
உள்ை். தமிழநனாடு மின உறபத்தி மறறும் பகிர்மனா்க ்கழ்கத்தின  
மின வதறெ மறறும் உறபத்தி, நிதிச் சுறம, ்கட்டறமப்பு இதை 
நு்கர்வெனாருககு மினனிறணப்பு ெழஙகுெது, விெசனாய மினனிறணப்பு 
ெழங்க ஆகும் வசலவு மறறும் விெசனாய மின இறணப்பிறகு 
ெழங்கப்படும் இலெச மினசனாைம் ஆகியெறறைக ்கருத்திலவ்கனாண்டு, 
புதிய விெசனாய மின இறணப்பு்கள் அளிக்க அைசி்டமிருநது இலககீடடு 
அனுமதி வ்கனாைப்படுகிைது. அைசனால ஒப்புதல அளிக்கப்படும் 
குறியீடடின அடிப்பற்டயில மின பகிர்மனா் ெட்ட ெனாரியனா்க 
தமிழநனாடு மின உறபத்தி மறறும் பகிர்மனா்க ்கழ்கத்தனால புதிய 
விெசனாய மின இறணப்பு்கள் வ்கனாட்ட அைவிலனா் விண்ணப்பப் 
பதிவு மூப்பு அடிப்பற்டயில ெழங்கப்படடு ெருகிைது. தஞ்சனாவூர் 
மனாெட்டத்தில 2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில 893 விெசனாய மின 
இறணப்பு்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

28—

கூடடுக் குடிநீர்த் திட்டம் 

வினா எண் 210—திரு. டி. தசஙகுடடுவன: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

கிருஷ்ணகிரி மனாெட்டத்தில அற்த்து பகுதி்களுககும் 
ஒவ்க்க்கல கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்திற் முழுறமயனா்கச் 
வசயலபடுத்த அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

கிருஷ்ணகிரி மனாெட்டம், கிருஷ்ணகிரி ந்கைனாடசி, ஓசூர் ந்கைனாடசி 
(தறவபனாது மனாந்கைனாடசியனா்க உயர்த்தப்பட்டது) 6 வபரூைனாடசி்கள் 
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மறறும் 4,394 ஊை்கக குடியிருப்பு்களுககு (9 குடியிருப்பு்கள் தவிை) 
தறவபனாது நனாவைனானறுககு சைனாசரியனா்க 69 மிலலியன லிட்டர் 
ஒவ்க்க்கல குடிநீர் ெழங்கல மறறும் புவைனாறைடு பனாதிப்பு குறைப்புத் 
திட்டத்தினமூலம் பனாது்கனாக்கப்பட்ட குடிநீர் ெழங்கப்படடு 
ெருகிைது. இநத 9 குடியிருப்பு்களுககு ெ்ப் பகுதியில குடிநீர்க 
குழனாய்கள் அறமக்க உச்ச நீதிமனை ெழககு எண் 202/95-னபடி 
ெ்த் துறையினமூலம் அனுமதி ெழங்க இயலனாத ்கனாைணத்தனால, 
இத்திட்டத்தினமூலம் குடிநீர் ெழங்க இயலவிலறல. தறவபனாது, 
இநத 9 குடியிருப்பு்களுககு உள்ளூர் நீர் ஆதனாைங்கள்மூலம் 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட குடிநீர் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

29—

பூஙகனா 

வினா எண் 20478—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசியில 
புதியதனா்க அறமக்கப்படடுள்ை பூங்கனாறெ பயனபனாடடிறகுக 
வ்கனாண்டுெை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கரில அம்ரூத் திட்டத்தினகீழ, 
வசநதிலநனாதன ந்கர், பூங்கனா அறமககும் பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 
31-10-2018 முதல வபனாதுமக்கள் பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டு 
ெைப்படடுள்ைது. மீதமுள்ை பூங்கனாக்களின பணி்கள் முடிவுறை 
பின்ர் வபனாதுமக்கள் பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டுெைப்படும்.
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30—

நமல்நிறை நீர்த்நதக்கத் வதனாடடி, அம்மனா பூஙகனா

வினா எண் 23845—திரு. அ. பிரபு: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கள்ைககுறிச்சி ந்கைனாடசி, 
்கருணனாபுைம் ஆதி திைனாவி்ட குடியிருப்பு பகுதி வபனாது கிணறு அருகில 
30,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவுள்ை வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி 
மறறும் அம்மனா பூங்கனா அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், ்கள்ைககுறிச்சி ந்கைனாடசி, 
ெனார்டு எண் 9, ்கருணனாபுைம் பகுதி குடியிருப்பு பகுதி வபனாது 
கிணறறுககு அருகில புதியதனா்க 30,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவுள்ை 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமப்பதறகும், அம்மனா பூங்கனா 
அறமப்பதறகும் வபனாது கிணறறுககு அருகில ந்கைனாடசிககு 
வசனாநதமனா் இ்டம் ஏதுமிலறல எனபதனால, ்கள்ைககுறிச்சி ந்கைனாடசி, 
ெனார்டு எண் 9, ்கருணனாபுைம் பகுதி குடியிருப்பு பகுதி வபனாது 
கிணறறுககு அருகில புதியதனா்க 30,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவுள்ை 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமப்பதறகும், அம்மனா பூங்கனா 
அறமககும் திட்டம் ஏதும் அைசின பரிசீலற்யில இலறல.

31—

பூஙகனா அறமத்தல் மற்றும் குடிநீர் ெழஙகுதல்

வினா எண் 32633—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி 13-ெது 
ெனார்டில விறையனாடடு பூங்கனா அறமக்கவும், குடடியனான வதருவில 
முறையனா்க குடிநீர் ெழங்கவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி 13-ெது ெனார்டில 
விறையனாடடு அைங்கம் அறமக்க வபனாதிய இ்ட ெசதி இலறல. 
ஆதலனால, இப்பகுதியில விறையனாடடு அைங்கம் அறமக்க இயலனாது. 
தறவபனாழுது குடடியனான வதருவில தி்மும் குடிநீர் சப்றை 
வசயயப்படடு ெருகிைது. 

32—

பூஙகனா அறமத்தல், பறழை கழிெறை கட்ட்டம் அகற்றுதல்

வினா எண் 40127—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி, 
38-ெது ெனார்டில சத்யம் ந்கரில பூங்கனா அறமககும் பணியிற் 
விறைநது முடித்தி்டவும் மறறும் துெைஙகுறிச்சியில பறழய ்கழிெறை 
்கட்ட்டத்திற் அ்கறறி்டவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி ெனார்டு எண் 38, 
சத்யம் ந்கரில அம்ரூத் திட்டத்தினகீழ வமறவ்கனாள்ைப்பட்ட பூங்கனா  
அறமககும் பணி முடிக்கப்படடுவிட்டது. துெைஙகுறிச்சியில 
பழுதற்டநத பறழய ்கழிெறை ்கட்ட்டம் இடித்து 
அப்புைப்படுத்தப்படடுவிட்டது. 



326 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

33—

பூஙகனா அறமத்தல்

வினா எண் 41344—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்தில 
்கறலநயத்து்டனகூடிய சிறல்கறை அறமத்து, நவீ் பூங்கனாறெ 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசிககு வசனாநதமனா் 
வதப்வபருமனாநலலூர் ்கரிககுைம் உைககி்டஙகு பகுதியில 20 
ெரு்டங்கைனா்க வச்கைமனாகியிருநத குப்றப்கள் முழுெதும் 
அ்கறைப்படடு நிலம் மீடவ்டடுக்கப்படடுள்ைது. இநத இ்டத்தில 
நவீ் வபனாழுதுவபனாககு அம்சங்களு்டனகூடிய விறையனாடடு 
்கருவி்கள், ்கறலநயம்மிக்க சிறல்கள், சனாறல, ்கழிெறை வபனானை 
அற்த்து உட்கட்டறமப்பு ெசதி்களு்டனகூடிய பூங்கனா அறமக்க 
ரூ.548.00 இலடசத்திறகு ்கருத்துரு தயனார் வசயயப்படடுள்ைது. உரிய 
நிதி ஒதுககீடு வபறறு ந்டப்பு ஆண்டில பணி வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

34—

பூஙகனா பரனாமரிப்பு

வினா எண் 42992—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசியின 
்கடடுப்பனாடடில உள்ை அற்த்து பூங்கனாக்கறையும் நவீ் முறையில 
பைனாமரிக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ந்கைனாடசி பைனாமரிப்பில உள்ை கும்வபஸ்ெைன 
பூங்கனா, ்கனாநதி பூங்கனா, குழநறத்கள் நிற்ெ்க பூங்கனா, ~ந்கர் 
்கனாலனி பூங்கனா, வசநதிலநனாதன ந்கர் பூங்கனா ஆகியறெ நலல 
முறையில பைனாமரிக்கப்படடு ெருகினை். அம்ரூத் திட்டத்தினகீழ 
ந்கைனாடசியில 12 பூங்கனா பணி்கள் முடிக்கப்படடு, வபனாது மக்கள் 
பயனபனாடடிறகு வ்கனாண்டுெை தயனார் நிறலயில உள்ை். மறை 
பூங்கனாக்கறை வமம்பனாடு வசயய ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படும். 

35—

குடிநீர்க் குழனாய இறணப்பு, கழிவு நீர் ெனாயக்கனால் மற்றும் 
குளம் சீரறமப்பு

வினா எண் 43012—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி  
35-ெது ெனார்டு ைனாமச்சநதிைபுைம் வதருவில உள்ை ஓறலப்படடிணம் 
்கழிவு நீர் ெனாயக்கனாறல சீைறமத்து இருபுைமும் சிவமனட தறை 
அறமக்க 8-ெது ெனார்டு புதுத் வதருவில வபனாதுக குடிநீர்க குழனாய 
இறணப்பு மறறும் 13-ெது ெனார்டு குடடியனான வதருவில முறையனா்க 
குடிநீர் ெழஙகி்ட ஆயிக குைத்திற் சீைறமக்க, பைனாமரிக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசியில ்க்டநத  
ம்கனாம்கம் 2016-னவபனாழுது ந்கைனாடசி எலறலககுள் வசலலும் 
ஓறலப்படடிணம் ெனாயக்கனால தூர் ெனாைப்படடு வதனா்டர்நது 
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ந்கைனாடசி பணியனாைர்்கைனால அவ்ெப்வபனாது சுத்தம் வசயயப்படடு 
நீர் தற்டயினறி வசலல வதனா்டர் ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு 
ெருகிைது. ்கழிவுநீர் வசலலும் ெனாயக்கனாலின அ்கலத்றதக குறைத்து, 
இரு ்கறை்களிலும் சிவமனட தைம் அறமக்க இயலனாது. 18-ெது 
ெனார்டு புதுத் வதரு மறறும் 13-ெது ெனார்டு குடடியனான வதருவில 
குடிநீர் முறையனா்க ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

36—

குளஙகள் தூர்ெனாருதல்

வினா எண் 44792—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி 
கும்பவ்கனாணம் ந்கைத்தில உள்ை வசயிககுைம், ஆயிககுைம் சூரிய 
புஷ்்கைணி குைம் மறறும் சைஸ்ெதி பனா்டசனாறலககு அருகில உள்ை 
குைத்திற் தூர்ெனாரி சீைறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி வசயிககுைம் 
மறறும் சைஸ்ெதி பனா்டசனாறலககு அருகில உள்ை பனாணனாதுறை 
குைம் ஆகியறெ நலல முறையில பைனாமரிக்கப்படடு ெருகிைது. 
ஆயிககுைம் தூர்ெனாைப்படுகிைது. சூரிய புஷ்்கைணி குைம் இநது 
சமயம் மறறும் அைநிறலய ஆடசித் துறை ்கடடுப்பனாடடில உள்ைது. 
வமறபடி குைத்திற் தூர்ெனாரி சீைறமககுமனாறு இறண இயககுநர், 
இநது சமயம் (ம) அைநிறலய ஆடசித் துறை, மயிலனாடுதுறை 
வ்கடடுகவ்கனாள்ைப்படடுள்ைனார். 

37—
ேகரனாடசிக்கு புதிை அலுெைகக் கட்ட்டம் கடடுதல்

வினா எண் 46025—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
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வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி அலுெல்கம் 
அற்த்து அைசு அலுெல்கங்களுககு அருகில உள்ைதனால தறவபனாது 
உள்ை இ்டத்திவலவய புதிய ந்கைனாடசி அலுெல்கம் ்கட்ட அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசியில தறவபனாதுள்ை அலுெல்க ்கட்ட்டம், 
அற்த்து பிரிவு்கறையும் உள்ை்டக்க வபனாதுமனா்தனா்க இலலனாத 
்கனாைணத்தி்னால, ந்கர் மனை ெனார்டு எண் 24, ந்கைனாடசி ்கனாமைனாஜர் 
ஆயவு மனாளிற்க உள்ை இ்டத்தில அற்த்து ெசதி்கறையும் 
உள்ை்டககிய நவீ் அலுெல்க ்கட்ட்டம் ரூ.5.00 வ்கனாடி மதிப்பீடடில 
உள்்கட்டறமப்பு இற்டவெளி நிைப்பும் (Infrastructure Gap Filling 
Fund) திட்டத்தினகீழ ்கடடுெதறகு ந்கைனாடசி நிருெனா்க ஆறணயைனால 
நிருெனா்க அனுமதி ெழங்கப்படடு, 29-5-2018 அனறு ஒப்பநதப்புள்ளி 
வபைப்படடு பணி உத்தைவு ெழங்கப்படடு பணி்கள் முனவ்றைத்தில 
உள்ை்.

38—

எரிெனாயு தக் நமற்ட அறமத்தல், ெனாயக்கனால்கள் 
சீரறமப்பு மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல்

வினா எண் 46031—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி எரிெனாயு 
த்க் வமற்ட, ெனாயக்கனால்கள் சீைறமக்கவும், ்கற்டத்வதருவில உள்ை 
ஆககிைமிப்பு்கறை அ்கறைவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி எரிெனாயு  
த்க் வமற்டயிற் சீர்வசயது நற்டமுறைககு வ்கனாண்டுெை 
ந்டெடிகற்க்கள் எடுக்கப்படடு ெருகினை். ந்கைனாடசி பைனாமரிப்பில 
உள்ை அற்த்து ெனாயக்கனால்களும் ்க்டநத 2016 ஆம் ஆண்டு 
ம்கனாம்கத்திற் முனனிடடு தூர்ெனாைப்பட்ட். அதற்த் 
வதனா்டர்நது ந்கைனாடசி பணியனாைர்்கைனால ெனாயக்கனால்களில 
நீர் வதங்கனாெண்ணம் ்கழிவு்கள் வதனா்டர்ச்சியனா்க அ்கறைப்படடு 
ெருகினை். ்கற்டத்வதருவில உள்ை ஆககிைமிப்பு்கள் அவ்ெப்வபனாது 
அ்கறைப்படடு ெருகினை்.

39—

பூஙகனா சீரறமப்பு

வினா எண் 46938—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி 32-ெது 
ெனார்டு கும்வபஸ்ெைர் வ்கனாயில ந்கைனாடசி பூங்கனாறெ சீைறமக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி 32-ெது ெனார்டு 
கும்வபஸ்ெைன ந்கைனாடசி பூங்கனா நலல நிறலயில பைனாமரிக்கப்படடு 
ெருகினைது. இப்பூங்கனாவில உள்ை சிறு, சிறு பழுது்கறை சீைறமககும் 
பணி ெரும் நிதியனாண்டில வமறவ்கனாள்ைப்படும். 
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மீன விற்பற்க் கூ்டம் அறமத்தல்

வினா எண் 6026—திரு. ஆர். நடராஜ்: மனாண்புமிகு மீன ெைம் 
மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வநனாச்சிககுப்பம், படடி்ப்பனாக்கம், வ்டனாம்மிஙகுப்பம் 
பகுதியிலுள்ை மீ்ெர்்களுககு மீன விறபற்ககூ்டம் (Fish Market) 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வநனாச்சிககுப்பத்தில மீன விறபற்ககூ்டம் 
அறமக்க, எண்ணூரில எண்வணய ்கசிவு ஏறப்ட ்கனாைணமனா்க 
இருநத எண்வணய ்கப்பல நிறுெ்த்தின வபருநிறுெ் சமூ்க 
வபனாறுப்பு நிதியிலிருநது நிதி ஒதுககீடு ெழங்கப்பட்ட நிறலயில மீன 
விறபற்க கூ்டம் அறமக்க வதர்வு வசயயப்பட்ட இ்டம் ்க்டவலனாை 
ஒழுஙகுமுறை மண்்டலத்தின ்கடடுப்பனாடடினகீழ ெருெதனால 
அவ்வி்டத்தில மீன விறபற்க கூ்டம் அறமக்க சனாத்தியககூறு 
இலறல. வ்டனாம்மிஙகுப்பத்தில மீன அங்கனாடி அறமக்க வபனாதிய 
இ்டெசதியினறமயனால மீன அங்கனாடி அறமக்க சனாத்தியககூறு 
இலறல. படடி்ப்பனாக்கத்தில தனியனார் வதனாண்டு நிறுெ்த்தனால 
மீன விறபற்க கூ்டம் அறமக்கப்படடுள்ைதனால அைசினமூலம் 
மீன விறபற்க கூ்டம் அறமககும் திட்டம் ஏதும் அைசின 
பரிசீலற்யில இலறல. 

41—

ெறைகறள பனாதுகனாக்க கட்ட்டம்

வினா எண் 37572—திரு. எஸ். அரவிந்த ரகைஷ்: மனாண்புமிகு 
மீன ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, 196-ெது ெட்டம், ஈஞ்சம்பனாக்கம் 
மீ்ெர்்கள் பயனவபறும் ெற்கயில ெறல்கறை பனாது்கனாக்கவும், 
உலை றெக்கவும் ்க்டற்கறைவயனாைங்களில ்கட்ட்டம் ்கட்ட அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, 196-ெது 
ெட்டம், ஈஞ்சம்பனாக்கம் மீ்ெ கிைனாமத்தில ்க்டறபகுதி மி்க 
குறுகியதனா்க இருப்பதனால, அப்பகுதியில மீ்ெர்்களின ெறல்கறை 
பனாது்கனாக்கவும், உலை றெக்கவும் ்கட்ட்டம் ்கடடுெதறகு சனாத்தியக 
கூறு்கள் இலலனாததனால, புதியதனா்க ெறல்கறை பனாது்கனாக்கவும், 
உலை றெக்கவும் ்கட்ட்டம் ்கடடும் திட்டம் தறவபனாது அைசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

42—

மீன விற்பற் கூ்டம் அறமத்தல்

வினா எண் 41768—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு மீன ெைம் 
மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை வசயயூர், ்கலிப்பனாக்கம்,  
கூெத்தூர், ்க்டப்பனாக்கம், எலறலயம்மன வ்கனாயில, வெண்ணனாஙகுபடடு, 
சூணனாம்வபடு, சித்தனாமூர், பவுஞ்சூர், திருக்கழுககுனைம் ஆகிய 
பகுதி்களில மீன விறபற் கூ்டம் அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட திருக்கழுககுனைம் 
மறறும் ்க்டப்பனாக்கம் வபரூைனாடசியில மடடும் மீன விறபற்ககூ்டம் 
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அறமக்கப்படடு, தி்சரி மீன விறபற் நற்டவபறறு ெருகிைது. 
திருக்கழுககுனைத்தில அறமக்கப்படடுள்ை மீன அங்கனாடியிலிருநது 
வசயயூர், ்கலிப்பனாக்கம், கூெத்தூர், ்க்டப்பனாக்கம், எலறலயம்மன 
வ்கனாயில, வெண்்னாஙகுபடடு, சூணனாம்வபடு, பவூஞ்சூர் மறறும் 
சித்தனாமூர் வபனானை பகுதி்கள் குறைநதபடசம் 10 முதல அதி்கபடசம் 
60 கிவலனா மீட்டர் இற்டவெளியில அறமநதுள்ை். இதில 
குறிப்பிடடுள்ை வபரும்பனாலனா் பகுதி்கள் கிழககு ்க்டற்கறை 
சனாறலயில அறமநதுள்ைதனால, இச்சனாறலறய ்க்டககும் நபர்்கவை 
மீன நு்கர்வெனார்்கைனா்க அறமநதுள்ைனார்்கள். வமலும், இப்பகுதியில 
ஒரு நனாறைககு ஒவ்வெனாரு வியனாபனாரியும் 10-15 கிவலனா அைவிறகு 
சிலலறை வியனாபனாைமனா்கவெ வசயது ெருகிைனார்்கள். எ்வெ, தறவபனாது 
இப்பகுதி்களில மீன அங்கனாடி அறமத்தி்ட வதறெ எழவிலறல. 

43—

இைனால் மீனபிடி பயிற்சி றமைம் அறமத்தல்

வினா எண் 47570—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு மீன 
ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

குைச்சலில இைனால மீனபிடி பயிறசி றமயம் அறமக்க அைசு 
முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம் பைகற்கயில “மீன ெைப் பயிறசி 
மறறும் ஆைனாயச்சி நிறலயம்” மறறும் ்கணபதிபுைத்தில “ெைஙகுனைனா 
நீர்ெனாழ உயிரி் ெைர்ப்பு றமயம்” அறமக்கப்படடு பிைத்வய்க 
பயிறசி்கள் அளிக்கப்படடு ெருகினை். வமலும், மீ்ெர்்களுக்கனா் 
ஆழ்க்டல வதனாழிலநுடபங்களுக்கனா் பிைத்வய்க பயிறசி றமயம் 
இம்மனாெட்டத்திலுள்ை தூத்தூரில விறைவில நிறுெப்ப்ட உள்ைது. 
எ்வெ, ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், குைச்சலில மீனபிடி பயிறசி 
றமயம் அறமககும் திட்டம் ஏதும் அைசின பரிசீலற்யில இலறல. 
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44—

தஙகும் விடுதி அறமத்தல்

வினா எண் 47571—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு மீன 
ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

குைச்சல வதனாகுதி, குைச்சல 2 ஆம் வநம்பர் பகுதியில 
ஆழ்க்டலில ப்டகு இயககுபெர்்களுககு தஙகும் விடுதி அறமக்க 
அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், குைச்சல வதனாகுதி, குைச்சல 
மீனபிடி துறைமு்கத்தில 2 ஆம் வநம்பர் பகுதியில ஆழ்க்டலில ப்டகு 
இயககுபெர்்கள் தஙகி்டவும், ஓயவெடுக்கவும் ஏதுெனா்க துறைமு்க 
ெைனா்கத்தில ஏறவ்க்வெ ஓயவு அறை ்கட்டப்படடு பயனபனாடடில 
உள்ைது. எ்வெ, வமலும் தஙகும் விடுதி அறமத்திடும் திட்டம் ஏதும் 
தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில இலறல. 

45—

நிலுறெத் வதனாறக ெழஙகுதல்

வினா எண் 34369—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

நடிப்பிறச புலெர் N.P.K.R.R. ைனாமசனாமி கூடடுைவு சர்க்கறை 
ஆறலயில ்கரும்பு விெசனாயி்களுககு ெழங்க வெண்டிய நிலுறெத் 
வதனாற்கறய உ்டன ெழஙகி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

மத்திய அைசு ஆண்டுவதனாறும், ்கரும்பிறகு நியனாயமனா் மறறும் 
ஆதனாய விறலறய (Fair and Remunerative Price) அகில இநதிய 
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அைவிலும், தமிழநனாடு அைசு, மனாநில அைசு பரிநதுறை விறலறயயும் 
(State Advised Price) அறிவித்து ெநதது. 

முநறதய பருெங்களில இநதிய மறறும் உல்க சநறதயில 
சர்க்கறை மறறும் உபவபனாருட்களின விறபற் விறலயில 
ஏறபட்ட சரிெனால உறபத்திச் வசலவுககும் விறபற் விறலககும் 
இற்டவயயனா் வெறுபனாடு அதி்கரித்து தமிழநனாடடிலுள்ை சர்க்கறை 
ஆறல்கள் நட்டத்றதச் சநதித்த். அத்னால, சர்க்கறை ஆறல்கைனால 
விெசனாயி்களுககு ்கனாலத்வத ்கரும்பு விறலயிற் ெழங்க இயலனாத 
சூழநிறல ஏறபடடு நிலுறெயனா்க றெத்துள்ை். 

ந.பு.வ்க.ஆர். ைனாமசனாமி கூடடுைவு சர்க்கறை ஆறல  
2015-2016 பருெம் ெறை மத்திய அைசின நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய 
விறலறய விெசனாயி்களுககு ெழஙகி விட்ட். 2014-2015 மறறும்  
2015-2016 அைறெப் பருெங்களுககு முறைவய ரூ.4.18 வ்கனாடி மறறும் 
ரூ.3.02 வ்கனாடி மனாநில அைசு பரிநதுறை விறலறய ெழங்கனாமல 
நிலுறெயனா்க றெத்துள்ை். மீதமுள்ை, மனாநில அைசு பரிநதுறை 
விறல நிலுறெ ஆறலயின நிதி ஆதனாைத்தின அடிப்பற்டயில 
ெழங்கப்ப்ட வெண்டியறெயனாகும். 

ந.பு.வ்க.ஆர். ைனாமசனாமி கூடடுைவு சர்க்கறை ஆறல 2016-2017 பருெம் 
முதல ்கரும்பு அைறெககு வபனாதிய அைவு பயிரி்டப்ப்டனாததனால 
அைறெ வமறவ்கனாள்ைப்ப்டவிலறல.

46—

வபனாருளனாதனார இழப்பீடு 

வினா எண் 45915—திரு. ே. ஆடைரசன: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

தமிழநனாடு வசயதித்தனாள் மறறும் ்கனாகித நிறுெ்த்தில 
பயனபடுத்தப்படும் ்கணினி்களுக்கனா் இறணப்பு வமனவபனாருள் 
(Patches Software) மறறும் றெைஸ் தற்ட வமனவபனாருள் (Antivirus 
Software) இயக்கத்தில தற்ட ஏறபடடுள்ைதனா எ்வும், இத்னால 
அைசுககு அலலது நிறுெ்த்திறகு வபனாருைனாதனாை இழப்பீடு 
ஏறபடடுள்ைதனா எ்வும் வதரிவிக்க அைசு முனெருமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

தமிழநனாடு வசயதித்தனாள் ்கனாகித நிறுெ்த்தில இத்தற்கய 
்கணினி்களுக்கனா் இறணப்பு வமனவபனாருள் (Patches Software) 
மறறும் றெைஸ் தற்ட வமன வபனாருள் (Antivirus Software) 
இயக்கத்தில தற்ட்கள் ஏறப்டவிலறல. தமிழநனாடு வசயதித்தனாள் 
்கனாகித நிறுெ்த்திறவ்கனா அலலது தமிழநனாடு அைசுகவ்கனா எவ்விதமனா் 
வபனாருைனாதனாை இழப்பீடும் ஏறப்டவிலறல. தமிழநனாடு வசயதித்தனாள் 
்கனாகித நிறுெ்ம், த்கெல வதனாழிலநுடபத்தில சிைநத நற்டமுறைறய 
ற்கயனாளுெதனாலும் (Information Security Management System), 
வமலும் ISO 27001 தைசனானறிதழ வபறறுள்ைதனாலும், பனாது்கனாப்பு 
வமலனாண்றம நலல முறையில வசயலபடுத்தப்படடு/இயக்கப்படடு 
ெருகிைது. 

47—

றெரஸ் தற்ட வமனவபனாருள், இறணப்பு வமனவபனாருள் 
நமம்பனாடு

வினா எண் 45917—திரு. ே. ஆடைரசன: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

தமிழநனாடு வசயதித்தனாள் மறறும் ்கனாகித நிறுெ்த்தில 
இயநதிைங்கறை இயக்க வபனாருத்தப்படடிருககும் றெைஸ் தற்ட 
வமனவபனாருள் (Antivirus Software) மறறும் இறணப்பு வமனவபனாருள் 
(Patches Software) குறிப்பிட்ட ்கனால இற்டவெளியில வமம்பனாடு 
வசயயப்படடு ெருகிைதனா எ்வும், அவ்ெனாவைனில எடுக்கப்பட்ட 
ந்டெடிகற்க குறித்து வதரிவிக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

தமிழநனாடு வசயதித்தனாள் ்கனாகித நிறுெ்த்தில இயநதிைங்கறை 
இயக்க பயனபடுத்தப்படும் ்கண்டவைனால சிஸ்்டத்தில 
வபனாருத்தப்படடிருககும் றெைஸ் தற்ட வமனவபனாருள் (Antivirus 
Software) மறறும் இறணப்பு வமனவபனாருள் (Patches Software) 
வபனானைெறறை குறிப்பிட்ட மூனறு மனாத ்கனால இற்டவெளியில, 
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மூல இயநதிை/உப்கைண உறபத்தியனாைர்்கவை வதனா்டர்நது 
வமம்படுத்திகவ்கனாண்டு ெருகிைபடியனால, தற்ட வமனவபனாருள் 
மறறும் இறணப்பு வமனவபனாருள் பனாது்கனாப்பனா்க உள்ை்.

48—

நிலுறெத் வதனாறக ெழஙகுதல்

வினா எண் 46161—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில சர்க்கறை ஆறல்களிலிருநது ெழங்க 
வெண்டிய நிலுறெத் வதனாற்கறய உ்ட்டியனா்க விெசனாயி்களுககு 
ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மத்திய அைசு, ஆண்டுவதனாறும், ்கரும்பிறகு 
நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறலறய (Fair and Remunerative 
Price) அகில இநதிய அைவிலும், தமிழநனாடு அைசு, மனாநில அைசு 
பரிநதுறை விறலறயயும் (State Advised Price) அறிவித்து ெநதது. 

முநறதய பருெங்களில இநதிய மறறும் உல்க சநறதயில சர்க்கறை 
மறறும் உபவபனாருட்களின விறபற் விறலயில ஏறபட்ட சரிெனால 
உறபத்திச் வசலவுககும் விறபற் விறலககும் இற்டவயயனா் 
வெறுபனாடு அதி்கரித்து தமிழநனாடடிலுள்ை சர்க்கறை ஆறல்கள் 
நட்டத்றதச் சநதித்த். அதன ்கனாைணமனா்க சர்க்கறை ஆறல்கைனால 
விெசனாயி்களுககு ்கனாலத்வத ்கரும்பு விறலயிற் ெழங்க இயலனாத 
சூழநிறல ஏறபடடு நிலுறெயனா்க றெத்துள்ை். 

தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், குருஙகுைம் அறிஞர் அண்ணனா சர்க்கறை 
ஆறல மத்திய அைசின நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறலயிற்  
2017-2018 பருெம் ெறை நிலுறெயினறி விெசனாயி்களுககு  
ெழஙகி விட்ட். மனாநில அைசு பரிநதுறை விறல நிலுறெயனா்க  
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2015-2016 மறறும் 2016-2017 பருெங்களில முறைவய ரூ.12.07 வ்கனாடி 
மறறும் ரூ.11.79 வ்கனாடி ெழங்கப்ப்ட வெண்டியுள்ைது. நிலுறெத் 
வதனாற்க ஆறலயின நிதி ஆதனாைத்தின அடிப்பற்டயிலும் மறறும் 
அைசின நிதி உதவியிற் பயனபடுத்தியும் விெசனாயி்களுககு 
ெழங்கப்படும். 

தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருமண்்டஙகுடியில உள்ை திருஆரூைனான 
சர்க்கறை ஆறல மத்திய அைசின நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய 
விறலறய ்க்டநத 2016-2017 மறறும் 2017-2018 பருெங்களுககு  
முறைவய ரூ.6.45 வ்கனாடி மறறும் ரூ. 28.60 வ்கனாடி நிலுறெயனா்க 
றெத்துள்ை். வமற்கண்்ட நிலுறெத் வதனாற்கறய விெசனாயி்களுககு 
வ்கனாடுத்து முடிக்க ்கரும்பு (்கடடுப்பனாடு) ஆறண, 1966-னபடி  
ெருெனாய ெசூல சட்டத்தின அடிப்பற்டயில ந்டெடிகற்க 
வமறவ்கனாள்ை தஞ்சனாவூர் மனாெட்ட ஆடசியர் அெர்்கள் 
வ்கடடுகவ்கனாள்ைப்பட்டனார். மனாெட்ட ஆடசியரும் ெருெனாய மீடபு 
சட்டத்தினமூலம் ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாண்டுள்ைனார். இருப்பினும் 
திருஆரூைனான சர்க்கறை ஆறலககு ்க்டன அளித்துள்ை பனாைத மனாநில 
ெஙகி தங்கள் ்க்டற் முதலில அற்டக்க வெண்டும் எ் உயர் 
நீதிமனை மதுறை கிறையில ெழககு வதனா்டர்நதுள்ைதனால ெருெனாய 
ெசூல சட்டத்தினமூலம் ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ெதில சிைமம் 
ஏறபடடுள்ைது. தனியனார் சர்க்கறை ஆறல்கள் மனாநில அைசு பரிநதுறை 
விறல அறிவிப்பறத எதிர்த்து வசனற் உயர் நீதிமனைத்தில ெழககு 
வதனா்டர்நது 2013-2014 பருெம் முதல மனாநில அைசு பரிநதுறை விறல 
ெழங்கனாமல நிலுறெ றெத்துள்ை்ர். இருப்பினும் அைசு அைவில 
தனியனார் சர்க்கறை ஆறல்கள் மனாநில அைசு பரிநதுறை விறல ெழங்க 
வதனா்டர்நது ெலியுறுத்தப்படடு ெருகிைது. 

49—

கழிவு நீர் ஆற்றில் கைப்பறத தடுத்தல்

வினா எண் 38027—திரு. தச. ராகஜஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
சுறறுச்சூழல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) விைெஙவ்கனாடு ெட்டம், குழித்துறை அைசு 
மருத்துெமற்யிலிருநது வெளிெரும் ்கழிவுநீறை குழித்துறை 
தனாமிைபைணி ஆறறில ்கலப்பறத தடுக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப்ேைன, சுற்றுசசூழல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ)  குழித்துறை அைசு மருத்துெமற்யில  
்கழிெறையில உருெனாகினை ்கழிவுநீர் மருத்துெமற்யின 
ெைனா்கத்திறகுள் வபனாதுப் பணித் துறையனால பைனாமரிக்கப்படும் 
வசப்டிக வ்டஙக மறறும் வசனாகபிடடு்கள்மூலம் சுத்தி்கரிக்கப்படடு 
பின்ர் மருத்துெமற் ெைனா்கத்திறகுள் வெளிவயறைப்படுகிைது. 

மருத்துெமற்யின குளியல அறை, சறமயல அறை மறறும் 
இதை இ்டங்களில உருெனாகினை ்கழிவுநீர் கிருமிநனாசினிமூலம் 
சுத்தி்கரிக்கப்படடு, பினபு மருத்துெமற்யின முனபனா்க வசலலும் 
ெனாயக்கனாலில ்கலககினைது. 

இக்கழிவுநீர் வபனாதுமக்களுககு பனாதிப்பு இலலனாத ெற்கயில 
வெளிவயறைப்படடு ெருெதனா்க குழித்துறை அைசு மருத்துெமற் 
நிருெனா்கம் வதரிவித்துள்ைது. இது வதனா்டர்பனா்க, குழித்துறை 
ந்கைனாடசியனா்து உரிய பனாதனாை சனாக்கற்டயு்டனகூடிய ்கழிவுநீர் 
சுத்தி்கரிப்பு நிறலயம் அறமத்தி்டவும், ்கழிவுநீர் வநைடியனா்க ஆறறில 
வசனைற்டயனாமல இருக்கவும் உரிய ந்டெடிகற்க எடுககுமனாறு 
அறிவுறுத்தப்படடுள்ைது. 

50—

கழிவுநீர் கைப்பறதத் தடுத்தல்

வினா எண் 22158—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு உணவு 
மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) விைெஙவ்கனாடு ெட்டம், குழித்துறை அைசு 
மருத்துெமற்யிலிருநது வெளிெரும் ்கழிவுநீறை குழித்துறை 
தனாமிைபைணி ஆறறில ்கலப்பறத தடுக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ)  தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் ெனாணிபக  
்கழ்கத்தினகீழ வசயலபடும் நவீ் அரிசி ஆறல்களுககு 
20 முறைப்பணியனாைர்்கள் ஜ்ெரி 2019-ல நியம்ம் 
வசயயப்படடுள்ைனார்்கள். வமலும், 10 முறைப்வபனாறியனாைர்்கள் 
நியம்ம் வசயெதறகு ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது. 

51—

மின்ணு குடும்ப அடற்டயின உண்றமத்தனறம

வினா எண் 46667—திரு. வாம்க சந்திரகச்கர்: மனாண்புமிகு உணவு 
மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

புதியதனா்க ெழங்கப்படடுள்ை மின்ணு குடும்ப அடற்டயில 
(Smart Family Card) மு்கெரியின உண்றமத்தனறமககு இது சனானறு 
அலல எனறு குறிப்பி்டப்படடுள்ைறத நீக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

தமிழ்கத்தில 1-4-2017 முதல மின்ணு குடும்ப அடற்ட 
நற்டமுறையில உள்ைது. மின்ணு குடும்ப அடற்டயின 
பினபுைத்தில “மு்கெரியின உண்றமத்தனறமககு இது சனானறு 
அலல” எ் குறிப்பி்டப்படடுள்ைது. வபனாதுமக்கள் அெைெர் 
இருப்பி்டத்திறகு அரு்கனாறமயில உள்ை நியனாய விறலக ்கற்டககுச் 
வசனறு வபனாருட்கள் ெனாங்க ஏதுெனா்க மு்கெரி வபைப்படடுள்ைது. 
தமிழநனாடடில அற்ெருககுமனா் வபனாது விநிவயனா்கத்   
திட்டத்தினகீழ நியனாய விறலக ்கற்ட்களில அத்தியனாெசியப் 
வபனாருட்கள் வபறுெதறகு மடடுவம பயனபடுத்த புதிய மின்ணு  
குடும்ப அடற்ட ெழங்கப்படுகிைது. மனாைனா்க மின்ணு 
குடும்ப அடற்டறய அற்டயனாை அடற்டயனா்க பயனபடுத்த 
ெழிெற்கயிலறல. எ்வெ, மின்ணு குடும்ப அடற்டயில 
மு்கெரியின உண்றமத்தனறமககு இது சனானறு அலல எனறு 
குறிப்பி்டப்படடுள்ைறத நீக்க வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.
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52—

குடும்ப அடற்ட ெழஙகுதல்

வினா எண் 50370—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
உணவு மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு ஒனறியம், 
றெத்தியநனாதனவபடற்ட, ஆச்சனூர், பற்யூர் ்கற்டயத்வதனாப்பு 
கிைனாமங்களில குடும்ப அடற்ட ெழங்கப்ப்டனாதெர்்களுககு ெழங்க 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 

வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு 

ஒனறியத்திறகுடபட்ட றெத்தியநனாதனவபடற்டயில 304 மின்ணு 
குடும்ப அடற்ட்களும், ஆச்சனூர் பகுதியில வமனாத்தம் 476 
மின்ணு குடும்ப அடற்ட்களும், பற்யூர் ்கற்டயத்வதனாப்புப் 
பகுதியில வமனாத்தம் 389 மின்ணு குடும்ப அடற்ட்களும் தகுதியின 
அடிப்பற்டயில ெழங்கப்படடுள்ை். புதிய குடும்ப அடற்ட்கள் 
வ்கனாரும் மனுக்கள் ஏதும் நிலுறெயில இலறல. புதிய குடும்ப 
அடற்ட வெண்டுவெனார் இறணயெழி (www.tnpds.gov.in) மூலமனா்க 
உரிய ஆெணங்கள் மறறும் ஆதனார் விெைங்கறை பதிவெறைம் வசயது 
விண்ணப்பித்தனால, ்கைத் தணிகற்க வமறவ்கனாண்டு தகுதியின 
அடிப்பற்டயில புதிய மின்ணு குடும்ப அடற்ட ெழங்கப்படுகிைது.

53—

கனால்ேற்ட உதவி மருத்துெர் பணியி்டஙகள் நிரப்புதல்

வினா எண் 6065—திரு. ெ. ைகனா ெங்கராஜ்: மனாண்புமிகு 
்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

பத்மநனாபபுைம் வதனாகுதி, ஆறறூர், திக்கணம்வ்கனாடு, பூெனவ்கனாடு 
மறறும் பள்ளியனாடி, குைச்சல, ஆப்பிகவ்கனாடு, கீழகுைம், கிைனாத்தூர் 
ஆகிய ்கனாலநற்ட மருநத்கங்களில ்கனாலியனா்க உள்ை உதவி ்கனாலநற்ட 
மருத்துெர் பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு ஆெ் வசயயுமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மண்்டலம், பத்மநனாபபுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட 
ஆறறூர், திக்கணம்வ்கனாடு, பூெனவ்கனாடு மறறும் பள்ளியனாடி, குைச்சல, 
ஆப்பிகவ்கனாடு, கீழகுைம், கிைனாத்தூர் ஆகிய ்கனாலநற்ட மருநத்கங்களில 
்கனாலநற்ட உதவி மருத்துெர் பணியி்டங்கள் நெம்பர் 2018 முதல 
நிைப்பப்படடு, தறவபனாது வமறபடி ்கனாலநற்ட மருநத்கங்களில 
்கனாலநற்ட உதவி மருத்துெர்்கள் பணிபுரிநது ெருகிைனார்்கள்.

54—

கனால்ேற்ட மருத்துெர் பணியி்டஙகள் நிரப்புதல்

வினா எண் 13100—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், அ்நதபுைம் மறறும் 
வசஞ்சியிலுள்ை ்கனாலநற்ட மருத்துெமற்்களில ்கனாலநற்ட 
மருத்துெர் ்கனாலிப்பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மண்்டலம், வசஞ்சி வ்கனாட்டம், 
வசஞ்சி ்கனாலநற்ட மருத்துெமற்யில மரு. அ. வசநதிலகுமனார் 
24-4-2017 முதல பணியனாறறி ெருகிைனார். அ்நதபுைம் ்கனாலநற்ட 
மருநத்கத்தில ்கனாலநற்ட உதவி மருத்துெர் மரு. எஸ். தண்்டபனாணி 
5-5-2017 முதல பணியனாறறி ெருகிைனார்.

55—

இரவுப் பணிக்கு மருத்துெர்கள் நிைமித்தல்

வினா எண் 6856—திரு. சி. ராஜா: மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு 
மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) சங்கரி வதனாகுதி, அைசிைனாமணி வபரூைனாடசி, குள்ைம்படடி 
ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு இைவு வநைப் பணிககு மருத்துெர்்கறை 
நியமிக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) துறண சு்கனாதனாை நிறலயங்களுககு  
மருத்துெர் பணியி்டங்கள் ஒப்பளிப்பு வசயயப்படுெது  
இலறல. வசவிலியர் பணியி்டம் மடடுவம ஒப்பளிப்பு 
வசயயப்படுகினைது. எ்வெ, வசலம் சு்கனாதனாைப் பகுதி, அைசிைனாமணி 
வபரூைனாடசிககுடபட்ட குள்ைம்படடி துறண சு்கதனாை நிறலயத்திறகு 
அைசு விதி்களினபடி மருத்துெர் நியமிக்க இயலனாது. இநத துறண 
சு்கனாதனாை நிறலயத்தில ஒரு கிைனாம சு்கனாதனாை வசவிலியர் தஙகி 
பணிபுரிநது ெருகிைனார். இருப்பினும், குள்ைம்படடி துறண 
சு்கனாதனாை நிறலயம் சனார்நதுள்ை அைசிைனாமணி கூடுதல ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்தில ஒப்பளிக்கப்பட்ட 2 மருத்துெ அலுெலர் 
பணியி்டங்களில இரு மருத்துெர்்கள் பணிபுரிநது ெருகினை்ர். 
வமலும், அஙகு ம்கப்வபறு வசறெ்கறை ெழஙகி்ட 24 மணி வநைமும் 
பயிறசி வபறை வசவிலியர்்கள் சுழறசி முறையில பணியனாறறி 
ெருகினை்ர்.

56—

மருத்துெர்கள் நிைம்ம்

வினா எண் 14634—திரு. வி. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கலசப்பனாக்கம் வதனாகுதி, ஜமு்னாமைத்தூர் ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயத்தில பிவைத பரிவசனாதற்க்கனா்க மருத்துெர்்கள் நியம்ம் 
வசயய அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயங்களில பிவைத 
பரிவசனாதற் வசயயப்படுெதிலறல. ்கலசப்பனாக்கம் வதனாகுதி, 
ஜமு்னாமைத்தூர் ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்தில ஒப்பளிக்கப்பட்ட 
5 மருத்துெ அலுெலர் பணியி்டங்களில 5 மருத்துெ அலுெலர்்கள் 
பணிபுரிநது ெருகினை்ர். வமலும், ம்கப்வபறு வசறெ்கறை ெழங்க 
24 மணி வநைமும் பயிறசி வபறை வசவிலியர்்கள் சுழறசி முறையில 
பணியனாறறி ெருகினை்ர்.

57—

மருத்துெர், மருநதனாளுேர், வசவிலிைர் நிைம்ம்

வினா எண் 33061—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

மனாதெைம் வதனாகுதி, விலலிெனாக்கம் ஒனறியம், வெள்ைச்வசரி 
ஊைனாடசி, ்கதவூர் ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு வதறெயனா் 
மருத்துெர், மருநதனாளுநர், வசவிலியர்்கள் பணியமர்த்த அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

மனாதெைம் வதனாகுதி, விலலிெனாக்கம் ஒனறியம், வெள்ைச்வசரி 
ஊைனாடசி, ்கதவூர் ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு 2 மருத்துெ 
அலுெலர் பணியி்டமும், 1 மருநதனாளுநர் பணியி்டமும்,  
4 வசவிலியர் பணியி்டமும் ஒப்பளிப்பு வசயயப்படடு, அற்த்து 
பணியனாைர்்களும் பணியில உள்ை்ர்.

58—
ஆரம்ப சுகனாதனார நிறைைம் தரமுைர்த்துதல்

வினா எண் 33975—திரு. அனபில் ைக்கஷ் தோயயாதைாழி: 
மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—
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திருவெறும்பூர் வதனாகுதி, மனாந்கைனாடசி ெனார்டு எண் 7-ல 
அரியமங்கலம் பகுதியிலுள்ை ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு 
மருத்துெர்்கறை நியம்ம் வசயது, வமம்படுத்தப்பட்ட சு்கனாதனாை 
நிறலயமனா்க மனாறை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

திருச்சிைனாப்பள்ளி மனாந்கைனாடசி ெனார்டு எண் 7-க்கனா் ந்கர்ப்புை 
ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம், இ.பி. வைனாடடில வசயலபடுகிைது. 
அரியமங்கலம் பகுதியில 1. இ.பி. வைனாடு, 2. இருதயபுைம், 3. ்கனாடடூர், 
4. திருவெறும்பூர் ஆகிய ந்கர்ப்புை ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயங்கள் 
வசயலபடடு ெருகினை். ந்கர்ப்புை ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்தில 
அைசு ஆறணயினபடி, ஏறவ்க்வெ 2 மருத்துெர்்கள் பணி நியம்ம் 
வசயயப்படடு, பணிபுரிநது ெருகினை்ர். எ்வெ, வமலும் கூடுதல 
மருத்துெர்்கறை நியமிக்க அெசியம் எழவிலறல. 

50,000 மக்கள் வதனாற்கககு ஒரு ந்கர்ப்புை ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயம் எனை நியதியில ந்கர்ப்புை ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் 
அறமக்கப்படுகினைது. வமலும், ந்கர்ப்புை ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயத்றத அைசு விதி்களினபடி வமம்படுத்தப்பட்ட ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயமனா்க மனாறறுெதறகு சனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

59—

மருத்துெர்கள் நிைம்ம்

வினா எண் 34593—திரு. தச. ராகஜஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், விைெஙவ்கனாடு ெட்டம், 
புதுக்கற்ட வசங்கைஞ்சி ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்தில 
மருத்துெர்்கறை நியமிக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், விைெஙவ்கனாடு 
ெட்டம், புதுக்கற்ட எனபது துறண சு்கனாதனாை நிறலயமனாகும். 
புதுக்கற்ட வசங்கைஞ்சி எனை துறண சு்கனாதனாை நிறலயம் இலறல 
மறறும் புதுக்கற்ட துறண சு்கனாதனாை நிறலயம் முனிச்சிறை ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்தினகீழ ெரும் துறண சு்கனாதனாை நிறலயமனாகும். 
அைசு விதி்களினபடி, துறண சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு மருத்துெ 
அலுெலர் பணியி்ட ஒப்பளிப்பு இலறல. கிைனாம சு்கனாதனாை வசவிலியர் 
பணியி்டம் மடடும் ஒனறு உண்டு. அதில, ஒரு கிைனாம சு்கனாதனாை 
வசவிலியர் பணிபுரிநது ெருகிைனார். இநத முனிச்சிறை ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்தில இைண்டு மருத்துெ அலுெலர் பணியி்டம் 
ஒப்பளிப்பு வசயயப்படடுள்ைது. இநத இைண்டு பணியி்டத்திலும் 
தறசமயம் இைண்டு மருத்துெர்்கள் பணியில உள்ைனார்்கள். வமலும், 
ம்கப்வபறு வசறெ்கறை ெழங்க 24 மணி வநைமும் பயிறசி வபறை 
வசவிலியர்்கள் சுழறசி முறையில பணியனாறறி ெருகினை்ர்.

60—
மருத்துெர்கள் நிைம்ம்

வினா எண் 35684—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் அைசு தறலறம 
மருத்துெமற்யில குழநறத்கள் சிைப்பு மருத்துெர் மறறும் 
இதயவநனாய சிைப்பு மருத்துெர் ஆகிய பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதியில உள்ை கும்பவ்கனாணம் 
அைசு மருத்துெமற் 526 படுகற்க ெசதி்களு்டனகூடிய அைசு  
மனாெட்ட தறலறம மருத்துெமற்யனா்க இயஙகி ெருகிைது. 
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இஙகு நனாவைனானறுககு சைனாசரியனா்க 1,610 வெளிவநனாயனாளி்கள், 
430 உள்வநனாயனாளி்கள் சிகிச்றச வபறறு ெருகிைனார்்கள். 
வமலும், மனாதவமனானறுககு சைனாசரியனா்க 398 பிைசெங்களும், 
155 சிவசரியன்களும், 362 வபரிய மறறும் 1,405 சிறிய அறுறெ 
சிகிச்றச்களும் நற்டவபறுகினை். இம்மருத்துெமற்யின 
வசயலபனாடடிற் ்கருத்தில வ்கனாண்டு, 44 மருத்துெர் பணியி்டங்கள் 
ஒப்பளிக்கப்படடுள்ை். இெறறில, 3 குழநறத்கள் நல மருத்துெர், 
3 வபனாது மருத்துெர், 4 வபனாது அறுறெ சிகிச்றச நிபுணர் உடப்ட 
சிைப்பு மருத்துெர்்கள் மறறும் MBBS வபனாது மருத்துெர்்கள் வ்கனாண்டு 
36 மருத்துெர் பணியி்டங்கள் நிைப்பப்படடுள்ை். அவ்ெப்வபனாது 
ஏறபடும் ்கலநதனாயவு்களினமூலம் மருத்துெர்்களின விருப்புரிறம 
அடிப்பற்டயிவலவய நிைப்பப்படுகிைது. 

இம்மருத்துெமற்யில, ஏறவ்க்வெ 3 குழநறத்கள் நல 
மருத்துெர்்கள் பணிபுரிநது ெருகினை்ர். வமலும், இருதய வநனாய 
சிகிச்றசக்கனா்க ெரும் வநனாயனாளி்களின எண்ணிகற்க குறைநத 
அைவிவலவய உள்ைதனால, அெர்்களுககுத் வதறெயனா் சிகிச்றச 
இம்மருத்துெமற்யில உள்ை MD (GM) வபனாது மருத்துெர்்கைனால 
ெழங்கப்படுகிைது. வமலும், உயர் சிகிச்றச வதறெப்படுபெர்்கள் 
தஞ்சனாவூர் மருத்துெக ்கலலூரி மருத்துெமற்ககும் 
பரிநதுறைக்கப்படுகிைனார்்கள். இம்மருத்துெமற்ககு 
ஒப்பளிக்கப்பட்ட படுகற்க எண்ணிகற்கறயவி்ட குறைெனா் 
எண்ணிகற்கயிவல உள்வநனாயனாளி்கள் மறறும் குறைநத 
எண்ணிகற்கயிவலவய வெளிவநனாயனாளி்கள் சிகிச்றசககு ெருெதனால, 
தறவபனாதுள்ை மருத்துெர்்கள், மருத்துெம் சனாைனா மறறும் இதை 
பணியனாைர்்கறைக வ்கனாண்டு இப்பகுதி மக்களுககு சிைப்பனா் 
சிகிச்றச அளிக்கப்படடு ெருகிைது.

61—
ஆரம்ப சுகனாதனார நிறைைம் தரமுைர்த்துதல்

வினா எண் 35907—திரு. எஸ். தசல்வகைா்கனொஸ் ோண்டியன: 
மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) சுைண்ற்ட வபரூைனாடசியிலுள்ை அைசு மருத்துெமற்றய 
ெட்டம் சனாைனா (Non Taluk) மருத்துெமற்யனா்க தைமுயர்த்த அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருவநலவெலி மனாெட்டம், வதன்கனாசி 
வதனாகுதி, சுைண்ற்ட வபரூைனாடசியில அைசு மருத்துெமற் ஏதும் 
வசயலப்டவிலறல. சுைண்ற்ட வபரூைனாடசிககுடபட்ட பகுதியில 
கூடுதல அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் மடடுவம வசயலபடுகிைது. 
வமற்கனாணும் அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்திலிருநது 4 
கிவலனா மீட்டர் வதனாறலவில வீைவ்கைம்புதூர் அைசு ெட்ட 
மருத்துெமற்யும், 8 கிவலனா மீட்டர் வதனாறலவில ஆயககுடி 
அைசு ெட்டம் சனாைனா மருத்துெமற்யும் மறறும் 12 கிவலனா மீட்டர் 
வதனாறலவில வதன்கனாசி அைசு மனாெட்ட தறலறம மருத்துெமற்யும் 
377 படுகற்க ெசதி்களு்டன, பலவெறு பிரிவு்களு்டன மறறும் 
ெசதி்களு்டன சிைப்பனா்க வசயலபடடு ெருகிைது. எ்வெ, சுைண்ற்ட 
வபரூைனாடசிககுடபட்ட பகுதியில உள்ை அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயத்றத ெட்டம் சனாைனா (Non Taluk) அைசு மருத்துெமற்யனா்க 
தைமுயர்த்த தறவபனாது அெசியம் எழவிலறல.

62—

மகப்நபறு மருத்துெர் நிைமித்தல்

வினா எண் 36568—திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர்: 
மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கற்டயநலலூர் வதனாகுதி, வசஙவ்கனாடற்ட அைசு 
மருத்துெமற்ககு ம்கப்வபறு மருத்துெறை நியமிக்க அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசஙவ்கனாடற்ட அைசு மருத்துெமற்யில 
தறவபனாது 3 வபண் மருத்துெர்்கள் பணியில உள்ை்ர். இெர்்கறைக 
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வ்கனாண்டு ம்கப்வபறு சிகிச்றசக்கனா்க ெரும் வநனாயனாளி்களுககு 
மருத்துெம் பனார்க்கப்படுகிைது. வமலும், வசஙவ்கனாடற்ட அைசு 
மருத்துெமற்யிலிருநது 8 கி.மீ.-ல வதன்கனாசி மனாெட்ட அைசு 
தறலறம மருததுெமற்யனா்து 4 ம்கப்வபறு மருத்துெர்்கள்  
மறறும் பலவெறு ெசதி்களு்டனகூடிய CEmONC பிரிவு்டன 
வசயலபடுெதனால, ம்கப்வபறு ம்களிர் சிைப்பு சிகிச்றசக்கனா்க 
வசஙவ்கனாடற்ட அைசு மருத்துெமற்ககு ெரும் வநனாயனாளி்களின 
எண்ணிகற்க மி்க மி்கக குறைெனா்கவெ உள்ைது. அதுமடடுமலலனாமல, 
மனாதவமனானறுககு சைனாசரியனா்க 3 பிைசெங்கள் மடடுவம 
இம்மருத்துெமற்யில நற்டவபறுெதனால, தறசமயம் வமறபடி 
மருத்துெமற்ககு கூடுதலனா்க ம்கப்வபறு மருத்துெறை நியமிக்க 
அெசியம் எழவிலறல. 

63—

மருத்துெர்கள், வசவிலிைர்கள் நிைம்ம்

வினா எண் 45841—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, பூதலூர் ெட்ட அைசு 
மருத்துெமற்யில ்கனாலியனா்க உள்ை 2 மருத்துெர் பணியி்டங்கள் 
மறறும் 4 வசவிலியர் பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு  
வதனாகுதியில பூதலூர் ெட்ட மருத்துெமற்யில 6 மருத்துெர் 
மறறும் 4 வசவிலியர் பணியி்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடுள்ை். 
இறெயற்த்தும் நிைப்பப்படடு, மருத்துெர் மறறும் வசவிலியர்்கள் 
பணிபுரிநது ெருகினை்ர். வமலும், தறவபனாது பணிபுரியும் 
மருத்துெர்்கள் மறறும் பிை ெசதி்கறைக வ்கனாண்டு அப்பகுதி 
மக்களுககு சிைப்பனா் வசறெ ெழங்கப்படடு ெருகிைது.



350 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

64—

பிநரத பரிநசனாதற் கட்ட்டம் கடடுதல், மருத்துெர் 
நிைமித்தல்

வினா எண் 47108—திருைதி கு. சிதரா: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

ஏற்கனாடு வதனாகுதி, ஏற்கனாடு ஒனறியத்திலுள்ை அைசு 
மருத்துெமற்யில பிவைத பரிவசனாதற்ககு புதிய ்கட்ட்டம் 
்கட்டவும் மருத்துெறை நியமிக்கவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 
ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 

குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 
ஏற்கனாடு வதனாகுதி, ஏற்கனாடு அைசு மருத்துெமற் 25 

படுகற்க்கள் வ்கனாண்்ட ெட்டம் சனாைனா அைசு மருத்துெமற்யனா்க 
வசயலபடடு ெருகிைது. இஙகு நனாவைனானறுககு சைனாசரியனா்க 
236 வெளிவநனாயனாளி்களும், 8 உள்வநனாயனாளி்களும் சிகிச்றசப்  
வபறறு ெருகிைனார்்கள். தறவபனாது 4 மருத்துெர் பணியி்டங்கள் 
ஒப்பளிக்கப்படடு, அற்த்து மருத்துெர் பணியி்டங்களும் 
நிைப்பப்படடு பணிபுரிநது ெருகினை்ர். இம்மருத்துெமற்ககு 
ஒப்பளிக்கப்பட்ட படுகற்க எண்ணிகற்கறயவி்ட குறைெனா் 
உள்வநனாயனாளி்கள் மறறும் குறைநத எண்ணிகற்கயிலனா் 
வெளிவநனாயனாளி்கள் சிகிச்றசககு ெருகினை்ர். எ்வெ, கூடுதலனா்க 
மருத்துெர்்கறை நியமிக்க தறசமயம் அெசியம் எழவிலறல. 
வமலும், ஏற்கனாடடில மனாதவமனானறுககு சைனாசரியனா்க 1 முதல 2 
ெறையனா் பிவைத பரிவசனாதற் மடடுவம வசயய வெண்டிய நிறல 
உள்ைதனால, பிவைதங்கள் உ்டனுககு்டன வசலம் மருத்துெக ்கலலூரி 
மருத்துெமற்ககு பரிநதுறைக்கப்படுகிைது. இநநிறலயில பிவைத 
பரிவசனாதற்கவ்கனறு தனியனா்க புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட வெண்டிய 
அெசியம் தறசமயம் எழவிலறல.

65—

மருத்துெர்கள், வசவிலிைர்கள் நிைம்ம்

வினா எண் 50158—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் வமலக்கனாவிரி 
பகுதியிலுள்ை அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு மருத்துெர்்கள் 
மறறும் வசவிலியர்்கறை நியம்ம் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் வமலக்கனாவிரி ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயத்திறகு ஒப்பளிப்பு வசயயப்படடுள்ை மறறும் இருப்பிலுள்ை 
மருத்துெ மறறும் வசவிலியர் பணியி்ட விெைம் பினெருமனாறு:

ேெவி ஒப்ேளிப்பு இருப்பு ்காலியிடம்

மருத்துெ அலுெலர் 1 0 1

வசவிலியர் (்கனாலமுறை) 2 2
0

வசவிலியர் (ஒப்பநத அடிப்பற்ட) 2 1 1

(i) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் வமலக்கனாவிரி 
பகுதியிலுள்ை அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம், ந்கர்ப்புை ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயமனாகும். அதறகு அைசு விதி்களினபடி, மருத்துெ 
அலுெலர் பணியி்ட ஒப்பளிப்பு 1 ஆகும். அதில 1 மருத்துெ அலுெலர் 
பணியி்டம் ்கனாலியனா்கவுள்ைது. இருப்பினும், கீழனாக்கனாடடூர் ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்திலிருநது ஒரு மருத்துெ அலுெலறை மனாறறுப் 
பணியில பணியமர்த்தி வபனாது மக்களுககு மருத்துெ வசறெ 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. ்கனாலியனா்கவுள்ை 1 பணியி்டமும் மருத்துெ 
வதர்ெனாறணயக குழுமூலம் விறைவில நிைப்ப ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படடு ெருகிைது.

(ii) வமறகுறிப்பிடடுள்ை ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்தில 
்கனாலியனா்கவுள்ை ஒரு ஒப்பநத அடிப்பற்டயிலனா் வசவிலியர் 
பணியி்டத்திற் நிைப்ப மருத்துெப் பணி்கள் வதர்வு ெனாரியம்மூலம் 
ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது.
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66—

வேற்களம் அறமத்தல்

வினா எண் 37849—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், குநதலம்படடு 
ஊைனாடசியில புதிய வநற்கைம் அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், 
குநதலம்படடு ஊைனாடசியில புதிய வநற்கைம் அறமககும் திட்டம் 
தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில இலறல. 

67—

வேற்களம் அறமத்தல்

வினா எண் 37850—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், வமலபனாப்பனாம்பனாடி 
ஊைனாடசியிலுள்ை ஆதி திைனாவி்டர் ்கனாலனி பகுதியில புதிய வநற்கைம் 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், 

வமலபனாப்பனாம்பனாடி ஊைனாடசியிலுள்ை ஆதி திைனாவி்டர் ்கனாலனி 
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பகுதியில புதிய வநற்கைம் அறமககும் திட்டம் தறவபனாது அைசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

68—
வேற்களம் அறமத்தல்

வினா எண் 37852—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், வமலஎற்டயனாைம் 
ஊைனாடசியிலுள்ை ஆதி திைனாவி்டர் ்கனாலனி பகுதியில புதிய வநற்கைம் 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், 

வமலஎற்டயனாைம் ஊைனாடசியிலுள்ை ஆதி திைனாவி்டர் ்கனாலனி 
பகுதியில புதிய வநற்கைம் அறமககும் திட்டம் தறவபனாது அைசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

69—
வேற்களம் அறமத்தல்

வினா எண் 37853—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், மணலப்பனாடி 
ஊைனாடசியில புதிய வநற்கைம் அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம்,  
மணலப்பனாடி ஊைனாடசியில புதிய வநற்கைம் அறமககும் திட்டம் 
தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில இலறல.
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70—

வேற்களம் அறமத்தல்

வினா எண் 37857—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், ்கெறை ஊைனாடசி, 
்க்ட்கம்பூண்டி கிைனாமத்தில புதிய வநற்கைம் அறமக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், ்கெறை 
ஊைனாடசி, ்க்ட்கம்பூண்டி கிைனாமத்தில புதிய வநற்கைம் அறமககும் 
திட்டம் தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில இலறல.

71—

வேற்களம் அறமத்தல்

வினா எண் 37860—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை  அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வ்கனா்டம்பனாடி 
ஊைனாடசி, வ்கனா்னாநதல கிைனாமத்தில புதிய வநற்கைம் அறமக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், 
வ்கனா்டம்பனாடி ஊைனாடசி, வ்கனா்னாநதல கிைனாமத்தில புதிய வநற்கைம் 
அறமககும் திட்டம் தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில இலறல.
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72—

மனாெட்டஙகளுக்நகற்ப பனாச் திட்டஙகள் வசைல்படுத்துதல்

வினா எண் 40499—திரு. தேரியண்ைன அரசு: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) அற்த்து மனாெட்டங்களிலும் ஒவை ெற்கயனா் திட்டம் 
மறறும் மனானியங்கள் வசயலபடுத்துெறத தவிர்த்து அநதநத 
மனாெட்டங்களின மண்ெனாகு, பனாச் ெசதி மறறும் சீவதனாஷண 
நிறலககு ஏறப திட்டங்கள் மறறும் மனானியங்கள் வசயலபடுத்த 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வெைனாண்றம ெைர்ச்சிககுத் வதறெயனா் 
அற்த்து ெைர்ச்சித் திட்டங்கறையும் மனாெட்டெனாரியனா்க 
இவ்ெைசு வசயலபடுத்தி ெருகிைது. மனாெட்டநவதனாறும் தனித்தனிவய 
மனாெட்ட வெைனாண்றமத் திட்டம் (District Agriculture Plan) அநதநத 
வெைனாண்றம இறண இயககுநர் அலுெல்கமும் மறறும் தமிழநனாடு 
வெைனாண்றமப் பல்கறலக்கழ்கமும் இறணநது தயனாரிக்கப்படடு, 
அதிலிருநது மனாநில வெைனாண்றமத் திட்டம் (State Agricultural Plan) 
தயனாரிக்கப்படடு அமலபடுத்தப்படுகினைது.

தமிழநனாடடில ஏழு வெைனாண் ்கனாலநிறல மண்்டலங்கள் 
உள்ை். அறெ ெ்டகிழககு மண்்டலம், ெ்டவமறகு மண்்டலம், 
வமறகு மண்்டலம், ்கனாவெரி வ்டல்டனா மண்்டலம், வதறகு  
மண்்டலம், உயர் மறழப்வபனாழிவு மண்்டலம் மறறும் மறல 
மண்்டலமனாகும். இநத மண்்டலங்களில நிலவும் ்கனாலநிறல  
மறறும் மண் ெற்க பலவெறு பயிர்்களின ெைர்ச்சிககு 
உ்கநததனா்க உள்ைது. அநத பகுதி்களில நிலவும் ்கனாலநிறலயிற் 
அடிப்பற்டயனா்கக வ்கனாண்டு பலவெறு திட்டங்களினமூலம் 
பைப்பு விரிெனாக்கத்திறகும், உறபத்தி மறறும் உறபத்தித் திைற் 
உயர்த்தத் வதறெயனா் இடுவபனாருட்கள், இயநதிைங்கள், ்கருவி்கள், 
வதனாழிலநுடபங்கள், விரிெனாக்கப் பணி ஆகியெறறினமூலம் 
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வெைனாண் மறறும் வதனாட்டக்கறலப் பயிர் சனாகுபடிறய ஊககுவிக்க 
விெசனாயி்களுககு மனானியம் ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

வெைனாண்றம விறபற் மறறும் வெைனாண் ெணி்கத் துறைமூலம் 
விெசனாயி்கள் மறறும் வதனாழிலமுற்வெனார்்களின வதறெ, பயிர் 
சனாகுபடி பைப்பு, இ்ட ெசதி, நிதி ஆதனாைம் ஆகியெறறை ்கருத்தில 
வ்கனாண்டு, பலவெறு சநறத உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கைனா் 
ஒழுஙகுமுறை விறபற்ககூ்டம், உழெர் சநறத, ஊை்க ெணி்க 
றமயம், ெணி்க ெைனா்கங்கள் ஏறபடுத்தப்படடுள்ை். வமலும், 
அறுெற்ட பினவசய வமலனாண்றமக்கனா் உட்கட்டறமப்பு 
ெசதி்கைனா் வசமிப்புக கிட்டஙகி்கள், குளிர்பத் கி்டஙகு்கள், பழுக்க 
றெககும் கூ்டங்கள் மறறும் உலர்்கைங்கள் ஆகிய் வதறெயின 
அடிப்பற்டயில ்கட்டப்படடு ெருகிைது.

விெசனாயி்கள் விறைவபனாருட்கறை வதசிய அைவில வபரிய 
சநறத்களில விறபற் வசயதி்ட ெசதியனா்க ஒழுஙகுமுறை விறபற்க 
கூ்டங்களில மின்ணு ெர்த்த்கம் ஏறபடுத்தப்படடு ெருகிைது. அநதநத 
மனாெட்டங்களில முதனறமயனா்க விறைவிக்கப்படும் பயிர் சனார்நத 
விெசனாயி்கறை குழுக்கைனாககி உழெர் உறபத்தியனாைர் நிறுெ்ங்கள் 
ஏறபடுத்தப்படடு ெருகினைது. ்கனாய்கறி மறறும் பழங்களுக்கனா் 
விநிவயனா்க வதனா்டர் வமலனாண்றம திட்டம் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, 
வ்கனாயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருச்சிைனாப்பள்ளி, திண்டுக்கல, வதனி, 
விழுப்புைம், தூத்துககுடி மறறும் திருவநலவெலி ஆகிய பத்து 
மனாெட்டங்களில வசயலபடுத்தப்படடு ெருகிைது.

இதுதவிை, வெைனாண் விறைவபனாருட்கறை மதிப்பு கூட்டவும், 
பதப்படுத்தி்டவும் விழுப்புைம், வசலம், ்க்டலூர், திருெண்ணனாமறல, 
கிருஷ்ணகிரி, ஈவைனாடு, திருவநலவெலி, விருதுந்கர், வதனி மறறும் 
திண்டுக்கல ஆகிய மனாெட்டங்களில உணவுப் பூங்கனாக்கள் 
அறமத்தி்டவும் ந்டெடிகற்க்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினைது. 
வதறெகவ்கறப வெைனாண்றமத் திட்டங்கள் திட்டமி்டப்படடு 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது.

73—

பயிர் கனாப்பீடடுத் வதனாறக ெழஙகுதல்

வினா எண் 42710—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ெட்டம், வதனபுதுப்படடு, 
திருெதிககுன்ம், ஊைணிதனாங்கல, ெரிக்கல மறறும் வெலநதனாங்கல 
ஆகிய கிைனாமங்கறைச் வசர்நத அற்த்து விெசனாயி்களுககும் 
பயிர் ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ நிதியுதவி ெழங்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) 2016-2017 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழநனாடடில 
அறிவிகற்க வசயயப்பட்ட பகுதி்களில பிைதம மநதிரியின பயிர் 
்கனாப்பீடடுத் திட்டம் வசயலபடுத்தப்படுகிைது. 2016-2017 ைனாபி 
பருெத்தில பயிர் ்கனாப்பீடு வசயயப்பட்ட பயிர்்களில குறிப்பனா்க 
சம்பனா வநல மறறும் உளுநது பயிர்்களில, ம்கசூல இழப்பு 
ஏறபட்டதனால, விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி 
ெட்டம், வதனபுதுப்படடு, திருெதிககுன்ம், ஊைணிதனாங்கல, 
ெரிக்கல மறறும் வெலநதனாங்கல ஆகிய கிைனாமங்கறைச் வசர்நத 
விெசனாயி்களுககு பயிர் ்கனாப்பீடடுத் திட்ட ெழி்கனாடடுதலினபடி, 
ஒடடுவமனாத்தமனா்க ரூ.24,07,121- ெழங்கப்படடுள்ைது.

74—

பயிர் கனாப்பீடடுத் வதனாறக ெழஙகுதல்

வினா எண் 46168—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கீழகவ்கனாருகற்க, வமலகவ்கனாருகற்க, 
திலறலயம்பூர், திப்பிைனாஜபுைம், வதணனாம்படுற்க, வசனாழனமனாளிற்க 
உள்ளிட்ட கிைனாமங்கறைச் சனார்நத விெசனாயி்களுககு பயிர் ்கனாப்பீடடுத் 
வதனாற்க ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) 2016-2017 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழநனாடடில 
அறிவிகற்க வசயயப்பட்ட பகுதி்களில பிைதம மநதிரியின பயிர் 
்கனாப்பீடடுத் திட்டம் வசயலபடுத்தப்படுகிைது. 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, சம்பனா வநல பனாதிப்பிறகுள்ைனா் 
கீழகவ்கனாருகற்க கிைனாமத்தில 38 விெசனாயி்களுககு  
ரூ.12,85,837/-ம், வமலகவ்கனாருகற்க கிைனாமத்தில 33 விெசனாயி்களுககு  
ரூ.20,56,825/-ம், திலறலயம்பூர் கிைனாமத்தில 18 விெசனாயி்களுககு 
ரூ.18,68,019/-ம், திப்பிைனாஜபுைம் கிைனாமத்தில 60 விெசனாயி்களுககு 
ரூ.41,64,344/-ம், வதணனாம்படுற்க கிைனாமத்தில 28 விெசனாயி்களுககு 
ரூ.39,45,074/-ம், வசனாழனமனாளிற்க கிைனாமத்தில 35 விெசனாயி்களுககு 
ரூ.35,21,842/-ம், ஆ்க வமனாத்தம் 212 விெசனாயி்களுககு பிைதம மநதிரியின 
பயிர் ்கனாப்பீடடுத் திட்ட ெழி்கனாடடுதலினபடி, ஒடடுவமனாத்தமனா்க 
ரூ.1,68,41,941/- இழப்பீடு ெழங்கப்படடுள்ைது.

2017-2018 ஆம் ஆண்டு வசனாழனமனாளிற்க கிைனாமத்தில சம்பனா வநல 
பனாதிப்பிறகுள்ைனா் 60 விெசனாயி்களுககு ரூ.7,21,356/- இழப்பீடடுத் 
வதனாற்கயனா்க ெழங்கப்படடுள்ைது. இதை கிைனாமங்களில ம்கசூல 
இழப்பு இலறலவயனபதனால இழப்பீடு ஏதும் ெழங்கப்ப்டவிலறல.

75—
வதன்ஙகனறுகள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 46679—திரு. வாம்க சந்திரகச்கர்: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

வதன்ங்கனறு்கறை வ்கனாள்முதல வசயது அைவச சலுற்க 
விறலயில விெசனாயி்களுககு ெழங்க முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

31-12-2018 ஆம் நனாளிட்ட வெைனாண்றமத் துறை, அைசனாறண 
(நிறல) எண் 313-னபடி, ்கஜனா புயலி்னால பனாதிக்கப்பட்ட வதனற் 
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விெசனாயி்களுக்கனா் ெனாழெனாதனாை திட்டத்தினகீழ, 35 இலடசம் 
வதன்ங்கனறு்கறை ரூ.17.50 வ்கனாடி வசலவில உறபத்தி வசயது, 
இலெசமனா்க பனாதிக்கப்பட்ட விெசனாயி்களுககு ெழங்க அைசு 
ஆறணயிடடுள்ைது. இதனபடி, அைசு வதனற் நனாறறுப் பண்றண 
மறறும் அைசு வதனாட்டக்கறலப் பண்றண்களில வதன்ங்கனறு்கள் 
உறபத்தி வசயயப்படடு இலெசமனா்க ெழங்கப்படடு ெருகினை்.

76—

மனானிை விறையில் உரம்

வினா எண் 46744—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ெட்டத்தில ்கடும் 
பனிப்வபனாழிவு ்கனாைணமனா்க சம்பனா பயிர்்கள் பனாதிப்பற்டெதனால 
மனானிய விறலயில உைம் ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மத்திய அைசி்னால அறிமு்கப்படுத்தப்பட்ட 
“சத்துக்கள் அடிப்பற்டயிலனா் மனானியம்” எனை முறையனா்து 
2010 ஆம் ஆண்டிலிருநது நற்டமுறையில உள்ைது. அதனபடி, 
ஒவ்வெனாரு ெரு்டமும் மத்திய அைசு அறிவித்துள்ை மனானிய 
விறலகவ்கனாள்ற்க, தமிழநனாடு உடப்ட அற்த்து மனாநிலங்களிலும் 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. வமலும், யூரியனா உைம் அற்த்து 
மனாெட்டங்களிலும் ்கடடுப்படுத்தப்பட்ட மனானிய விறலயில 
விறபற் வசயயப்படுகிைது. தறழ, மணி, சனாம்பல சத்து தரும் உை 
ெற்க்கைனா் டிஏபி, ்கனாம்ப்ைகஸ் மறறும் வபனாட்டனாஷ் உைங்கறைப் 
வபனாறுத்தெறை, ஒரு கிவலனா தறழ, மணி, சனாம்பல சத்துக்களுககு 
கீழக்கண்டுள்ைெனாறு மனானியம் ெழங்கப்படுகிைது:-
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சத்து
ஒரு கிவலனாவிறகு ெழங்கப்படும் 

மனானியம் (ரூபனாயில)

தறழச்சத்து (N) 18.990

மணிச்சத்து (P) 15.216

சனாம்பலசத்து (K) 11.124

்கநத்கச்சத்து (S) 02.722

மத்திய அைசு, 2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில சத்துக்கள் 
அடிப்பற்டயிலனா் மனானியம் மணி மறறும் சனாம்பல சத்து உை 
ெற்க்களுககு ெழஙகியுள்ைது. எ்வெ, கும்பவ்கனாணம் ெட்டம் 
உடப்ட அற்த்து ெட்டங்களிலும் அற்த்து பருெங்களிலும் 
வமற்கண்்டெனாறு, மத்திய அைசு ெழஙகியுள்ை மனானிய விறல 
வ்கனாள்ற்கயிற் பினபறறி மனானிய விறலயில உைம் விறபற் 
வசயயப்படுகிைது.

77—

ெட்டனாடசிைர் அலுெைகத்திற்குக் கூடுதல் கட்ட்டம்

வினா எண் 42301—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ெட்டனாடசியர் அலுெல்கத்திறகுக 
கூடுதல ்கட்ட்டம் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி ெட்டனாடசியர் 
அலுெல்கத்திறகுக கூடுதல ்கட்ட்டம் ்கடடும் ்கருத்துரு ஏதும் 
அைசைவில நிலுறெயில இலறல.
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78—

இ-அ்டஙகல்

வினா எண் 46543—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ெட்டத்திலுள்ை 
கிைனாம நிருெனா்க அலுெலர்்களுககு இ-அ்டங்கல வசயலபடுத்த 
வதறெயனா் ்கட்டறமப்பு ெசதி்கறை வசயது தை அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்திறகு மடடும் 
இதுெறை 433 கிைனாம நிருெனா்க அலுெலர்்களுககு மடிக்கணினி்கள் 
மறறும் அச்சுப் வபனாறி்கள் ெழங்கப்படடு, அதற்கனா் ்கணினி 
பயிறசியும் அளிக்கப்படடுள்ைது. வமலும், அைசனாறண (நிறல) 
எண் 87, ெருெனாயத் [ெநி. 2(2)] துறை, நனாள் 9-3-2012, அைசனாறண 
(நிறல) எண் 56, ெருெனாய (ம) வப.வம [ெநி. 2(2)] துறை, நனாள்  
20-1-2015 மறறும் அைசனாறண (நிறல) எண் 123, ெருெனாய (ம) வப.வம  
[ெநி. 2(2)] துறை, நனாள் 21-4-2017 ஆகிய அைசனாறண்களில 433 கிைனாம 
நிருெனா்க அலுெலர்்களுககு ஒரு ஆண்டு சநதனா மறறும் இறணயதை 
ெசதியு்டனகூடிய சிம்்கனார்டு்கள் ெழங்கப்படடுள்ை். எ்வெ, 
இ-அ்டங்கல வசயலபடுத்த வதறெயனா் ்கட்டறமப்பு ெசதி  
அைசனால ஏறவ்க்வெ ெழங்கப்படடுள்ைது.

79—

வீடடுமற்ப் பட்டனா

வினா எண் 49929—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வ்கனாவிலபத்து ஊைனாடசி, விலெைனாயனபடடியில ெசிப்பெர்்களுககு 
வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ெட்டம், 
வ்கனாவிலபத்து கிைனாமத்தில விலெைனாயனபடடியில ெசிப்பெர்்களுககு 
விறலயிலலனா வீடடுமற் பூதலூர் ெட்ட அலுெல்கத்தின 29-8-2018 
நனாளிட்ட ்கடிதத்தினமூலம் ஏறவ்க்வெ ெழங்கப்படடுவிட்டது.

80—

வீடடுமற்ப் பட்டனா

வினா எண் 50118—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ெட்டம், பழமனாவ்ரி 
ெருெனாய கிைனாமத்தில புதிய புைெழிச்சனாறல அறமப்பதனால வீடு்கறை 
இழககும் 30 குடும்பங்களுககு புதிய வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழங்க 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ெட்டம், 
பழமனாவ்ரி கிைனாமத்தில புதிய புைெழிச்சனாறல அறமப்பதனால 
வீடு்கறை இழககும் 30 குடும்பங்களுககு அைசனாறண (நிறல)  
எண் 496, ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றமத் துறை, நனாள் 
24-12-2018-னபடி ெற்கமனாறைம் வசயது பட்டனா ெழஙகுெதறகு 
ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.
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81—

வீடடுமற்ப் பட்டனா

வினா எண் 50122—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ெட்டம், வதனாகூர் ெருெனாய 
கிைனாமம், வதன்நவதனாப்பு குடியிருப்புெனாசி்களுககு வீடடுமற்ப் 
பட்டனா ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 

கைைாண்மைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ெட்டம், 
அசுைப்வபடற்ட சை்கம் வதனாகூர் கிைனாமத்தில விறலயிலலனா 
வீடடுமற்ப் பட்டனா முனனுரிறம அடிப்பற்டயில ெழங்கப்படும்.

82—
வீடடுமற் ெழஙகுதல்

வினா எண் 50125—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ெட்டம், ஆற்கனாடு ெருெனாய 
கிைனாமத்தில புதிய வீடடுமற் ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ெட்டம்,  
ஆற்கனாடு கிைனாமத்தில தகுதியுள்ை பய்னாளி்கறை வதர்வு வசயது, 
விறலயிலலனா வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழங்க ந்டெடிகற்க 
வமறவ்கனாள்ைப்படும்.
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83—

நபருநறத மீண்டும் அநத ெழித்த்டத்தில் இைக்குதல்
வினா எண் 47780—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 

வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம் ஒனறியம், 
திண்டிெ்த்திலிருநது வதனாழுப்வபடு, வபரும்வபர் ்கண்டிற்க, 
உத்தமநலலூர், சீதனாபுைம், திருமுக்கனாடு ெழியனா்க இயக்கப்பட்ட 
த்டம் எண் 120 வபருநறத மீண்டும் அவத ெழித்த்டத்தில இயக்க 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம் 

ஒனறியம், திருமுக்கனாடு, சீதனாபுைம் கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க 
எலப்பனாக்கத்திலிருநது மதுைனாநத்கம் ெறை 1 ந்கைப் வபருநதுமூலம் 12 
நற்ட்களும் மறறும் 1 புைந்கைப் வபருநதுமூலம் 4 நற்ட்களும் தி்சரி 
இயக்கப்படுகினை்.

த்டம் 
எண்

ெற்க த்ட விெைம் ெழி

நற
்ட
்க
ளி

ன
 

எ
ண்

ணி
க
ற
்க

ப
ய
ணி

்க
ள்
 

அ
்ட
ர்
வு
 %

T 13/A ந்கைம் எலப்பனாக்கம்-
மதுைனாநத்கம்

திருமுக்கனாடு-
சீதனாபுைம் 
கூடடுச்சனாறல

12 40.11

77C/A புைந்கைம் எலப்பனாக்கம்-
மதுைனாநத்கம்

திருமுக்கனாடு-
சீதனாபுைம் 
கூடடுச்சனாறல

4 51.27
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எ்வெ, இப்பகுதி மக்களுககு வமறகூறிய வபருநது ெசதி்கள் 
வபனாதுமனா் அைவில இருப்பதனாலும் மறறும் பயணி்கள் அ்டர்வு 
மி்கவும் குறைவு எனபதனாலும் சுமனார் 10 ெரு்டங்களுககு முனபனா்க 
நிறுத்தப்பட்ட 120 த்டப் வபருநறத மீண்டும் அவத ெழித்த்டத்தில 
இயககி்ட அெசியம் எழவிலறல.

84—
கூடுதல் நபருநதுகள் இைக்குதல்

வினா எண் 47781—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, வ்கனாழியனாைம் ஊைனாடசி, 
வ்கனாழியனாைத்திறகு கூடுதல வபருநது்கள் இயக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, வ்கனாழியனாைம் 
ஊைனாடசி, வ்கனாழியனாைத்திறகு தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக 
்கழ்கம், ்கனாஞ்சிபுைம் மண்்டலம்மூலம் ஒரு ந்கைப் வபருநது 
மதுைனாநத்கத்திலிருநது பனாப்பனாநலலூருககு வ்கனாழியனாைம் ெழியனா்க 
8 நற்ட்கள் மறறும் 1 புைந்கர் வபருநது உத்திைவமரூரிலிருநது 
மதுைனாநத்கத்திறகு வ்கனாழியனாைம் ெழியனா்க 2 நற்ட்கள் எ் தி்சரி 
10 நற்ட்கள் இயக்கப்படடு ெருகினை்.

்தைம் 
எண் வட்க ்தை விவரம் வழி

நட
ை
்களி

ன்
 

எண்
ணி

கட
்க

்பய
ணி

்கள
 

அ
ை
ரவு

 %

T 16/A ந்கரம் ைதுராந்த்கம் -
்பாப்பாநல்லூர

த்காழியா்ளம் 8 33.95

89A புறந்கரம் உததிரதைரூர-
ைதுராந்த்கம்

த்காழியா்ளம் 2 52.86
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எ்வெ, வமறகூைப்பட்ட இயக்கங்கவை வபனாதுமனா்வத்க 
்கருதப்படுெதனாலும், பயணி்களின அ்டர்வு குறைெனா்க உள்ைது 
எனபதனாலும், வ்கனாழியனாைத்திறகு தறசமயம் கூடுதல வபருநது்கள் 
இயக்க அெசியம் இலறல.

85—
புதிை நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 47782—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம் ஒனறியம், 
சீதனாபுைம் கிைனாமம், சீதனாபுைத்திறகு புதிய வபருநது இயக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம்  
ஒனறியம், திருமுக்கனாடு சீதனாபுைம் கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க 
எலப்பனாக்கத்திலிருநது மதுைனாநத்கம் ெறை 1 ந்கைப் வபருநதுமூலம் 
12 நற்ட்களும் 1 புைந்கைப் வபருநதுமூலம் 4 நற்ட்களும் தி்சரி 
இயஙகுகினை். எ்வெ, வமற்கனாணும் வபருநது ெசதி்கவை 
வபனாதுமனா்தனா்க ்கருதப்படுகிைது.

86—
புதிை நபருநதுகள் இைக்குதல் மற்றும் அற்த்துப் 

நபருநதுகளும் நினறு வசல்லுதல்

வினா எண் 47783—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம் ஒனறியம், புைங்கனால 
கூடடுவைனாடடிறகு புதிய வபருநது்கள் இயக்கவும் இஙகு அற்த்து 
வபருநது்களும் நினறு வசலலவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதியின புைங்கனால 
கூடடுச்சனாறலககு வபனாதுமனா் வபருநது்கள் இயக்கப்படுெதனால 
கூடுதலனா்க வபருநது இயக்க திட்டம் இலறல. புைங்கனால கூடடுச்சனாறல 
மதுைனாநத்கம்-ஒைத்தி ெழித்த்டத்தில வதனாழுப்வபடடிலிருநது 5 
கி.மீ. தூைத்தில அறமநதுள்ைது. மதுைனாநத்கத்திலிருநது புைங்கனால 
கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க ஒைத்திறகு ்கனாஞ்சிபுைம் மண்்டலத்தின 2 ந்கைப் 
வபருநது்கள்மூலம் 20 நற்ட்களும், திண்டிெ்த்திலிருநது புைங்கனால 
கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க ஒைத்திககு விழுப்புைம் மண்்டலத்தின 
1 ந்கைப் வபருநதுமூலம் 10 நற்ட்களும் எ் தி்சரி 30 நற்ட்கள் 
பினெருமனாறு இயக்கப்படுகினை்:-

த
்ட
ம்
 எ

ண்

ெற்க த்ட விெைம் ெழி
நற

்ட
்க
ளி

ன
 

எ
ண்

ணி
க
ற
்க

ப
ய
ணி

்க
ள்
 

அ
்ட
ர்
வு
 %

T 12 ந்கைம் மதுைனாநத்கம்-
ஒைத்தி

புைங்கனால 
கூடடுச்சனாறல

10 45.73

T23 ந்கைம் மதுைனாநத்கம்-
ஒைத்தி-
விண்ணம்பூண்டி

புைங்கனால 
கூடடுச்சனாறல

10 45.50

T9 ந்கைம் திண்டிெ்ம்-
எலப்பனாக்கம்

புைங்கனால 
கூடடுச்சனாறல

10 51.67

எ்வெ, வமறகூறியெனாறு அறை மணி வநைத்திறகும் குறைெனா் 
இற்டவெளியில புைங்கனால கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க நனாள் முழுெதும் 
வபருநது்கள் இயக்கப்படுகினை் மறறும் வமறகூறிய அற்த்துப் 
வபருநது்களும் புைங்கனால கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க நினறு வசலகினை். 
எ்வெ, இவ்வியக்கங்கவை புைங்கனால கூடடுச்சனாறல பயணி்களின 
வபருநது வதறெககு வபனாதுமனா்தனா்க ்கருதப்படுகிைது.
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87—

நபருநதுகள் நினறு வசல்லுதல்

வினா எண் 47786—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, ்க்டம்பூர் ஊைனாடசி, சீத்தைம் 
கூடவைனாடு அருகில வபருநது நினறு வசலல அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, ்க்டம்பூர் ஊைனாடசி, 
தீட்டனாைம் கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க வசலலும் அற்த்துப் 
வபருநது்களும் தீட்டனாைம் கூடடுச்சனாறல அருகில நினறு 
வசலகினை். தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்கம் (விழுப்புைம்) 
ெறையறுக்கப்பட்டது. ்கனாஞ்சிபுைம் மண்்டலம்மூலம் மதுைனாநத்கம்-
உத்திைவமரூர், எலப்பனாக்கம்-தனாம்பைம் ெழித்த்டத்தில இயஙகும் 
வபருநது்கள் ்க்டம்பூர் ஊைனாடசி, தீட்டனாைம் கூடடுச்சனாறல ெழியனா்க 
இயக்கப்படுகிைது.

த்டம் 
எண்

ெற்க த்ட விெைம் ெழி
பயணி்கள் 
அ்டர்வு %

T 15 ந்கைம் மதுைனாநத்கம்-
உத்திைவமரூர்

தீட்டனாைம் 
கூடடுச்சனாறல

47.54

T 14 ந்கைம் மதுைனாநத்கம்-
உத்திைவமரூர்

தீட்டனாைம் 
கூடடுச்சனாறல

44.54

77 A புைந்கைம் எலப்பனாக்கம்-
தனாம்பைம்

தீட்டனாைம் 
கூடடுச்சனாறல

49.44

இப்வபருநது்கள் அற்த்தும் தீட்டனாைம் கூடடுச்சனாறல அருகில 
நினறு வசலகினை்.
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88—

நபருநதுகள் நினறு வசல்லுதல்

வினா எண் 47787—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, பூதூர் ஊைனாடசி, பூதூர், ச்கனாயந்கர், 
பூதூர் ்கனாலனி ஆகிய ஊர்்களில வபருநது நினறுவசலல அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, பூதூர் ஊைனாடசி, 
பூதூர், ச்கனாயந்கர், பூதூர் ்கனாலனி ஆகிய ஊர்்களின ெழியனா்க 
வசலலும் அற்த்துப் வபருநது்களும் வமறகுறிப்பி்டப்படடுள்ை 
ஊர்்களில வபருநது நிறுத்தத்தில நினறு வசலகினை். தமிழநனாடு 
அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்கம் (விழுப்புைம்) ெறையறுக்கப்பட்டது. 
்கனாஞ்சிபுைம் மண்்டலம்மூலம் வசங்கலபடடு-பூதூர், வசங்கலபடடு-
நீலமங்கைம், வசங்கலபடடு-தச்சூர் கூடடுவைனாடு ெழித்த்டத்தில 
இயஙகும் வபருநது்கள் அற்த்தும் ஏறவ்க்வெ பூதூர், ச்கனாயந்கர், 
பூதூர் ்கனாலனி வபருநது நிறுத்தத்தில நினறு வசலகினை்.

89—

நபருநதுகள் நினறு வசல்லுதல்

வினா எண் 47788—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, வதனாழுப்வபடு கிைனாமம், வசனற்-
திண்டுக்கல வதசிய வநடுஞ்சனாறல வதனாழுப்வபடு வபருநது நிறுத்தத்தில 
அற்த்து வபருநது்களும் நினறு வசலல அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) “தமிழநனாடு அைசுப் வபனாககுெைத்துக ்கழ்கம் 

(விழுப்புைம்) ெறையறுக்கப்பட்டது, ்கனாஞ்சிபுைம் மண்்டலத்தின 
4 ந்கைப் வபருநது்கள்மூலம் 30 நற்ட்கள் மறறும் 13 புைந்கைப் 
வபருநது்கள்மூலம் 42 நற்ட்களும், திருெண்ணனாமறல மண்்டலத்தின 
ஒரு புைந்கைப் வபருநதுமூலம் 4 நற்ட்கள் எ் தி்சரி இயக்கப்படும் 76 
நற்ட்களும், வசனற்-திண்டுக்கல வதசிய வநடுஞ்சனாறலயிலுள்ை 
வதனாழுப்வபடு ெழியனா்க இயக்கப்படுகினை். டீலகஸ் வபருநது்கள் 
நீங்கலனா்க வமறகூைப்பட்ட வபருநது்கள் அற்த்தும் வதனாழுப்வபடு 
வபருநது நிறுத்தத்தில நினறு வசலகினை்.”
90—

நபருநதுத் த்டத்திற் நீடடிப்பு வசயதல் 
வினா எண் 48957—திரு. சோ. ராகசந்திரன: மனாண்புமிகு 

வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

வநயவெலி வதனாகுதி, பண்ருடடி ஊைனாடசி ஒனறியம், 
கீழமனாம்படடு ஊைனாடசி, ்க்டலூரிலிருநது சனாட்டமனாம்படடு ெறை 
இயக்கப்படும் வபருநறத புதுப்பனாறையம் ெறை நீடடிப்பு வசயய 
அைசு முனெருமனா?
விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

்க்டலூர் பணிமற்மூலம் ்க்டலூர்-சனாட்டமனாம்படடு 
இயக்கப்படும் ந்கைத் த்டம் எண் T15 வபருநது புதுப்பனாறையம் ெறை 
நனாள் ஒனறுககு 3 நற்ட்கள் இயக்கப்படடு ெருகினை்.
91—

நபருநதுத் த்டத்தில் மனாற்ைம் வசயதல்
வினா எண் 48958—திரு. சோ. ராகசந்திரன: மனாண்புமிகு 

வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
 வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

வநயவெலி வதனாகுதி, பண்ருடடி ஊைனாடசி ஒனறியம், 
கீழமனாம்படடு ஊைனாடசி, பண்ருடடியிலிருநது குள்ைனசனாெடி 
ெறை வசலலும் வபருநறத கீழமனாம்படடு ெழியனா்க இயக்க அைசு 
முனெருமனா?
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விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 

அமைசசர்: 
பண்ருடடி பணிமற்யிலிருநது வபருநது்களின த்டம் எண்்கள் 

T6 மறறும் T18 மூலம் பண்ருடடியிலிருநது குள்ைனசனாெடிககு 
கீழமனாம்படடு ெழியனா்க நனாவைனானறுககு 16 நற்ட்கள் இயக்கப்படடு 
ெருகினை்.

92—
நபருநது ெசதி

வினா எண் 49828—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சி்றுப்பனாக்கம் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், ஒைத்தூர் ஊைனாடசி, ஒைத்தூருககு வபருநது்கள் இயக்க 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சி்றுப்பனாக்கம் 

ஊைனாடசி ஒனறியம், ஒைத்தூர் ஊைனாடசி, ஒைத்தூருககு வபருநது 
ெசதி உள்ைது. மதுைனாநத்கம்-எலப்பனாக்கம் ெழித்த்டத்தில ஒைத்தூர் 
கூடடுச்சனாறலயிலிருநது ஒைத்தூர் சுமனார் 1 கி.மீ. வதனாறலவில 
அறமநதுள்ைது. ஒைத்தூர் ெழியனா்க ஒரு ந்கைப் வபருநதுமூலம் 
்கனாறல 2 நற்ட்கள், மனாறல 2 நற்ட்கள் எ் தி்சரி 4 நற்ட்கள் 
இயக்கப்படுகினை். பயனபனாடு 50 விழுக்கனாடடிறகும் குறைெனா்க 
இருநதவபனாதிலும் பள்ளி மனாணெர்்கள் மறறும் வபனாதுமக்கள் 
வதறெக்கனா்க இயக்கப்படுகிைது.

த்டம் 
எண்

ெற்க த்ட விெைம் ெழி
நற்ட்களின 
எண்ணிகற்க

பயணி்கள் 
அ்டர்வு %

T 13 ந்கைம் மதுைனாநத்கம்-
எலப்பனாக்கம்

அ்கலி-
மனாத்தூர்

4 40.11
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93—

கூடுதல் நபருநதுகள்

வினா எண் 49829—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சிறுப்பனாக்கம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
விைனாங்கனாடு ஊைனாடசி, விைனாங்கனாடடிறகு கூடுதல வபருநது்கள் 
இயக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம்-வசயயூர் (ெழி) சித்தனாமூர் 
ெழித்த்டத்தில விைனாங்கனாடு கூடடுச்சனாறலயிலிருநது விைனாங்கனாடு 
சுமனார் 1 கி.மீ. வதனாறலவில உள்ைது. விைனாங்கனாடு கூடடுவைனாடு 
ெழியனா்க 2 ந்கைத் த்டங்களினமூலம் 22 நற்ட்கள், நனானகு புைந்கைத் 
த்டங்களினமூலம் 14 நற்ட்கள் எ் தி்சரி 36 நற்ட்கள் பினெருமனாறு 
இயக்கப்படுகினை்.

த்டம் 
எண்

ெற்க த்ட விெைம் ெழி

நற
்ட
்க
ளி

ன
 

எ
ண்

ணி
க
ற
்க

ப
ய
ணி

்க
ள்
 

அ
்ட
ர்
வு
 %

T 7 / A 
& B

ந்கைம் மதுைனாநத்கம்-
வசயயூர்

சித்தனாமூர் 22 45.12

81 புைந்கைம் வசனற்-
வ்கனாைத்தூர்

சித்தனாமூர்-
வசயயூர்

4 81.99

81G புைந்கைம் வசங்கலபடடு-
்க்டப்பனாக்கம்

சித்தனாமூர்-
வசயயூர்

4 91.29
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த்டம் 
எண்

ெற்க த்ட விெைம் ெழி

நற
்ட
்க
ளி

ன
 

எ
ண்

ணி
க
ற
்க

ப
ய
ணி

்க
ள்
 

அ
்ட
ர்
வு
 %

81M புைந்கைம் வசனற்-
முற்கயூர்

சித்தனாமூர்- 
வசயயூர்

4 74.95

81A புைந்கைம் மைக்கனாணம்-
வசனற்

வசனாத்துப்பனாக்கம்- 
சித்தனாமூர்- 
வசயயூர்

2 96.52

36

வநைடியனா்கவும், பகுதிெனாரியனா்கவும் குறுகிய வநை இற்டவெளியில 
வபனாதுமனா் வபருநது ெசதி உள்ைதனால, விைனாங்கனாடு பகுதி 
மக்களுககு தறவபனாறதய இவ்வியக்கங்கவை வபனாதுமனா்தனா்க 
்கருதப்படுகிைது. எ்வெ, கூடுதல வபருநது்கள் இயககுெதற்கனா் 
அெசியம் எழவிலறல.

94—
சுற்றுச்சுெர்

வினா எண் 23563—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ஆதி 
திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
விைநத்கண்்டத்திலுள்ை ஆதி திைனாவி்டர் நல நடுநிறலப் பள்ளிககு 
சுறறுச்சுெர் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். ராஜதைடசுமி, ஆதி திராவிடர் ைற்றும் 

ேழஙகுடியினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி ஒனறிய விைநத்கண்்டம் 

(வசனாழபுைம்) ஆதி திைனாவி்டர் நல நடுநிறலப் பள்ளியில, சர்ெ 
சிக ஷனா அபியனான நிதியுதவித் திட்டத்தின (SSA) மூலம் 2011-2012 
ஆம் நிதியனாண்டில சுறறுச்சுெர் ரூ.1.40 இலடசம் மதிப்பீடடில ்கடடி 
முடிக்கப்படடு, பயனபனாடடில உள்ைது.
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95—

கூடுதல் ெகுப்பறைகள்

வினா எண் 43344—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ஆதி 
திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ஒனறியம், 
வசனாழபுைத்தில உள்ை ஆதி திைனாவி்டர் நலப் பள்ளியில கூடுதல 
ெகுப்பறை்கள் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். ராஜதைடசுமி, ஆதி திராவிடர் ைற்றும் 
ேழஙகுடியினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதிககுடபட்ட  
வசனாழபுைம் அைசு ஆதி திைனாவி்டர் நல நடுநிறலப் பள்ளியில  
தறவபனாது 38 மனாணெ/மனாணவி்கள் ்கலவி பயினறு ெருகிைனார்்கள். 
பள்ளியில உள்ை ஒரு R.C.C. ்கட்ட்டத்தில இைண்டு தைங்கள் (தறை 
தைம்-3 ெகுப்பறை்கள் மறறும் முதல தைத்தில 2 ெகுப்பறை்கள்) 
உள்ை். வமறபடி, 5 ெகுப்பறை்கவை தறவபனாதுள்ை மனாணெ/
மனாணவி்களின எண்ணிகற்கககு வபனாதுமனா்தனா்க உள்ைது. எ்வெ, 
கூடுதல ெகுப்பறைக ்கட்ட்டங்கள் ்கட்ட வெண்டிய அெசியம் 
எழவிலறல.

96—

கு்டமுழுக்கு 

வினா எண் 34914—திரு. அ. நல்ைெம்பி: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருப்பத்தூர் வதனாகுதி, ம்டெனாைம் கிைனாமத்தில உள்ை 
அருள்மிகு ~ அங்கநனாதீஸ்ெைர் திருகவ்கனாயிலுககு திருப்பணி  
வசயது கு்டமுழுககு ந்டத்த அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் ெட்டம், 
ம்டெனாைம், அருள்மிகு அங்கநனாதீஸ்ெைர் திருகவ்கனாயில சுெனாமி 
சன்தி, விமனா்ம், அம்பனாள் சன்தி மறறும் விமனா்ம் முனமண்்டபம், 
இைனாஜவ்கனாபுைம், திருமதிலசுெர் ஆகியெறறை புதுப்பித்து திருப்பணி 
வமறவ்கனாள்ை மண்்டல மறறும் மனாநில அைவிலனா் வதனானறமெனாயநத 
திருகவ்கனாயில்கள் திருப்பணிக குழுவின பரிநதுறை மறறும்  
மனாண்பறம உயர் நீதிமனைத்தனால அறமக்கப்பட்ட ெலலுநர்  
குழுவின ஒப்புதல வபறறு, அத்டிப்பற்டயில மதிப்பீடு தயனார்  
வசயது, திருப்பணி வமறவ்கனாள்ெதறகு ந்டெடிகற்க 
வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

97—
பூசனாரி நிைமித்தல்

வினா எண் 43395—டாக்டர் (திருைதி) பூஙக்காமெ: மனாண்புமிகு 
இநது சமய மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

ஆலஙகுைம் வதனாகுதி, ்கற்டயம் ஒனறியம், ்க்ட்னா அறண 
வ்கனாைக்கநனாதர் வ்கனாயிலுககு பூசனாரிறய நியமிக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

திருவநலவெலி மனாெட்டம், அம்பனாசமுத்திைம் ெட்டம், 
சிெறசலம் அருள்மிகு வ்கனாைக்கநனாதர் திருகவ்கனாயிலனா்து 
்கைக்கனாடு முண்்டநதுறை புலி்கள் பனாது்கனாக்கப்பட்ட ெ் பகுதியில 
அறமநதுள்ைது. இத்திருகவ்கனாயிலில பணிபுரிநத திரு. அருணனாசலம் 
எனகிை பூசனாரி ெயது முதிர்வு ்கனாைணமனா்க ஓயவுவபறை பின்ர்  
இெர் வதனா்டர்நது தற்கனாலி்கமனா்க பணிபுரிநது ெருகிைனார். 
இத்திருகவ்கனாயில ெ்க்கடடுப்பனாடு மிகுநத பகுதியில 
அறமநதிருப்பதனாலும், சுமனார் மூனறு கிவலனா மீட்டர் தூைம் 
மறலப்பகுதியில ந்டநது வசனறு பூறஜ வசயய வெண்டியிருப்பதனாலும், 
புதியதனா்க பூசனாரியனா்க பணிபுரிய தகுதியனா் நபர்்கள் யனாரும் 
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முனெைவிலறல. வமறபடி, திருகவ்கனாயில பூசனாரியனா்க பணிபுரிய 
தகுதியனா் நபர்்கள் விண்ணப்பிககும் படசத்தில உரிய முறையில 
இநது சமய மறறும் அைநிறலயங்கள் துறையினமூலம் பூசனாரி 
நியம்ம் வசயயப்படும்.

98—

படித்துறைறை விரிவுபடுத்துதல்

வினா எண் 47328—திரு. கவ.தோ. சிவசுப்பிரைணி: மனாண்புமிகு 
இநது சமய மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

வமனா்டககுறிச்சி வதனாகுதி, மண்ணனாதனாம்பனாறையம் ஊைனாடசியில 
உள்ை அருள்மிகு குலவிைககு அம்மன திருகவ்கனாயில அருவ்க உள்ை 
படித்துறைறய விரிவுபடுத்த அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

ஈவைனாடு மனாெட்டம், வமனா்டககுறிச்சி வதனாகுதி, 
மண்ணனாதனாம்பனாறையம் ஊைனாடசி, நஞ்றச ்கனாைமங்கலம் 
அருள்மிகு குலவிைககு அம்மன திருகவ்கனாயிலுககு வபனாதிய 
நிதி ெசதி இலறல. எ்வெ, திருகவ்கனாயிலின முனபுைம் உள்ை 
்கனாவெரி ஆறறின படித்துறைறய சுறறுலனாத் துறை மறறும் வபனாதுப் 
பணித் துறைமூலம் விரிவுபடுத்தி்ட திருகவ்கனாயில நிருெனா்கத்தனால 
ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.

99—
அன்தனா்த் திட்டம்

வினா எண் 47406—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசலம் குற்க அருள்மிகு ்கனாளியம்மன, மனாரியம்மன 
திருகவ்கனாயிலில அன்தனா்த் திட்டத்திற் வசயலபடுத்த அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசலம் மனாெட்டம், வசலம் ெட்டம் குற்க 
அருள்மிகு ்கனாளியம்மன, மனாரியம்மன திருகவ்கனாயிலில வபனாதிய 
இ்டெசதி மறறும் நிதி ெசதி இலறல. எ்வெ, இத்திருகவ்கனாயிலில 
அன்தனா்த் திட்டத்திற் வசயலபடுத்த இயலனாத சூழநிறல 
உள்ைது.

100—

திருக்நகனாயிறை பு்ரறமத்தல்

வினா எண் 48951—திரு. ஆர். ்ககைஷ்: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, வமலகுநதனா ஊைனாடசி, அம்வபத்்கர் 
ஆதி திைனாவி்டர் குடியிருப்புப் பகுதியில உள்ை அருள்மிகு 
மனாரியம்மன திருகவ்கனாயிறல பு்ைறமக்க நிதி உதவி ெழங்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ர்  
ெசிககும் பகுதியிலுள்ை திருகவ்கனாயில்களுககு திருப்பணி  
வசயதி்ட நிதியுதவி ெழஙகும் திட்டத்தினகீழ அைசனாறண (நிறல) 
எண் 190, சுறறுலனா, பண்பனாடு மறறும் அைநிறலயங்கள் (அநி5-1) 
துறை, நனாள் 23-10-2018-னபடி, உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, வமலகுநதனா 
ஊைனாடசி, அம்வபத்்கர் ஆதி திைனாவி்டர் குடியிருப்பு பகுதியில  
உள்ை அருள்மிகு மனாரியம்மன திருகவ்கனாயிறல பு்ைறமக்க  
2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில ரூ.1,00,000/- நிதி ஒதுககீடு 
வசயயப்படடுள்ைது.
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படடிைல் 3
1—

வீடுகள் கடடுதல்
வினா எண் 48431—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 

துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வ்கனாயம்புத்தூர் மனாெட்டம், ஆற்மறல ெட்டம், 
வெடற்டக்கனாைனபுதூர் வபரூைனாடசி, வசத்துமற்ட அண்ணனாந்கர் 
பகுதியில தமிழநனாடு குடிறசப் பகுதி மனாறறு ெனாரியத்தினமூலம் 
வீடு்கள் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம், துமை முெைமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) ஆம். வதனாறலவநனாககு திட்டம் 2023-னகீழ 

குடிறசப் பகுதி்கைறை ந்கைங்கள் அறமககும் திட்டத்தினகீழ ந்கை 
குடிறசப் பகுதிெனாழ குடும்பங்களுககு வெடற்டக்கனாைனபுதூர் 
வபரூைனாடசியில 617 தனி வீடு்கள் ரூ.1,851.00 இலடசங்கள் வசலவில 
்கட்ட றமய மறறும் மனாநில அைசு்களின ஒப்புதல வபைப்படடு, 
பணி்கள் நற்டவபறறு ெருகினை். 

வமறகூைப்பட்ட ஒப்புதலின ஒரு பகுதியனா்க இப்வபரூைனாடசியில 
ெனார்டு எண் 11-ல உள்ை அண்ணனா ந்கர் பகுதியில 95 வீடு்கள் ்கட்ட 
அனுமதி வபைப்படடு 9 வீடு்களுக்கனா் பணி்கள் முனவ்றைத்தில 
உள்ை் மறறும் ெனார்டு 12-ல உள்ை வசத்துமற்ட பகுதியில 20 வீடு்கள் 
்கட்ட ஒப்புதல வபைப்படடு பணி்கள் வதனா்டங்கப்ப்டவுள்ை்.

2—
தனார்ச் சனாறைகள் அறமத்தல்

வினா எண் 4613—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வ்கனாயம்புத்தூர் மனாெட்டம், ஆற்மறல ஒனறியம், 
்டனாப்சிலிப் பகுதியில தனார்ச் சனாறல்கள் அறமக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசத்துமற்ட முதல ்டனாப்சிலிப் ெறை உள்ை 13 
கி.மீ. தனார்ச் சனாறல வமம்பனாடடுப் பணி்கள் வமறவ்கனாள்ை முதனறம 
தறலறம ெ்ப் பனாது்கனாெலர் மறறும் தறலறம ெ் உயிரி்க 
்கனாப்பனாைைனால அனுமதி ெழங்கப்படடு, பைம்பிககுைம், வபனாதுப் 
பணித் துறை வசயறவபனாறியனாைைனால தனார்ச் சனாறல வமம்பனாடடுப் 
பணி்கள் தறவபனாது வசயது முடிக்கப்படடுள்ை். 

3—

தனார்ச் சனாறை அறமத்தல்

வினா எண் 6246—திரு. ஆர்.டி. இராைசசந்திரன: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) குன்ம் வதனாகுதி, குன்ம் ெட்டம், வபைளி 
ஊைனாடசிககுடபட்ட ெ்ப் பகுதியிலிருநது பீலெனாடிககுச் வசலலும் 
பனாறதறய தனார்ச் சனாறலயனா்க மனாறறியறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வபைம்பலூர் மனாெட்டம், குன்ம் வதனாகுதியில, 
வபைளி ஊைனாடசிககுடபட்ட ெ்ப் பகுதியிலிருநது இருநது 
பீலெனாடிககுச் வசலலும் மண் சனாறல ெ்ச் சனாறலயனாகும். இது 
சித்தலி ஒதுககு ்கனாடடின ெழியனா்க சுமனார் 3.890 கி.மீ. வசலகிைது. 
்கனாப்புக ்கனாடடின அறிவிகற்கயில 6 வ்கஜம் (5.40மீ) அ்கலத்திறகு 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட பனாறத அனுமதிக்கப்படடுள்ைது. 

இப்பனாறதறய 2016-2017 ஆம் ஆண்டின திட்டமிலலனா  
நிதி ஒதுககீடு Part I (Non-Plan Scheme)-ல தனார்ச் சனாறலயனா்க 
வமம்படுத்த 23-2-2017 ஆம் நனாளிட்ட சுறறுச்சூழல மறறும்  
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ெ்த் துறை அைசனாறண (2D) எண் 12-ல, நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு, 
இச்சனாறல 2017-2018 ஆம் ஆண்டில ரூ.92.50 இலடசம் வசலவில 
தனார்ச் சனாறலயனா்க வமம்படுத்தப்படடுள்ைது. 

4—
மண் சனாறைறை தனார்ச் சனாறைைனாக அறமத்தல்

வினா எண் 7363—திரு. ஆர்.எம். சினனெம்பி: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ஆத்தூர் வதனாகுதி, ஆத்தூர் ெட்டம், றபத்தூர் ஊைனாடசி, 
்கலலுக்கடடு கிைனாமத்திலிருநது இைனாமநனாதபுைம் வசலலும் மண் 
சனாறலறய தனார்ச் சனாறலயனா்க மனாறறியறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) ஆத்தூர் வதனாகுதி, ஆத்தூர் ெட்டம், றபத்தூர் 

ஊைனாடசி, ்கலலுக்கடடு கிைனாமத்திலிருநது இைனாமநனாதபுைம் 
வசலலும் மண் சனாறல, வசலம் ெ்க வ்கனாட்டம், தம்மம்படடி 
ெ்ச்சை்கத்திறகு உடபட்ட பகுதியனாகும். ்கலலுக்கடடு கிைனாமம் 
மறறும் இைனாமநனாதபுைம் கிைனாமத்றத றபத்தூர் ெழியனா்க இறணக்க 
்கனாப்புக்கனாடடிறகு வெளிவய ஏறவ்க்வெ தனார்ச் சனாறல உள்ைது. 
இவதவபனால ெனா்னாபுைம், தெைப்படடி ெழியனா்க ஒரு தனார்ச் சனாறல 
உள்ைது. இநநிறலயில புதியதனா்க வமற்கண்்ட இரு கிைனாமங்கறை 
இறணக்க சனாறல அறமக்க வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல. 

5—
மறைப் பனாறதயில் தனார்ச் சனாறை அறமத்தல்

வினா எண் 7365—திரு. ஆர்.எம். சினனெம்பி: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ஆத்தூர் வதனாகுதி, வபத்தநனாயக்கனபனாறையம் 
ெட்டம், கீழநனாடு ஊைனாடசி, நனா்கலூர் முதல ஆத்தூர் ெட்டம், 
இைனாமநனாயக்கனபனாறையம் ெறை உள்ை மறலப் பனாறதறய தனார்ச் 
சனாறலயனா்க மனாறறியறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ஆத்தூர் வதனாகுதி, வபத்தநனாயக்கனபனாறையம் 
ெட்டம், கீழநனாடு ஊைனாடசி, நனா்கலூர் முதல ஆத்தூர் ெட்டம், 
இைனாமநனாயக்கனபனாறையம் ெறையுள்ை பகுதியனா்து வசலம் ெ்க 
வ்கனாட்டம், ்கலெைனாயனமறலயில அறமநதுள்ைது. வமற்கண்்ட 
நனா்கலூர் கிைனாமத்திறகும், இைனாமநனாயக்கனபனாறையம் கிைனாமத்திறகும் 
இற்டயில நனா்கலூர் ்கனாப்புக ்கனாடு உள்ைது. இநத ்கனாப்புக ்கனாடு 
அறிவிகற்கயில சுமனார் 4.5 கி.மீ. தூைத்திறகு 6 வ்கஜம் அ்கலத்திறகு 
அனுமதிக்கப்பட்ட ெழித் த்டம் உள்ைது. இநத ெழித் த்டத்றத 
தறவபனாது மண் சனாறலயனா்க மறலெனாழ மக்கள் பயனபடுத்தி 
ெருகினை்ர். இநதக ்கனாப்புக ்கனாடடிறகு வெளிவய இருபுைங்களிலும் 
இநத கிைனாமங்கறை இறணக்க ஊை்க ெைர்ச்சித் துறையனால 
தனார்ச் சனாறல அறமக்கப்படடு, பயனபனாடடில உள்ைது. இநத 
்கனாப்புக ்கனாடடுப் பகுதியில அறமநதுள்ை மண் சனாறலறய தனார்ச் 
சனாறலயனா்க அறமக்க வதறெப்படும் ெ் நிலத்றத ஒதுககீடு வசயய 
ெ்ப் பனாது்கனாப்புச் சட்டம், 1980-னகீழ அைசின முன அனுமதி 
வபைப்ப்ட வெண்டும். அைசின முன அனுமதி வபை பயனீடடு 
துறையினமூலம் ெ்ப் பனாது்கனாப்புச் சட்டம், 1980-ன கீழனா் 
பிவைைறண இறணயதைத்தில பதிவெறைம் வசயயப்ப்ட வெண்டும். 
பயனீட்டனாைைனால உரிய முனவமனாழிவு்கறை இறணயதைம்மூலம் 
பதிவெறைம் வசயயப்படும்படசத்தில உரிய ந்டெடிகற்க ெ்த் 
துறையனால வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

6—

சனாறை அறமத்தல்

வினா எண் 7370—திரு. அ. ைருெமுதது: மனாண்புமிகு ெ்த் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வ்கங்கெலலி வதனாகுதி, பச்றசமறலமனாயம்பனாடிககும் 
நி்ங்கறைககும் இற்டவய ெ்த் துறையினமூலம் சனாறல அறமக்க 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தம்மம்படடி ெ்ச்சை்கத்திறகுடபட்ட வபளூர் 
்கனாப்புக ்கனாடடிறகு ெ்டககுப் பகுதியில நி்ங்கறை கிைனாமமும், வதறகு 
பகுதியில பச்றசமறலமனாயம்பனாடி கிைனாமமும் அறமநதுள்ை். 
இவ்விரு கிைனாமங்களுககும் இற்டவய அறமநதுள்ை வபளூர் ்கனாப்புக 
்கனாடடில இவ்விரு கிைனாமங்கறை இறணக்க 3.8 கி.மீ. நீைத்திறகு 
்கனாப்புக ்கனாடு அறிவிகற்கயில 6 வ்கஜம் (5.4 மீட்டர்) அ்கலத்திறகு 
அனுமதிக்கப்பட்ட ெழித் த்டம் உள்ைது. இநத ெழித் த்டம் தறவபனாது 
ந்டநது வசலலும் அைவிறகு மடடுவம உள்ைது. வமலும் இத்தனார்ச் 
சனாறலறய அறமககும்படசத்தில அதி்க நிறலமைங்கள் வெடடும் 
நிறல ஏறபடும். இநத ்கனாப்புக ்கனாடடுப் பகுதியில அறமநதுள்ை 
மண் சனாறலறய தனார்ச் சனாறலயனா்க அறமக்க வெண்டுவமனில 2.05 
எக்டர் ெ் நிலம் ஒதுக்கப்ப்ட வெண்டும். இவ்ெ் நிலத்திற் 
ஒதுககீடு வசயயக வ்கடடு ெ்ப் பனாது்கனாப்புச் சட்டம், 1980-னகீழ 
அைசின அனுமதி வ்கனாரி பயனீட்டனாைைனால (ஊை்க ெைர்ச்சித் துறை) 
பிவைைறண ஏதும் இறணயதைத்தில பதிவெறைம் வசயயப்ப்டவிலறல.

7—

குரஙகுகறளப் பிடித்தல் 

வினா எண் 35657—திரு. ஆர். ்ககைஷ்: மனாண்புமிகு ெ்த் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

நீலகிரி மனாெட்டத்திறகுடபட்ட கிைனாமங்களில உள்ை 
குைஙகு்கறைப் பிடித்து ெ்ப் பகுதியில வி்ட அைசு ஆெ்  
வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

நீலகிரி மனாெட்டத்திறகுடபட்ட கிைனாமங்களில குடியிருப்புப் 
பகுதி்களில வபனாது மக்களுககு இற்டயூறு தநது ெநத குைஙகு்கள் 
ெ்த் துறையனால கூண்டு றெத்துப் பிடித்து அ்டர்நத ெ்ப் பகுதியில 
வி்டப்பட்ட். 
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மூலிறகச் வசடிகறள ெளர்த்தல்
வினா எண் 41696—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 

ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில உள்ை மூலிற்கப் பண்றணயில 
அரிய ெற்க மூலிற்கச் வசடி்கறை ெைர்க்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில உள்ை மூலிற்கப் 

பண்றணயனா்து, 1984 முதல தஞ்சனாவூர் தமிழ பல்கறலக்கழ்க 
ெைனா்கத்தில, பல்கறலக்கழ்கத்திறகு ஒதுக்கப்பட்ட வபனாது 
நிதியிலிருநது உருெனாக்கப்படடு, அரிய ெற்க மூலிற்கச் வசடி்கள் 
ந்டப்படடு, பைனாமரிக்கப்படடு ெருகினை். எ்வெ, இம்மூலிற்க 
பண்றணயில வமலும் மூலிற்கச் வசடி்கள் ெைர்த்து பைனாமரிககும் 
பணி்கள் ெ்த் துறையனால வசயலபடுத்தப்படுெதிலறல. 

9—
குரஙகுகறளப் பிடித்தல்

வினா எண் 48819—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வதனவபைமூர் ஊைனாடசி, ப்வெளி கிைனாமத்தில உள்ை குைஙகு்கறைப் 
பிடித்து ெ்ப் பகுதிககுள் வி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு  

வதனாகுதி, வதனவபைமூர் ஊைனாடசி, ப்வெளி கிைனாமப்  
பகுதி்களில விெசனாயி்களுககும், வபனாது மக்களுககும் இற்டயூறு 
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வசயத குைஙகு்கள் ெ்ப் பணியனாைர்்கைனால கூண்டு றெத்துப் 
பிடித்து, அ்டர்நத ெ்ப் பகுதிககுள் வி்டப்பட்ட். 

10—
குரஙகுகறளப் பிடித்தல் 

வினா எண் 49559—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வதனாண்்டைனாயன பனாடி, வதனாகூர் ஊைனாடசி்களில உள்ை குைஙகு்கறை 
பிடித்து ெ்ப் பகுதியில வி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 

அமைசசர்: 
தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 

வதனாண்்டைனாயன பனாடி, வதனாகூர் ஊைனாடசி்களில உள்ை 50-ககும் 
வமறபட்ட குைஙகு்கள் பிடிக்கப்படடு, அறெ ெ்ப் பகுதியில 
வி்டப்பட்ட். 

11—
குரஙகுகறளப் பிடித்தல்

வினா எண் 50861—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வ்கனாத்தஙகுடி ஊைனாடசி, தடடுமனால வதருவில உள்ை குைங்கறைப் 
பிடித்து ெ்ப் பகுதிககுள் வி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் 

ஊைனாடசி ஒனறியம், வ்கனாத்தஙகுடி ஊைனாடசி, தடடுமனால வதருவில 
உள்ை வபனாது மக்களுககு இற்டயூறு தநது ெநத குைஙகு்கறை கூண்டு 
றெத்துப் பிடித்ததில சுமனார் 30 குைஙகு்கள் பிடிக்கப்படடு, அருகில 
உள்ை ெ்ப் பகுதியில வி்டப்பட்ட். 



385வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 9]
12—

வதனாறைநேனாக்கு கருவி அறமத்தல்

வினா எண் 52251—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ெனாலபறை வதனாகுதி, 9-ெது வ்கனாண்ற்ட ஊசி  
ெறைவில சுறறுலனாப் பயணி்கள் இயறற்க அழற்கக ்கண்டு்களிக்க 
வதனாறலவநனாககு ்கருவி அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ெனாலபனாறை வசலலும் பகுதியிலுள்ை 9-ெது 
வ்கனாண்ற்ட ஊசி ெறைவு, ஆற்மறலப் புலி்கள் ்கனாப்ப்கத்தின 
உள்மண்்டல பகுதியனாகும். இப்பகுதியனா்து தமிழநனாடடின மனாநில 
ெ் உயிரி்மனா் ெறையனாடு்களின ெனாழவி்டமனாகும். குறிப்பனா்க, 
இநத 9-ெது வ்கனாண்ற்ட ஊசி ெறைவுப் பகுதியில சுமனார்  
20-ககும் வமறபட்ட ெறையனாடு்கள் நனாள்வதனாறும் ந்டமனாடும். இெறறை 
பனாது்கனாப்பதறவ்கனறு தனியனா்க பனாது்கனாப்பு பணியனாைர்்கள் 
அமர்த்தப்படடு, பனாது்கனாக்கப்படடு ெருகினை். 

எ்வெ, இப்பகுதியில வதனாறலவநனாககு ்கருவி 
அறமக்கப்படும்படசத்தில அதி்கைவில சுறறுலனாப் பயணி்களும், 
சுறறுலனா ெனா்க்ங்களும் வபருகுெதறகு ெனாயப்பு ஏறபடடு,  
அத்னால ெறையனாடு்களின ெனாழவி்டம் மறறும் சுறறுச்சூழல 
பனாதிப்பு ஏறபடும். தவிை, வதனாறலவநனாககு ்கருவி அறமப்பதற்கனா் 
பனாது்கனாப்பனா் நிலப்பைப்பு இலலனாத ்கனாைணத்தி்னால இஙகு 
வதனாறலவநனாககு ்கருவி அறமப்பதறகு ெழிெற்கயிலறல. 

13—

சினிமனா ப்டப்பிடிப்பு ே்டத்துதல்

வினா எண் 52252—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) ெனாலபனாறை மறலப் பகுதியில ெ்த் துறை அனுமதியு்டன 
சினிமனா ப்டப்பிடிப்பு ந்டத்த அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனிவாசன, வனத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) ெனாலபனாறை பகுதியிலுள்ை ெ்ப் பகுதி்கள் 

முழுெதும் ஆற்மறல புலி்கள் ்கனாப்ப்கத்தின உள்மண்்டல பகுதியனா்க 
உள்ைதனால வதசிய புலி்கள் ஆறணயத்தின ெழி்கனாடடுதலினபடி 
சினிமனா ப்டப்பிடிப்பு ந்டத்த அனுமதிக்க ெழிெற்கயிலறல. 

14—

ஆசிரிைர் பணியி்டஙகறள நிரப்புதல்
வினா எண் 57410—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 

பள்ளிக ்கலவி, இறைஞர் நலன மறறும் விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, வதனவபைமூர் ஊைனாடசி, 
ப்வெளியில உள்ை உயர்நிறலப் பள்ளியில ்கனாலியனா்க உள்ை 
ஆசிரியர் பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, ேளளிக் ்கல்வி, 

இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத தும்ற அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு  

வதனாகுதி, வதனவபைமூர் ஊைனாடசி, ப்வெளியில உள்ை  
அைசு உயர்நிறலப் பள்ளியில 6 முதல 10 ெறையுள்ை ெகுப்பு்கள் 
வசயலபடடு ெருகினை். இப்பள்ளியில 1 தறலறம ஆசிரியர் 
பணியி்டமும், 6 பட்டதனாரி ஆசிரியர் பணியி்டங்களும், 1 
உ்டற்கலவி ஆசிரியர் பணியி்டமும் அனுமதிக்கப்படடு, அற்த்து 
பணியி்டங்களிலும் ஆசிரியர்்கள் நியமிக்கப்படடுள்ை்ர். தறவபனாது 
மனாணெர்்களின எண்ணிகற்க 91 ஆ்க உள்ைது. மனாணெர்்களின 
எண்ணிகற்கயின அடிப்பற்டயில கூடுதலனா்கவெ ஆசிரியர்்கள் 
பணிபுரிநது ெருகினை்ர். எ்வெ, கூடுதலனா்க ஆசிரியர் 
பணியி்டங்கறை நிைப்பும் அெசியம் எழவிலறல. 
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நிைனாை விறைக் கற்டக்குக் கட்ட்டம்

வினா எண் 28238—திரு. அ. நல்ைெம்பி: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருப்பத்தூர் வதனாகுதி, ்கநதிலி ஒனறியம், வபைனாம்படடு 
சி.2579 கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தின வமற்கத்தியனானூர் வி்னாய்கபுைம் 
பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்டககு ்கட்ட்டம் ்கட்ட அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் வதனாகுதி,  
்கநதிலி ஊைனாடசி ஒனறியம், சி.2579 வபைனாம்படடு வதனா்டக்க 
வெைனாண்றம கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில 
வசயலபடடுெரும் வி்னாய்கபுைம் பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்டககு 
புதிய அைசு ்கட்ட்டம் ்கட்டப்படடு, 13-12-2018 முதல அப்புதிய 
்கட்ட்டத்தில வசயலபடடு ெருகிைது. 

16—

நிைனாை விறைக் கற்டயில் வபனாருடகறள விற்பற் வசயதல்

வினா எண் 37766—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனாழெைம் ஒனறியம், கும்மனூர் 
கிைனாமத்திலுள்ை BP 042 நியனாய விறலக ்கற்டயில அற்த்துப் 
வபனாருட்களும் விறபற் வசயய அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

திருெள்ளூர் மனாெட்டம், வசனாழெைம் ஒனறியம், வசனாழெைம் 
வதனா்டக்க வெைனாண்றம கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தின 
்கடடுப்பனாடடினகீழ கும்மனூர் முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 512 
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குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு ெருகிைது. இநநியனாய விறலக 
்கற்டயில ஒவ்வெனாரு மனாதமும் குடும்ப அடற்டதனாைர்்களுககு 
அற்த்துப் வபனாருட்களும் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. வமலும் டீ தூள், 
அைசு உப்பு ஆகியறெ மனாதநவதனாறும் குடும்ப அடற்டதனாைர்்களுககு 
அெர்்களின விருப்பத்தினவபரில விநிவயனா்கம் வசயயப்படடு 
ெருகினை். 

17—
புதிை கட்ட்டம் கடடுதல்

வினா எண் 48005—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

திருெள்ளூர் வதனாகுதி, ்க்டம்பத்தூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
இருைஞ்வசரி ஊைனாடசியிலுள்ை நியனாய விறலக ்கற்டறய 
இைண்்டனா்கப் பிரித்து ஒவ்வெனானறுககும் புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

திருெள்ளூர் மனாெட்டம், திருெள்ளூர் வதனாகுதி, ்க்டம்பத்தூர் 
ஊைனாடசி ஒனறியம், வபைம்பனாக்கம் வதனா்டக்க வெைனாண்றமக 
கூடடுைவு ்க்டன சங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில இருைஞ்வசரி முழுவநை 
நியனாய விறலக ்கற்ட 540 குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு 
ெருகிைது. அைசு ெழி்கனாடடி வநறி்களினபடி, கிைனாமப் பகுதியில புதிய 
பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்ட வ்கனாரும் பகுதியில குறைநதபடசம் 
150 குடும்ப அடற்ட்கள் இருக்க வெண்டும், பிரிக்கப்பட்டபின தனாய 
அங்கனாடியில 500 குடும்ப அடற்ட்கள் இருக்க வெண்டும் மறறும் 
பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்ட வ்கனாரும் பகுதியில அைசுக ்கட்ட்டம்/
பஞ்சனாயத்துக ்கட்ட்டம் இருக்க வெண்டும். இருைஞ்வசரி நியனாய 
விறலக ்கற்டயில 540 குடும்ப அடற்ட்கள் மடடுவம உள்ைதனால, 
இக்கற்டறய இைண்்டனா்கப் பிரிககும்படசத்தில, தனாய நியனாய 
விறலக ்கற்டயில 500 குடும்ப அடற்ட்களுககும் குறைெனா்கவெ 
இருககும் எனபதனால அைசின நிபநதற்்கள் பூர்த்தியனா்கனாத 
நிறலயில இருைஞ்வசரி ஊைனாடசியிலுள்ை நியனாய விறலக ்கற்டறய 
இைண்்டனா்கப் பிரிக்க சனாத்தியககூறு்கள் இலலனாததனால, அெறறிறகு 
புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடும் வநர்வு எழவிலறல. 
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கூடடுைவு ெஙகிறை வசைல்படுத்துதல்

வினா எண் 50377—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஒனறியம், பனாறலயப்படடி 
வதறகு ஊைனாடசியில உள்ை கூடடுைவு ெஙகிறய மீண்டும் 
வசயலபடுத்த அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு  
சட்டமனை வதனாகுதிககு உடபட்ட பூதலூர் ஒனறியம், பனாறலயப்படடி 
வதறகு ஊைனாடசிறய வசர்நதெர்்கள் 3 கிவலனா மீட்டர் வதனாறலவில 
உள்ை வசஙகிப்படடி வதனா்டக்க வெைனாண்றம கூடடுைவுக ்க்டன 
சங்கத்தில உறுப்பி்ைனா்க வசர்நது ்க்டன வபறறு பய்ற்டநது 
ெருகினை்ர். 

பனாறலயப்படடி வதறகு ஊைனாடசியின மக்கள் வதனாற்க 2,510 
ஆகும். இதில வசஙகிப்படடி வதனா்டக்க வெைனாண்றம கூடடுைவுக 
்க்டன சங்கத்தில உறுப்பி்ைனா்க உள்வைனார் எண்ணிகற்க 252 
மடடுவம ஆகும். 

வமலும், அைசனாறண (டி) எண் 376, கூடடுைவு, உணவு மறறும் 
நு்கர்வெனார் பனாது்கனாப்புத் துறை, நனாள் 3-10-2006-ல புதிதனா்க 
வதனா்டக்க வெைனாண்றம கூடடுைவுக ்க்டன சங்கங்கறை துெக்க 
வதரிவிக்கப்படடுள்ை நிபநதற்்களில புதிதனா்க வதனா்டங்கப்படும் 
சங்க எலறலககுள் குறைநதபடசம் 2000 வஹகவ்டர் அலலது 4950 
ஏக்கர் பயிரி்டககூடிய நிலப்பைப்பு இருத்தல வெண்டும். ஆ்னால, 
பனாறலயப்படடி கிைனாமத்தில பயிரி்டககூடிய நிலப்பைப்பு 689 
வஹகவ்டர் மடடுவம உள்ை நிறலயில, வமறபடி அைசனாறணயில 
வதரிவிக்கப்படடுள்ை நிபநதற் பூர்த்தியனா்கனாத ்கனாைணத்தி்னால, 
பனாறலயப்படடி கிைனாமத்தில புதிய வதனா்டக்க வெைனாண்றம 
கூடடுைவுக ்க்டன சங்கம் அறமக்க ெனாயப்பு இலறல.
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19—

நிைனாை விறைக் கற்டயில் வபனாருடகள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 50390—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, பூதலூர் ஒனறியம், சிதம்பைபடடி 
கிைனாம மக்களுககு வீமண்படடியிலுள்ை நியனாய விறலக ்கற்டககு 
பதிலனா்க ்கனாத்தனாடடிபடடி நியனாய விறலக ்கற்டயிலிருநது 
வபனாருட்கள் ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு, கூடடு்றவுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், புதுககுடி வதனா்டக்க வெைனாண்றம கூடடுைவுக ்க்டன 
சங்கம் ந்டத்திெரும் புதுககுடி வதறகு முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 
239 குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு ெருகிைது. சிதம்பைப்படடி 
கிைனாமத்றத வசர்நத 20 குடும்ப அடற்டதனாைர்்கள் மடடுவம 
புதுககுடிவதறகு நியனாய விறலக ்கற்டயில பயனவபறறு ெருகிைனார்்கள். 
குடும்ப அடற்டதனாைர்்கள் விரும்பி்னால இறணயத்தினமூலம் 
வநைடியனா்க ்கற்ட மனாறைத்திறகு விண்ணப்பித்து ்கனாத்தனாடடிபடடி 
(பனாறையம்படடி ெ்டககு) ்கற்டககு மனாறறிக வ்கனாள்ைலனாம். 

20—

அடிப்பற்ட ெசதிகள் வசயதல்

வினா எண் 18059—திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தனாம்பைம் வதனாகுதி, தனாம்பைம் ந்கைனாடசி, முத்துைங்கம் 
பூங்கனாவில ்கண்்கனாணிப்புக வ்கமைனா வபனாருத்தவும், ்கழிெறைறய 
வசப்பனி்டவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தனாம்பைம் ந்கைனாடசி, 35-ெது ெனார்டு, முத்துைங்கம் 
பூங்கனாவில ்கண்்கனாணிப்புக வ்கமிைனாக்கள் வபனாருத்தப்படடுள்ை். 
வமலும், ்கழிப்பறை ெசதி்கள் ஏறபடுத்தப்படடு, வபனாது மக்கள் 
பயனபனாடடில உள்ை். 

21—

பணி நிரநதரம் வசயதல்

வினா எண் 22766—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

ஊைனாடசி்களில பணிபுரியும் வதனாகுப்பூதிய பணியனாைர்்கறை 
பணி நிைநதைம் வசயய அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

கிைனாம ஊைனாடசி்களில பணிபுரியும் துப்புைவு பணியனாைர்்களில 
வதனாகுப்பூதிய அடிப்பற்டயில பணிபுரிநது 1-10-2010 அனறு 
மூனைனாண்டு்கள் பணி முடித்த துப்புைவு பணியனாைர்்கள் அற்ெரும் 
அைசனாறண எண் 39, ஊை்க ெைர்ச்சி மறறும் ஊைனாடசித் துறை, 
நனாள் 7-5-2013-னபடி சிைப்பு ்கனாலமுறை ஊதியத்திறகு வ்கனாண்டு 
ெைப்படடுள்ை்ர். வமலும், ஊை்க ெைர்ச்சி மறறும் ஊைனாடசித் 
துறையின அைசனாறண (நிறல) எண் 129, நனாள் 14-9-2013-னபடி மக்கள் 
வதனாற்ககவ்கறப கூடுதலனா்க பணியமர்த்தப்படடு, மூனைனாண்டு 
பணி முடித்த, வதனாகுப்பூதியத்தில பணிபுரியும் துப்புைவு 
பணியனாைர்்களுககு சிைப்பு ்கனாலமுறை ஊதியம் ெழஙகுெதற்கனா் 
பணி்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினை். கிைனாம ஊைனாடசி்களில 
பணிபுரியும் வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி இயககுபெர்்கள் 
பணியனா்து பகுதிவநை பணி எனபதனால நற்டமுறையிலுள்ை 
அைசனாறண்களின அடிப்பற்டயில வதனாகுப்பூதியம் ெழங்கப்படடு 
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ெருகிைது. இநத வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி இயககுபெர்்கறை 
சிைப்பு ்கனாலமுறை ஊதியத்தில பணி நிைநதைம் வசயய 
ெழிெற்கயிலறல. 

22—

வபனாது சுகனாதனார ெளனாகம் அறமத்தல்

வினா எண் 44872—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி, 25-ெது 
ெனார்டு, இையிலவெ நிறலய சனாறலயில வபனாது சு்கனாதனாை ெைனா்கம் 
அறமத்துத்தை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி, 25-ெது ெனார்டு 
இையிலவெ நிறலய சனாறலயில வபனாது சு்கனாதனாை ெைனா்கம் அறமக்க 
ந்கைனாடசிககு வசனாநதமனா்க வபனாதிய இ்ட ெசதி இலறல. ஆதலனால 
இவ்வி்டத்தில ந்கைனாடசிமூலம் வபனாது சு்கனாதனாை ெைனா்கம் அறமக்க 
ெழிெற்க இலறல. 

23—

பூஙகனா திைத்தல்

வினா எண் 46934—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி, வசலெம் 
ந்கரில அம்ரூட திட்டத்தினகீழ ்கட்டப்பட்ட பூங்கனாறெ திைக்க 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத திடடங்கள தசயைாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் ந்கைனாடசி, வசலெம் ந்கரில 
அம்ரூட திட்டத்தினகீழ ரூ.43.421 இலடசம் மதிப்பீடடில 
புதியதனா்க ்கட்டப்பட்ட பூங்கனா 10-3-2019 முதல வபனாது மக்கைனால 
பயனபடுத்தப்படடு ெருகிைது. 

24—

மீன விற்பற் றமைம் அறமத்தல்

வினா எண் 1854—திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு மீன 
ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

ஒவ்வெனாரு ெட்டத்திலும் நவீ் மீன விறபற் றமயம் அறமக்க 
அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில 59 தனியனார் மீன சநறத்கள் 
வசயலபடடு ெருெதனால ஒவ்வெனாரு ெட்டத்திலும் புதிதனா்க 
மீன விறபற் றமயங்கள் அறமககும் திட்டம் ஏதும் அைசின 
பரிசீலற்யில இலறல. 

25—

மீனபிடித் துறைமுகம் வதனா்டஙகுதல்

வினா எண் 22301—திரு. க்க.பி.பி. சாமி: மனாண்புமிகு மீன ெைம் 
மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

திருவெனாறறியூர் வதனாகுதியில விறைவில மீனபிடித் துறைமு்கத்றத 
வதனா்டங்க அைசு முனெருமனா?



394 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

திருெள்ளூர் மனாெட்டம், திருவெனாறறியூர் குப்பத்தில சூறை 
மீனபிடித் துறைமு்கம் அறமத்தி்ட, மத்திய அைசின மீன ெைம் 
மறறும் நீர்ெனாழ உயிரி் ெைர்ப்பு உட்கட்டறமப்பு வமம்பனாடடு 
நிதியத்தின (FIDF) கீழ 200 வ்கனாடி ரூபனாயககு அைசு, நிருெனா்க 
ஒப்புதல ெழஙகியுள்ைது. தறவபனாது ்கடடுமனா்ப் பணி்கள் 
துெங்கப்படடுள்ை்.

26—

முகத்துெனாரஙகறள தூர்ெனாருதல்

வினா எண் 39477—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு மீன 
ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட ்க்டவலனாைங்களில உள்ை 
மு்கத்துெனாைங்கறை தூர்ெனாை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட மீ்ெ கிைனாமங்கைனா் ்க்டலூர் 
சின்குப்பம், முதலியனார் குப்பம் மறறும் ஆலம்பறை குப்பம் 
ஆகிய பகுதி்களில மு்கத்துெனாைங்கள் அறமநதுள்ை். தறவபனாது 
ெறை இம்மூனறு மு்கத்துெனாைங்களும் எவ்வித தற்ட்களுமினறி 
மீன பிடிப்பதறகு ஏதுெனா்க நலல முறையில பைனாமரிக்கப்படடு 
ெருகினை். ஆறறு மு்கத்துெனாைங்கறை சீைறமப்பது வதனா்டர்பனா்க 
மீ்ெ பிைதிநிதி்களி்டமிருநது வ்கனாரிகற்க ஏதும் வபைப்படின உரிய 
ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படும். 

27—

உதவி இைக்குேர் அலுெைகம் அறமத்தல்

வினா எண் 47315—திரு. தச. ராகஜஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
மீன ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் 
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துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கிள்ளியூர் வதனாகுதி, தூத்தூர் பகுதியில மீன துறை உதவி 
இயககுநர் அலுெல்கம் அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார், மீன வ்ளம் ைற்றும் ேணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச சீர்திருதெத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில, நனா்கர்வ்கனாவிறல 
தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு ஒரு மீன துறை துறண இயககுநர் 
அலுெல்கமும், நனா்கர்வ்கனாவில, குைச்சல மறறும் ்கனனியனாகுமரிறய 
தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு மூனறு மீன துறை உதவி இயககுநர் 
அலுெல்கங்களும் நலல முறையில வசயலபடடு ெருகினை். 
குைச்சல, மீன துறை உதவி இயககுநர் ்கடடுப்பனாடடில தூத்தூறை 
தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு மீன துறை ஆயெனாைர் பணியி்டம் 
ஏறபடுத்தப்படடு தூத்தூர் மீ்ெ கிைனாமத்றதச் வசர்நத மீ்ெர்்கைது 
வ்கனாரிகற்க்கள் மறறும் நிெனாைண திட்டங்கள் வபனானை அைசு 
திட்டங்கறை வசயலபடுத்த மீன துறை ஆயெனாைர் பணியனாறறி 
ெருகிைனார். இநநிறலயில வமலும் கூடுதலனா்க/புதிதனா்க ஒரு மீன துறை 
உதவி இயககுநர் அலுெல்கத்றத தூத்தூரில ஏறபடுத்தும் அெசியம் 
எழவிலறல. 

28—

நீதிமனைஙகள் அறமத்தல்

வினா எண் 23730—திரு. அ. பிரபு: மனாண்புமிகு சட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, சின்வசலம் ெட்டத்தில, 
உரிறமயியல மறறும் குறைவியல நீதிமனைங்கள் அறமக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?



396 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம், சடடம், நீதிைன்றங்கள ைற்றும் 
சிம்றசசாமை்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, சின்வசலம் ெட்டத்தில 
மனாெட்ட உரிறமயியல மறறும் குறைவியல நீதிமனைம் அறமப்பது 
வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு எதுவும் அைசின பரிசீலற்யில இலறல. 

29—

கரும்பு நிலுறெத் வதனாறக ெழஙகுதல்

வினா எண் 34810—திரு. அ. நல்ைெம்பி: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருப்பத்தூர் வதனாகுதி, திருப்பத்தூர் கூடடுைவு சர்க்கறை 
ஆறலமூலம் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்ப்ட வெண்டிய ்கரும்பு 
நிலுறெத் வதனாற்கறய ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மத்திய அைசு ஆண்டுவதனாறும், ்கரும்பிறகு 
நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறலறய (Fair and Remunerative 
Price) அகில இநதிய அைவிலும், தமிழநனாடு அைசு, மனாநில அைசு 
பரிநதுறை விறலறயயும் (State Advised Price) அறிவித்து ெநதது. 

முநறதய பருெங்களில இநதிய மறறும் உல்க சநறதயில 
சர்க்கறை மறறும் உபவபனாருட்களின விறபற் விறலயில 
ஏறபட்ட சரிெனால உறபத்திச் வசலவுககும் விறபற் விறலககும் 
இற்டவயயனா் வெறுபனாடு அதி்கரித்து தமிழநனாடடிலுள்ை சர்க்கறை 
ஆறல்கள் நட்டத்றதச் சநதித்த். அத்னால சர்க்கறை ஆறல்கைனால 
விெசனாயி்களுககு ்கனாலத்வத ்கரும்பு விறலயிற் ெழங்க இயலனாத 
சூழநிறல ஏறபடடு நிலுறெயனா்க றெத்துள்ை்.

திருப்பத்தூர் கூடடுைவு சர்க்கறை ஆறல 2018-2018 பருெம் 
ெறை மத்திய அைசின நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறலறய 
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ெழஙகி முடித்து விட்டது. மனாநில அைசு பரிநதுறை விறலறயப் 
வபனாறுத்தெறை 2014-2015 ஆம் பருெம் ெறை நிலுறெயினறி 
விெசனாயி்களுககு ெழஙகி விட்டது. 2015-2016 மறறும் 2016-2017 ஆம் 
பருெங்களில முறைவய ரூ.4.83 வ்கனாடி மறறும் ரூ.5.99 வ்கனாடி மனாநில 
அைசு பரிநதுறை விறல நிலுறெத் வதனாற்கறய திருப்பத்தூர் 
கூடடுைவு சர்க்கறை ஆறலயனால ெழங்கப்ப்ட வெண்டியுள்ைது. 
மனாநில அைசு பரிநதுறை விறல நிலுறெ, ஆறலயின நிதி ஆதனாைத்தின 
அடிப்பற்டயில விெசனாயி்களுககு ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் 
எ்த் வதரிவித்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது. 

30—

வதனாழிற்சனாறைகள் துெஙகுதல்

வினா எண் 38600—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில புதிய வதனாழிறசனாறல்கள் 
துெக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில புதிய 
வதனாழிறசனாறல்கள் அறமககும் திட்டம் ஏதும் தறவபனாது  
அைசின பரிசீலற்யில இலறல. இருப்பினும், தகுநத 
வதனாழிலமுற்வெனார்்கள் ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில புதிய 
வதனாழிறசனாறல்கள் அறமககும் திட்டத்றத வசயலபடுத்துெதற்கனா் 
வசயறகுறிப்பு்கள் மறறும் வதறெயனா் நிதி ஆதனாைங்களு்டன 
முனெநதனால தமிழநனாடு வதனாழில ெைர்ச்சி நிறுெ்ம் (டிடவ்கனா) 
அெர்்களு்டன இறணநது திட்ட சனாத்தியககூறு்கறை ஆைனாயநது 
இத்திட்டத்றத வசயலபடுத்துெதறகு வதறெயனா் ந்டெடிகற்க்கறை 
வமறவ்கனாள்ளும். வமலும், ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில 
முதலீட்டனாைர்்கள் முதலீடு வசயய முனெரும்படசத்தில அெர்்கறை 
்கெரும்விதமனா்க வதனாழில வ்கனாள்ற்க 2014-னபடி வதனாகுப்புச் சலுற்க 
ெழங்கப்படும். 
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31—

கூடடுைவு சர்க்கறர ஆறைறை மீண்டும் வசைல்படுத்துதல்

வினா எண் 46765—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) நனா்கப்படடி்ம் மனாெட்டம், மயிலனாடுதுறை அருவ்க உள்ை 
தறலஞனாயிறு என.பி.வ்க.ஆர்.ஆர். கூடடுைவு சர்க்கறை ஆறலறய 
மீண்டும் வசயலபடுத்த அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) நனா்கப்படடி்ம் மனாெட்டம், மயிலனாடுதுறை 
அருவ்க உள்ை தறலஞனாயிறு, நடிப்பிறசப் புலெர் வ்க.ஆர். ைனாமசனாமி 
கூடடுைவு சர்க்கறை ஆறலயிற் பு்ைறமத்து இயககுெது 
வதனா்டர்பனா் சனாத்தியககூறு அறிகற்க தயனாரிககும் பணி கூடடுைவு 
சர்க்கறை ஆறல்களின வதசிய கூட்டறமப்பிறகு (National Federation 
of Co-operative Sugar Factories) ெழங்கப்படடுள்ைது. கூடடுைவு 
சர்க்கறை ஆறல்களின வதசிய கூட்டறமப்பி்டமிருநது விரிெனா் 
திட்ட அறிகற்க வபைப்பட்டவு்டன ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும். 

32—

விெசனாயிகளுக்கு நிலுறெத் வதனாறக ெழஙகுதல்

வினா எண் 46791—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், குருஙகுைம் அறிஞர் அண்ணனா 
சர்க்கறை ஆறலயில 2015-2016 மறறும் 2016-2017 ஆம் நிதியனாண்டில 
விெசனாயி்களுககு ெழங்க வெண்டிய நிலுறெத் வதனாற்கறய ெழங்க 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) மத்திய அைசு ஆண்டுவதனாறும், ்கரும்பிறகு 

நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறலறய (Fair and Remunerative 
Price) அகில இநதிய அைவிலும், தமிழநனாடு அைசு மனாநில அைசு 
பரிநதுறை விறலறயயும் (State Advised Price) அறிவித்து ெநதது. 

முநறதய பருெங்களில இநதிய மறறும் உல்க சநறதயில சர்க்கறை 
மறறும் உபவபனாருட்களின விறபற் விறலயில ஏறபட்ட சரிெனால 
உறபத்திச் வசலவுககும் விறபற் விறலககும் இற்டவயயனா் 
வெறுபனாடு அதி்கரித்து தமிழநனாடடிலுள்ை சர்க்கறை ஆறல்கள் 
நட்டத்றதச் சநதித்த். இருப்பினும், தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், 
குருஙகுைம் அறிஞர் அண்ணனா சர்க்கறை ஆறல, மத்திய அைசின 
நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறலயிற் 2017-2018 பருெம் ெறை 
நிலுறெயினறி விெசனாயி்களுககு ெழஙகி உள்ைது. 

மனாநில அைசு பரிநதுறை விறல நிலுறெயனா்க 2015-2016 மறறும்  
2016-2017 ஆம் பருெங்களில முறைவய ரூ.12.07 வ்கனாடி மறறும் ரூ.11.79 
வ்கனாடி ெழங்கப்ப்ட வெண்டியுள்ைது. இருப்பினும், 2017-2018 
பருெத்திறகு மத்திய அைசின நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறலககு 
வமல மனாநில அைசு ்டன ஒனறுககு ரூ.200/- வீதம் 2017-2018 அைறெப் 
பருெத்தில அைறெ வசயத ்கரும்பிறகு உறபத்திக்கனா் ஊக்கத் 
வதனாற்கயனா்க விெசனாயி்களின ெஙகிக ்கணககிறகு வநைடியனா்க 
ெழஙகியுள்ைது. வமலும், ்க்டநத பருெங்களின மனாநில அைசு 
பரிநதுறை விறல நிலுறெத் வதனாற்கறய ஆறலயின நிதி நிறலறம 
வமம்பனாடு அற்டநதவு்டன விெசனாயி்களுககு ெழங்க ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படும். 

33—
நேரடி வேல் வகனாள்முதல் நிறைைம் அறமத்தல்

வினா எண் 50163—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணத்றத அடுத்த வதெவ்னாற்ட கிைனாமத்தில 
உள்ை வநைடி வநல வ்கனாள்முதல நிறலயத்றத திைக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ந்டப்பு வ்க.எம்.எஸ். 2018-2019 ஆம் வ்கனாள்முதல 
பருெத்தில மனாெட்ட ஆடசியரின உத்தைவினபடி கும்பவ்கனாணம் 
வதனாகுதி, பனாபநனாசம் ெட்டம், வதெவ்னாற்ட கிைனாமத்தில வநைடி 
வநல வ்கனாள்முதல நிறலயம் 21-1-2019 அனறு திைக்கப்படடு, 915 
வம.்டன வநல வ்கனாள்முதல வசயயப்படடுள்ைது. இதனமூலம் 201 
விெசனாயி்கள் பய்ற்டநதுள்ைனார்்கள். வ்கனாள்முதல வசயயப்பட்ட 
வநலலுக்கனா் வதனாற்க ரூ.1,68,94,800/- விெசனாயி்களின ெஙகிக 
்கணககில வநைடியனா்க ெைவு றெக்கப்பட்டது. வமலும், வநலெைத்து 
இலலனாத ்கனாைணத்தி்னால 12-4-2019 முதல மனாெட்ட ஆடசியரின 
அனுமதி வபறறு வநல வ்கனாள்முதல நிறலயம் முடிவுககு 
வ்கனாண்டுெைப்பட்டது. 

34—

குடும்ப அடற்ட ெழஙகுதல்

வினா எண் 50375—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
உணவு மறறும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, பூதலூர் ஒனறியம், மற்வயரிப்படடி 
கிைனாமத்தில உள்ை மீதமுள்ை குடும்பங்களுககு குடும்ப அடற்ட 
ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, பூதலூர் ஒனறியம், 
மற்வயரிப்படடி கிைனாமத்தில முழுவநை நியனாய விறலக ்கற்ட 
எண் 19IP077PN, 321 குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசயலபடடு 
ெருகிைது. வமறகூறிய கிைனாமத்தில அற்ெருககும் குடும்ப அடற்ட 
ெழங்கப்படடுள்ைது. தறவபனாது புதிய குடும்ப அடற்ட வ்கனாரி 
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மனுக்கள் ஏதும் நிலுறெயில இலறல. வபனாது மக்கள்  
பயனபனாடடிறவ்க் www.tnpds.gov.in எனை இறணயமும் TNePDS 
எனை ற்கவபசி வசயலியும் உருெனாக்கப்படடுள்ை். புதியதனா்க மின்ணு 
குடும்ப அடற்ட வபை விரும்பும் வபனாது மக்கள் இறணயத்தின 
ெழியனா்க ஆதனார் விெைங்களு்டன விண்ணப்பிககும்படசத்தில உரிய 
தலத்தணிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு தகுதியின அடிப்பற்டயில 
புதிய மின்ணு குடும்ப அடற்ட்கள் ெழங்கப்படும். 

35—

வேசெனாளர்களுக்கு படடு, பனாவு, சரிறக ெழஙகுதல் 

வினா எண் 45945—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ற்கத்தறி 
மறறும் துணிநூல துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணத்றத அடுத்த திருபுெ்த்தில உள்ை திருபுெ்ம் 
படடு கூடடுைவுச் சங்கத்தில வநசெனாைர்்களுககு படடு, பனாவு, சரிற்க 
்கனாலதனாமதமினறி ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன, ம்கதெறி ைற்றும் துணிநூல் 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருபுெ்ம் படடு ற்கத்தறி வநசெனாைர் 
கூடடுைவுச் சங்கம் 12-11-1955 அனறு பதிவு வசயயப்படடு  
24-11-1955 முதல இயஙகி ெருகிைது. சங்கத்தில உள்ை 1806 தறி்களில 
1325 தறி்கள்மூலம் மனாதம் ஒனறுககு சைனாசரியனா்க ரூ.268.93 இலடசம் 
மதிப்புள்ை படடுச் வசறல்கள் உறபத்தி வசயயப்படடு ரூ.393.77 
இலடசம் மதிப்புள்ை படடுச் வசறல்கள் சங்க தறலறமய்க விறபற் 
நிறலயம் மறறும் 27 மு்கெர்/கிறை விறபற் நிறலயங்கள்மூலம் 
விறபற் வசயயப்படடு வதனா்டர்நது இலனாபத்தில இயஙகி ெருகிைது. 

சங்கத்தின ்க்டநத ஐநது ஆண்டு்களின உறபத்தி மறறும் விறபற் 
விெைம் பினெருமனாறு:
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ரூ.இலடசத்தில

ெ
.எ
ண்

ஆண்டு
உறபத்தி 
மதிப்பு

விறபற் 
மதிப்பு

இலனாபம்

1. 2013-2014 3221.89 4053.92 792.28
2. 2014-2015 3119.66 4263.04 643.58
3. 2015-2016 3080.35 4378.17 706.87
4. 2016-2017 3232.67 4523.94 716.47
5. 2017-2018 3227.22 4725.33 704.24

சங்கத்தின விறபற்யிற் ்கருத்திறவ்கனாண்டு ஆண்டுவதனாறும் 
வசறல்கள் உறபத்தி வசயயப்படடு ெருகினை். வமலும், திருபுெ்ம் 
படடு கூடடுைவுச் சங்கத்தில வநசெனாைர்்களுககு படடு, பனாவு, ஜரிற்க 
்கனாலதனாமதமினறி வதனா்டர்நது ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

36—

ஆடுகள், மனாடுகள் ெளர்த்தல் 

வினா எண் 9921—திரு. ொ. உெயசூரியன: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

சங்கைனாபுைம் வதனாகுதி, சின்வசலம் ஆடடுப் பண்றணயில 
அதி்கமனா்க ஆடு்கள் மறறும் மனாடு்கள் ெைர்க்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலெர் அெர்்கள் விதி எண் 110-னகீழ 
13-2-2019 அனறு வசலம் தறலெனாசல கூடவைனாடடில ஒருஙகிறணநத 
்கனாலநற்ட பூங்கனா ஒனறு அறமப்படும் எ் அறிவித்தனார்்கள். 
சின்வசலம் ஆடடுப் பண்றண நிலத்தில அறமயவுள்ை 
இத்திட்டத்தில அதி்க அைவில வெள்ைனாடு்கள், வசம்மறியனாடு்கள் 
மறறும் பசுக்கறை உள்ை்டககிய பலதுறை பலவநனாககு்டனகூடிய 
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நவீ் ்கனாலநற்ட பூங்கனா அறமப்பதற்கனா் ந்டெடிகற்க்கள் 
வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினை். 

37—

கனால்ேற்ட மருத்துெமற் அறமத்தல்

வினா எண் 16547—திரு. அ. பிரபு: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, தியனா்கதுரு்கம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
ம்டம் ஊைனாடசியில ்கனாலநற்ட மருத்துெமற் அறமக்க அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, தியனா்கதுரு்கம் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், ம்டம் ஊைனாடசியில ்கனாலநற்ட மருத்துெமற் அறமக்க 
சனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

38—

கனால்ேற்ட மருத்துெமற்க்கு மருநதுகள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 53506—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து ்கனாலநற்ட 
மருத்துெமற்்களிலும் வபனாதிய மருநது்கள் கிற்டக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன, ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத தும்ற அமைசசர்: 

வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து ்கனாலநற்ட 
நிறலயங்களிலும் ்கனாலநற்ட்களுககு தி்சரி சிகிச்றச மறறும் 
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கு்டறபுழு நீக்கம் ஆகிய பணி்கறை வமறவ்கனாள்ை வதறெயனா் 
வபனாதிய மருநது்கள் தமிழநனாடு மருத்துெப் பணி்கள் ்கழ்கம்மூலம் 
வ்கனாள்முதல வசயயப்படடு ெழங்கப்படுகினை். ஒரு ்கனாலநற்ட 
மருநத்கத்திறகு ஆண்டுககு ரூ.1,09,000/- மதிப்பில பல தைப்பட்ட 
மருநது்கள் வ்கனாள்முதல வசயயப்படடு வதனாகுதிககுடபட்ட 
அற்த்து ்கனாலநற்ட நிறலயங்களுககும் ெழங்கப்படுகினை். 

39—

மகப்நபறு மருத்துெர் நிைமித்தல்

வினா எண் 39597—திரு. அ. நல்ைெம்பி: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருப்பத்தூர் வதனாகுதி, திருப்பத்தூர் அைசு வபனாது 
மருத்துெமற்யில ம்கப்வபறு மருத்துெர் நியமிக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் அைசு 
மருத்துெமற்யில 34 மருத்துெர் பணியி்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடு, 
அதில தறவபனாது 3 மயக்கவியல மருத்துெர், 1 வதனால மருத்துெர், 
3 ENT மருத்துெர், 4 வபனாது மருத்துெர், 3 வபனாது அறுறெ 
சிகிச்றச மருத்துெர், 4 ம்கப்வபறு மருத்துெர், 1 ்கண் மருத்துெர், 3 
எலும்பு முறிவு மருத்துெர், 5 குழநறத்கள் நல மருத்துெர் மறறும் 
1 Radiologist உடப்ட 28 மருத்துெர்்கள் பணியில உள்ை்ர். 
்கனாலிப்பணியி்டங்களும் எதிர்ெரும் பணி நியம்ம் மறறும் பதவி 
உயர்வு ்கலநதனாயவு்களினமூலம் நிைப்பப்படும்.

இம்மருத்துெமற்யில தறவபனாது 4 ம்கப்வபறு மருத்துெர்்கள் 
பணியில உள்ை்ர். இெர்்கறைக வ்கனாண்டு ம்கப்வபறு சிகிச்றச்கள் 
சிைப்பனா்க ெழங்கப்படடு ெருகினை். தறவபனாது, மனாதவமனானறுககு 
சைனாசரியனா்க 470 பிைசெங்களும், 240 அறுறெ சிகிச்றச பிைசெங்களும் 
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நற்டவபறுகினை். அஙகு வபனாதுமனா் எண்ணிகற்கயில ம்கப்வபறு 
மருத்துெர்்கள் பணியில உள்ை்ர்.

40—

ஆரம்ப சுகனாதனார நிறைை கட்ட்டஙகறள சீரறமத்தல்

வினா எண் 47253—திரு. சிவ.வீ. தையயநாென: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

ஆலஙகுடி வதனாகுதி முழுெதும் ்கஜனா புயலனால பனாதிக்கப்பட்ட 
அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலய ்கட்ட்டங்கறை சீைறமக்க அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்்கள நல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்ே நைத தும்ற அமைசசர்: 

ஆலஙகுடி வதனாகுதியில ்கஜனா புயலனால பனாதிக்கப்பட்ட 
வ்கனாத்தமங்கலம், கீைமங்கலம், வநடுெனாசல, ெ்ட்கனாடு, திருெைஙகுைம், 
ெலலத்திைனாவ்கனாடற்ட, வெண்ணனாெலகுடி, சிலடடூர் ஆகிய ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயங்களில ்கஜனா புயல நிெனாைண நிதி மூலமனா்கவும், 
நனவ்கனாற்ட மூலமனா்கவும் பழுது்கள் சரிவசயயப்படடுள்ை்.

வமறபடி ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயங்களில ்கஜனா புயலனால 
விழுநத மைங்கள் ்கஜனா புயல நிெனாைண நிதி மூலமனா்க அ்கறறி 
சரிவசயயப்படடுள்ை்.

வமலும், ந்டப்பு நிதியனாண்டில அறையப்படடி, வமறபற்க்கனாடு, 
பூறெமனாந்கர், மைம்டககி ஆகிய ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயங்களிலுள்ை 
பழுதிற் சரிவசயய ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது. 

41—

மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 44955—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—



406 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், பனாக்கம், பனாலப்படடு, 
பள்ளியம்படடு, பழெலம், வபனான்ஙகுப்பம் மறறும் வபனானபத்தி 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மன 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

ெரு்டம்

மண் 
மனாதிரி 
வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி 
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை அடற்ட்கள் 

(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
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அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

42—

மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 44961—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், வபருங்கனாப்பூர், 
்கெறை, வ்கனாறண, வ்கனாணலூர் மறறும் ்கணக்கனகுப்பம் ஆகிய 
ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு  
ெரு்ட சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல 
தமிழ்கத்தில வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 
முதல 2016-2017 ஆம் ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் 
திட்டத்தில புவியியல விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, 
இைறெயில 2.5 எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி 
பைப்பில 10 எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட 
மறறும் நுண்ணூட்டச் சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு 
அநதப் பகுதியில உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க 
மண்ெை அடற்ட ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.
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ெரு்டம்

மண் 
மனாதிரி 
வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி 
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை அடற்ட்கள் 

(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

43—
மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 44967—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், ்கனாடடுசித்தனாமூர், 
மனாதப்பூண்டி, மழெநதனாங்கல, மணலப்பனாடி, மனாத்தூர்திருகற்க மறறும் 
மீ்ம்பூர் ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் 
மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 

சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
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ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

ெரு்டம்

மண் 
மனாதிரி 
வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி 
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை அடற்ட்கள் 

(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

44—

மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 44973—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், வமலருஙகுணம், 
வமலஎற்டயனாைம், வமலபனாப்பனாம்பனாடி, நனா்கலனாம்படடு, அறணவயரி, 
அத்தியூர் மறறும் வதெதனா்ம்வபடற்ட ஆகிய ஊைனாடசி்களில 
வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 

அமைசசர்: 
(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 

சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

ெரு்டம்

மண் 
மனாதிரி 
வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி 
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை அடற்ட்கள் 

(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
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அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

45—

மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 44980—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ்கலத்தம்படடு, 
அண்ணமங்கலம், வதெனூர், அெலூர்வபடற்ட, ஆத்திப்படடு, 
வதெநதெனாடி மறறும் எதப்படடு ஆகிய ஊைனாடசி்களில 
வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.
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ெரு்டம்

மண் 
மனாதிரி 
வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி 
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை அடற்ட்கள் 

(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

46—

மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 44987—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், எயயில, 
ஈயககுணம், வசங்கபுைம், கூடுெனாம்பூண்டி, ்க்டலி, சனாத்தனாம்பனாடி 
மறறும் சனாத்த்நதல ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் 
துறையினமூலம் மனாதிரி மன பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
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வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

ெரு்டம்

மண் 
மனாதிரி 
வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி 
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை அடற்ட்கள் 

(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

47—
மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45005—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், வதனபுதுப்படடு, 
திருெதிககுன்ம், ஊைணிதனாங்கல, ெரிக்கல, வெலநதனாங்கல மறறும் 
வபனாத்துெனாய ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் 
மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

ெரு்டம்

மண் 
மனாதிரி 
வச்கைம் 
(எண்்கள்)

மண் மனாதிரி 
ஆயவு 

(எண்்கள்)

விநிவயனாகிக்கப்பட்ட 
மண்ெை அடற்ட்கள் 

(எண்்கள்)

2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
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அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

48—

மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45011—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், புதுப்பனாறையம், 
புலிப்படடு, புத்த்கைம், வைடடிப்பனாறையம், சத்தியமங்கலம் மறறும் 
சிங்கெைம் ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் 
மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.



416 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

வருைம்
ைண் ைாதிரி 
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி 
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

49—
மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45017—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், சிறுநனாம்பூண்டி, 
சிட்டனாம்பூண்டி, வசம்வமடு, வச.வபடற்ட, வசத்தெறை,  
வசனா.குப்பம் மறறும் த்டனா்கம் ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் 
துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
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வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

ெரு்டம்
ைண் ைாதிரி 
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி 
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000

2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் வச்கரித்து, 
ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 மண்ெை 
அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 மண் 
மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் ஆயவு 
வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை அடற்ட்கள் 
விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

50—

மனாதிரி மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45099—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், வ்கங்கைெம், 
இ்னாம்மனாெட்டம்பனாடி, ஜம்வபனாதி மறறும் வஜயஙவ்கனாண்்டனான 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 

அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநதப் பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்.

ெரு்டம்
ைண் ைாதிரி 
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி 
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
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மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு, மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும். 

எ்வெ, இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

51—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45103—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், ்கனாறை, 
சின்வபனான்ம்பூண்டி, பனாதனதனாங்கல மறறும் ஆலம்பூண்டி 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:-
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வருைம் ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் (எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு 

(எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண்மனாதிரி்கள் வச்கரித்து, 
ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 மண்ெை 
அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 மண் 
மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண்மனாதிரி்கள் ஆயவு 
வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை அடற்ட்கள் 
விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண்மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

52—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45107—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ்க்டப்ப்நதல 
்கன்லம், ்கப்ைனாம்பனாடி மறறும் ்கைடிககுப்பம் ஆகிய ஊைனாடசி்களில 
வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
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வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்:-

வருைம்
ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு (எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631

2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண்மனாதிரி்கள் வச்கரித்து, 
ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 மண்ெை 
அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 மண் 
மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண்மனாதிரி்கள் ஆயவு 
வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை அடற்ட்கள் 
விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண்மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

53—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45111—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம்,  
பணயநதனாங்கல, வபருெளூர், வபரியவநனாைம்றப மறறும் 
சஙகிலிககுப்பம் ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் 
துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:-

வருைம்
ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு (எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண்மனாதிரி்கள் வச்கரித்து, 
ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 மண்ெை 
அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 மண் 
மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண்மனாதிரி்கள் ஆயவு 
வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை அடற்ட்கள் 
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விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண்மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

54—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45119—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், குநதலம்படடு, 
மைகவ்கனாணம், மனா்நதல, வமலருஙகுணம் மறறும் வமலமறலயனூர் 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:-



424 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

வருைம்
ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு (எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை். 

55—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45124—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ெைத்தி, 
ெ்டபனாறல, ெ்டவெடடி, ெடு்கப்பூண்டி, வமலச்வசரி மறறும் 
வமலபுதுப்படடு ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் 
துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
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வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:-

ெரு்டம்
ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் 

(எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு (எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

ந்டப்பு 2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை்.

56—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45130—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வமலவநமிலி, 
வமலவசெலனாம்பனாடி, நனாைணமங்கலம், வநனாச்சலூர் மறறும் பருதிபுைம் 
ஆகிய ஊைனாடசி்களில வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் 
பரிவசனாதற் வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, 
ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில மண்ெை அடற்ட்கள் 
ெழங்கப்படடுள்ை். அதன விெைம் பினெருமனாறு:-

வருைம் ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் (எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு (எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
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அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை்.

57—

மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 45135—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ஒனறியம், தனாண்்டெசமுத்திைம், 
பறையம்படடு மறறும் தச்சம்படடு ஆகிய ஊைனாடசி்களில 
வெைனாண்றமத் துறையினமூலம் மனாதிரி மண் பரிவசனாதற் வசயய 
அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட திட்டமனா்து, இரு ெரு்ட 
சுழறசியின அடிப்பற்டயில 2015-2016 ஆம் ஆண்டு முதல தமிழ்கத்தில 
வசயலபடுத்தப்படுகிைது. முதல சுழறசி 2015-2016 முதல 2016-2017 ஆம் 
ஆண்டு ெறை வசயலபடுத்தப்பட்டது. இநத திட்டத்தில புவியியல 
விெைங்களு்டனகூடிய ்கட்ட அடிப்பற்டயில, இைறெயில 2.5 
எக்டருககு ஒரு மண் மனாதிரியும், மனா்னாெனாரி பைப்பில 10 எக்டருககு 
ஒரு மண் மனாதிரியும் எடுக்கப்படடு, வபரூட்ட மறறும் நுண்ணூட்டச் 
சத்துக்கள் குறித்த ஆயவு வமறவ்கனாள்ைப்படடு அநத பகுதியில 
உள்ை அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில பினெருமனாறு மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரிக்கப்படடு, ஆயவு வசயயப்படடு, அதன அடிப்பற்டயில 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்கப்படடுள்ை்:-
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வருைம் ைண் ைாதிரி
த்ச்கரம் (எண்்கள)

ைண் ைாதிரி
ஆய்வு (எண்்கள)

விநிதயாகிக்கப்பட்ை 
ைண்வ்ள அட்டை்கள 

(எண்்கள)
2015-2016 25,401 25,401 1,35,000
2016-2017 66,211 66,211 4,53,631
2017-2018 35,720 35,720 2,89,539

2018-2019 ஆம் ஆண்டில சுமனார் 43,852 மண் மனாதிரி்கள் 
வச்கரித்து, ஆயவு வசயயப்படடு அதனமூலம் சுமனார் 2,80,123 
மண்ெை அடற்ட்கள் ெழங்க திட்டமி்டப்படடு, இதுெறை 43,852 
மண் மனாதிரி்கள் வச்கரிக்கப்படடு, அதில 13,536 மண் மனாதிரி்கள் 
ஆயவு வசயயப்படடு, அத்டிப்பற்டயில 25,875 மண்ெை 
அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை். மீதமுள்ை மண் 
மனாதிரி்கள் ஆயவு வசயயப்படடு மண்ெை அடற்ட்கள் அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் விநிவயனாகிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தினகீழ விழுப்புைம் மனாெட்டத்தில உள்ை 
அற்த்து விெசனாயி்களுககும் இலெசமனா்க மண்ெை அடற்ட்கள் 2 
ெரு்டங்களுககு ஒரு முறை ெழங்கப்படுகினை்.

58—
மண் பரிநசனாதற்

வினா எண் 46163—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதியில மண் பரிவசனாதற் வசயய 
மண்ெை அடற்ட ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மண்ெை அடற்ட இயக்கம், மனாண்புமிகு பனாைத 
பிைதமர் அெர்்கைனால 2015-2016 ஆம் ஆண்டில வதனா்டங்கப்படடு இரு 
ெரு்ட சுழறசியனா்க வசயலபடுத்தப்படடு ெருகிைது. முதற்கட்டமனா்க, 
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(2015-2016 முதல 2016-2017 ெறை) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில சுமனார் 
2,89,742 மண்ெை அடற்ட்கள் விெசனாயி்களுககு இலெசமனா்க 
ெழங்கப்படடுள்ை்.

இதன இைண்்டனாம் ்கட்டமனா்க, 2017-2018 முதல 2018-2019 ஆம் 
ஆண்டு ்கனாலத்தில, தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில 1,46,205 மண்ெை 
அடற்ட்களும், 2018-2019 ஆம் ெரு்டத்தில 1,38,334 மண்ெை 
அடற்ட்களும் ெழங்க இலககு நிர்ணயிக்கப்படடு, 2017-2018 
ஆம் ஆண்டில 1,46,205 மண்ெை அடற்ட்களும், 2018-2019 ஆம் 
ஆண்டில இதுெறை, 1,32,384 மண்ெை அடற்ட்களும் இலெசமனா்க 
ெழங்கப்படடுள்ை்.

கும்பவ்கனாணம் ெட்டனாைத்தில, 2017-2018 ஆம் ஆண்டில 9,250 
மண்ெை அடற்ட்களும், 2018-2019 ஆம் ஆண்டில 7,883 மண்ெை 
அடற்ட்களும் விநிவயனாகிக்கப்படடுள்ை்.

59—
திருப்பூர் குமரனுக்கு சிறை

வினா எண் 54325—திரு. ்க.நா. விஜயகுைார்: மனாண்புமிகு 
வசயதி மறறும் விைம்பைத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருப்பூர் குமைனுககு வசனற்யின றமயப் பகுதியில 
சிறல அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ்கடம்பூர் ராஜு, தசயதி ைற்றும் வி்ளம்ேரத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருப்பூர் மனாெட்டம், திருப்பூர் இையில  
நிறலயம் எதிரில சுதநதிை வபனாைனாட்டத் தியனாகி திருப்பூர் 
குமைன அெர்்களுககு நிற்ெ்கம் அறமக்கப்படடு அன்னாரின 
சிறல அநநிற்ெ்கத்தில நிறுெப்படடு நலல முறையில 
பைனாமரிக்கப்படடுெரும் நிறலயிலும், திருப்பூர் குமைனின பிைநத 
நனாள், அைசு விழனாெனா்க வ்கனாண்்டனா்டப்படடுெரும் நிறலயிலும், 
வசனற்யின றமயப் பகுதியில திருப்பூர் குமைனுககு சிறல 
அறமககும் ்கருத்துரு ஏதும் தறவபனாது அைசின பரிசீலற்யில 
இலறல.
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60—

கிரனாம நிருெனாக அலுெைகம்

வினா எண் 9681—திரு. எஸ். அரவிந்த ரகைஷ்: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, உள்ை்கைத்தில தனியனா்க கிைனாம 
நிருெனா்க அலுெல்கம் அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசனற் மனாெட்டம், வசனாழிங்கநலலூர் ெட்டம், 
உள்ை்கைம் மறறும் மடிப்பனாக்கம்-2 ஆகிய இைண்டு கிைனாமங்களுககும் 
வசர்த்து மடிப்பனாக்கம் 2-ல உள்ை்டககிய சுண்ணனாம்பு வ்கனாைத்தூர் 
எனை இ்டத்தில கிைனாம நிருெனா்க அலுெல்கக ்கட்ட்டம் நலல 
முறையில இயஙகி ெருகிைது. எ்வெ, தனிவய ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
வெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

61—

உதவித்வதனாறக

வினா எண் 22401—திரு. க்க.பி.பி. சாமி: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

திருவெனாறறியூர் வதனாகுதியிலுள்ை முதியெர்்கள், விதறெ்கள், 
மனாறறுத்திை்னாளி்கள் அற்ெருககும் உதவித்வதனாற்கறய விறைநது 
ெழங்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

வசனற் மனாெட்டம், திருவெனாறறியூர் ெட்டத்தில, சமூ்கப் 
பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினகீழ தறவபனாது ெறை 9,428 பய்னாளி்கள் 
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உதவித்வதனாற்க வபறறு ெருகினை்ர். அதில, 9,128 பய்னாளி்களுககு 
ெஙகி மு்கெர்்கள்மூலம் பணம் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. வமலும், 80 
ெயதிறகு வமறபட்ட உதவித்வதனாற்க வபறும் 300 பய்னாளி்களுககு 
தபனால துறைமூலம் வநரிற்டயனா்க பணம் படடுெனா்டனா வசயயப்படுகிைது. 
்க்டநத 6 மனாத ்கனாலத்தில 811 பய்னாளி்களுககு புதியதனா்க ஓயவூதியம் 
ெழங்க ஆறண ெழங்கப்படடு, பணம் படடுெனா்டனா வசயயப்படடு 
ெருகிைது.

வமலும், ஏறவ்க்வெ உதவித்வதனாற்க வபறறு இற்டயில நிறுத்தம் 
வசயயப்பட்ட 371 பய்னாளி்களி்டமிருநது உரிய ஆெணங்கள் 
வபறறு அெர்்களுககு மீண்டும் உதவித்வதனாற்க ெழங்கப்படடு 
ெருகிைது. புதிய உதவித்வதனாற்க வ்கனாரி ெைப்வபறும் மனுக்கள் 
அற்த்தும் வபைப்பட்ட உ்டன உரிய வமல ந்டெடிகற்கக்கனா்க 
ெருெனாய ஆயெனாைருககு அனுப்பப்படடு, உரிய விசனாைறணககுப் 
பின தகுதியனா் பய்னாளி்களுககு தனாமதம் ஏதுமினறி விறைநது 
ஓயவூதியம் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 

62—

உதவித்வதனாறக

வினா எண் 32321—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ெட்டத்தில விதறெ 
உதவித்வதனாற்கயிற் விறைநது ெழங்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி மறறும் ெட்டத்தில, அைசு விதி்களுககு 
உடபடடு விதறெ உதவித்வதனாற்க ரூ.1000/- ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 
இநதிைனா ்கனாநதி வதசிய விதறெ உதவித்வதனாற்க திட்டத்தினகீழ 
வபனாதுப்பிரிவில 2,507 வபண்்களும் மறறும் சிைப்புப் பிரிவில 136 
வபண்்களும், வமனாத்தம் 2643 வபண்்கள் உதவித்வதனாற்க வபறறு 
ெருகினை்ர். விதறெ உதவித்வதனாற்க திட்டத்தினகீழ வபனாதுப் 
பிரிவில 1,648 வபண்்களும் மறறும் சிைப்புப் பிரிவில 583 வபண்்களும் 
உதவித்வதனாற்க வபறறு ெருகினை்ர்.
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வமலும், விதறெ உதவித்வதனாற்க வெண்டி வபனாதுமக்கள் குறை 
தீர்ககும் நனாள் கூட்டத்தில வபைப்படும் மனுக்கள், கும்பவ்கனாணம் 
ெட்ட அலுெல்கத்தில வபைப்படும் மனுக்கள் மறறும் அம்மனா திட்டம், 
மக்கள் வநர்்கனாணல மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள் ஆகியறெ 
தகுதியின அடிப்பற்டயில பரிசீலற் வசயயப்படடு, முனனுரிறம 
அடிப்பற்டயில ஆறண்கள் ெழங்கப்படடு ெருகினை். அதி்க 
தகுதியனா் மனுக்கள் ெைப்வபறின அைசுககு பணப்பயன்கள் வ்கனாரி 
முனவமனாழிவு்கள் அனுப்பப்படடு, பணப்பயன்கள் வபை ெழிெற்க 
வசயயப்படடு ெருகிைது. அவ்ெனாவை, இவ்வி்த்தில, சிைப்பி்மனா்க 
கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி மறறும் ெட்டத்தில இநதிைனா ்கனாநதி வதசிய 
விதறெ ஓயவூதியத் திட்டம் மறறும் விதறெ உதவித்வதனாற்க 
திட்டங்களினகீழ முறைவய வபனாதுப் பிரிவில 5 நபர்்களுககும், 
சிைப்புப் பிரிவில 2 நபர்்களுககும், ஆ்க கூடுதல 7 நபர்்களுககும் மறறும் 
சிைப்புப் பிரிவில 2 நபர்்களுககும் நிதி ஒதுககீடு வ்கனாரி அைசுககு 
முனவமனாழிவு்கள் அனுப்பப்படடு, நிதி ஒதுககீடு ெைப்வபறறு 1-2-2019 
முதல உதவித்வதனாற்க ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

63—

அலுெைகக் கட்ட்டம்

வினா எண் 40167—திருைதி தே. சீதொேதி: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, ெருெனாய குறு ெட்டங்களில 
பணிபுரியும் ெருெனாய ஆயெனாைர்்களுககு அலுெல்கக ்கட்ட்டம் 
்கட்ட அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், திண்டிெ்ம் 
வதனாகுதி, ெருெனாய குறு ெட்டங்களில பணிபுரியும் ெருெனாய 
ஆயெனாைர்்களுககு அலுெல்கக ்கட்ட்டம் ்கடடும் ்கருத்துரு ஏதும் 
அைசைவில நிலுறெயில இலறல.
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கனாத்திருப்நபனார் அறை, வபனாது சுகனாதனார ெளனாகம், சுற்றுச்சுெர்

வினா எண் 42298—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டனாடசியர் 
அலுெல்கத்திைகு ்கனாத்திருப்வபனார் அறை, வபனாது சு்கனாதனாை ெைனா்கம் 
மறறும் சுறறுச்சுெர் அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வமலமறலயனூர் 
ெருெனாய ெட்டனாடசியர் அலுெல்கக ்கட்ட்டத்தில ்கனாத்திருப்வபனார் 
அறை, வபனாது சு்கனாதனாை ெைனா்கம் மறறும் சுறறுச்சுெர் அறமப்பது 
வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு ஏதும் அைசைவில நிலுறெயில இலறல.

65—

நிை அளறெைர் அலுெைகத்து்டனகூடிை குடியிருப்பு

வினா எண் 47533—திரு. எஸ். ஈஸ்வரன: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) பெனானிசனா்கர் வதனாகுதி, சத்தியமங்கலம் யு.புளியம்படடி, 
அைசூர் மறறும் முத்தியனாலத்தூர் ஆகிய உள்ெட்ட நில அைறெயர் 
அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) அைசனாறண (நிறல) எண் 358, ெருெனாய மறறும் 
வபரி்டர் வமலனாண்றமத் (நி.அ.2(2)) துறை, நனாள் 26-9-2018-னபடி, 2018-
2019 ஆம் ஆண்டில 100 குறு ெட்டங்களில குறுெட்ட அைெருக்கனா் 
குடியிருப்பு்டனகூடிய அலுெல்கம் ்கடடுெதறகு, ஒரு ்கட்ட்டத்திறகு 
ரூ.17,26,000/- வீதம் 17.26 வ்கனாடிககு நிருெனா்க அனுமதியும், நிதி 
ஒப்பளிப்பும் ெழங்க ஆறண வெளியி்டப்பட்டது. அதனபடி 
ஈவைனாடு மனாெட்டம், சத்தியமங்கலம் ெட்டம், அைசூர் மறறும் 
பெனானிசனா்கர் ஆகிய இரு இ்டங்களில குறுெட்ட அைெருக்கனா் 
குடியிருப்பு்டனகூடிய அலுெல்கம் ்கடடுெதற்கனா் ஆைம்பக ்கட்டப் 
பணி்கள் வபனாதுப் பணித் துறையி்ைனால வமறவ்கனாள்ைப்படடு 
ெருகினை்.

66—

அலுெைர்களுக்கு குடியிருப்புகள்

வினா எண் 49765—திருைதி ே. சதயா: மனாண்புமிகு ெருெனாய 
மறறும் வபரி்டர் வமலனாண்றம மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

பண்ருடடி வதனாகுதி, பண்ருடடி ெட்டனாடசியர் அலுெல்க 
ெைனா்கத்தில, ெட்டனாடசியர் உள்ளிட்ட அலுெலர்்களுக்கனா் 
குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் கேரிடர் 
கைைாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுடேத தும்ற அமைசசர்: 

அைசனாறண (நிறல) எண் 343, ெருெனாயத் துறை, நனாள் 30-1-
2017-னபடி பண்ருடடி ெட்டனாடசியர் அலுெல்க ெைனா்கத்தில, 
ெட்டனாடசியர் குடியிருப்பு ்கட்ட்டம் ்கட்ட ரூ.23.81 இலடசம் 
மதிப்பீடடில, 89.80 சதுை மீட்டர் (966.60 சதுை அடி) பைப்பைவில 
வபனாதுப் பணித் துறையனால ்கட்ட்டம் ்கட்டப்படடு, ெருெனாயத் 
துறை ெசம் 18-2-2019 அனறு ஒப்பற்டக்கப்படடுள்ைது.
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67—

மனானிைத்து்டன வதனாழில் க்டன

வினா எண் 52203—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு ஊை்கத் 
வதனாழில துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழநனாடடில படித்த வெறலயிலலனாத இறைஞர்்களுககு 
மனானியத்து்டனகூடிய வதனாழில ்க்டன ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ோ. தேனஜமின, ஊர்கத தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடடின அற்த்துப் பகுதி்கறையும் 
உள்ை்டககிய வதனாழில ெைர்ச்சிறய வமம்படுத்தும்ெண்ணம் 
தமிழநனாடு அைசு பலவெறு திட்டங்கறை குறு, சிறு மறறும் நடுத்தைத் 
வதனாழில நிறுெ்ங்கள் துறையினமூலம் வசயலபடுத்தி ெருகிைது. 
வமலும், தமிழநனாடடில படித்த வெறலயிலலனாத இறைஞர்்கள்  
வதனாழில வதனா்டங்க, அற்த்து மனாெட்டத் வதனாழில 
றமயங்களினமூலம் வசயலபடுத்தப்படடு ெரும் கீழக்கனாணும் 
திட்டங்களினமூலம் மனானியத்து்டனகூடிய ெஙகிக ்க்டன வபறறு 
வதனாழில வதனா்டங்க வதறெயனா் ந்டெடிகற்க்கள் வதனா்டர்நது 
வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினை்.

4.  வெறலயிலலனா இறைஞர்்களுக்கனா் வெறலெனாயப்பு 
உருெனாககும் திட்டம் (UYEGP)

l  ெயது 18 முதல 45 ெறை

l  ்கலவித் தகுதி: குறைநதபடசம் 8 ஆம் ெகுப்பு வதர்ச்சி 
வபறறிருத்தல வெண்டும்

l திட்ட மதிப்பீடு: வியனாபனாை நிறுெ்ம் துெங்க – 5 
இலடசம் ரூபனாய ெறை, வசறெ நிறுெ்ம் துெங்க-
5 இலடசம் ரூபனாய ெறை மறறும் உறபத்தி நிறுெ்ம் 
துெங்க-10 இலடசம் ரூபனாய ெறை (மனானியம் திட்ட 
மதிப்பில 25% ) அதி்கபடச மனானியம் ரூ.1.25 இலடசம் 
ெறை.
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இத்திட்டத்தினகீழ தமிழ்கத்தில ்க்டநத 2011-2012 முதல 2018-2019 
ெறை 37,880 பய்னாளி்களுககு ரூ.18,698.14 இலடசம் மனானியமனா்க 
ெழங்கப்படடுள்ைது.

5. புதிய வதனாழிலமுற்வெனார் மறறும் வதனாழில நிறுெ் 
வமம்பனாடடுத் திட்டம் (NEEDS)

l  ெயது 21 முதல 35 ெறை (வபனாது பிரிவு)

l 21 ெயது முதல 45 ெறை (சிைப்பு பிரிவு மறறும் வபண்்கள்) 

l ்கலவித் தகுதி: 1) முதல தறலமுறை வதனாழில 
முற்வெனாைனா்க இருத்தல வெண்டும்.

2) பட்டப் படிப்பு, பட்டயப் படிப்பு, வதனாழிலநுடப பயிறசி 
(ஐடிஐ) வதனாழில பயிறசி (Vocational Training) வதர்ச்சி 
வபறறிருத்தல வெண்டும்.

l திட்ட மதிப்பீடு ரூ.10 இலடசம் முதல ரூ.5 வ்கனாடி 
ெறை. திட்ட மதிப்பீடடுத் வதனாற்கயில 25% தனிநபர் 
முதலீடடு மனானியம் (ரூ.30 இலடசத்திறகு மி்கனாமல) 
ெஙகி ்க்டனுக்கனா் ெடடியில 3 விழுக்கனாடு பினமுற் 
ெடடி மனானியம். இத்திட்டத்தினகீழ தமிழ்கத்தில ்க்டநத 
2012-2013 முதல 2018-2019 ெறை 2967 பய்னாளி்களுககு 
ரூ.305.49 வ்கனாடி மனானியமனா்க ெழங்கப்படடுள்ைது.

6. பிைதம மநதிரியின வெறலெனாயப்பு உருெனாககும் திட்டம் 
(PMEGP) (மத்திய அைசு திட்டம்)

l ெயது 18 முதல உச்ச ெைம்பு இலறல.

l ்கலவித் தகுதி: 8 ஆம் ெகுப்பு வதர்ச்சி மறறும் வதர்ச்சி 
வபைனாதெர்்களும்

திட்ட மதிப்பீடு: வசறெத் வதனாழில்களுககு 8 ஆம் ெகுப்பு 
வதர்ச்சி வபறைெர்்கள்-ரூ.10 இலடசம் ெறை, ்கலவி வபைனாதெர்்கள்-
ரூ.5 இலடசம் ெறை. உறபத்தி வதனாழில்களுககு-8 ஆம் ெகுப்பு 
வதர்ச்சி வபறைெர்்கள்-ரூ.25 இலடசம் ெறை, ்கலவி வபைனாதெர்்கள்-
ரூ.10 இலடசம் ெறை. 

இத்திட்டத்தினகீழ தமிழ்கத்தில ்க்டநத 2011-2012 முதல 2018-
2019 ெறை 12,320 பய்னாளி்களுககு ரூ.26,678.39 இலடசம் மனானியமனா்க 
ெழங்கப்படடுள்ைது.
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இதை மனானிய திட்டங்கள்

வமலும், வநைடி ெஙகிக ்க்டன அலலது சுயமுதலீடடில 
வதனா்டங்கப்படும் உறபத்தி குறுநவதனாழில்களுககு ஏறவ்க்வெ அைசு 
அறிவித்துள்ை கீழக்கண்்ட மனானியங்கள் ெழங்கப்படும்:

l முதலீடடு மனானியம் (25 விழுக்கனாடு)

l குறைநதழுத்த மின மனானியம் (20 விழுக்கனாடு முதல 
மூனறு ஆண்டு்களுககு)

l மின்னாககி மனானியம் (25 விழுக்கனாடு)

வமற்கண்்ட மனானியங்கள் புதிய வதனாழில வதனா்டஙகிய பின்ர் 
வபைலனாம்.

இவ்ெனாைனா்க, தமிழ்கத்தில படித்த வெறலயிலலனாத 
இறைஞர்்களுககு மனானியத்து்டனகூடிய ெஙகிக ்க்டன வபறறு 
வதனாழில வதனா்டங்க அைசு ந்டெடிகற்க எடுத்து ெருகிைது.

68—

மறைெனாழ் மக்களின குழநறதகளுக்கு நெறைெனாயப்பு 

வினா எண் 35873—திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வ்கனாறெ மனாெட்டம், வபனாள்ைனாச்சி ெட்டம், 
வெடற்ட்கனாைனபுதூர் ெருெனாய கிைனாமம், பறழய சர்க்கனார்பதி 
மறறும் வசத்துமற்ட, தம்மம்பதி பகுதியில உள்ை மறலெனாழ 
மக்களின குழநறத்களுககு வெறலெனாயப்பு்கள் ெழங்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) ஆம்.

(ஆ) தமிழநனாடு அைசுப் பணியனாைர் வதர்ெனாறணயத்தின வதனாகுதி 
II, IV மறறும் தமிழநனாடு சீருற்டப் பணியனாைர் வதர்வு ெனாரியம் 
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ஆகியெறறின வதர்வு்களுககு 2018 ஆம் ஆண்டு ெனாலபனாறையில 
்கட்டணமிலலனா பயிறசி ெகுப்பு்கள் ந்டத்தப்படடு, இதில 115 
வெறலநனாடுநர்்கள் ்கலநது வ்கனாண்்ட்ர். வபனாள்ைனாச்சி மறறும் 
ெனாலபனாறை ஆகிய பகுதி்களில 4-5-2018 மறறும் 6-7-2019 ஆகிய 
வததி்களில ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி் இறைஞர்்களுக்கனா்க 
தனியனார் துறை சிைப்பு வெறலெனாயப்பு மு்கனாம்்கள் நற்டவபறை். 
இதில 87 வெறலயளிப்வபனார் பஙவ்கறை்ர். மு்கனாமில ்கலநதுவ்கனாண்்ட 
1146 மனுதனாைர்்களில, 449 மனுதனாைர்்கள் தனியனார் துறையில பணி 
நியம்ம் வபறறுள்ை்ர். வமலும், ஆற்மறலயில 25-9-2018 
அனறு திைன பயிறசி மு்கனாம் நற்டவபறைது. இம்மு்கனாமில 8 திைன 
பயிறசி அளிப்வபனார் பஙவ்கறை்ர். மு்கனாமில ்கலநது வ்கனாண்்ட 
109 மனுதனாைர்்களில, 91 நபர்்கள் பய்ற்டநதுள்ை்ர். வமலும், 
ெனாலபனாறை வதனாகுதி, வபனாள்ைனாச்சி ெட்டம், வெடற்ட்கனாைனபுதூர் 
ெருெனாய கிைனாமம், பறழய சர்க்கனார்பதி மறறும் வசத்துமற்ட, தம்மம்பதி 
பகுதியில உள்ை மறலெனாழ மக்கள் வெறலெனாயப்பிற் வபை உதவும் 
ெற்கயில வ்கனாயம்புத்தூர் மனாெட்டத்தில மனாெட்ட வெறலெனாயப்பு 
அலுெல்கம் மறறும் ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் பழஙகுடியி்ருக்கனா் 
பயிறறுவிப்பு/ெழி்கனாடடும் றமயம் ஆகியெறறின மூலமும் பலவெறு 
ந்டெடிகற்க்கள் அைசைவில வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகினை்.

69—

வதனாழிற்கல்வி பயிற்சி றமைம் 

வினா எண் 37469—திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைரசன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில படித்த வபண்்கள் மறறும் 
இறைஞர்்களின வபனாருைனாதனாை வமம்பனாடடிற்கனா்க வதனாழிற்கலவி 
பயிறசி றமயம் துெககி்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

்கனாஞ்சிபுைம் சட்டமனைத் வதனாகுதி அறமநதுள்ை ்கனாஞ்சிபுைம் 
மனாெட்டத்தில, வசங்கலபடடில வசயலபடடு ெரும் 1 அைசு 
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வதனாழிற பயிறசி நிறலயம் மறறும் 20 தனியனார் வதனாழிற பயிறசி 
நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 4361 இருகற்க்களில, 
வமனாத்தம் 1642 இருகற்க்கள் நிைப்பப்ப்டனாமல ்கனாலியனா்க உள்ை். 
இக்கனாலியி்டங்களில, தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களில 50% 
இ்டங்கறை அைசு ஒதுககீடடினகீழ மனாெட்ட ்கலநதனாயவுமூலம் 
நிைப்பி, பயிறசி ்கட்டணத்றத அைவச ஏறகும் எனை திட்டத்தினகீழ, 
்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டத்தில வசயலபடும் 9 தனியனார் வதனாழிற 
பயிறசி நிறலயங்களுக்கனா் 318 இருகற்க்களில 236 இருகற்க்கள் 
நிைப்பப்படடு, ்கனாலியனா்க உள்ை 82 இருகற்க்களும் அ்டஙகும். 
இநநிறலயில, இப்பகுதியில உள்ை மனாணெர்்களுககு தறவபனாது 
ஒப்பளிக்கப்படடுள்ை இருகற்க்கவை வபனாதுமனா்தனா்க உள்ைதனால, 
்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில புதியதனா்க அைசு வதனாழிற பயிறசி நிறலயம் 
அறமக்க வெண்டிய வதறெ தறவபனாது எழவிலறல.

70—

வதனாழிற்பயிற்சி நிறைைம்

வினா எண் 39710—திரு. பி. முரு்கன: மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் 
நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

வெப்ப்ஹள்ளி வதனாகுதி, வெப்ப்ஹள்ளி கிைனாமத்தில அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் அறமக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

வெப்ப்ஹள்ளி சட்டமனைத் வதனாகுதி அறமநதுள்ை 
கிருஷ்ணகிரி மனாெட்டத்தில ஓசூரில வசயலபடடு ெரும் 1 
அைசு வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் மறறும் இம்மனாெட்டத்தில 6 
தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 1786 
இருகற்க்களில, வமனாத்தம் 699 இ்டங்கள் நிைப்பப்ப்டனாமல ்கனாலியனா்க 
உள்ை். வமலும், தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களில 50% 
இ்டங்கறை அைசு ஒதுககீடடினகீழ, கிருஷ்ணகிரி மனாெட்டத்தில 
உள்ை தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 
64 இ்டங்களில 47 இருகற்க்கள் பூர்த்தி வசயயப்படடு, 17 
்கனாலியி்டங்கள் உள்ை். இவ்வி்டங்கவை இப்பகுதியில உள்ை 



440 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 9

மனாணெர்்களுககு வபனாதுமனா்தனா்க உள்ைதனால, வெப்ப்ஹள்ளி 
வதனாகுதி, வெப்ப்ஹள்ளி கிைனாமத்தில அைசு வதனாழிறபயிறசி 
நிறலயம் அறமக்க வெண்டிய வதறெ தறவபனாது எழவிலறல.

71—

வதனாழிற்பயிற்சி நிறைைம்

வினா எண் 42985—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்தில அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் (ITI) துெக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் சட்டமனை வதனாகுதி அறமநதுள்ை 
தஞ்சனாவூர் மனாெட்டத்தில வசயலபடடுெரும் 3 அைசு வதனாழிறபயிறசி 
நிறலயங்கள் மறறும் 20 தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களுககு 
ஒப்பளிக்கப்பட்ட 5554 இருகற்க்களில, வமனாத்தம் 2050 இருகற்க்கள் 
நிைப்பப்ப்டனாமல ்கனாலியனா்க உள்ை். இக்கனாலியி்டங்களில 
தனியனார் வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களில 50% இ்டங்கறை அைசு 
ஒதுககீடடினகீழ மனாெட்ட ்கலநதனாயவுமூலம் நிைப்பி பயிறசி 
்கட்டணத்றத அைவச ஏறகும் எனை திட்டத்தினகீழ, தஞ்சனாவூர் 
மனாெட்டத்தில வசயலபடும் இைண்டு தனியனார் வதனாழிறபயிறசி 
நிறலயங்களுக்கனா் 56 இருகற்க்களில 40 இருகற்க்கள் நிைப்பப்படடு, 
்கனாலியனா்க உள்ை 16 இருகற்க்களும் அ்டஙகும். இநநிறலயில, 
இப்பகுதியில உள்ை மனாணெர்்களுககு தறவபனாது ஒப்பளிக்கப்டடுள்ை 
இருகற்க்கவை வபனாதுமனா்தனா்க உள்ைதனால, கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, 
கும்பவ்கனாணத்தில அைசு வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் துெக்க வெண்டிய 
வதறெ தறவபனாது எழவிலறல.
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72—

வதனாழிைனாளர்களுக்கு தஙகும் விடுதிகள் 

வினா எண் 49745—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு வதனாழிலனாைர் 
நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, மதுைனாநத்கம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
மதுைனாநத்கத்தில வெளியூர் வதனாழிலனாைர்்கள் தஙகி பணிபுரிய தஙகும் 
விடுதி்கள் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அெர்்களின சட்டமனை 
வபைறெ விதி எண் 110-னகீழ 12-8-2014 அனறு வெளியி்டப்பட்ட 
அறிவிப்பு்களினபடி,

1.  ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், திருப்வபனாரூர் ெட்டம், பறழய 
ம்கனாபலிபுைம் சனாறலயில உள்ை றதயூர்-B கிைனாமத்தில 1000 
்கடடுமனா்த் வதனாழிலனாைர்்கள் தஙகும் ெற்கயில தஙகும் விடுதி்கள் 
(Dormitories) ்கட்டப்படடுள்ைது. மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்சர் 
அெர்்கைனால 5-4-2018 அனறு திைநது றெக்கப்படடுள்ைது.

2. ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், ~வபரும்புதூர் ெட்டம், ்கண்டிற்க 
முதல பனாலூர் சனாறல, மதுெநதனாங்கல, எழிச்சூர் கிைனாமத்தில 1000 
்கடடுமனா்த் வதனாழிலனாைர்்கள் தஙகும் ெற்கயில தஙகும் விடுதி்கள் 
(Dormitories) ்கட்டப்படடுள்ைது. மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்சர் 
அெர்்கைனால 4-3-2017 அனறு திைநது றெக்கப்பட்டது. 

மதுைனாநத்கம், எழுச்சூர் மறறும் றதயூர் கிைனாமங்களில 
்கட்டப்படடுள்ை துயில கூ்டங்களுககு அருகில இருப்பதனால 
மதுைனாநத்கத்தில பணிபுரியும் வதனாழிலனாைர்்களும் தஙகி வ்கனாள்ைலனாம். 
எ்வெ, மதுைனாநத்கத்தில புதியதனா்க தஙகும் விடுதி்கள் ்கடடுெது 
வதனா்டர்பனா் வதறெ எழவிலறல.
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73—

ஸ்வ்டர்றைட ஆறை விரிெனாக்கத்றத தடுத்து நிறுத்தி்டல்

வினா எண் 51604—திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

தூத்துககுடி ஸ்வ்டர்றலட ஆறல விரிெனாக்கம் வசயது ெரும் 
பணியிற் தடுத்து நிறுத்தி்ட அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

தூத்துககுடியில உள்ை வெதனாநதனா லிமிவ்டட, ஸ்வ்டர்றலட 
்கனாப்பர் பிைனாண்ட, ்கனாப்பர் உருககும் ஆறல, 1996 ஆம் ஆண்டில 
துெக்கப்படடு, தறவபனாது ஆண்வ்டனானறிறகு 4 இலடசம் ்டன 
்கனாப்பர் உறபத்தி வசயயப்படடு ெநதது. இத்வதனாழிறசனாறலயில 
்கனாப்பர் த்கடு்கள் மறறும் ்கனாப்பர் ்கம்பி்கள் தயனாரிக்கப்படடு ெநத். 
ஆஸ்திவைலியனா மறறும் இநவதனாவ்ஷியனாவில இநநிறுெ்த்திறகு 
வசனாநதமனா்க உள்ை ்கனாப்பர் சுைங்கத்திலிருநது ்கனாப்பர் தனாது ்கப்பல 
மூலமனா்க தூத்துககுடி துறைமு்கத்தில இைககுமதி வசயயப்படடு, 
சனாறல ெழியனா்க வதனாழிறசனாறலககு வ்கனாண்டு வசலலப்படடு 
பயனபடுத்தப்படடு ெநதது.

இத்வதனாழிறசனாறலயில 862 ்கம்வபனி வதனாழிலனாைர்்களும், சுமனார் 
3500 ஒப்பநதத் வதனாழிலனாைர்்களும் பணிபுரிநது ெநத்ர்.

வதனாழிறசனாறல நிருெனா்கம் கூடுதலனா்க 4 இலடசம் ்டன ்கனாப்பர் 
உறபத்தி விரிெனாக்கப் பணி்கறை 2017 ஆம் ஆண்டு முதல ஏறபனாடு 
வசயயத் துெஙகியறத எதிர்த்து தன்னார்ெத் வதனாண்டு நிறுெ்ங்கள் 
மறறும் தூத்துககுடி பகுதி வபனாதுமக்கள், 2018 மனார்ச் மனாதம் வதனா்டர் 
வபனாைனாட்டத்தில ஈடுபட்ட்ர். இதற் வதனா்டர்நது தமிழநனாடு அைசு 
ஸ்வ்டர்றலட ்கனாப்பர் பிைனாண்ட வதனாழிறசனாறலயின உறபத்திறய 
முறறிலுமனா்க தற்ட வசயது அைசனாறண எண் 72, சுறறுச்சூழல 
மறறும் ெ்த் துறை, நனாள் 28-5-2018 மூலம் வதனாழிறசனாறலறய மூ்ட 
ஆறணயிட்டது.

வதனாழிறசனாறலயில உறபத்தி பணி ஏதும் வமறவ்கனாள்ைனாமல 
மூ்டப்பட்டறத வதனா்டர்நது வமறபடி வதனாழிறசனாறலயிற் மீண்டும் 
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வதனா்டர்நது இயக்க வெண்டும் எ் நிருெனா்கம் வதசிய பசுறம 
தீர்ப்பனாயத்தில வதனா்டர்நத ெழககில வதசிய பசுறம தீர்ப்பனாயம் 
வதனாழிறசனாறலயிற் மீண்டும் வதனா்டர்நது இயக்க வெண்டும் 
எனறு ெழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிற் எதிர்த்து தமிழ்க அைசின சனார்பனா்க 
மனாண்புமிகு உச்ச நீதிமனைத்தில மனு தனாக்கல வசயயப்பட்டது. 
அதனமீது ெழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில வதசிய பசுறமத் தீர்ப்பனாயம் 
ெழஙகிய தீர்ப்பிறகு தற்ட விதித்து உத்தைவு பிைப்பித்துள்ைது.

தறவபனாது நிருெனா்கத்தின தைப்பில ஆறலயிற் திைக்க அனுமதி 
வ்கனாரி மனாண்புமிகு வசனற் உயர் நீதிமனைத்தில ெழககு விசனாைறண 
நற்டவபறறு ெருகிைது. எ்வெ, இவ்ெழககு தறவபனாது நீதிமனைத்தில 
நிலுறெயில உள்ைதனால, ஸ்வ்டர்றலட ஆறல விரிெனாக்க பணியிற் 
தடுத்து நிறுத்த இவ்வியக்க்கத்தனால ந்டெடிகற்க எடுக்க சட்டத்தில 
ெழிெற்க இலறல.

74—

வதருச்சுறம விைனாபனாரிகளுக்கு அற்டைனாள அடற்ட

வினா எண் 52405—திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜக்ம்கயன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழ்கத்திலும், வெளி மனாநிலங்களிலும் வியனாபனாைம் 
வசயெதற்கனா்க வசலலும் வதருச்சுறம வியனாபனாரி்களுககு தமிழ்க 
அைசு சனார்பனா்க அற்டயனாை அடற்ட ெழங்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) “தமிழநனாடு உ்டலுறழப்புத் வதனாழிலனாைர்்கள் 
(வெறல மறறும் பணி நிறலறம்கள் முறைப்படுத்துதல) சட்டம், 
1982 ஆம் ஆண்டினகீழ இறணக்கப்பட்ட வதனாழில இ்ங்களில 
வதருச்சுறம வியனாபனாரி்களும் அ்டஙகியுள்ைதனால அெர்்களுகவ்க் 
தமிழநனாடு பனாறதவயனாை ெணி்கர்்கள் மறறும் ்கற்ட்கள் மறறும் 
நிறுெ்ங்களில பணிபுரியும் வதனாழிலனாைர்்கள் நல ெனாரியம் எனை 
வபயரில தனியனா்க நல ெனாரியம் 29-1-2010 அனறு ஆைம்பிக்கப்படடு 
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வசயலபடடு ெருகிைது. இவ்ெனாரியத்தில 18 ெயது முதல 60 
ெயதுககுடபட்ட வதருச்சுறம வியனாபனாரி்கள் பதிவு வசயயப்படடு, 
அெர்்களுககு அற்டயனாை அடற்ட ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 
வமலும், பதிவு வபறை உறுப்பி்ர்்களுககு நலத் திட்ட உதவி்கள் 
ெழங்கப்படடு ெருகினை்”.

75—

வதருச்சுறம விைனாபனாரிகளுக்கு ேை ெனாரிைம்

வினா எண் 52406—திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜக்ம்கயன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனாைர் நலத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வதரு (தறல) சுறம சிறு வியனாபனாரி்களுககு தமிழ்க அைசின 
சனார்பனா்க தனி நல ெனாரியம் அறமத்துக வ்கனாடுக்க அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகைாேர் ்கபில், தொழிைா்ளர் நைத 
தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடு உ்டலுறழப்புத் வதனாழிலனாைர்்கள் 
(வெறல மறறும் பணி நிறலறம்கள் முறைப்படுத்துதல) சட்டம், 
1982 ஆம் ஆண்டினகீழ இறணக்கப்பட்ட வதனாழில இ்ங்களில 
வதருச் சுறம வியனாபனாரி்களும் அ்டஙகியுள்ைதனால அெர்்களுகவ்க் 
தமிழநனாடு பனாறதவயனாை ெணி்கர்்கள் மறறும் ்கற்ட்கள் மறறும் 
நிறுெ்ங்களில பணிபுரியும் வதனாழிலனாைர்்கள் நல ெனாரியம் எனை 
வபயரில தனி நல ெனாரியம் 29-1-2010 அனறு ஆைம்பிக்கப்படடு 
வசயலபடடு ெருகிைது. இவ்ெனாரியத்தில 18 ெயது முதல 60 
ெயதுககுடபட்ட வதருச்சுறம வியனாபனாரி்கள் பதிவு வசயயப்படடு 
அெர்்களுககு விபத்து மைணம், விபத்து ஊ்ம், இயறற்க மைணம், 
ஈமச்ச்டஙகு, திருமணம், ம்கப்வபறு, ்கலவி, ்கண் ்கண்ணனாடி மறறும் 
ஓயவூதியம் ஆகிய நலத் திட்ட உதவி்கள் ெழங்கப்படடு ெருகினை். 
இவ்ெனாரியம் துெங்கப்பட்ட நனாள் முதல 31-7-2019 ெறை 9,27,445 
வதனாழிலனாைர்்கள் பதிவு வசயயப்படடு, 6,29,215 பய்னாளி்களுககு நலத் 
திட்ட உதவித்வதனாற்கயனா்க ரூ.185,02,13,484/- ெழங்கப்படடுள்ைது.
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சிற்றுநது ெசதி

வினா எண் 20774—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) திருெள்ளூர் வதனாகுதியில உள்ை கிைனாமங்களுககு சிறறுநது 
ெசதி வசயய அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) திருெள்ளூர் வதனாகுதியில உள்ை தமிழநனாடு அைசு 
வபனாககுெைத்துக ்கழ்க பணிமற்யிலிருநது 20 ந்கைப் வபருநது்களும், 
ஊத்துகவ்கனாடற்ட பணிமற்யிலிருநது 25 ந்கைப் வபருநது்களும் 
திருெள்ளூர் வதனாகுதியில உள்ை கிைனாமங்களுககு வதறெயனா் 
நற்ட்கள் (Trip) வபனாதுமக்களின ெசதிக்கனா்க இயக்கப்படடு 
ெருெதனால, சிறறுநதின பயனபனாடு எழனாது.

77—

நபருநதுகளில் தனானிைஙகி கதவுகள்

வினா எண் 47229—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) அைசு வபருநது்களில தனானியஙகி ்கதவு்கள் அறமக்க அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்கங்களில 
தறவபனாது இயக்கப்படடுள்ை புதிய வபருநது்கள் அற்த்திலும் CMVR 
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மறறும் ARAI Bus Body Code AIS:052-னபடி வபனாதுமக்களின 
பனாது்கனாப்றப ்கருத்தில வ்கனாண்டு ஏறும் ெழி மறறும் இைஙகும் 
ெழியில தனானியஙகி ்கதவு வபனாருத்தப்படடு இயக்கப்படுகிைது. 
வமலும், தறவபனாது புதியதனா்க ெடிெறமக்கப்படடு ்கட்டப்படும் 
புதிய வபருநது்களிலும் வமறகூறிய குறியீடினபடி தனானியஙகி ்கதவு்கள் 
வபனாருத்தப்படடு ெடிெறமக்கப்படடு ெருகிைது.

78—

நபருநது நேரத்றத மனாற்றிைறமத்தல்

வினா எண் 48020—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், நயப்பனாக்கம் கிைனாமத்திறகு இயக்கப்படும் 
வபருநது வநைத்றத மனாறறி 8-00 மணிககு ெநது 8-30 மணிககு வசலலும் 
ெற்கயில இயக்க அைசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

சட்டமனை உறுப்பி்ரின வ்கனாரிகற்கறய ஏறறு, நயப்பனாக்கம் 
கிைனாமத்திறகு இயக்கப்படும் வபருநது த்டம் எண் T17G ்கனாறல 8-00 
மணிககு ெநது 8-30 மணிககு வசலலும்படி மனாறறி இயக்கப்படுகிைது.

79—

நபருநதுகறள இைக்குதல்

வினா எண் 48026—திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

திருெள்ளூர் வதனாகுதி, வபைம்பனாக்கத்திலிருநது இயஙகிக 
வ்கனாண்டிருநத த்டம் எண் 591, 591B, 583 ஆகிய வபருநது்கறை 
மீண்டும் இயக்க அைசு முனெருமனா?
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விமட— 
ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 

அமைசசர்: 
மனாந்கை வபனாககுெைத்துக ்கழ்க த்டம் எண் 591-ல 2 

வபருநது்கள் வபைம்பனாக்கத்திலிருநது பூநதமலலிககு பயணி்கள் 
நலன ்கருதி வதனா்டர்நது இயக்கப்படடு ெருகினை். வமலும், 
மனாந்கை வபனாககுெைத்துக ்கழ்க த்டம் எண் 153P-ல 2 வபருநது்கறை 
வபைம்பனாக்கத்திலிருநது வசனற் புைந்கர் வபருநது நிறலயத்திறகு 
பயணி்கள் நலன ்கருதி இயக்கப்படுகிைது.

த்டம் எண் 591B-ல ஒரு வபருநது ெ்டபழனியிலிருநது 
வபைம்பனாக்கம் ெறை ஏறவ்க்வெ மனாந்கை வபனாககுெைத்துக ்கழ்கத்தனால 
இயக்கப்பட்டது. இப்வபருநதில பயணி்களின பயனபனாடு குறைெனா்க 
இருநததனால இவ்ெழித்த்ட வபருநது ்க்டநத 10-5-2018 அனறு முதல 
இயக்கத்திலிருநது விலககிக வ்கனாள்ைப்பட்டது. பயணி்கள் அதி்க 
அைவில பயனவபறும்ெற்கயில, த்டம் எண் 591-ல 2 வபருநது்கள் 
அதி்க பயண நற்ட்களு்டன இயககும்வபனாருடடு, பூநதமலலி 
வபைம்பனாக்கம் இற்டவய தறவபனாது மனாந்கை வபனாககுெைத்துக 
்கழ்கத்தனால இயக்கப்படடு ெருகிைது.

த்டம் எண் 583-ல 20 வபருநது்கள் தனாம்பைத்திலிருநது 
~வபரும்புதூர் ெறை பயணி்கள் பயனபனாடடிறகு ஏறப மனாந்கை 
வபனாககுெைத்துக ்கழ்கத்தனால இயக்கப்படடு ெருகினை்.

80—
நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49283—திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, ்கபிலர்மறல ஒனறியம், திடுமல 
ஊைனாடசி, திடுமல ந்கப்பனாறையத்திறகு வபருநது இயக்க அைசு 
முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

திருச்வசஙவ்கனாடு வபருநது நிறலயத்திலிருநது திடுமல ெழியனா்க 
வெலூர் ெறை ஒரு புைந்கர் வபருநதுமூலம் தி்சரி 6 நற்ட்கள் 
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இயக்கப்படுகினை். த்டம் எண் 5A ந்கைப் வபருநதுமூலம் 
திருச்வசஙவ்கனாடடிலிருநது திடுமல ெழியனா்க ந்கப்பனாறையம் ெறை 
தி்சரி 2 நற்ட்கள் இயக்கப்படடு ெருகினை். எ்வெ, இப்வபருநது 
ெசதி்கவை வபனாதுமனா்தனா்க ்கருதப்படுகிைது.

81—

நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49284—திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, எலச்சிபனாறையம் ஒனறியம், இைந்கர் 
ஊைனாடசி, ்கடடிப்பனாறையத்தில அைசு வபருநது்கள் நினறு வசலல 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

நனாமக்கல-ஈவைனாடு ெழித்த்டத்தில இயக்கப்படும் அற்த்து 
புைந்கர் வபருநது்களும் ்கடடிப்பனாறையம் வபருநது நிறுத்தத்தில 
நினறு வசலகினை். வமலும், அவ்ெழித்த்ட அற்த்து ஓடடுநர்்கள் 
மறறும் ந்டத்து்ர்்களுககும் ்கடடிப்பனாறையம் வபருநது 
நிறுத்தத்தில பயணி்கறை ஏறறி இைககிச் வசலல தக்க அறிவுறை 
ெழங்கப்படடுள்ைது.

82—

நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49285—திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு 
விற்டயளிப்பனாைனா—

பைமத்தி-வெலூர் வதனாகுதி, எலச்சிபனாறையம் ஒனறியம், மனா்த்தி 
ஊைனாடசி, மனா்த்தியில உள்ை வசலம்கவுண்்டம்பனாறையத்திறகு 
வபருநது இயக்க அைசு முனெருமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

வசலம்கவுண்்டம்பனாறையம், மனா்த்தி அருகில உள்ை 
்கனாடடுப்பனாறையம் முககு வைனாடடிலிருநது சுமனார் 1.5 கிவலனா மீட்டர் 
வதனாறலவில உள்ைது. நனாமக்கல-2 கிறைறய சனார்நத த்டம்  
எண் 11 C எனை ந்கைப் வபருநதுமூலம் நனாமக்கலலிலிருநது  
மனா்த்தி, ்கனாடடுப்பனாறையம் ெழியனா்க ்கநதம்பனாறையம் 
ெறை தி்சரி 4 நற்ட்களும், த்டம் எண் V5 எனை ந்கைப் 
வபருநதுமூலம் வெலூரிலிருநது ்கனாடடுப்பனாறையம், மனா்த்தி 
ெழியனா்க வெல்கவுண்்டம்படடி ெறை தி்சரி 10 நற்ட்களும் 
இயக்கப்படடு ெருகினை். வமற்கண்்ட வபருநறத ெழித்த்டம்  
மனாறறி வசலம்கவுண்்டம்பனாறையத்திறகு இயககி்னால, 
இப்வபருநதி்னால ஏறவ்க்வெ பய்ற்டநது ெரும் பள்ளி,  
்கலலூரி மனாணெ மனாணவியர்்கள் மறறும் வபனாதுமக்கள் 
பனாதிப்பற்டெனார்்கள். எ்வெ, தறவபனாது இயக்கப்படும் 
இயக்கங்கவை வபனாதுமனா்தனா்க ்கருதப்படுகிைது. வமலும்,  
தறவபனாது வசலம்கவுண்்டம்பனாறையத்திறகு வபருநது இயக்க 
சனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

83—
நபருநது நிறுத்தம்

வினா எண் 49686—திரு. துமர. சந்திரகச்கரன: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு ஊைனாடசி  
ஒனறியம், மன்னார்சமுத்திைம் ஊைனாடசி, பள்ளி மனாணெ, 
மனாணவியர்்களுக்கனா்க சினிமனா வ்கனாட்டற்க அருவ்க வபருநது  
நிறுத்தம் அறமக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், திருறெயனாறு ஊைனாடசி 
ஒனறியம், மன்னார்சமுத்திைம் சினிமனா வ்கனாட்டற்க அருவ்க 
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உள்ை வபருநது நிறுத்தத்தில தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக 
்கழ்க கும்பவ்கனாணம் மண்்டல வபருநது்கள்மூலம் ந்கர் மறறும் 
புைந்கர் வபருநது்கள் பள்ளி மனாணெ/மனாணவி்கறை ஏறறு, இைககி 
வசலகினை். வமலும், ஓடடுநர், ந்டத்துநருககு சுறைறிகற்க 
ெனாயிலனா்கவும் வதரிவிக்கப்படடுள்ைது.

84—

நபருநது இைக்குதல்

வினா எண் 49838—திருைதி ே. சதயா: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்கம், விழுப்புைம் 
வ்கனாட்டம், ்க்டலூர் மண்்டலம், பண்ருடடி பணிமற்யிலிருநது 
ஆ்த்தூர், ஏரிப்பனாறையம் கிைனாமங்களுககு இயக்கப்பட்ட 
வபருநது்கறை மீண்டும் இயக்க அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) பண்ருடடி பணிமற்மூலம் ஆ்த்தூர், 
ஏரிப்பனாறையம் கிைனாமங்களுககு இயக்கப்பட்ட ந்கை த்டங்கள் த்டம் 
எண் T10, T13. T15 மீண்டும் ஆ்த்தூர், ஏரிப்பனாறையம் ெழியனா்க  
1-4-2019 முதல இயக்கப்படடு ெருகினை்.

85—

நபருநதுகள் இைக்குதல்

வினா எண் 50710—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு 
வபனாககுெைத்துத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சைப்பனாக்கம் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், மனாத்தூர் ஊைனாடசி, முனியனதனாங்கள் கிைனாமத்திறகு புதிய 
வபருநது்கள் இயக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோக்குவரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) மதுைனாநத்கம் வதனாகுதி, அச்சைப்பனாக்கம் 
ஊைனாடசி ஒனறியம், மனாத்தூர் ஊைனாடசி, முனியனதனாங்கள் 
கிைனாமத்திறகு வபனாதிய வபருநது ெசதி உள்ைது. மதுைனாநத்கம்-
எலப்பனாக்கம் ெழித்த்டத்தில மனாத்தூரிலிருநது முனியனதனாங்கள் 
சுமனார் 1 கிவலனா மீட்டர் வதனாறலவில உள்ைது. மதுைனாநத்கத்திலிருநது 
எலப்பனாக்கத்திறகு, வமனாைப்பனாக்கம், கூ்டலூர், முனியநதனாங்கள், 
மனாத்தூர், அ்கலி ெழியனா்க 1 ந்கைப் வபருநதுமூலம் தி்சரி 4 
நற்ட்களும், பயணி்களின பயனபனாடு 50 விழுக்கனாடடிறகும் குறைெனா்க 
உள்ைவபனாதிலும் பள்ளி மனாணெர்்கள் மறறும் வபனாதுமக்கள் 
வதறெக்கனா்க இயக்கப்படுகினை்.

த்டம் 
எண்

ெற்க த்ட விபைம் ெழி

நற்ட 
்களின 
எண்ணி 
கற்க

பயணி 
்கள் 

அ்டர்வு 
%

T13 ந்கைம்
மதுைனாநத்கம்-
எலப்பனாக்கம்

வமனாைப்பனாக்கம்-
முனியனதனாங்கள்-
மனாத்தூர்-அ்கலி-
அச்சைப்பனாக்கம்-
திருமுக்கனாடு

4 40.11

எ்வெ, தறவபனாது இயக்கப்படும் இவ்வியக்கங்கவை 
வபனாதுமனா்வத்க ்கருதப்படுகிைது.

86—
திருக்நகனாயில்களுக்கு கனாெைர் நிைம்ம்

வினா எண் 32433—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ெட்டம், வசனாழபுைம் 
வபரூைனாடசியில உள்ை றபைெர் திருகவ்கனாயில மறறும் ற்கலனாசநனாதர் 
திருகவ்கனாயிலுககு ்கனாெலறை நியம்ம் வசயய அைசு ஆெ் 
வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், கும்பவ்கனாணம்  
வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ெட்டம், வசனாழபுைம் வபரூைனாடசியில 
உள்ை அருள்மிகு றபைவெஸ்ெைர் திருகவ்கனாயில மறறும் அருள்மிகு 
ற்கலனாசநனாதர் திருகவ்கனாயிலில வமயக்கனாெலர் ஒருெர் பணிபுரிநது 
ெருகிைனார். இம்வமயக்கனாெலவை ப்கல வநை ்கனாெலைனா்கவும் பணியனாறறி 
ெருகிைனார். வமலும், திருகவ்கனாயில பனாது்கனாப்பு பற்டமூலம்  
இைவுக ்கனாெலைனா்க இைனாணுெ வீைர் ஒருெர் பணிபுரிநது ெருகிைனார்.

87—

திருக்நகனாயில் குளஙகறள தூர்ெனாருதல்

வினா எண் 33887—திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு 
இநது சமய மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிறகு விற்டயளிப்பனாைனா—

துறைமு்கம் வதனாகுதி, 56-ெது ெட்டம், லிஙகி வதருவில உள்ை 
அருள்மிகு மலலீவ்கஸ்ெைர் திருகவ்கனாயில குைம் மறறும் பெைக்கனாைர் 
வதரு, கிருடடிணன சுெனாமி வ்கனாவில குைம் ஆகிய குைங்கறை 
தூர்ெனாை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

வசனற், லிஙகி வசடடித் வதரு, அருள்மிகு மலலிவ்கஸ்ெைர் 
திருகவ்கனாயில மறறும் வசனற், பெைக்கனாைர் வதரு  
அருள்மிகு வெணுவ்கனாபனால கிருடடிணசுெனாமி திருகவ்கனாயில 
ஆகிய திருகவ்கனாயில்களின திருககுைங்கள் நலல நிறலயில 
பைனாமரிக்கப்படடு ெருகினை்.

88—

கனாலிப்பணியி்டஙகள் நிரப்புதல்

வினா எண் 41686—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—
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(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணத்தில உள்ை இநது 
சமய மறறும் அைநிறலயத் துறை அலுெல்கத்தில ்கனாலியனா்க உள்ை 
பணியி்டங்கறை நிைப்ப அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) கும்பவ்கனாணம் இநது சமய அைநிறலயத் துறை 
உதவி ஆறணயர் அலுெல்கத்தில ்கனாலியனா்க உள்ை பணியி்டங்கறை 
பதவி உயர்வு, அயற பணியில பிை துறை்களிலிருநது பணியமர்த்துதல 
மறறும் தமிழநனாடு அைசு பணியனாைர் வதர்ெனாறணய வநைடி நியம்ம் 
ஆகியெறறினமூலம் நிைப்பி்ட ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படடு 
ெருகிைது.

89—

திருக்நகனாயில் குளம் தூர்ெனாருதல்

வினா எண் 44494—திரு. ்க. அனேழ்கன: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைத்தில உள்ை 
அருள்மிகு வீைைனா்கெர் வபருமனாள் வ்கனாயில குைத்திற் தூர்ெனாை 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) தஞ்சனாவூர் மனாெட்டம், கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, 
கும்பவ்கனாணம் ந்கைத்தில அருள்மிகு வீைைனா்கெப் வபருமனாள் 
திருகவ்கனாயில எனும் வபயரில திருகவ்கனாயில ஏதும் இலறல.  
வமலும், கும்பவ்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பவ்கனாணம் ந்கைத்தில  
ஆதிெைனா்கப் வபருமனாள் திருகவ்கனாயிலுககு வசனாநதமனா் ெைனா்க 
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குைம் 2014-2015 ஆம் ஆண்டு தனனிறைவு திட்டத்தில ஊை்க 
ெைர்ச்சித் துறை நிதி, திருகவ்கனாயில பைம்பறை அைங்கனாெலர் உபய 
நிதி மறறும் இநது சமய அைநிறலயத் துறை ஆறணயர் வபனாது நல 
நிதிமூலம் முழுறமயனா்க சீைறமக்கப்படடு, தறவபனாது திருககுைம் 
நலல நிறலயில உள்ைது.

90—

திருக்நகனாயிலுக்கு மறைப் பனாறத

வினா எண் 47412—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசலம் ்கரியவபருமனாள்்கைடு வமவல உள்ை அருள்மிகு 
ஞனா்தண்்டனாயுதபனாணி சுெனாமி திருகவ்கனாயிலுககு மறலப் பனாறத 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசலம் மனாெட்டம் மறறும் ெட்டம், வநத்திவமடு, 
்கரியவபருமனாள்்கைடு வமவல உள்ை அருள்மிகு ஞனா்தண்்டனாயுதபனாணி 
சுெனாமி திருகவ்கனாயிலுககு வபனாதிய நிதி ெசதி இலறல. எ்வெ, 
மறலப் பனாறத அறமக்க இயலனாத சூழநிறல உள்ைது. உபயதனாைர்்கள் 
எெவைனும் நிதியுதவி அளிக்க முனெரும்படசத்தில மறலப் பனாறத 
அறமக்க ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ைப்படும்.

91—

திருக்நகனாயிலுக்கு திருமண மண்்டபம்

வினா எண் 47416—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசலம், வ்கனாடற்ட அருள்மிகு அழகிரிநனாத சுெனாமி 
திருகவ்கனாயிலுககு திருமண மண்்டபம் ்கட்ட அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) வசலம் மனாெட்டம், வசலம் ெட்டம் மறறும் 
ந்கர், வ்கனாடற்ட அருள்மிகு அழகிரிநனாத சுெனாமி திருகவ்கனாயிலுககுச் 
வசனாநதமனா்க டி.எஸ். எண் 7, 8 மறறும் 16-ல முறைவய 3306, 2439 மறறும் 
3236 சதுை அடி நிலம் உள்ைது. வமறபடி இ்டத்தில திருகவ்கனாயிலுககு 
ெருற்க புரியும் பகதர்்களுககு குளியலறை, ்கழிப்பறை ெசதி்கள் 
ஏறபடுத்தப்படடும் மறறும் ெனா்க்ங்கள் நிறுத்துமி்டமனா்கவும் 
பயனபனாடடில இருநது ெருகிைது. வபனாதிய இ்ட ெசதியினறமயனால 
இத்திருகவ்கனாயிலுககு திருமண மண்்டபம் ்கட்ட சனாத்தியககூறு்கள் 
இலறல.

92—

திருக்நகனாயிலுக்கு திருமண மண்்டபம்

வினா எண் 47610—திரு. ோ. ஆறுமு்கம்: மனாண்புமிகு இநது சமய 
மறறும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கநதர்ெகவ்கனாடற்ட வதனாகுதி, குனைனாண்்டனார்வ்கனாவில 
ஊைனாடசி ஒனறியம், வதம்மனாவூர் ஊைனாடசி, வதம்மனாவூரில உள்ை 
அருள்மிகு மனாரியம்மன வ்கனாயிலுககு திருமண மண்்டபம் ்கட்ட 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ராைசசந்திரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமையங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) புதுகவ்கனாடற்ட மனாெட்டம், ்கநதர்ெகவ்கனாடற்ட 
வதனாகுதி, குனைனாண்்டனார்வ்கனாவில ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வதம்மனாவூர் ஊைனாடசி, வதம்மனாவூர் அருள்மிகு முத்துமனாரியம்மன 
திருகவ்கனாயிலுககு வசனாநதமனா்க நனவசய நிலங்கள் 20.26 ஏக்கரும், 
புனவசய நிலங்கள் 27.40 ஏக்கர் நிலங்களும் உள்ை். ஆ்னால, வமறபடி 
நிலங்களில விறைச்சல எதுவும் இலலனாததனால ெைவி்ங்கள் மறறும் 
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வதறெயனா் நிதி ெசதியும் இலறல. எ்வெ, இத்திருகவ்கனாயிலுககு 
திருமண மண்்டபம் ்கட்ட இயலனாத நிறல உள்ைது.

93—

விடுதிறை நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 18359—திரு. அ. பிரபு: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ்கள்ைககுறிச்சி வதனாகுதி, தியனா்கதுரு்கம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
தியனா்கதுரு்கம் வபரூைனாடசியில உள்ை பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நல மனாணவியர் விடுதியில எரிெனாயு உருறை, வமனாட்டனார் பம்பு 
ெசதி்களு்டன, விடுதியின முனபுைம் சிவமண்ட தறை தைம் 
அறமக்கவும் அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், ்கள்ைககுறிச்சி 
வதனாகுதி, தியனா்கதுரு்கம் வபரூைனாடசியில மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நலப் பள்ளி மனாணவியர் விடுதி மடடுவம வசயலபடடு ெருகிைது. 
இவ்விடுதிககு எரிெனாயு உருறை, வமனாட்டனார் பம்பு ெசதி,  
விடுதியின முனபுைம் சிவமண்ட தறை தைம் அறமப்பது  
வபனானை பணி்களுககு 2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு 
வசயயப்படடு, அப்பணி்கள் முடிக்கப்படடுள்ை்.

94—

விடுதிறை நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 28792—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி ெட்டம், ஆலம்பூண்டி மி்கப் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதி நுறழெனாயிலில இரும்பு 
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்கதவு, ஜன்ல அறமக்கவும், தறைப் பகுதியில ற்டலஸ் அறமக்கவும் 
அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி ெட்டம், 
ஆலம்பூண்டி மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி மனாணெர் 
விடுதி நுறழெனாயிலில இரும்பு ்கதவு, ஜன்ல மறறும் தறைப் 
பகுதியில ற்டலஸ் அறமப்பது வபனானை பணி்களுககு 2018-2019 
ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு அப்பணி்கள் 
முடிக்கப்படடுள்ை்.

95—

 மின இறணப்பு பழுதுபனார்த்தல்

வினா எண் 28796—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், 
அெலூர்வபடற்ட மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் 
விடுதியில மின இறணப்றப பழுது பனார்க்கவும், மனாடியில கிரில 
அறமக்கவும் அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி 
வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், அெலூர்வபடற்ட மி்கப் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி மனாணெர் விடுதிககு மனாடியில 
கிரில அறமப்பது மறறும் இதை பைனாமரிப்புப் பணி்களுககு 
2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு அப்பணி்கள் 
முடிக்கப்பட்ட்.
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96—

 சுற்றுச்சுெர் உைரத்றத அதிகரித்தல்

வினா எண் 28798—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி வபரூர் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல 
மனாணெர் விடுதியில சுறறுச்சுெரின உயைத்றத அதி்கப்படுத்த அைசு 
ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி வதனாகுதி, 
வசஞ்சியில இயஙகிெரும் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி மனாணெர் 
விடுதியின சுறறுச்சுெறை உயர்த்த 2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில நிதி 
ஒதுககீடு வசயயப்படடு அப்பணி முடிக்கப்படடுள்ைது.

97—

 விடுதிறை நமம்படுத்துதல்

வினா எண் 28800—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசஞ்சி வதனாகுதி, அ்நதபுைம் வபரூர் மி்கப் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதியில புதிய ஆழதுறை 
கிணறு, மின வமனாட்டனார் அறமக்கவும், மின இறணப்பு்கறை 
பழுது பனார்க்கவும், தறைப் பகுதியில ற்டலஸ் அறமக்கவும் அைசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) விழுப்புைம் மனாெட்டம், வசஞ்சி வதனாகுதி, 
அ்நதபுைம் வபரூர் மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நலப் பள்ளி 
மனாணெர் விடுதியில புதிய ஆழதுறை கிணறு, மின வமனாட்டனார் 
அறமப்பது மறறும் தறைப் பகுதியில ற்டலஸ் அறமப்பது ஆகிய 
பணி்களுககு 2018-2019 ஆம் நிதியனாண்டில நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு 
அப்பணி்கள் முடிக்கப்படடுள்ை்.

98—

 விடுதிகளில் நூைகம் 

வினா எண் 36553—திரு. கஜ.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு  
விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதி்களில நூல்கம் 
அறமக்க அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) பள்ளி/்கலலூரி விடுதி்களில பயிலும் மனாணெ/
மனாணவியரின ்கலவித் திைற் வமம்படுத்துெதற்கனா்க அற்த்து 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார், மி்கப் பிறபடுத்தப்படவ்டனார், சீர்மைபி்ர் 
மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நல விடுதி்களிலும் வதறெகவ்கறப 
நூல்கங்கள் வசயலபடடு ெருெதனால தனியனா்க பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நல மனாணெர் விடுதி்களில நூல்கங்கள் அறமக்க வெண்டிய  
அெசியம் எழவிலறல.
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99—

 விடுதிகளுக்கு சுற்றுச்சுெர் 

வினா எண் 40900—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அைசு பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நலத் துறை விடுதி்களுககு சுறறுச்சுெர் ்கட்டவும், குடிநீர் ெசதி 
வசயயவும் அைசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், வசயயூர் சட்டமனைத் 
வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதி்களில இத்துறையின விடுதி்கள் ஏதும் 
இயங்கவிலறல. எ்வெ, இவ்வி்னா எழனாது.

100—

மனாணவிைர் விடுதிக்கு குடிநீர் ெசதி 

வினா எண் 47238—திரு. சிவ.வீ. தையயநாென: மனாண்புமிகு 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாைனா—

(அ) ஆலஙகுடி வதனாகுதி, வ்கனாத்தமங்கலம் சீர்மைபி்ர் மனாணவியர் 
விடுதிககு குடிநீர் ெசதி வசயது தை அைசு ஆெ் வசயயுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்வபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்ேடுதெப்ேடகடார் ைற்றும் 
சிறுோனமையினர் நைத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மறறும் (ஆ) புதுகவ்கனாடற்ட மனாெட்டம், ஆலஙகுடி வதனாகுதி, 
வ்கனாத்தமங்கலம் சீர்மைபி்ர் நலப் பள்ளி மனாணவியர் விடுதியின 



461வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 9]

ஆழதுறை கிணறு பழுதுபனார்க்கப்படடு, மனாணவியருககு வபனாதிய 
குடிநீர் ெசதி வசயது தைப்படடுள்ைது. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் வநைம் 
முடிவுறைது.

[குறிப்பு:  ஓர் உறையின வதனா்டக்கத்தில உடுககுறி (*) 
இ்டப்வபறறிருநதனால அவ்வுறை உறுப்பி்ைனால 
சரிபனார்க்கப்வபறைது எனபறதக குறிககும்.]

3. ெ்கவல் க்காரல்

 (அ) குடியுரிறம திருத்தச் சட்டம் குறித்து சட்டமனைத்தில் 
தீர்மனா்ம் நிறைநெற்ைக் நகனாருதல்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெைனா்க இருக்கககூடிய எங்களுற்டய 
தறலெர் வதசிய குடியுரிறம திருத்தச் சட்டத்றதக குறித்து, மத்திய 
அைறசக ்கண்டித்து இநத அறெயில ஒரு தீர்மனா்த்றத நிறைவெறை 
வெண்டும் எனறு ஒரு தீர்மனா்ம் வ்கனாண்டுெநது வ்கனாடுத்தனார். அது 
என்ெனாயிறறு எனறு மறுபடியும் தங்களி்டத்திவல வ்கட்டனார். 
அது தங்களுற்டய ஆயவில இருப்பதனா்க வதரிவித்தீர்்கள். எ்ககு 
உங்கறைப் பறறித் வதரியும். நீங்கள் ஆயநது முடிவெடுத்து இப்வபனாது 
எடுத்துகவ்கனாள்வீர்்கள் எனை றதரியத்வதனாடுதனான நனான வ்கடகிவைன. 
அறத இப்வபனாது எடுத்துகவ்கனாள்வீர்்கைனா?

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இப்வபனாதும் அது ஆயவிலதனான 
இருககிைது. (சிரிப்பு)

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
இனறைககுதனான சறப முடிகிைது. எப்வபனாது நீங்கள் ஆயவுககு 
எடுத்து, எப்வபனாது வ்கனாண்டுெருெது? எ்வெ, அருள்கூர்நது 
வ்கனாண்டு ெனாருங்கள். பக்கத்திவல இருக்கககூடிய வ்கைைனாவில 
அெர்்கள் எடுத்திருககிைனார்்கள்.
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, அறெவயலலனாம் இனவ்னாரு மனாநில 
சட்டமனைத்தில நற்டவபறைறெ. எ்வெ, அதுகுறித்து இஙவ்க 
விெனாதிக்க வெண்்டனாம். இஙவ்க வ்கனாடுத்திருககிறீர்்கள். அது என 
ஆயவில உள்ைது. 

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஆயவு எனைனால எப்வபனாது? சறப முடிவுககு ெைப்வபனாகிைவத!

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: உரிய வநைத்தில உரிய பதிறலச் 
வசனாலகிவைனாம்.

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
அப்படிவயனைனால, இநதச் சறப இனறைககு முடிெதறகுள் 
எடுத்துகவ்கனாள்வீர்்கைனா?

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இலறல, ஆயவில 
இருககிைது எனைனால, எப்வபனாது வெண்டுமனா்னாலும் சீககிைம் 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படும். 

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
இநத மனாதிரி ஆயவு இருநதனால, ஒரு விஞ்ஞனா்மும் ெைனாது, ஒரு 
முடிவும் ெைனாது. ஆயவில இருககிைது, ஆயவில இருககிைது எனைனால 
எப்படி?

 (திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்றதச் சனார்நத உறுப்பி்ர்்கள் 
எழுநது நினை்ர்.)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: ஆயவு முடிநதவு்டன உங்களுககுத் 
வதரிவிககிவைன. உரிய வநைத்தில உரிய ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும். 

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
தங்கள்மீது மரியனாறத றெத்திருககிவைனாம். நீங்கவை இப்படி ஆயவில 
இருககிைது, ஆயவில இருககிைது எனறு, இறத எடுத்துகவ்கனாள்ைனாமல 
இருப்பதறகு என் மறைமு்கமனா்க வசயகிறீர்்கவைனா எனறு 
குறைஞ்சனாட்டக கூ்டனாது. ஆற்கயி்னால, இறதக ்கண்டித்து நனாங்கள் 
வெளிந்டப்புச் வசயகிவைனாம்.

 (திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்்கள் வெளிந்டப்புச் 
வசயத்ர்.)
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 (ஆ) கற்டைேல்லூர் வதனாகுதி, வசனாக்கம்படடி, கனாெல் துறை 
ெனாக்ம் நமனாதி உயிரிழநநதனார் குடும்பஙகளுக்கு நிெனாரணம்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அெர்்கள்.

முறப்கல 11–10

*திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, எ்து ்கற்டயநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட 
வசனாக்கம்படடி ஊைனாடசியில, திரிகூ்டபுைம் பள்ளிெனாசல 
வதருறெச் வசர்நத றமதீன பிச்றசயினுற்டய மற்வி ஆயிஷனால 
பீவி எனகிை மலலி்கனா, ெயது 36, அவத றமதீன பிச்றசயினுற்டய 
ம்கள் இர்ஃபனா்னா ஆஷி்கனா, ெயது 15; அவத எதிர் வதருறெச் 
வசர்நத தீன ஒலி ம்கள் ்கனசனால மஹரிபனா, ெயது 40 ஆகிய மூனறு 
வபரும் இைண்டு மனாதத்திறகு முனபு 9–11–2019 அனறு வபருநதில 
ஏறுெதற்கனா்க சனாறலயின ஓைமனா்க நினறிருநதவபனாது, ்கனாெல துறை 
ெனா்க்ம் அஙவ்க ெநது அத்துமீறி அெர்்கள் மீது வமனாதி ்கடுறமயனா் 
அைவில படு்கனாயங்கள் அற்டநத அநத மூனறு வபண்்களுவம 
சிகிச்றச பல்ளிக்கனாமல ஓரிரு தி்ங்களிவல இைநதுவிட்டனார்்கள். 
அநத ஏறழப் வபண்்கள் ஒவை வதருவில எதிவைதிர் வீடற்டச் 
வசர்நதெர்்கள். அநத 3 வபண்்கள் இைநத வசயதி அஙவ்க மி்கப் 
வபரிய ெருத்தத்றத ஏறபடுத்திகவ்கனாண்டிருககினைது. அதன 
பிைகு, வதர்தல ்கனாலம் எனபதனால எங்களுற்டய வதன்கனாசி 
மனாெட்டத்தில வெளியி்டப்பட்ட அறிவிப்பு ்கனாைணத்தி்னால 
நிெனாைணத் வதனாற்க ஒருெருககு மடடும்தனான குறைநத அைவில 
ெழங்கப்படடிருககினைது. எ்வெ, பனாதிக்கப்பட்ட அநத 3 ஏறழப் 
வபண்்களினுற்டய குடும்ப நிறலறயயும் ்கருத்திலவ்கனாண்டு, 
வமடடுப்பனாறையத்தில நற்டவபறை ஒரு நி்கழவினவபனாது எப்படி 
பனாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுககு தனாைனாைமனா்க நிெனாைணத் 
வதனாற்கயனா்க ரூ.10 இலடசத்றத அறிவித்தீர்்கவைனா, அதுவபனானறு 
்கருறணயுள்ைத்வதனாடு, இநத 3 நபர்்களுககும் ரூ.10 இலடசம் 
நிெனாைணம் ெழங்க வெண்டும். அவதவபனானறு மற்விறயயும், 
ம்கறையும் இழநதிருக்கககூடிய ஏறழத் வதனாழிலனாளி றமதீன பிச்றச 
அெர்்களுககு ்கருறண அடிப்பற்டயில அைசு வெறலெனாயப்பு 
ெழங்க வெண்டுவம் வநறறும் வ்கனாரிகற்க றெத்வதன. மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்கள் எ்து வ்கனாரிகற்கறயக ்கருறணவயனாடு 
பரிசீலித்து, பனாதிக்கப்பட்ட அநத ஏறழக குடும்பத்திறகு, அதுவும் 
்கனாெல துறை ெனா்க்ம் வமனாதி பனாதிக்கப்பட்ட இெர்்களுககு, 
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தனாைனாைமனா் ம்வதனாடு, ்கருறண உள்ைத்வதனாடு நிதி உதவிறயயும், 
அைசு வெறலெனாயப்றபயும் ெழங்கவெண்டுவம் மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்களின ்கெ்த்றத ஈர்ககிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, சனாறல விபத்து மறறும் ெ் விலஙகி்னால 
தனாக்கப்படடு உயிரிழநவதனார் குடும்பங்களின சூழநிறலறயக 
்கருத்திலவ்கனாண்டு அெர்்களுககு நிெனாைணம் ெழங்கவெண்டுவம் 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் மறறும் 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. உ. மதிெனாணன ஆகிவயனார் வ்கனாரிகற்க 
றெத்த்ர். 

மனாண்புமிகு ஊை்கத் வதனாழில துறை அறமச்சர் திரு. வபனஜமின 
அெர்்களும், திருெள்ளூர் மனாெட்டத்தில நற்டவபறை விபத்தில 
இைநத திரு. ஏவ்கஷ் அெர்்களின குடும்பத்திறகு நிெனாைணம் வெண்டி 
வ்கனாரிகற்க றெத்தனார். 

இகவ்கனாரிகற்க்கறைப் பரிசீலித்து, கீழக்கண்்டெனாறு நிெனாைணம் 
அறிவிககினவைன:

வதன்கனாசி மனாெட்டம், ்கற்டயநலலூர் ெட்டம், வசனாக்கம்படடி 
கிைனாமம், வ்கனாலலம்–திருமங்கலம் வதசிய வநடுஞ்சனாறலயில ்கனாெல 
ெனா்க்த்தின ்டயர் வெடித்ததில, ்கடடுப்பனாடற்ட இழநத ெனா்க்ம் 
வபருநது நிறுத்தம் அருகில நினறிருநதெர்்கள்மீது வமனாதியது. 
இவ்விபத்தில திருமதி ஆயிஷனால பீவி எனகிை மலலி்கனா எனபெர் 
சம்பெ இ்டத்திவலவய உயிரிழநதனார் எனறும், திரு. தீன ஒலி 
எனபெரின ம்கள் வசலவி ்கனசனால மஹரிபனா மறறும் திரு. றமதீன 
பிச்றச எனபெரின ம்கள் வசலவி இர்ஃபனா்னா ஆஷி்கனா ஆகிவயனார் 
பலத்த ்கனாயமற்டநது மருத்துெமற்யில அனுமதிக்கப்படடுள்ை்ர் 
எனை வசயதிறய அறிநத உ்டவ்வய, உயிரிழநத திரு. றமதீன பிச்றச 
எனபெரின மற்வி திருமதி ஆயிஷனால பீவி எனகிை மலலி்கனா 
அெர்்களின குடும்பத்திறகு மூனறு இலடசம் ரூபனாய நிெனாைணம் 
அறிவித்திருநவதன. 

இவ்விபத்தில பலத்த ்கனாயமற்டநது சிகிச்றச பலனினறி 
உயிரிழநத திரு. தீன ஒலி எனபெரின ம்கள் வசலவி ்கனசனால மஹரிபனா 

[திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்]
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மறறும் திரு. றமதீன பிச்றச எனபெரின ம்கள் வசலவி இர்ஃபனா்னா 
ஆஷி்கனா ஆகிவயனாரின குடும்பத்திறகும் தலனா மூனறு இலடசம் ரூபனாய 
ெழங்கப்படும் எனபறதயும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

 (இ) ஆத்தூர் வதனாகுதி, வதத்துப்படடி, ைனாற் தனாக்கி 
உயிரிழநதெரின குடும்பத்திற்கு நிெனாரணம்

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்  
திரு. மதிெனாணன அெர்்களின வெண்டுவ்கனாளுககு இணங்க, 
திண்டுக்கல மனாெட்டம், திண்டுக்கல வமறகு ெட்டம், ஆத்தூர் 
சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட வதத்துப்படடி கிைனாமத்றதச் வசர்நத  
திரு. வெலுச்சனாமி எனபெரின ம்கன திரு. முரு்கன எனபெர் 
யனாற் தனாககி உயிரிழநததறகு அன்னாைது குடும்பத்திறகு நனானகு 
இலடசம் ரூபனாய ெ்த் துறைமூலம் ெழங்கப்படும் எனபறதயும் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

 (ஈ) கனாஞ்சிபுரம் மனாெட்டம், மனாரிமஙகைம், ஆடந்டனாவில் 
க்டத்தப்பட்டெறரக் கனாப்பனாற்றும் முைற்சியில் உயிரிழநத 
திரு. ஏநகஷ் மற்றும் சிை இறளஞர்களுக்கு நிெனாரணம்

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, திருெள்ளூர் மனாெட்டம், மப்வபடு கூடடுச் 
சனாறலயில, இைவு பணி முடிநது வீடு வசலெதற்கனா்க 25–12–2019 
அனறு ஆடவ்டனாவில வசனறுவ்கனாண்டிருநத ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டம், 
~வபரும்புதூர் ெட்டம், மனாரிமங்கலம் கிைனாமத்றதச் வசர்நத  
திரு. வலனா்கநனாதன எனபெரின மற்வி திருமதி பெனானி எனபெர், 
ஆடவ்டனா ஓடடுநர் ெழி மனாறி வெறு பனாறதயில வசலெறதயும், 
ஆடவ்டனா ஓடடுநரின அத்துமீைலனாலும் தனற்க ்கனாப்பனாறறும்படி 
கூச்சலிட்டதில, அலைல சத்தம் வ்கடடு சனாறலவயனாைம் நினறிருநத 
இறைஞர்்கள் திரு. ஏவ்கஷ், திரு. ஈஸ்்டர் பிவைம்குமனார், திரு. வினீத், 
திரு. சனார்லிபன மறறும் திரு. பிரிஸ்்டன பிைனாங்களின ஆகிவயனார், 
இரு சக்கை ெனா்க்த்தில, ஆடவ்டனாறெத் துைத்திச் வசனறு திருமதி 
பெனானிறயக ்கனாப்பனாறறும் முயறசியில ஈடுபட்ட்ர்.

இறைஞர்்கள் ஆடவ்டனாறெத் துைத்திகவ்கனாண்டு ெருெறத 
அறிநத ஆடவ்டனா ஓடடுநர், ஆடவ்டனாறெ விறைெனா்க ஓட்ட, 
திருமதி பெனானி ஆடவ்டனாவிலிருநது குதித்தனார். இதற்ப் பனார்த்த 
வபனாதுமக்கள், அெறை மருத்துெமற்ககு அறழத்துச் வசனை்ர். 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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ஆடவ்டனாவிலிருநது குதித்ததனால சிறு ்கனாயமற்டநத திருமதி பெனானி 
சிகிச்றச முடிநது, மறுநனாவை வீடு திரும்பி்னார்.

இநநி்கழவில, வமறபடி இறைஞர்்கள் இரு சக்கை ெனா்க்த்தில, 
ஆடவ்டனா ஓடடுநறைப் பிடிக்கச் வசனைவபனாது, ஏறபட்ட விபத்தில, 
திரு. ஏவ்கஷ் எனபருககு பலத்த ்கனாயமும், மறைெர்்களுககு சிறு 
்கனாயமும் ஏறபட்டது. பலத்த ்கனாயமற்டநது மருத்துெமற்யில 
அனுமதிக்கப்படடு, உயரிய சிகிச்றச அளித்தும், சிகிச்றச பலனினறி 
திரு. ஏவ்கஷ் எனபெர் 27–12–2019 அனறு உயிரிழநதனார் எனை 
வசயதிறய அறிநது நனான மிகுநத வெதற் அற்டநவதன. 

முறப்கல 11–15

இச்சம்பெத்தில, ஆடவ்டனா ஓடடுநர் ற்கது வசயயப்படடு, 
அெர்மீது வ்கனாறல முயறசி ெழககு பதிவு வசயயப்படடு, நீதிமனைக 
்கனாெலில றெக்கப்படடுள்ைனார்.

இறைஞர்்கள் திரு. ஏவ்கஷ், திரு. ஈஸ்்டர் பிவைம்குமனார், திரு. 
வினீத், திரு. சனார்லிபன மறறும் திரு. பிரிஸ்்டன பிைனாங்களின 
ஆகிய ஐநது வபரும் தங்கைது உயிறையும் வபனாருடபடுத்தனாமல, 
திருமதி பெனானிறய ஆபத்திலிருநது ்கனாப்பனாறறிய வீைத்றதயும், 
சமூ்கப் வபனாறுப்புணர்றெயும் நனான ம்தனாைப் பனாைனாடடுகினவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

இது வபனானை நி்கழவு்களில ்கனாெல துறையி்ரு்டன 
இறணநது, இறைஞர்்களும், வபனாதுமக்களும், தெறைத் தடடிக 
வ்கட்கவும், வபனாைனா்டவும், துணிச்சலு்டன வசயலபடுெது மி்கவும் 
பனாைனாடடிறகுரியது.

இச்சம்பெத்தில த்து உயிறை துச்சவம் மதித்து, 
ஆபத்திலிருநத வபண்றணக ்கனாப்பனாறறியவதனாடு மடடுமினறி, தெறு 
வசயத ஆடவ்டனா ஓடடுநறைப் பிடிக்கப் வபனாைனாடி உயிரிழநத திரு. 
ஏவ்கஷ் அெர்்களின தீைச் வசயறலயும், சமூ்க அக்கறைறயயும், 
அெைது குடும்ப நிறலறயயும் ்கருத்தில வ்கனாண்டு சிைப்பி்மனா்க, 
அெைது குடும்பத்திறகு 10 இலடசம் ரூபனாயும்; (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) இவ்விபத்தில பலத்த ்கனாயமற்டநது மருத்துெமற்யில 
அனுமதிக்கப்படடு, சிகிச்றச வபறறுெரும் திரு. பிரிஸ்்டன 
பிைனாங்களின எனபெருககு இைண்டு இலடசம் ரூபனாயும், வலசனா் 
்கனாயமற்டநத திரு. ஈஸ்்டர் பிவைம்குமனார், திரு. வினீத் மறறும்  
திரு. சனார்லிபன ஆகிவயனாருககு தலனா 25,000 ரூபனாயும் முதலறமச்சரின 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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வபனாது நிெனாைண நிதியிலிருநது ெழங்க நனான உத்தைவிடடுள்வைன 
எனபறத இப்வபைறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

வமற்கண்்ட சம்பெங்களில உயிரிழநதெர்்களினகு 
டும்பத்தி்ருககு எ்து ஆழநத இைங்கறலயும் அனுதனாபத்றதயும் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன.

 (உ) கனனிைனாகுமரி, களிைக்கனாவிறள நசனாதற்ச் 
சனாெடியில் பணியிலிருநதநபனாது சு்டப்படடு உயிரிழநத 
சிைப்பு உதவி ஆயெனாளர் திரு. வில்சன குடும்பத்திற்கு 

நிெனாரணம்

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, ்கனனியனாகுமரி, ்களியக்கனாவிறை வசனாதற்ச் 
சனாெடியில பணியிலிருநத சிைப்பு உதவி ஆயெனாைர் திரு. விலசன, 
அற்டயனாைம் வதரியனாத நபர்்கைனால சு்டப்படடு உயிரிழநத விெைம்.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, தமிழநனாடு–வ்கைை 
மனாநில எலறலயனா் ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், ்களியக்கனாவிறையில 
வசனாதற்ச் சனாெடி அறமத்து ்கனாெல துறையி்ர் ்கண்்கனாணித்து 
ெருகினை்ர்.

இச்வசனாதற்ச் சனாெடியில வநறறு (8–1–2020) இைவு 8–00 மணி 
முதல ்களியக்கனாவிறை ்கனாெல நிறலய சிைப்பு உதவி ஆயெனாைர், 
திரு. விலசன எனபெர் பணியில இருநதனார். அப்வபனாது இைவு  
சுமனார் 9–30 மணியைவில அஙகு ெநத அற்டயனாைம் வதரியனாத 
இைண்டு நபர்்கள், சிைப்பு உதவி ஆயெனாைர் திரு. விலசற் 
ற்கத்துப்பனாககியனால சுடடும், ்கத்தியனால குத்திவிடடும் தப்பிச் 
வசனறுள்ை்ர். சிைப்பு உதவி ஆயெனாைர் திரு. விலசன ்கனாயங்கள் 
ஏறபடடு, நிறல தடுமனாறி கீவழ விழுநதுள்ைனார். 

இது குறித்து த்கெலறிநத ்கனாெல துறையி்ர் உ்ட்டியனா்க 
சம்பெ இ்டத்திறகுச் வசனறு, ்கனாயமற்டநத திரு. விலசற் மீடடு, 
குழித்துறை அைசு மருத்துெமற்ககு சிகிச்றசக்கனா்கக வ்கனாண்டு 
வசனை்ர். அஙகு அெறை பரிவசனாதித்த மருத்துெர், திரு. விலசன 
உயிரிழநதுவிட்டதனா்கத் வதரிவித்துள்ைனார்.

இச்சம்பெம் பறறி அறிநத வதறகு மண்்டல ்கனாெல துறைத் 
தறலெர், மனாெட்ட ்கனாெல ்கண்்கனாணிப்பனாைர் உள்ளிட்ட ்கனாெல 
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துறை அதி்கனாரி்கள் சம்பெ இ்டத்திறகு விறைநது, விசனாைறண 
வமறவ்கனாண்டு ெருகினை்ர்.

வமலும், எ்து உத்தைவினவபரில ்கனாெல துறைத் தறலறம 
இயககுநர் அெர்்களும் சம்பெ இ்டத்திறகு உ்ட்டியனா்கச் வசனறு 
விசனாைறணறய வமறவ்கனாண்டு ெருகிைனார்.

சம்பெ இ்டத்தில இைண்டு வதனாட்டனாக்கள் மறறும் இைண்டு 
்கனாலி வதனாட்டனாக்கள் ஆகியெறறைக ்கனாெல துறையி்ர் 
ற்கப்பறறியுள்ை்ர்.

இது வதனா்டர்பனா்க ்களியக்கனாவிறை ்கனாெல நிறலயத்தில ெழககு 
பதிவு வசயது, ்கனாெல துறையி்ர் விசனாைறண வமறவ்கனாண்டு 
ெருகினை்ர். இவ்ெழககில எதிரி்கறை அற்டயனாைம் ்கண்டு ற்கது 
வசயய, நனானகு தனிப் பற்ட்கள் அறமக்கப்படடு, தீவிை புலன 
விசனாைறண வமறவ்கனாள்ைப்படடு ெருகிைது.

தனிப் பற்டயி்ர், அப்பகுதியிலுள்ை ்கற்ட்கள் மறறும் வீடு்களில 
அறமக்கப்படடுள்ை CCTV பதிவு்கறை ஆயவு வசயது ெருகினை்ர். 
ெழககு புலன விசனாைறணயில இருநது ெருகிைது. குறைெனாளி்கறை 
விறைவில ்கண்டுபிடித்து, அெர்்களுககுக ்கடுறமயனா் தண்்டற் 
வபறறுத்தை அைசு உறுதியனா் ந்டெடிகற்க எடுககும். 

மறைநத திரு. விலசனுககு மற்வி மறறும் இைண்டு ம்கள்்கள் 
உள்ை்ர். அன்னாறை இழநதுெனாடும் அெைது குடும்பத்தி்ருககு 
எனனுற்டய ஆழநத இைங்கறலயும், அனுதனாபத்றதயும் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

மறைநத ்கனாெல உதவி ஆயெனாைர் திரு. விலசன அெர்்களின 
குடும்பத்தி்ருககு நிெனாைணம் ெழங்கப்படும். வமலும், அன்னாைது 
குடும்பத்தில ஒருெருககு தகுதிககு ஏறைனாறவபனால, ்கருறண 
அடிப்பற்டயிலனா் அைசுப் பணி ெழங்கப்படும் எனபறதயும் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 (ஊ) துறைமுகம் வதனாகுதி, வசனற் ேதிகள் பனாதுகனாப்புத் 
திட்டம், கூெம் ேதிக் கறரநைனாரம் ெசிக்கும் மக்கறள 

மறுகுடிைமர்வு வசயதல்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு அெர்்கள். 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, Chennai Rivers Restoration Trust–CRRT 
எ்ப்படுகினை வசனற் நதி்கள் பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினபடி, 
துறைமு்கம் சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட ்கனாநதி ந்கரில, 
வதசப்பிதனா, நமகவ்கலலனாம் சுதநதிைத்றதப் வபறறுத் தநத அநத 
ம்கனாத்மனா ்கனாநதி அெர்்களின திருப்வபயரில அறமநதிருககினை 
அநத ந்கரில, கூெத்றதப் பனாது்கனாககினை ந்டெடிகற்கயனா்க, 2,200 
வீடு்கறை, அப்பகுதியில ெசிககும் மக்கறை வபரும்பனாக்கம் 
திட்டப் பகுதிககுக வ்கனாண்டுவசலகினை பணி ்க்டநத 10 நனாட்கைனா்க 
நற்டவபறறுகவ்கனாண்டிருககிைது. இநதப் பிைச்சிற் குறித்து 
2017, 2018, 2019 ஆகிய 3 ஆண்டு்களில அறெயின ்கெ்த்திறகுக 
வ்கனாண்டுெநதவபனாது, மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் 
நிச்சயமனா்க, அநதப் பகுதியிவலவய இ்டங்கறை ஆயவு வசயது 
அெர்்களுககு வீடு்கறைக ்கடடித் தருவெனாம் எனை உத்தைெனாதத்றதத் 
தநதனார்்கள். நனானும் அெர்்களுககு 5 ஏக்கர் அைவிவல ெனால்டனாகஸ் 
சனாறலயிவல இ்டமிருககிைது எனபறதயும் குறிப்பிடடுத் தநதிருநவதன. 
அதறகுண்்டனா் பணி்கள் வதனா்டஙகுெதறகு முனபனா்கவெ, இநதப் 
பகுதியிவல இருககினை மக்கறை இப்வபனாழுது அஙவ்க மறுகுடியமர்வு 
வசயது வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். எனனுற்டய தனாழறமயனா் வ்கள்வி, 
இவதவபனானறு, பிைதம மநதிரி வீடடு ெசதித் திட்டத்தினகீழ 
பி.வ்க. ்கனாலனியிவல 864 வீடு்கள் ஏறவ்க்வெ இருநத். தறவபனாது 
கூடுதலனா்க 1,100 வீடு்கள் ்கட்டப்படடிருககினை். இப்படி 
இஙகிருநது அப்புைப்படுத்தப்படுகினை அநத மக்களினுற்டய 
ெனாழெனாதனாைத்றதக ்கருத்திவலவ்கனாண்டு, இஙவ்க அெர்்களுற்டய 
வதனாழில, அனைனா்ட பழக்கெழக்கங்கள் ஆகியறெ 40 கிவலனா மீட்டர் 
தனாண்டிச் வசலகினைவபனாது, ெனாழெனாதனாைம் வ்கள்விககுறியனா்க 
இருககிைது. (மணியடிக்கப்வபறைது) 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: சுருக்கமனா்க வ்கள்விறயக 
வ்களுங்கள். 

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, முககியமனா்து. 10 ஆயிைம் வபர். . .

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: எலலனாவம முககியம்தனான. 
அறெயில வபசுெது எலலனாவம முககியம்தனான. சுருக்கமனா்கக 
வ்களுங்கள். 
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திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஒவை ஒரு வசயதி. அெர்்களுற்டய ெனாழெனாதனாைம் வ்கள்விககுறியனாகினை 
நிறல இருககிைது. இப்வபனாது 1,000 வபர்்களுககு வமலனா்க, அஙவ்க 
மறுகுடியமர்விறகு வசனறிருககினைனார்்கள். அஙவ்க வபனாதிய குடிநீர் 
ெசதி, மினசனாை ெசதி, வபனானைறெ அநத மக்கள் ெசிககினை 
அைவிறகு இலறல. அஙவ்க பள்ளிககூ்டங்கள் இலறல. இஙவ்க  
300–ககும் வமறபட்ட குழநறத்கள் படிககினைனார்்கள். ஆண்டு இறுதித் 
வதர்றெ வநருஙகிகவ்கனாண்டிருககினை இநத வநைத்தில, அெர்்கறை 
அஙவ்க குடியமர்த்தி்னால, படிப்பும் வ்கள்விககுறியனாகினைது. ஆ்கவெ, 
இறதவயலலனாம் ்கெ்த்திலவ்கனாண்டு, அருகிவல இருககினை பி.வ்க. 
்கனாலனியில ்கட்டப்படுகினை வீடு்கறை ஒதுககித் தருெவதனாடு, 
ஏறவ்க்வெ குடியமர்த்தப்படடிருககினை 1,000 வபர்்களுககு 
வெண்டிய அடிப்பற்டத் வதறெ்கறைச் வசயது தருமனாறு மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்களின ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்சர் அெர்்களி்டம் இநதக வ்கள்விறய றெககினவைன. 
வசனற்யிவல பல இ்டங்களிவல இப்படி 5 ஆயிைத்திறகும் 
வமறபட்ட வீடு்கள் ்கட்டப்படடுக வ்கனாண்டுெருகினை். துறைமு்கம் 
பகுதியில சனாறலவயனாைம் இருககினை மக்களுககும், அதில 
மறுகுடியமர்வு வசயெதறகு நீங்கள் ஆெ் வசயய வெண்டுவமனறு 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கறைக வ்கடடுகவ்கனாண்டு 
அறமகினவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, தமிழநனாடு குடிறசப் பகுதி மனாறறு ெனாரியம், 
வசனற் நதி்கள் சீைறமப்பு அைக்கட்டறையின ஒருஙகிறணநத 
கூெம் நதி சுறறுச்சூழல திட்டத்திற்ச் வசயலபடுத்திகவ்கனாண்டு 
ெருகினைது. இத்திட்டத்தினகீழ, கூெம் நதிக ்கறைவயனாைம் ெசிககும் 
14,257 குடும்பங்கள் ்கண்்டறியப்படடிருககினை். ெனாரியம், வபனாதுப் 
பணித் துறை மறறும் வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி ஆகியெறறு்டன 
இறணநது, இதுெறை 10,740 குடும்பங்கறை ெனாரியத்தின குடியிருப்புப் 
பகுதி்கைனா் வபரும்பனாக்கம், நனாெலூர், கூ்டப்பனாக்கம் மறறும் அகில 
இநதிய ெனாவ்னாலி நிறலய திட்டப் பகுதி்களில மறுகுடியமர்வு 
வசயதுள்ைது. வமலும், 2015 ஆம் ஆண்டு, வெள்ைப்வபருககி்னால 
பனாதிக்கப்பட்ட அற்டயனாறு நதி ்கறைவயனாைங்களில ெசித்த 9,539 
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குடும்பங்கள் ்கண்்டறியப்படடு, 4,398 குடும்பங்கள் எழில ந்கர், 
ஒககியம் துறைப்பனாக்கம் மறறும் வபரும்பனாக்கம் திட்டப் பகுதி்களில 
மறுகுடியமர்வு வசயயப்படடுள்ை். 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, ெனாரியம், வபனாதுப் 
பணித் துறை மறறும் வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசியு்டன 
இறணநது, தீவுத் தி்டல எதிவை உள்ை சத்தியெனாணிமுத்து ந்கர், 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வச்கர்பனாபு அெர்்கள் கூறிய அநதப் 
பகுதியில கூெம் நதிக்கறையில அறமநதுள்ை குடிறசப் பகுதி்களில 
2,092 குடும்பங்கறை ்கணகவ்கடுப்பு வசயதுள்ைது. இககுடிறசப் 
பகுதியில ெசிககும் குடும்பங்கறை மறுகுடியமர்வு வசயயும் 
பணி, ்க்டநத 29–12–2009 அனறு துெங்கப்படடு, 120 குடும்பங்கள் 
வபரும்பனாக்கம் திட்டப் பகுதிககு மறுகுடியமர்வு வசயயப்பட்ட். 
இப்பணி 30–12–2019 அனறும் நற்டவபறறு 19 குடும்பங்கள் 
மறுகுடியமர்வு வசயயப்பட்ட். பினபு 30–12–2019 அனறு சில 
குடும்பங்களில, படிககும் குழநறத்களின ்கலவி பனாதிககும் 
எ் ெலியுறுத்தி, 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல மனாதம் குடியமர்வு 
வசயயுமனாறு வ்கடடுகவ்கனாண்்டதனவபரில, இப்பணி தற்கனாலி்கமனா்க 
நிறுத்தி றெக்கப்படடு, அதன பினபு சில குடும்பங்கள் தனாங்கள் 
வபரும்பனாக்கம் திட்டப் பகுதிககு மறுகுடியமர்வு வசயய விருப்பம் 
வதரிவித்த். அதனாெது பள்ளி்களில படிககினை குழநறத்கள் இலலனாத 
குடும்பங்கள் வபரும்பனாக்கம் பகுதிககு வசலல தனாமனா்கவெ விருப்பம் 
வதரிவித்ததன ்கனாைணமனா்க, 2–1–2020 முதல வபனாதுப் பணித் துறை 
மறறும் வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி ஆகியெறறினமூலம் மறு 
குடியமர்வு வசயயும் பணி மீண்டும் துெஙகியது. 5–1–2020 ெறை 590 
குடும்பங்கள், சத்தியெனாணிமுத்து ந்கரில ெசிககும் வபரும்பனாக்கம் 
திட்டப் பகுதிககு மறு குடியமர்வு வசயயப்பட்ட்ர். மறு குடியமர்வு 
வசயயப்படும் குடும்பங்களுககு ெனா்க் ெசதி்கள், வபருந்கை 
வசனற் மனாந்கைனாடசியனால வசயயப்படடு, 3 நனாட்கள் உணவும் 
ெழங்கப்பட்டது.

 முறப்கல 11–25

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. வச்கர்பனாபு அெர்்கள் சில, பல குறை்கறை இஙவ்க 

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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வசனான்னார். அது உண்றமயிலறல. வபரும்பனாக்கம் திட்டப் பகுதியில 
ஒருஙகிறணநத குழநறத ெைர்ச்சி றமயங்கள், பள்ளிககூ்டங்கள், 
அைசு அறிவியல மறறும் ்கறலக ்கலலூரி, வதனாழிறபயிறசி றமயம், 
நியனாய விறலக ்கற்ட்கள், அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம், வபருநது 
ெசதி்கள், ்கனாெல நிறலயம், ஆவின பனால்கம், பூங்கனாக்கள், இடு்கனாடு, 
சுடு்கனாடு வபனானை சமுதனாய ்கட்டறமப்பு ெசதி்கள் ஆகியறெ 
ெனாரியத்தனால ஏறபடுத்தப்படடிருககினை். 

வமலும், மறு குடியமர்வு வசயயப்பட்ட குடும்பங்களுககு 
ஒருஙகிறணநத குழும நிதி சுறறுச்சூழல திட்டத்தினகீழ தைமனா் 
வீடு்கள் ஒதுக்கப்பட்டவதனாடு, கூடுதலனா்க இ்டமனாறைப் படியனா்க 
ரூபனாய 5,000/– வைனாக்கமனா்க ெழங்கப்படுகினைது. வமலும் பிறழப்பு 
ஊதியத் வதனாற்கயனா்க மனாதம் ரூபனாய 2,000/– வீதம் 12 மனாதங்களுககு 
ெழங்கப்படும் எனபறதயும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. வ ம லு ம் , 
குடும்ப அடற்ட, ஆதனார் அடற்ட, புற்கப்ப்ட ெனாக்கனாைர் அற்டயனாை 
அடற்ட, வபனானைறெவயனாடு மு்கெரி மனாறைம் மு்கனாம்மூலம் 
குடும்பங்களுககு மு்கெரி மனாறைம் வசயதும் தைப்படுகினை். மறு 
குடியமர்வு வசயயப்பட்ட குழநறத்களின ்கலவிக்கனா்க, தீவிை பள்ளி 
வசர்கற்க மு்கனாம், பள்ளிக ்கலவித் துறையி்வைனாடு ஒருஙகிறணநது 
ந்டத்தப்படடு, குழநறத்கள் பள்ளி்களில வசர்க்கப்படுகிைனார்்கள். மறு 
குடியமர்வு வசயயப்படுெதறகு முனபு, அெர்்கள் படித்த பள்ளி்களில 
படிக்க விரும்பும் குழநறத்களுககு இலெச வபருநது ெசதியும் ஏறபனாடு 
வசயது தைப்படுகிைது.

மறு குடியமர்வு வசயயப்பட்ட குடும்பங்களுககு 
வதனாழிறபயிறசி்கள், சிறுவதனாழில வசயய வபனாருைனாதனாை உதவி்கள் 
மறறும் சிைப்பு வெறலெனாயப்பு மு்கனாம்்கள் வபனானைெறறை, மறு 
குடியமர்வு வசயயப்பட்ட குடும்பங்களின ெனாழெனாதனாைத்றத 
வமம்படுத்தும் ெண்ணம் மனாண்புமிகு இதய வதயெம் 
புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு சிைப்பனா் முறையில 
அஙவ்க குடியமர்த்தப்பட்ட ஏறழவயளிய மக்களுககு ெழஙகி 
ெருகிைது எனபதற்யும் வதரிவித்துகவ்கனாண்டு அமர்கிவைன. நனறி, 
ெணக்கம்.

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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4. அறிவிப்பு்கள
(அ) “கனாகிதமில்ைனா சட்டமனைம்” எனனும் இைக்கிற் 

எயதும் ெறகயில் உடுக்குறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்டகள் 
படடிைல்கள், குழுக்களின அறிக்றககள், நபரறெமுன 
றெக்கப்வபற்ை அறிவிக்றககள்/ஆண்்டறிக்றககள்/ 
தணிக்றக அறிக்றககள், ஏற்ை தனாள்கள் மற்றும் 

ஆளுேர் நபருறரக்கு ேனறி வதரிவிக்கும் தீர்மனா்த்தின 
மீதனா் திருத்தஙகள் ஆகிைறெ உறுப்பி்ர்களுக்கு 
வமனவபனாருள் ெடிவில் மின்ஞ்சல்மூைம் அனுப்பி 

றெக்கப்வபறுதல்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபைறெககு ஓர் அறிவிப்பு. 
“்கனாகிதமிலலனா சட்டமனைம்” எனும் நிறலயிற் உருெனாக்க 
எடுக்கப்படடுள்ை ந்டெடிகற்கயின வதனா்டர்ச்சியனா்க தலனா 1 
முதல 100 ெறையிலனா் வி்னாக்கள்–விற்ட்கறை உள்ை்டககிய 
2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் முதலனாெது, இைண்்டனாெது மறறும் 
மூனைனாெது உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் படடியல்களில, 
உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்களின எண்்கள் மறறும் உறுப்பி்ர் 
வபயர் ஆகிய விெைங்கறை மடடும் உள்ை்டககிய அட்டெறணப் 
படடியல்கள் தயனார் வசயயப்படடு, அெறறின வமனவபனாருள் 
ெடிெம் (Soft copy) PDF முறையில அற்த்து சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்களுககும் மின்ஞ்சலில அனுப்பப்படடுள்ை். வமலும், 
உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்களின ந்கல்கள், சம்பநதப்பட்ட 
சட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுககு அனுப்பி றெக்கப்வபறும் எனபறதயும் 
வபைறெயின அனுமதிவயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் வபனாதுக ்கணககுக குழுவின 
91 முதல 104 ெறையிலனா் 14 அறிகற்க்கள்; வபனாது நிறுெ்ங்கள் 
குழுவின 94 முதல 103 ெறையிலனா் 10 அறிகற்க்கள்; சட்ட விதி்கள் 
ஆயவுக குழுவின 7–ெது அறிகற்க; அைசு உறுதிவமனாழிக குழுவின 
75 மறறும் 76–ெது அறிகற்க்கள் மறறும் மனுக்கள் குழுவின 7 முதல 
12 ெறையிலனா் 6 அறிகற்க்கள் வபைறெககு அளிக்கப்பட்டவு்டன 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களுககு மின்ஞ்சலமூலம் அனுப்பி 
றெக்கப்படும் எனபறதயும் வபைறெயின அனுமதிவயனாடு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.
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வமலும், இனறைய (9–1–2020) நி்கழச்சி நிைலில  
குறிப்பி்டப்படடுள்ை அறெமுன றெக்கப்வபறும் ஏடு்களில உள்ை 
2 அறிவிகற்க்கள், 5 ஆண்்டறிகற்க்கள்/தணிகற்க அறிகற்க்கள் 
மறறும் ஏற்ய தனாள் ஒனறு ஆகியெறறின வமனவபனாருள் ந்கல 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களுககு மின்ஞ்சலமூலம் அனுப்பி 
றெக்கப்படடுள்ை் எனபறதயும் வபைறெயின அனுமதிவயனாடு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

ஆளுநர் வபருறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்தினமீது 
உறுப்பி்ர்்கைனால அளிக்கப்படடு, அனுமதிக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் 
வதனாகுத்து தயனார் வசயயப்படடு, அெறறின வமனவபனாருள் ந்கல 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களுககு மின்ஞ்சலமூலம் அனுப்பி 
றெக்கப்படடுள்ை் எனபறதயும் வபைறெயின அனுமதிவயனாடு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

வமறகுறிப்பிட்ட உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் 
படடியல்கள், குழுக்களின அறிகற்க்கள், வபைறெமுன றெக்கப்வபறை 
அறிவிகற்க்கள், ஆண்்டறிகற்க்கள்/தணிகற்க அறிகற்க்கள், 
ஏற்ய தனாள்்கள் மறறும் ஆளுநர் வபருறைககு நனறி வதரிவிககும் 
தீர்மனா்த்தின மீதனா் திருத்தங்கள் ஆகியெறறின தலனா 5 பிைதி்கள் 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களின பனார்றெக்கனா்க சட்டமனைப் வபைறெ 
நூல்கத்தில றெக்கப்படடுள்ை்.

முறப்கல 11–30

5. அறிக்ம்க்கள அளிதெல்
 (அ) வபனாதுக் கணக்குக் குழு

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: குழுக்களின அறிகற்க்கள் 
அளித்தல. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின அறிகற்க அளித்தல. 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் வபனாதுக ்கணககுக குழுவின 91 முதல 
104 ெறையிலனா் 14 அறிகற்க்கறை குழுவின சனார்பனா்கப் வபைறெககு 
அளிககிவைன. 

 (ஆ) வபனாது நிறுெ்ஙகள் குழு

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின 
அறிகற்க அளித்தல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. S. வசம்மறல 
அெர்்கள். 

[வபைறெத் தறலெர்]
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திரு. S. தசம்ைமை: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
தங்களின வமலனா் அனுமதிவயனாடு, தமிழநனாடு சட்டமனைப் 
வபைறெயின 2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் வபனாது நிறுெ்ங்கள் 
குழுவின 94 முதல 103 ெறையிலனா் 10 அறிகற்க்கறை குழுவின 
சனார்பனா்கப் வபைறெககு அளிககிவைன. 

 (இ) சட்ட விதிகள் ஆயவுக் குழு

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: சட்ட விதி்கள் ஆயவுக குழுவின 
அறிகற்க அளித்தல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. சு. ைவி அெர்்கள். 

திரு. சு. ரவி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு இதய வதயெம் புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின 
அருைனாசிவயனாடு, மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அண்ணன 
திரு. எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கறை ெணஙகுகிவைன. மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கறையும் ெணஙகுகிவைன.

தமிழநனாடு சட்டமனைப் வபைறெயின 2018–2020 ஆம் 
ஆண்டிற்கனா் சட்ட விதி்கள் ஆயவுக குழுவின 7–ெது அறிகற்கறய 
குழுவின சனார்பனா்கப் வபைறெககு அளிககிவைன. 

 (ஈ) அரசு உறுதிவமனாழிக் குழு

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: அைசு உறுதிவமனாழிக குழுவின 
அறிகற்க அளித்தல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஐ.எஸ். இனபதுறை 
அெர்்கள். 

திரு. ஐ.எஸ். இனேதுமர: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, எங்களுற்டய இருவபரும் வதயெங்கைனாகிய புைடசித் 
தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். மறறும் புைடசித் தறலவி அம்மனா ஆகிய 
இருெருற்டய ஆனமனாறெ ெணஙகுகிவைன. எங்கறை ெழிந்டத்திச் 
வசலகிை மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் திரு. எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கறை தனாழபணிநது ெணஙகுகிவைன.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, தங்களின 
வமலனா் அனுமதிவயனாடு, தமிழநனாடு சட்டமனைப் வபைறெயின 
2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் அைசு உறுதிவமனாழிக குழுவின 75 
மறறும் 76 ஆகிய 2 அறிகற்க்கறை குழுவின சனார்பனா்கப் வபைறெககு 
அளிககிவைன.
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 (உ) மனுக்கள் குழு

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனுக்கள் குழுவின  
அறிகற்க அளித்தல. மனாண்புமிகு அைசு தறலறமக வ்கனாை்டனா  
திரு. சு. ைனாவஜநதிைன அெர்்கள். 

திரு. சு. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு முன்னாள் முதலறமச்சர் அெர்்களின நலலனாசியு்டன, 
மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்சர் அருறம அண்ணன திரு. 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களுற்டய தறலறமயிலும், மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அண்ணன ஓ.பி.எஸ். அெர்்களுற்டய 
துறணவயனாடும் நற்டவபறுகினை இநத நலலைறச ெனாழத்துகிவைன. 
தமிழநனாடு சட்டமனைப் வபைறெயின மனுக்கள் குழுவின தறலெர் 
எனனும் முறையில தமிழநனாடு சட்டமனைப் வபைறெயின 2018–2020 
ஆம் ஆண்டிற்கனா் மனுக்கள் குழுவின 7 முதல 12 ெறையிலனா் 6 
அறிகற்க்கறை குழுவின சனார்பனா்கப் வபைறெககு அளிககிவைன.

6. அரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (அறிமு்கம் தசயெல்)
 (அ) தமிழ்ேனாடு வசனாத்து உரிறமைனாளர்கள் மற்றும் 

ெனா்டறகதனாரர்களின உரிறமகள் மற்றும் வபனாறுப்புகள் 
முறைப்படுத்துதல் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: அைசி்ர் சட்டமுனெடிவு்கள் 
(அறிமு்கம் வசயதல). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு வசனாத்து 
உரிறமயனாைர்்கள் மறறும் ெனா்டற்கதனாைர்்களின உரிறம்கள் மறறும் 
வபனாறுப்பு்கள் முறைப்படுத்துதல (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு வசனாத்து உரிறமயனாைர்்கள் 
மறறும் ெனா்டற்கதனாைர்்களின உரிறம்கள் மறறும் வபனாறுப்பு்கள் 
முறைப்படுத்துதல (திருத்தச்) சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.  
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.  (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’என்க. (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (ஆ) தமிழ்ேனாடு மனாெட்ட ேகரனாடசிகள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனா, என்வெனறு வசனாலலுங்கள். 

திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதச் சட்டமுனெடிறெ திைனாவி்ட முனவ்றைக 
்கழ்கத்தின சனார்பனா்க அறிமு்க நிறலயிவலவய எதிர்ககினவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.  

[வபைறெத் தறலெர்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

முறப்கல 11–35

 (இ) தமிழ்ேனாடு ேகரனாடசிைச் சட்டஙகள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு அெர்்கள்.

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதத் திருத்தச் சட்டமுனெடிறெ அறிமு்க 
நிறலயிவலவய எதிர்ககிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 

[வபைறெத் தறலெர்]
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துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (ஈ) தமிழ்ேனாடு ேகரனாடசிைச் சட்டஙகள் (இரண்்டனாம் திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் (இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 
மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் 
திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் 
(இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன அறிமு்கம் 
வசயய அனுமதியளிக்க வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மனா. சுப்பிைமணியன அெர்்கள்.

திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதத் திருத்தச் சட்டமுனெடிறெ திைனாவி்ட முனவ்றைக 
்கழ்கத்தின சனார்பனா்க அறிமு்க நிறலயிவலவய எதிர்ககினவைன. 

[வபைறெத் தறலெர்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம், ஊை்க ெைர்ச்சி மறறும் 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (உ) தமிழ்ேனாடு ஊரனாடசிகள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 
2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது. 
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (ஊ) தமிழ்ேனாடு ஊரனாடசிகள் (இரண்்டனாம் திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ஊைனாடசி்கள் (இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (இைண்்டனாம் 
திருத்தச்) சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய 
அனுமதியளிக்க வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஏ.பி. நநதகுமனார் அெர்்கள்.

திரு. ஏ.பி. நந்ெகுைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதத் திருத்தச் சட்டமுனெடிறெ திைனாவி்ட முனவ்றைக 
்கழ்கத்தின சனார்பில அறிமு்க நிறலயிவலவய எதிர்ககிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது. 

[வபைறெத் தறலெர்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (எ) தமிழ்ேனாடு ்டனாக்்டர் அம்நபத்கர் சட்டப் பல்கறைக்கழக 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் மறறும் 
சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் 
பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்  
திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் அெர்்கள்.

திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
இநதத் திருத்தச் சட்டமுனெடிறெ திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தின 
சனார்பனா்க அறிமு்க நிறலயிவலவய எதிர்ககிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம்,  
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர்  
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது. 

[வபைறெத் தறலெர்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (ஏ) தமிழ்ேனாடு நீக்கைவு வசயதல் சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு  
தமிழநனாடு நீக்கைவு வசயதல சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு சட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நீக்கைவு வசயதல சட்ட 
முனெடிறெப் வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு) 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி அெர்்கள்.

திரு. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இநதத் திருத்தச் சட்டமுனெடிறெ திைனாவி்ட 
முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பில அறிமு்க நிறலயிவலவய 
எதிர்ககிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம்,  
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர்  
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது. 

[வபைறெத் தறலெர்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (ஐ) தமிழ்ேனாடு கனால்ேற்ட மருத்துெ அறிவிைல் 
பல்கறைக்கழக (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல 
பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

[வபைறெத் தறலெர்]
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ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் 
வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 முறப்கல 11–40

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு  
தமிழநனாடு. . . (குறுககீடு) இலறல, அடுத்த சட்டமுனெடிவிறகு 
நனான வபனாயவிடவ்டன. உட்கனாருங்கள் நீங்கள். அப்வபனாழுவத 
எழுநதிருக்க வெண்டும், ற்க தூககி இருக்க வெண்டும். உட்கனாருங்கள்.  
(குறுககீடு) இலறல, இலறல. நனான அடுத்த சட்டமுனெடிவிறகு 
வபனாயவிடவ்டன. அடுத்த Bill–ககு வபனாயவிடவ்டன. வெண்்டனாம்.

 (ஒ) தமிழ்ேனாடு சரக்குகள் மற்றும் நசறெகள் ெரி (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் ெரி (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 
மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீரைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் 
ெரி (திருத்தச்) சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய 
அனுமதியளிக்க வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன அெர்்கள்.

திரு. கஜ.எல். ஈஸ்வரப்ேன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதச் சட்டமுனெடிறெ ஆைம்ப நிறலயில திைனாவி்ட 
முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பனா்க எதிர்ககிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது. 
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீரைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 (ஓ) தமிழ்ேனாடு இறச மற்றும் கவின கறை பல்கறைக்கழகம் 
மற்றும் தனிைனார் கல்லூரிகள் (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல்) 

திருத்தச் சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
இறச மறறும் ்கவின ்கறல பல்கறலக்கழ்கம் மறறும் தனியனார் 
்கலலூரி்கள் (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் சட்டமுனெடிவு, 
மனாண்புமிகு தமிழ ஆடசி வமனாழி மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள். 

*ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோண்டியராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு இறச மறறும் ்கவின 
்கறல பல்கறலக்கழ்கம் மறறும் தனியனார் ்கலலூரி்கள் 
(ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் சட்டமுனெடிறெப் 
வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய அனுமதியளிக்க வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன அெர்்கள். 

திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைரசன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் வ்கனாண்டு 
ெநதிருக்கககூடிய இநதத் திருத்தச் சட்டமுனெடிவிற் திைனாவி்ட 
முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பனா்க ஆைம்ப நிறலயிவலவய 
எதிர்ககிவைன.

[வபைறெத் தறலெர்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு தமிழ ஆடசி 
வமனாழி மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்களின 
தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு தமிழ ஆடசி வமனாழி மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோண்டியராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன.

 7. இரண்டாவது துமை நிதிநிமை அறிக்ம்க, 
2019–2020, அளிதெல்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2019–2020 ஆம் ஆண்டின 
கூடுதல வசலவி்ங்களுக்கனா் இைண்்டனாெது துறண நிதிநிறல 
அறிகற்கறயப் வபைறெககு அளித்தல. மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு இதய வதயெம் புைடசித் தறலெர் 
வபனானம்ச் வசம்மல எம்.ஜி.ஆர். அெர்்கறையும், மனாண்புமிகு இதய 
வதயெம் புைடசித் தறலவி, எங்கறை ்கனாெல வதயெமனா்க இருநது 
்கனாத்து ெருகிை அம்மனா அெர்்கறையும் ெணஙகுகிவைன. 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 2019–2020 
ஆம் ஆண்டிற்கனா் இைண்்டனாம் துறண மதிப்பீடு்கறை@ 
இம்மனாமனைத்தினமுன றெக்க விறழகிவைன. துறண மனானியக 
வ்கனாரிகற்க்கறை விைககிககூறும் விரிெனா்வதனாரு அறிகற்க 

@ 490 மு்தல் 494 வடரயிலான ்பக்கங்களில் அசசிைபத்பற்றுள்ளது.
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இம்மனாமனைத்தில றெக்கப்படடுள்ைது. இப்வபைறெயினமுன 
தனாக்கல வசயயப்படடுள்ை இநதத் துறண மதிப்பீடு்கள், வமனாத்தம் 
6,580.15 வ்கனாடி ரூபனாய நிதிறய ஒதுககீடு வசயெதறகு ெழிெற்க 
வசயகினை். இெறறில 3,952.48 வ்கனாடி ரூபனாய ெருெனாயக ்கணககிலும், 
2,627.67 வ்கனாடி ரூபனாய மூலத்ம் மறறும் ்க்டன ்கணககிலும் அ்டஙகும்.

2. 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூறல திங்கள் 20 ஆம் நனாைனறு,  
2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் முதல துறண மதிப்பீடு்கள் சட்டமனைப் 
வபைறெயில தனாக்கல வசயயப்பட்ட பின்ர், “புதுப் பணி்கள்” 
மறறும் “புது துறணப் பணி்கள்” குறித்து ஒப்பளிப்பு வசயயப்பட்ட 
வசலவி்ங்களுககு சட்டமனைப் வபைறெயின ஒப்புதறலப் 
வபறுெதும், எதிர்பனாைனாச் வசலவு நிதியிலிருநது விடுவிக்கப்பட்ட 
வதனாற்கயிற் அநநிதிககு ஈடு வசயெதும் இத்துறண மனானியக 
வ்கனாரிகற்கயின முககிய வநனாக்கங்கைனாகும்.

3. 2020 ஆம் ஆண்டு வபனாங்கல பண்டிற்கறய முனனிடடு 
அற்த்து அரிசி அடற்டதனாைர்்களுககும் வபனாங்கல பரிசுத் 
வதனாகுப்பு்களு்டன 1,000 ரூபனாய வைனாக்கத் வதனாற்கயும் ெழங்க 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு 2,363.13 வ்கனாடி ரூபனாய 
அனுமதித்துள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இத்வதனாற்க துறண 
மதிப்பீடு்களில “மனானியக வ்கனாரிகற்க எண் 13–உணவு மறறும் 
நு்கர்வெனார் பனாது்கனாப்பு (கூடடுைவு, உணவு மறறும் நு்கர்வெனார் 
பனாது்கனாப்புத் துறை)” எனபதனகீழ வசர்க்கப்படடுள்ைது.

முறப்கல 11–45

4. வசனற்–்கனனியனாகுமரி வதனாழில ெழித்த்டத் திட்டத்தினகீழ 
இைண்டு மின வதனா்டைறமப்புத் திட்டங்கறை நிறுவுெதறகு 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு 4,332.57 வ்கனாடி ரூபனாயககு 
நிருெனா்க அனுமதி அளித்துள்ைது. இத்வதனாற்க, ஆசிய ெைர்ச்சி 
ெஙகியின (ADB) ்க்டனுதவித் வதனாற்க மறறும் தமிழநனாடு அைசின 
பஙகு மூலத் உதவியனா் 1,000 வ்கனாடி ரூபனாறயயும் உள்ை்டககியது. 
ந்டப்பு நிதியனாண்டில, இத்திட்டத்திறவ்க் துறண மதிப்பீடு்களில 
வமனாத்தமனா்க 108 வ்கனாடி ரூபனாய “மனானியக வ்கனாரிகற்க எண்  
14–எரிசகதித் துறை’’ எனபதனகீழ வசர்க்கப்படடுள்ைது.

5. திண்டுக்கல, இைனாமநனாதபுைம், நீலகிரி, திருப்பூர், விருதுந்கர், 
நனாமக்கல, திருெள்ளூர், நனா்கப்படடி்ம் மறறும் கிருஷ்ணகிரி 
மனாெட்டங்களில வதனா்டங்கப்படும் புதிய அைசு மருத்துெக 
்கலலூரி்கள் மறறும் மருத்துெமற்்களுக்கனா்க மனாண்புமிகு அம்மனா 
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அெர்்களுற்டய அைசு 3,266.47 வ்கனாடி ரூபனாயககு நிருெனா்க அனுமதி 
அளித்துள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) முதற்கட்டமனா்க துறண 
மதிப்பீடு்களில 90 வ்கனாடி ரூபனாய “மனானியக வ்கனாரிகற்க எண்  
19–மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் துறை’’ எனபதனகீழ 
வசர்க்கப்படடுள்ைது.

6. குடிமைனாமத்துத் திட்டத்தினகீழ ம்கனாத்மனா ்கனாநதி வதசிய  
ஊை்க வெறல உறுதியளிப்புத் திட்டத்து்டன இறணநது, 
கிைனாமப்புைங்களில உள்ை சிறிய நீர்ப்பனாச் ஏரி்கள், குைங்கள் 
மறறும் ஊைணி்கறைப் புதுப்பிககும் பணி்களுக்கனா்க 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டில மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு 500 வ்கனாடி 
ரூபனாறய அனுமதித்துள்ைது. இதறவ்க் துறண மதிப்பீடு்களில 
346.04 வ்கனாடி ரூபனாய “மனானியக வ்கனாரிகற்க எண் 42–ஊை்க ெைர்ச்சி 
மறறும் ஊைனாடசித் துறை’’ எனபதனகீழ வசர்க்கப்படடுள்ைது. 
எஞ்சிய வதனாற்க மனானியத்தில மறு நிதிவயனாதுக்கத்தினமூலம் 
வசலவி்டப்படும்.

7. ்கரும்புக்கனா் நியனாயமனா் மறறும் ஆதனாய விறல (FRP)  
நிலுறெத் வதனாற்கறய ெழஙகி்ட 10 கூடடுைவு மறறும் 2  
வபனாதுத் துறை சர்க்கறை ஆறல்களுககு 143.73 வ்கனாடி ரூபனாறய 
ெழிெற்க முனபணமனா்க மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு 
அனுமதித்துள்ைது. வமலும், வநஷ்ல, அமைனாெதி மறறும் என.பி.வ்க.
ஆர்.ஆர். கூடடுைவு சர்க்கறை ஆறல்கள் தங்கள் பணியனாைர்்களுககு 
சட்டப்படியனா் நிலுறெத் வதனாற்க்கறை வசலுத்துெதறகு 28.74 
வ்கனாடி ரூபனாறய ெழிெற்க முனபணமனா்க மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அைசு அனுமதித்துள்ைது. இதறவ்க் துறண 
மதிப்பீடு்களில வமனாத்தமனா்க 175.02 வ்கனாடி ரூபனாய “மனானியக வ்கனாரிகற்க 
எண் 27–வதனாழில துறை’’ எனபதனகீழ வசர்க்கப்படடுள்ைது.

8. தமிழநனாடடில, திருெள்ளூர், வசனற், ்கனாஞ்சிபுைம் மறறும் 
்க்டலூர் மனாெட்டங்களில வெள்ைத்தனால அதி்க பனாதிப்பற்டயககூடிய 
்கறைவயனாைப் பகுதி்களில நீண்்ட ்கனால வெள்ை நிெனாைணப் 
பணி்களுக்கனா்க மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு 290.78 
வ்கனாடி ரூபனாய அனுமதித்துள்ைது. இதறவ்க் துறண மதிப்பீடு்களில 
100 வ்கனாடி ரூபனாய “மனானியக வ்கனாரிகற்க எண் 51–இயறற்கச் 
சீறைங்கள் குறித்த துயர் தணிப்பு’ எனபதனகீழ வசர்க்கப்படடுள்ைது. 
எஞ்சிய வதனாற்க மனானியத்தில மறு நிதிவயனாதுக்கத்தினமூலம் 
வசலவி்டப்படும்.

இைண்்டனாெது துறண நிதிநிறல அறிகற்க, 
2019–2020, அளித்தல
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9. 2019–2020 ஆம் ஆண்டில 2,000 புதிய வபருநது்கள் ெனாஙகுெதற்கனா்க 
மனாநில வபனாககுெைத்துக ்கழ்கங்களுககு பஙகு மூலத் உதவியனா்க 450 
வ்கனாடி ருபனாறயயும், தமிழநனாடு வபனாககுெைத்து வமம்பனாடடு நிதிக 
்கழ்கத்திறகு பஙகு மூலத் உதவியனா்க 150 வ்கனாடி ரூபனாறயயும் ெழங்க 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு அனுமதித்துள்ைது. 
இதுவபனா்க, நிலுறெ ஊக்க ஊதியம் மறறும் ்கருறணத் வதனாற்க்கறைச் 
வசலுத்துெதற்கனா்க, மனாநில வபனாககுெைத்துக ்கழ்கங்களுககு ெழிெற்க 
முனபணமனா்க மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு 206.53 
வ்கனாடி ரூபனாறய அனுமதித்துள்ைது. இத்வதனாற்க்கள் துறண 
மதிப்பீடு்களில “மனானியக வ்கனாரிகற்க எண் 48–வபனாககுெைத்துத் 
துறை’’ எனபதனகீழ வசர்க்கப்படடுள்ைது.

10. வ்கனாயம்புத்தூர் விமனா் நிறலய ஓடுதைத்றத 
விரிெனாககுெதற்கனா்க வமறவ்கனாள்ைப்பட்ட நில எடுப்பிற்கனா் 
இழப்பீடடுத் வதனாற்கறய நில உரிறமயனாைர்்களுககு ெழஙகுெதற்கனா்க 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு 189.30 வ்கனாடி ரூபனாறய 
அனுமதித்துள்ைது. இத்வதனாற்க துறண மதிப்பீடு்களில “மனானியக 
வ்கனாரிகற்க எண் 48–வபனாககுெைத்துத் துறை’’ எனபதனகீழ 
வசர்க்கப்படடுள்ைது.

11. மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டிற்கனா் இைண்்டனாம் துறண மதிப்பீடு்கறை இம்மனாமனைம் 
ஏறறு இறசெளிக்க வெண்டுகிவைன. ெணக்கம். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி)

2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான கூடுெல் தசைவிற்்கான ைானியக் 
க்காரிக்ம்க்கள

வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன
1 மனாநிலச் சட்டமனைம் 90,44 — —

2
ஆளுநர் மறறும் 
அறமச்சைறெ

1 — —

3 நீதி நிருெனா்கம் 5,59,20 — —

4
ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் 
பழஙகுடியி்ர் நலத் துறை

32 7 —

5 வெைனாண்றமத் துறை 192,87,10 7,24,37 —

இைண்்டனாெது துறண நிதிநிறல அறிகற்க, 
2019–2020, அளித்தல

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

6
்கால்நடை ்பராைரிபபு 
(்கால்நடை ்பராைரிபபு, ்பால் 
வ்ளம் ைற்றும் மீன் வ்ளத துடற)

157,37,23 15,00,01 —

7
மீன் வ்ளம் (்கால்நடை 
்பராைரிபபு, ்பால் வ்ளம் ைற்றும் 
மீன் வ்ளத துடற)

21,67,43 16,98,01 —

8
்பால் வ்ளம் (்கால்நடை 
்பராைரிபபு, ்பால் வ்ளம் ைற்றும் 
மீன் வ்ளத துடற)

57,10 — —

9

பிறபடுத்தப்படவ்டனார், 
மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் 
நலத் துறை

2,07,49 3 —

10 வணி்க வரி்கள (வணி்க வரி 
ைற்றும் ்பதிவுத துடற) 11,66,61 — —

11
முததிடரத்தாள்கள ைற்றும் 
்பததிரப ்பதிவு (வணி்க வரி 
ைற்றும் ்பதிவுத துடற) 

19,94,72 — —

12
கூட்டுறவு (கூட்டுறவு, உணவு 
ைற்றும் நு்கரதவார ்பாது்காபபுத 
துடற)

2,00,08 1 37,50

13

உணவு ைற்றும் நு்கரதவார 
்பாது்காபபு (கூட்டுறவு, உணவு 
ைற்றும் நு்கரதவார ்பாது்காபபுத 
துடற)

2,363,76,65 2,50,00 —

14 எரிசகதித் துறை 2,48,86 45,00,00 63,00,00
16 நிதித் துறை 9,11 — —

17
ட்கத்தறி ைற்றும் துணிநூல் 
(ட்கத்தறி, ட்கததிறன், துணிநூல் 
ைற்றும் ்க்தரத துடற)

1,02,14 1,20,00 45,00

இைண்்டனாெது துறண நிதிநிறல அறிகற்க, 
2019–2020, அளித்தல

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

18

்க்தர, கிராைத த்தாழில்்கள 
ைற்றும் ட்கவிடனப 
த்பாருட்்கள (ட்கத்தறி, 
ட்கததிறன், துணிநூல் ைற்றும் 
்க்தரத துடற)

11,51,70 — —

19
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் 
குடும்ப நலத் துறை

89,14,93 93,33,01 —

20 உயர் ்கலவித் துறை 49,77,69 4 —

21
வநடுஞ்சனாறல்கள் மறறும் 
சிறு துறைமு்கங்கள் துறை

2,19,27 41,78,01 —

22 ்காவல் (உள துடற, ைதுவிலககு 
ைற்றும் ஆயததீரடவத துடற) 8,18,33 2 —

23

தீயடணபபு ைற்றும் 
மீட்புப ்பணி்கள (உள 
துடற, ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயததீரடவத துடற)

93,98 1 —

24
சிடறச்சாடல்கள (உள 
துடற, ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயததீரடவத துடற) 

7 1 —

25

இயககூரதி்கள குறித்த 
்சட்ைங்கள–நிருவா்கம் (உள 
துடற, ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயததீரடவத துடற)

85,35 — —

26
வீடடு ெசதி மறறும் 
ந்கர்ப்புை ெைர்ச்சித் துறை

47,09,21 — —

27 வதனாழில துறை 5,96,62 73,78,00 264,34,74

28
த்சய்தி ைற்றும் வி்ளம்்பரம் 
(்தமிழ் வ்ளரசசி ைற்றும் த்சய்தித 
துடற)

13,41,84 — —

29
சுற்றுலா–்கடல ைற்றும் 
்பண்்பாடு (சுற்றுலா, ்பண்்பாடு 
ைற்றும் அறநிடலயங்கள துடற)

10,28,14 5,00,70 —

இைண்்டனாெது துறண நிதிநிறல அறிகற்க, 
2019–2020, அளித்தல

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

30
எழுதுத்பாருள ைற்றும் அசசு 
(்தமிழ் வ்ளரசசி ைற்றும் த்சய்தித 
துடற)

2 — —

31
த்கெல வதனாழிலநுடபவியல 
துறை

15,90,87 — —

32
வதனாழிலனாைர் மறறும் 
வெறலெனாயப்புத் துறை

24,84,56 17,66,08 —

33 சட்டத் துறை 4 — —

34
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் 
குடிநீர் ெழங்கல துறை

58,83,13 5,00,01 —

35
பணியனாைர் மறறும் 
நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை

12 2 —

36
திட்டம், ெைர்ச்சி மறறும் 
சிைப்பு முயறசி்கள் துறை

6 — —

38 வபனாதுத் துறை 50,55,64 — —

39 ்கட்ைைங்கள (த்பாதுப ்பணித 
துடற) 72,63 89,70,37 —

40 ்பா்சனம் (த்பாதுப ்பணித துடற) 24,99 24,86,92 —

41
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் 
வமலனாண்றமத் துறை

5,94,88 10,02 —

42
ஊை்க ெைர்ச்சி மறறும் 
ஊைனாடசித் துறை

359,87,61 468,64,60 —

43 பள்ளிக ்கலவித் துறை 73,97,19 — —

44
குறு, சிறு மறறும் நடுத்தைத் 
வதனாழில நிறுெ்ங்கள் 
துறை

4,07,30 — —

45
சமூ்க நலம் மறறும் 
சத்துணவுத் திட்டத் துறை

4,41,98 4 —

46 ்தமிழ் வ்ளரசசி (்தமிழ் வ்ளரசசி 
ைற்றும் த்சய்தித துடற) 85,30 — —

இைண்்டனாெது துறண நிதிநிறல அறிகற்க, 
2019–2020, அளித்தல

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

47
இநது ்சைய அறநிடலயத துடற 
(சுற்றுலா, ்பண்்பாடு ைற்றும் 
அறநிடலயங்கள துடற)

27,22 — —

48 வபனாககுெைத்துத் துறை 49,76 694,38,85 206,52,48

49
இறைஞர் நலன மறறும் 
விறையனாடடு வமம்பனாடடுத் 
துறை

2,60,18 — —

50
ஓயவூதியங்களும், ஏற்ய 
ஓயவுக்கனால நனறம்களும்

1 — —

51
இயறற்கச் சீறைங்கள் குறித்த 
துயர் தணிப்பு 

220,08,51 — —

52
மனாறறுத் திை்னாளி்கள் நலத் 
துறை

7 1 —

54 வனம் (சுற்றுசசூழல் ைற்றும் 
வனத துடற) 42,62,63 39,98,39 16,72,00

வபருவமனாத்தம் 3,887,76,32 1,642,17,61 551,41,72

முறப்கல 11–50

8. அரசினர் தீர்ைானங்கள
 (அ) ஆளுேர் நபருறரக்கு ேனறி வதரிவிக்கும் 

தீர்மனா்த்தினமீதனா் விெனாதத்றதத் தள்ளிறெத்து கூடுதல் 
வசைவிற்கனா் மனானிைக் நகனாரிக்றககள் முனவமனாழிைப்வபற்று 

ெனாக்வகடுப்பிற்கு எடுத்துக்வகனாள்ளுதல் 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: அைசி்ர் தீர்மனா்ம். சட்டமனைப் 
வபைறெ விதி 13 (2)–னகீழ ஆளுநர் வபருறைககு நனறி வதரிவிககும் 
தீர்மனா்த்தின மீதனா் விெனாதத்றதத் தள்ளி றெத்தல. மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் மறறும் வபைறெ முன்ெர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“சட்டமனைப் வபைறெ விதி 13, உடபிரிவு (2)–னகீழ ஆளுநர் 
வபருறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்தின மீதனா் விெனாதத்றதத் 

இைண்்டனாெது துறண நிதிநிறல அறிகற்க, 
2019–2020, அளித்தல

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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தள்ளிறெத்து, 2019–2020 ஆம் ஆண்டின கூடுதல வசலவிற்கனா் 
மனானியக வ்கனாரிகற்க்கள் இனறு முனவமனாழியப்வபறறு 
ெனாகவ்கடுப்புககு எடுத்துகவ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எனனும் தீர்மனா்த்றத முனவமனாழிகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்சர் மறறும் வபைறெ முன்ெர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

4. அறிவிப்பு்கள—வதனா்டர்ச்சி

 (ஆ) கூடுதல் வசைவிற்கனா் மனானிைக் நகனாரிக்றககள் 
(இரண்்டனாெது), 2019–2020, முனவமனாழிதல் (ஆ.வச.)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபைறெககு ஓர் அறிவிப்பு. 
2019–2020 ஆம் ஆண்டின கூடுதல வசலவிற்கனா் மனானியக 
வ்கனாரிகற்க்கறை வபைறெயில முனவமனாழிெது குறித்து வமதகு 
ஆளுநர் அெர்்களி்டமிருநது கீழக்கனாணும் வசயதி ெைப்வபறறுள்ைது:

“In pursuance of Article 205, read with Clause (3) of Article 203, 
of the Constitution of India, I, Banwarilal Purohit, Governor of Tamil 
Nadu, hereby give my recommendation, for moving, in the Tamil 
Nadu Legislative Assembly, the Demands for Further Grants for 
the year 2019–2020.”

10. கூடுெல் தசைவிற்்கான ைானியக் க்காரிக்ம்க்கள 
(இரண்டாவது), 2019–2020, வாக்த்கடுப்பு

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2019–2020 ஆம் ஆண்டின 
கூடுதல வசலவிற்கனா் மனானியக வ்கனாரிகற்க்கள்மீது ெனாகவ்கடுப்பு. 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள். 

அைசி்ர் தீர்மனா்ங்கள்

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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கூடுதல் செலவிற்கான மகானியக் க்காரிக்்்்ள் 
(இரண்காவது), 2019-2020, வகாக்ச்டுப்பு

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் கூடுதல வசலவிற்கனா் மனானியக 
வ்கனாரிகற்க்கள் அ்டஙகிய 9–1–2020 ஆம் வததியி்டப்வபறை அறிவிப்பில 
குறிப்பி்டப்வபறறுள்ை இைண்்டனாம் துறண மனானியக வ்கனாரிகற்க்கள் 
ஒவ்வெனானறிறகும் எதிவை குறிப்பி்டப்வபறறுள்ை வதனாற்க்களுககு 
வமறப்டனாத வதனாற்க்கள், 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்கனா் கூடுதல 
வசலவி்ங்களுக்கனா்க அைசுககு ெழங்கப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.      

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

அைசுககுக வ்கனாரிய வதனாற்க்கள் ெழங்கப் வபறுகினை்.

நிம்றகவற்்றப்தேற்்ற 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான கூடுெல் 
தசைவிற்்கான ைானியக் க்காரிக்ம்க்கள

வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன
1 மனாநிலச் சட்டமனைம் 90,44 — —

2
ஆளுநர் மறறும் 
அறமச்சைறெ

1 — —

3 நீதி நிருெனா்கம் 5,59,20 — —

4
ஆதி திைனாவி்டர் மறறும் 
பழஙகுடியி்ர் நலத் 
துறை

32 7 —

5 வெைனாண்றமத் துறை 192,87,10 7,24,37 —
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

6

்கால்நடை ்பராைரிபபு 
(்கால்நடை ்பராைரிபபு, ்பால் 
வ்ளம் ைற்றும் மீன் வ்ளத 
துடற)

157,37,23 15,00,01 —

7
மீன் வ்ளம் (்கால்நடை 
்பராைரிபபு, ்பால் வ்ளம் 
ைற்றும் மீன் வ்ளத துடற)

21,67,43 16,98,01 —

8
்பால் வ்ளம் (்கால்நடை 
்பராைரிபபு, ்பால் வ்ளம் 
ைற்றும் மீன் வ்ளத துடற)

57,10 — —

9

பிறபடுத்தப்படவ்டனார், 
மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
மறறும் சிறுபனானறமயி்ர் 
நலத் துறை

2,07,49 3 —

10 வணி்க வரி்கள (வணி்க வரி 
ைற்றும் ்பதிவுத துடற) 11,66,61 — —

11
முததிடரத்தாள்கள ைற்றும் 
்பததிரப ்பதிவு (வணி்க வரி 
ைற்றும் ்பதிவுத துடற) 

19,94,72 — —

12
கூட்டுறவு (கூட்டுறவு, 
உணவு ைற்றும் நு்கரதவார 
்பாது்காபபுத துடற)

2,00,08 1 37,50

13

உணவு ைற்றும் நு்கரதவார 
்பாது்காபபு (கூட்டுறவு, 
உணவு ைற்றும் நு்கரதவார 
்பாது்காபபுத துடற)

2,363,76,65 2,50,00 —

14 எரிசகதித் துறை 2,48,86 45,00,00 63,00,00
16 நிதித் துறை 9,11 — —

17

ட்கத்தறி ைற்றும் துணிநூல் 
(ட்கத்தறி, ட்கததிறன், 
துணிநூல் ைற்றும் ்க்தரத 
துடற)

1,02,14 1,20,00 45,00

[வபைறெத் தறலெர்]
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

18

்க்தர, கிராைத த்தாழில்்கள 
ைற்றும் ட்கவிடனப 
த்பாருட்்கள ட்கத்தறி, 
ட்கததிறன், துணிநூல் ைற்றும் 
்க்தரத துடற)

11,51,70 — —

19
மக்கள் நலெனாழவு மறறும் 
குடும்ப நலத் துறை

89,14,93 93,33,01 —

20 உயர் ்கலவித் துறை 49,77,69 4 —

21
வநடுஞ்சனாறல்கள் மறறும் 
சிறுதுறைமு்கங்கள் துறை

2,19,27 41,78,01 —

22
்காவல் (உள துடற, 
ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயததீரடவத துடற) 

8,18,33 2 —

23

தீயடணபபு ைற்றும் 
மீட்புப ்பணி்கள (உள 
துடற, ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயததீரடவத துடற)

93,98 1 —

24
சிடறச்சாடல்கள (உள 
துடற, ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயததீரடவத துடற) 

7 1 —

25

இயககூரதி்கள குறித்த 
்சட்ைங்கள– நிருவா்கம் (உள 
துடற, ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயததீரடவத துடற)

85,35 — —

26
வீடடு ெசதி மறறும் 
ந்கர்ப்புை ெைர்ச்சித் துறை

47,09,21 — —

27 வதனாழில துறை 5,96,62 73,78,00 264,34,74

28
த்சய்தி ைற்றும் வி்ளம்்பரம் 
(்தமிழ் வ்ளரசசி ைற்றும் 
த்சய்தித துடற)

13,41,84 — —

[வபைறெத் தறலெர்]
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

29

சுற்றுலா–்கடல ைற்றும் 
்பண்்பாடு (சுற்றுலா, ்பண்்பாடு 
ைற்றும் அறநிடலயங்கள 
துடற)

10,28,14 5,00,70 —

30
எழுதுத்பாருள ைற்றும் அசசு 
(்தமிழ் வ்ளரசசி ைற்றும் 
த்சய்தித துடற)

2 — —

31
த்கெல 
வதனாழிலநுடபவியல துறை

15,90,87 — —

32
வதனாழிலனாைர் மறறும் 
வெறலெனாயப்புத் துறை

24,84,56 17,66,08 —

33 சட்டத் துறை 4 — —

34
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் குடிநீர் ெழங்கல 
துறை

58,83,13 5,00,01 —

35
பணியனாைர் மறறும் 
நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் 
துறை

12 2 —

36
திட்டம், ெைர்ச்சி மறறும் 
சிைப்பு முயறசி்கள் துறை

6 — —

38 வபனாதுத் துறை 50,55,64 — —

39 ்கட்ைைங்கள (த்பாதுப 
்பணித துடற) 72,63 89,70,37 —

40 ்பா்சனம் (த்பாதுப ்பணித 
துடற) 24,99 24,86,92 —

41
ெருெனாய மறறும் வபரி்டர் 
வமலனாண்றமத் துறை

5,94,88 10,02 —

42
ஊை்க ெைர்ச்சி மறறும் 
ஊைனாடசித் துறை

359,87,61 468,64,60 —

43 பள்ளிக ்கலவித் துறை 73,97,19 — —

[வபைறெத் தறலெர்]
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வ்கனாரிகற்க
ரூபனாய ஆயிைத்தில

ெருெனாய மூலத்ம் ்க்டன

44
குறு, சிறு மறறும் 
நடுத்தைத் வதனாழில 
நிறுெ்ங்கள் துறை

4,07,30 — —

45
சமூ்க நலம் மறறும் 
சத்துணவுத் திட்டத் துறை

4,41,98 4 —

46
்தமிழ் வ்ளரசசி (்தமிழ் 
வ்ளரசசி ைற்றும் த்சய்தித 
துடற)

85,30 — —

47

இநது ்சைய அறநிடலயத 
துடற (சுற்றுலா, ்பண்்பாடு 
ைற்றும் அறநிடலயங்கள 
துடற)

27,22 — —

48 வபனாககுெைத்துத் துறை 49,76 694,38,85 206,52,48

49
இறைஞர் நலன 
மறறும் விறையனாடடு 
வமம்பனாடடுத் துறை

2,60,18 — —

50
ஓயவூதியங்களும், ஏற்ய 
ஓயவுக்கனால நனறம்களும்

1 — —

51
இயறற்கச் சீறைங்கள் 
குறித்த துயர் தணிப்பு 

220,08,51 — —

52
மனாறறுத் திை்னாளி்கள் 
நலத் துறை

7 1 —

54 வனம் (சுற்றுசசூழல் ைற்றும் 
வனத துடற) 42,62,63 39,98,39 16,72,00

தேருதைாதெம் 3,887,76,32 1,642,17,61 551,41,72

4. அறிவிப்பு்கள—வதனா்டர்ச்சி

 (இ) தமிழ்ேனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு, 2020 (ஆ.இ.)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபைறெககு ஓர் அறிவிப்பு. 
2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிறெப் 
வபைறெயில அறிமு்கம் வசயயவும் ஆயவு வசயயவும் வமதகு ஆளுநர் 
அெர்்கள் தமது இறசறெத் வதரிவித்துள்ைனார்்கள். 

[வபைறெத் தறலெர்]
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6. அரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (அறிமு்கம் தசயெல்)—
வதனா்டர்ச்சி

 (ஒள) தமிழ்ேனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிறெப் 
வபைறெமுன அறிமு்கம் வசயய அனுமதி அளிக்க வெண்டும்” 

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இச்சட்டமுனெடிறெப் வபைறெமுன 
அறிமு்கம் வசயகிவைன. 

11. ஆளுநர் கேருமரக்கு நனறி தெரிவிக்கும் 
தீர்ைானம்–விவாெததிற்்கான ேதிலுமர

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: ஆளுநர் வபருறைககு நனறி 
வதரிவிககும் தீர்மனா்ம். ஆளுநர் வபருறைககு நனறி வதரிவிககும் 
தீர்மனா்த்தினமீது வ்கனாடுக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் இனறு 
முனவமனாழியப்படடு, ெழிவமனாழியப்ப்ட வெண்டும். 61 மனாண்புமிகு 
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உறுப்பி்ர்்கள் தங்களுற்டய திருத்தங்கறைக வ்கனாடுத்திருககினை்ர். 
ஒவ்வெனார் உறுப்பி்ரும் திருத்தங்கறை முனவமனாழிநது 
வபசி்னால ்கனாலதனாமதம் ஆகும் எனபதனால, நனான திருத்தங்கறை 
முனவமனாழிகினை உறுப்பி்ர்்களின வபயறைப் படிககிவைன. 
திருத்தங்கறை முனவமனாழியும் உறுப்பி்ரும், ெழிவமனாழியும் 
உறுப்பி்ரும் உட்கனார்நத இ்டத்திலிருநவத ற்கறய உயர்த்தி்னால 
வபனாதும். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களின திருத்தங்கறைப் பதிவு 
வசயதுவ்கனாள்கிவைன. முதலில மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் முற்ெர் 
வ்கனாவி. வசழியன அெர்்கள், இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் ஆர்.டி. அைசு அெர்்கள்.

டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

 “1. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு ்கறல மறறும் அறிவியல ்கலலூரி 
அறமப்பது குறித்தும்;

2. வசயயூர் வதனாகுதி, வசயயூர் அைசு வபனாது மருத்துெமற்யில 
மருத்துெ உப்கைணங்கைனா் ஸ்வ்கன, டிஜிட்டல 
எகஸ்வை அறமத்து, வதறெயனா் ்கட்ட்டங்கள் ்கடடி, 
மருத்துெமற்றயப் பைனாமரிப்பது குறித்தும்;

3. வசயயூர் வதனாகுதி, வசயயூரில அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்க 
பணிமற் அறமப்பது குறித்தும்;

4. வசயயூர் வதனாகுதி, வசயயூர் வபருநது நிறலயத்தில அமரும் 
இருகற்க்கள் மறறும் வபருநது நிறலயம் முழுெதும் வபெர் 
பிைனாக தறை அறமத்து பைனாமரிப்பது குறித்தும்;

5. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை படித்த மனாணெ மனாணவி்களுககு 
்கலபனாக்கம் அணுமின நிறலயத்திலும், தனியனார் 
வதனாழிறசனாறல்களிலும் முனனுரிறம அடிப்பற்டயில 
வெறலெனாயப்பு ெழஙகுெது குறித்தும்;

6. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு வதனாழிறபயிறசி றமயம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

7. வசயயூர் வதனாகுதியில பலெற்க வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
(பனாலிவ்டகனிக) அறமப்பது குறித்தும்;

8. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு சுறறுலனா பயணியர் மனாளிற்க 
அறமப்பது குறித்தும்;

[வபைறெத் தறலெர்]
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9. வசயயூர் வதனாகுதியில அற்த்து வதர்வு வபனாடடி்களில 
பஙகுவபறறு வதர்ச்சிவபறும் ெற்கயில, வதர்வு பயிறசி றமயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

10. வசயயூர் வதனாகுதியில சிப்்கனாட வதனாழிறசனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

11. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அைசு வபனாது மருத்துெமற்ககுத் 
வதறெயனா் மருத்துெர்்கறை நியமித்து மருநது்கள் மறறும் 
வதறெயனா் உப்கைணங்கறை உ்ட்டியனா்க ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

12. வசயயூர் வதனாகுதியில கூடுதலனா்க வபருநது்கறை இயககுெது 
குறித்தும்;

13. வசயயூர் வதனாகுதியில வெண்ணனாஙகுப்படடு முதல 
மனாமலலபுைம் ெறை உள்ை தைம் உயர்த்தப்பட்ட ்க்டப்பனாக்கம் 
(ஈ சி ஆர்) அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்றத 24x7 வநைமும் 
இயங்கககூடிய விபத்து்கனால மருத்துெமற்யனா்க மனாறறி 
அறமப்பது குறித்தும்;

14. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை வநரும்பூர், ெள்ளிபுைம், கூெத்தூர், 
வ்கவநலெனாய, பவுஞ்சூர், வபனாலம்பனாக்கம், சூ்னாம்வபடு, 
்கயப்பனாக்கம் ஆகிய பகுதி்களில உள்ை அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயங்களுககு கூடுதல மருத்துெர்்கள் மறறும் மருத்துெ 
உப்கைணங்கள், (எகஸ்வை–ஸ்வ்கன) ்கட்ட்டம், குடிநீர், ்கழிெறை 
வபனாககுெைத்து ெசதி்கள் ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

15. வசயயூர் வதனாகுதியில மூனறு கிைனாமங்களுககு ஒரு துறண 
சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமத்து அதற்கனா் மருத்துெறை 
நியமிப்பது குறித்தும்;

16. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை வசயயூர் பஜனார், வசௌபனாககியனா ந்கர், 
வதெைனாஜபுைம் ெ்டககு வசயயூர், வமறகு வசயயூர், வெள்ளிவமடு 
மறறும் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து இ்டங்களிலும் மறழநீர் 
ெடி்கனாலெனாய அறமப்பது குறித்தும்;

17. வசயயூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் மறறும் இலத்தூர் ஆகிய 
ஒனறியங்களில உள்ை உதவி வதனா்டக்க ்கலவி அலுெலர் 
அலுெல்கத்திறகு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

18. வசயயூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் குழநறத்கள் நல அலுெலர் 
அலுெல்கத்திறகு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

[்டனாக்டர் ஆர்.டி. அைசு]
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19. வசயயூர் வதனாகுதியில வதறெயனா் இ்டங்களில குழநறத்கள் 
றமய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

20. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை ஈ.சி.ஆர்., ஜி.எஸ்.டி. சனாறல்களில 
உள்ை ெனாயலூர், ்கனாத்தனான்கற்ட, கூெத்தூர், பவுஞ்சூர், 
வசயயூர், சித்தனாமூர், வசனாத்துப்பனாக்கம், சூ்னாம்வபடு, 
வெண்ணனாஙகுப்படடு, ்க்டப்பனாக்கம், எலறலயம்மனவ்கனாவில 
மறறும் வதறெயனா் பகுதி்களில சிசிடிவி வ்கமைனா வபனாருத்துெது 
குறித்தும்;

21. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அைசு ஆைம்ப, நடுநிறல, 
உயர்நிறல மறறும் வமலநிறலப் பள்ளி்களுககு சுறறுச்சுெர், 
குடிநீர், ்கழிெறை ெசதி்கள் வசயெது குறித்தும்;

22. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு ஆைம்ப, நடுநிறல, உயர்நிறல 
மறறும் வமலநிறலப் பள்ளி்களில ்கனாலியனா்க உள்ை ஆசிரியர், 
அலுெலர் பணியி்டங்கறை விறைெனா்க நிைப்புெது குறித்தும்;

23. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு ஆைம்ப, நடுநிறல, உயர்நிறல 
மறறும் வமலநிறலப் பள்ளி்களில ்கனாலியனா்க உள்ை துப்புைவுப் 
பணியனாைர் பணியி்டங்கறை நிைப்புெது குறித்தும்;

24. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு ஆைம்ப, நடுநிறல, உயர்நிறல 
மறறும் வமலநிறலப் பள்ளி்களில ்கனாலியனா்க உள்ை இைவுக 
்கனாெலர் பணியி்டங்கறை நிைப்புெது குறித்தும்;

25. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு ஆதி திைனாவி்டர் மனாணெ, 
மனாணவியர் விடுதி்களில ்கனாலியனா்க உள்ை இைவுக ்கனாெலர் 
பணியி்டங்கறை நிைப்புெது குறித்தும்;

26. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு பிறபடுத்தப்படவ்டனார், மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார், மனாணெ, மனாணவியர் விடுதி்களில 
்கனாலியனா்க உள்ை இைவுக ்கனாெலர் பணியி்டங்கறை நிைப்புெது 
குறித்தும்;

27. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு ஆதி திைனாவி்டர் மனாணெ, 
மனாணவியர் விடுதி்களில குடிநீர், ்கழிெறை மறறும் சுறறுச்சுெர் 
அறமப்பது குறித்தும்;

28. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு பிறபடுத்தப்படவ்டனார், மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மனாணெ, மனாணவியர் விடுதி்களில 
குடிநீர், ்கழிெறை மறறும் சுறறுச்சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

[்டனாக்டர் ஆர்.டி. அைசு]
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29. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு ஆதி திைனாவி்டர் மனாணெ, 
மனாணவியர் விடுதி்களில ்கனாலியனா்க உள்ை விடுதி ்கனாப்பனாைர் 
பணியி்டங்கறை நிைப்புெது குறித்தும்;

30. வசயயூர் வதனாகுதியில அைசு பிறபடுத்தப்படவ்டனார், மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் மனாணெ, மனாணவியர் விடுதி்களில 
்கனாலியனா்க உள்ை விடுதி ்கனாப்பனாைர் பணியி்டங்கறை நிைப்புெது 
குறித்தும்;

31. வசயயூர் வதனாகுதியில பழுதற்டநதுள்ை வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி்கறை அ்கறறியும், வதறெப்படும் இ்டங்களில புதிய 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

32. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை 105 ஊைனாடசி்கள் மறறும் 
வபரூைனாடசிப் பகுதி்களின அற்த்து இ்டங்களிலும் புதியதனா்க 
வதருககுழனாய்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

33. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து ஊைனாடசி்களிலும் 
புதியதனா்க சிவமண்ட மறறும் தனார்ச் சனாறல்கள் அறமப்பது 
குறித்தும்;

34. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து ஊைனாடசி்கள் மறறும் 
வபரூைனாடசி்களிலும் புதிய ்கலவெடடுக்கள் அறமப்பது 
குறித்தும்;

35. வசயயூர் வதனாகுதியில வெ்டனால, ெ்டபடடிணம், 
அமநதங்கைறண, நனாங்கைத்தூர் மறறும் இதை பகுதி்களில 
புதிய வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமப்பது குறித்தும்;

36. வசயயூர் வதனாகுதி, திருக்கழுககுனைம் ஒனறியம், இரும்புலிவசரி 
தற்கனாலி்க தறைப்பனாலத்றத அ்கறறி புதிய வமம்பனாலம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

37. வசயயூர் வதனாகுதி, இலத்தூர் ஒனறியம், அறணக்கடடு–
வபனாயற்கமடு பகுதியில கிளியனாறு, பனாலனாறறின குறுகவ்க புதிய 
தடுப்பறண்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

38. வசயயூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் ஒனறியம் வசனாத்துப்பனாக்கம் 
பகுதியில இையிலவெ வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

39. வசயயூர் வதனாகுதியில கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல முதல வபனாளூர் 
ெறையிலனா் சனாறல விரிவுபடுத்தும் பணிறய விறைநது 
நிறைவெறறுெது குறித்தும்;

[்டனாக்டர் ஆர்.டி. அைசு]
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40. வசயயூர் வதனாகுதியில கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல முதல 
வபனாளூர் ெறையிலனா் சனாறல விரிவுபடுத்தும் பணிக்கனா்க 
ற்கய்கப்படுத்தப்படும் இ்டத்திறகு நில உரிறமயனாைர்்களுககு 
அைசு ெழி்கனாடடி மதிப்பினபடி நனானகு ம்டஙகு வதனாற்கறய 
விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்;

41. வசயயூர் வதனாகுதியில கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல முதல வபனாளூர் 
ெறையிலனா் சனாறல விரிவுபடுத்தும் பணிக்கனா்க அ்கறைப்படும் 
மைத்தின உரிறமயனாைர்்களுககு அைசு ெழி்கனாடடி மதிப்பினபடி 
நனானகு ம்டஙகு வதனாற்கறய விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்;

42. வசயயூர் வதனாகுதியில கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல முதல பற்யூர் 
வபரியகுப்பம் ெறை, கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல முதல வ்கனாடூர் 
ெறை, கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல முதல ்க்டலூர் ஆலிகுப்பம், 
வபரியகுப்பம் ெறை, புதுப்படடி்ம் குப்பம் முதல சுடு்கனாடு 
ெறை பககிங்கனாம் ்கனாலெனாயினவமல புதிய வமம்பனாலங்கள் 
அறமப்பது குறித்தும்;

43. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து கிைனாமங்களிலும் 
வதறெப்படும் இ்டங்களில மயனா்ம், சனாறல ெசதி, சுறறுச்சுெர் 
மறறும் குடிநீர் ெசதி ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

44. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை வசயயூர் பஜனார் சனாலட சனாறல 
மறறும் வசயயூர்–பவுஞ்சூர் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

45. வசயயூர் வதனாகுதியில அற்த்து பகுதி்களிலும் குடிறச வீடு்கள் 
தீ விபத்து்களில பனாதிக்கப்படும்வபனாது அைசு ெழஙகும் உதவித் 
வதனாற்கறய 50 ஆயிைமனா்க உயர்த்தி ெழஙகுெது குறித்தும்;

46. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து மீ்ெ கிைனாமங்களிலும் 
தறைமட்ட மின இறணப்பு ெசதி அறமப்பது குறித்தும்;

47. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து மீ்ெர்்களுககும் 
தைமனா் ெனாககி–்டனாககி விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்;

48. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை மீ்ெ சமுதனாய மனாணெ–
மனாணவியர்்கள் மீன ெைத் துறை பல்கறலக்கழ்கத்தில வசர்நது 
படிக்க முனனுரிறம ெழஙகுெது குறித்தும்;

49. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை மீ்ெ சமுதனாய மனாணெ–
மனாணவியர்்கள் ்கலலூரியில வசர்நது படிக்க முனனுரிறம 
ெழஙகுெது குறித்தும்;
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50. வசயயூர் வதனாகுதியில மீனபிடிக்க வசலலும்வபனாது 
விபத்துககுள்ைனாகி இைககும் மீ்ெர்்கள் குடும்பத்திறகு அைசு 
ெழஙகும் உதவித் வதனாற்கறய ரூபனாய 10 இலடசமனா்க உயர்த்தி 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

51. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை மீ்ெர்்கள் மீனபிடிக்க 
வசலலும்வபனாது விபத்துககுள்ைனாகி இைக்க வநரிடும்வபனாது, 
குடும்பத்தில உள்ை ஒருெருககு அைசு வெறலெனாயப்பு 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

52. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை மீ்ெர்்களுககு அைசு ெழஙகியுள்ை 
வீடடுமற்ப் பட்டனாக்கறை ெருெனாய பதிவெடடில பதிவு 
வசயெது குறித்தும்;

53. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து மீ்ெ கிைனாமங்களிலும் 
்க்டலரிப்றபத் தடுககும் ெற்கயில தூண்டில ெறைவு்கள் 
மறறும் பலூன தடுப்புக்கறை அறமப்பது குறித்தும்;

54. வசயயூர் வதனாகுதியில மீ்ெர்்களுககு மீனபிடி தற்ட்கனாலத்தில 
அைசு ெழஙகும் மனானியத் வதனாற்கறய ரூபனாய 25 ஆயிைமனா்க 
உயர்த்தி ெழஙகுெது குறித்தும்;

55. வசயயூர் வதனாகுதியில ெசிககும் இருைர்்களுககு விறைெனா்க 
வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

56. வசயயூர் வதனாகுதியில ெசிககும் இருைர்்களுககு பசுறம வீடு்கள் 
்கடடுெது குறித்தும்;

57. வசயயூர் வதனாகுதியில ெசிககும் நரிககுைெர்்களுககு பசுறம 
வீடு்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

58. வசயயூர் வதனாகுதியில ெசிககும் நரிககுைெர்்களுககு விறைெனா்க 
வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

59. வசயயூர் வதனாகுதியில ெசிககும் திருநஙற்க்களுககு 
வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

60. வசயயூர் வதனாகுதியில ெசிககும் திருநஙற்க்களுககு பசுறம 
வீடு்கள் விறைநது ்கடடுெது குறித்தும்;

61. வசயயூர் வதனாகுதியில அற்த்து மீ்ெப் பகுதி்களிலும் 
மு்கத்துெனாைங்கறை தூர்ெனாரும் இயநதிைத்றத அநதப் 
பகுதியிவலவய நிைநதைமனா்க றெத்திருப்பது குறித்தும்;

62. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை ஆலம்பைகவ்கனாடற்ட துறைமு்கப் 
பணிறய விறைநது நிறைவெறறுெது குறித்தும்;
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63. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை விெசனாயி்களுககு வதறெயனா் 
விறத்கள், உைம் மறறும் இடுவபனாருட்கள் மலிவு விறலயில 
அநதநத பகுதிககுடபட்ட வெைனாண்றம கூடடுைவு 
றமயங்களில தடடுப்பனாடினறி ெழஙகுெது குறித்தும்;

64. வசயயூர் வதனாகுதியில இயறற்க வெைனாண்றம குறித்த 
விெைங்கறை அநதநத பகுதியில உள்ை வெைனாண் துறை 
அதி்கனாரி்கள் விெசனாயி்களின நிலங்களுககுச் வசனறு 
ஆவலனாசற் ெழஙகுெது குறித்தும்;

65. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை விெசனாயி்களுககு பயிர்ப் 
பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினகீழ உரிய நிெனாைணத்றத அநதநதப் 
பகுதிககுடபட்ட வெைனாண்றமக கூடடுைவு றமயங்களில 
தனாமதமினறி ெழஙகுெது குறித்தும்;

66. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை விெசனாயி்களுககு பிைதம 
மநதிரி விெசனாய பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினகீழ ெழங்கப்படும் 
நிெனாைணத் வதனாற்கறய அற்த்து விெசனாயி்களுககும் 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

67. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை விெசனாயி்களுககு வெைனாண்றம 
வபனாறியியல துறைமூலம் ெழங்கப்படுகினை மினி டிைனாக்டர், 
டிைனாக்டர், பெர்டிலலர், அறுெற்ட இயநதிைம் ஆகியெறறை 
மனானிய விறலயில ெழஙகுெது குறித்தும்;

68. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை ்கரும்பு விெசனாயி்களுககு நிலுறெத் 
வதனாற்கறய விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்;

69. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை ்கரும்பு விெசனாயி்களுககு ெழங்க 
வெண்டிய ்கனாப்பீடடுத் வதனாற்கறய விறைநது ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

70. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை விெசனாயி்களுககுத் வதறெயனா் 
மண் பரிவசனாதற் விெைத்றத அநதநத விெசனாயி்களுககுத் 
வதரிவித்து, மண்ணின தனறமகவ்கறப பயிர் வசயெது 
குறித்தும்;

71. வசயயூர் வதனாகுதியில விெசனாயி்களுககுத் வதறெயனா் 
ஆவலனாசற்்கறை ெழஙகி்ட வெைனாண்றம அலுெலர்்கள் 
வமறபனார்றெ வசயெது குறித்தும்;

72. வசயயூர் வதனாகுதியில, வதனற் விெசனாயி்களுககு வதறெயனா் 
இடுவபனாருட்கறை மனானிய விறலயில தடடுப்பனாடினறி 
ெழஙகுெது குறித்தும்;
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73. வசயயூர் வதனாகுதியில, வதனற் விெசனாயி்களுககு ்கனாப்பீடடுத் 
வதனாற்கறய விறைெனா்க ெழஙகுெது குறித்தும்;

74. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை மனா, பலனா விெசனாயி்களுககுத் 
வதறெயனா் இடுவபனாருட்கறை மனானிய விறலயில 
தடடுப்பனாடினறி ெழஙகுெது குறித்தும்;

75. வசயயூர் வதனாகுதியில, மனாம்பழ குளிர்பத் நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

76. வசயயூர் வதனாகுதியில மனாம்பழககூழ வதனாழிறசனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

77. வசயயூர் வதனாகுதியில வ்கனாப்பறைத் வதங்கனாய வ்கனாள்முதல 
நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

78. வசயயூர் வதனாகுதியில வதங்கனாயநனார் வதனாழிறசனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

79. வசயயூர் வதனாகுதியில பற்மை வதனாழிறல வமம்படுத்தி பதநீர் 
உறபத்தி வசயெது குறித்தும்;

80. வசயயூர் வதனாகுதியில இைம் விதறெ்கள், ்கணெ்னால 
ற்கவி்டப்படவ்டனார் அற்ெருககும் அைசு வெறலெனாயப்பில 
முனனுரிறம ெழஙகுெது குறித்தும்;

81. வசயயூர் வதனாகுதியில ெறுறமகவ்கனாடடிறகுககீழ ெசிககும் 
அற்த்து ஏறழ்களுககும் முதிவயனார்்களுககும் முதிவயனார் 
உதவித் வதனாற்க விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்;

82. வசயயூர் வதனாகுதியில ெறுறமகவ்கனாடடிறகுககீழ குடிறச 
வீடடில ெசிககும் அற்த்து ஏறழ்களுககும் (பிைதம மநதிரி 
வீடு ்கடடும் திட்டம்) மறறும் பசுறம வீடு்கள் திட்டத்தினகீழ 
வீடு்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

83. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து நியனாய விறலக 
்கற்ட்களிலும் அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கள் தடடுப்பனாடினறி 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

84. வசயயூர் வதனாகுதியில வெ்டனால, நனாங்கைத்தூர், பனாறையூர், 
வெள்ைகவ்கனாண்்டஅ்கைம், இநதலூர் வபரியனார் ந்கர் மறறும் 
வதறெப்படும் இ்டங்களுககு புதிய நியனாய விறலக ்கற்ட 
்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

85. வசயயூர் வதனாகுதியில அற்த்து ஊைனாடசி ஒனறிய ஏரி்கள் 
மறறும் குைங்கறை தூர்ெனாரி சீைறமப்பது குறித்தும்;
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510 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 9

86. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து ஊைனாடசி ஒனறிய 
ஏரி்கள் மறறும் குைங்களில புதியதனா்க மதகு்கள் அறமப்பது 
குறித்தும்;

87. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து வபனாதுப் பணித் துறை 
ஏரி்கள் மறறும் குைங்கறை தூர்ெனாரி சீைறமப்பது குறித்தும்;

88. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து வபனாதுப் பணித் துறை 
ஏரி்களிலும் புதியதனா்க மதகு்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

89. வசயயூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் ஒனறியம், வெள்ைக 
வ்கனாண்்டஅ்கைம் பகுதியில ஓஙகூர் ஆறறின ்கறைவயனாைம் 
புதிய வெள்ைத் தடுப்பறண அறமப்பது குறித்தும்;

90. வசயயூர் வதனாகுதியில கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல முதல வசயயூர் 
இறணப்பு சனாறல ெறையிலனா் ்கனாளியம்மன வ்கனாயில 
சனாறலறய விறைநது சீைறமப்பது குறித்தும்;

91. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து அைசுப் பள்ளி்களின 
்கட்ட்டங்களுககு ெண்ணம் பூசுெது குறித்தும்;

92. வசயயூர் வதனாகுதியில எலறலயம்மன வ்கனாயில வசலலும் 
பகுதியில உள்ை வமம்பனாலம் அருவ்க ஒரு வெள்ைத் 
தடுப்பறணயும், முதலியனார்குப்பம் பகுதியில ஒரு வெள்ைத் 
தடுப்பறணயும் அறமப்பது குறித்தும்;

93. வசயயூர் வதனாகுதி, பவுஞ்சூர், வசயயூர், ்க்டப்பனாக்கம், 
வபனாலம்பனாக்கம், சூ்னாம்வபடு, வநறகுணம், கூெத்தூர் ஆகிய 
பகுதி்களில உள்ை ்கனாலநற்ட மருத்துெமற்்களில ்கனாலியனா்க 
உள்ை மருத்துெ பணியி்டங்கறை நிைப்புெது குறித்தும்;

94. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து இலலங்களிலும் 
தனிநபர் இலல ்கழிப்பறை அறமப்பது குறித்தும்;

95. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை சமய பழங்கனால வ்கனாயில்கறை 
இநது அைநிறலயத் துறைமூலம் பு்ைறமப்பு வசயெது 
குறித்தும்;

96. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து ஊைனாடசி்களிலும் 
சமுதனாயக கூ்டங்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

97. வசயயூர் வதனாகுதியில புதிய வதனாழிறசனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

98. வசயயூர் வதனாகுதியில ‘நீைனா’ பனா்ம் தயனாரிககும் வதனாழிறசனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;
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99. வசயயூர் வதனாகுதியில கிழககு ்க்டற்கறை சனாறல பகுதியில 
வதங்கனாய எண்வணய வதனாழிறசனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

100. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை மீ்ெர்்களுககு மனானிய விறலயில 
தைமனா் மீனபிடி இயநதிைம் விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்;

101. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை மீ்ெர்்களுககு புதிய தைமனா் 
மீனபிடி ெறல்கறை மனானிய விறலயில விறைெனா்க ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

102. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து பகுதி்களிலும் பிைனாஸ்டிக 
குப்றப்கறை அ்கறறிடும் ெற்கயில குடியிருப்பு்களுககு 
வெளிவய குப்றபக கி்டஙகு அறமப்பது குறித்தும்;

103. வசயயூர் வதனாகுதி மீ்ெர்்களுககு ெழங்கப்படும் ெனாககி–்டனாககி 
பைனாமரிப்புத் வதனாற்கறய அைவச வசலுத்துெது குறித்தும்;

104. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை ்க்டப்பனாக்கத்றதத் 
தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு புதிய ்கனாெல நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

105. வசயயூர் வதனாகுதியில வதறெப்படும் இ்டங்களில புதிய 
மின்கம்பங்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

106. வசயயூர் வதனாகுதியில வதறெயனா் இ்டங்களில புதிய (10 
வ்க.வி.) மினமனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

107. வசயயூர் வதனாகுதியில பணியினவபனாது மின விபத்தில இைககும் 
பணியனாைர்்கள் குடும்பத்திறகு உரிய நிெனாைணத் வதனாற்கறய 
விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்;

108. வசயயூர் வதனாகுதியில பணியினவபனாது மின விபத்தில இைககும் 
பணியனாைரின ெனாரிசு ஒருெருககு முனனுரிறம அடிப்பற்டயில 
மின ெனாரியத்தில விறைநது பணி ெழஙகுெது குறித்தும்;

109. வசயயூர் வதனாகுதியில மின ெனாரியத்தில தற்கனாலி்க 
பணியனாைைனா்கப் பணிபுரியும் ஊழியர்்கறை தகுதியின 
அடிப்பற்டயில பணி நிைநதைம் வசயெது குறித்தும்;

110. வசயயூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் ஊைனாடசி, ்கண்ணிமங்கைம் 
ஏரிறயத் தூர்ெனாரி ஆழப்படுத்துெது குறித்தும்;

111. வசயயூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் ஒனறியம், வபனாரூர் பகுதிககு 
்கனாப்புக்கனாடடின ெழிவய புதிய தனார்ச் சனாறல விறைநது 
அறமப்பது குறித்தும்;

112. வசயயூர் வதனாகுதியில ்கனாலியனா்க உள்ை ெ்க ்கனாெலர் 
பணியி்டங்கறை விறைெனா்க நிைப்புெது குறித்தும்;
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113. வசயயூர் வதனாகுதியில ்க்டவலனாைப் பகுதியில அைசு 
அனுமதியிலலனாமல இயஙகும் இைனால குஞ்சு வபனாறிப்பு 
நிறலயங்கறை அ்கறறுெது குறித்தும்;

114. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை வபனாலம்பனாக்கம் அைசு 
வதனாழுவநனாய மருத்துெமற்ககு கூடுதலனா்க மருத்துெர்்கள் 
நியமித்து வதறெயனா் மருநது்கறை விறைநது ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

115. வசயயூர் வதனாகுதியில வசம்புலிபுைம் துறணமின நிறலயம் 
அறமககும் பணிறய விறைநது நிறைவெறறுெது குறித்தும்;

116. வசயயூர் வதனாகுதியில ெசிககும் மக்கள் விழுப்புைம் 
மனாெட்டத்திறகு வசனறு ெரும் ெற்கயில ஓஙகூர் ஆறறின 
குறுகவ்க புதிய வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

117. வசயயூர் வதனாகுதியில வதறெயனா் இ்டங்களில புதிய உயர் 
வ்கனாபுை மின விைககு்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

118. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை ெண்ணியநலலூர் மறறும் 
ஆண்்டனார்குப்பம் பள்ளி்களுககு சுறறுச்சுெர் அறமப்பது 
குறித்தும்;

119. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை வசயயூர் ்கனாெல நிறலயத்தில 
பணிபுரியும் ்கனாெலர்்களுககு புதிய ்கனாெலர் குடியிருப்பு 
அறமப்பது குறித்தும்;

120. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை துறண சு்கனாதனாை நிறலயங்கறைப் 
பயனபனாடடிறகு வ்கனாண்டுெருெது குறித்தும்;

121. வசயயூர் வதனாகுதியில அற்த்து ஊைனாடசி்களிலும் 
உ்டறபயிறசிக கூ்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

122. வசயயூர் வதனாகுதியில உ்டறபயிறசி ்கலவி றமயம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

123. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை வெ்டனால ெ்டமனாமுனிஸ்ெைர் 
திருகவ்கனாயிறல இநது சமய அைநிறலயத் துறைமூலம் 
பு்ைறமப்பது குறித்தும்;

124. வசயயூர் வதனாகுதியில வதறெயனா் இ்டங்களில வபருநது 
நிழறகுற்ட்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

125. வசயயூர் வதனாகுதியில உள்ை விைம்பூர் பகுதியில குழநறத்கள் 
நல றமயத்திறகு புதிய ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

[்டனாக்டர் ஆர்.டி. அைசு]
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126. வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து பள்ளி்களிலும் 
சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட குடிநீர் (RO Water) ெசதி ஏறபடுத்துெது 
குறித்தும்;

127. வசயயூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் ஒனறியம், வபனாலம்பனாக்கம் 
பள்ளிககு நுறழவு ெனாயில மறறும் வமம்படுத்தப்பட்ட 
விறையனாடடுத் தி்டல அறமப்பது குறித்தும்;

128. வசயயூர் வதனாகுதிககுடபட்ட ஊைனாடசி ஒனறிய சனாறல்கள் 
மறறும் கிைனாம ஊைனாடசி சனாறல்கள் அற்த்றதயும் 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ் அெர்்கள்.

திரு. எஸ். அரவிந்த ரகைஷ்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் ஆர்.டி. அைசு அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன அெர்்கள்.

திரு. எம். இராைசசந்திரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், ஆம்பலனாப்படடு வதறகு 
ஊைனாடசி, குடி்கனாடு நடுநிறலப் பள்ளிககு புதிய ெகுப்பறை 
்கடடுெது குறித்தும்;

2. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், அருமறல ஊைனாடசி 
வதனா்டக்கப் பள்ளிககு புதிய ெகுப்பறை ்கடடுெது குறித்தும்;

3. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், ்கண்ணுகுடி வமறகு ஊைனாடசி 
வமலநிறலப் பள்ளியில புதிய ெகுப்பறை ்கடடுெது குறித்தும்;

4. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், கிைனாமங்கலம் ஊைனாடசி 
வமலநிறலப் பள்ளியில புதிய ெகுப்பறை ்கடடுெது குறித்தும்;

5. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், சங்கைநனாதர் குடி்கனாடு 
உயர்நிறலப் பள்ளிககு புதிய ெகுப்பறை ்கடடுெது குறித்தும்;

[்டனாக்டர் ஆர்.டி. அைசு]
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6. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், இைனா்கெனாம்பனாள்புைம் 
ஊைனாடசி, நனார்த்வதென குடி்கனாடு வதனா்டக்கப் பள்ளிககு புதிய 
ெகுப்பறை ்கடடுெது குறித்தும்;

7. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வநயெனாசல வமலநிறலப் 
பள்ளிககு சுறறுசுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

8. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், நடூர் மறறும் வ்கனாலலனாங்கறை 
உயர்நிறலப் பள்ளிககு சுறறுசுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

9. ஒைத்தநனாடு வ்கனாவிலூர் ஊைனாடசி, அைசு உயர்நிறலப் பள்ளிககு 
சுறறுசுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

10. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், வதறவ்கனாடற்ட ஊைனாடசி, 
இைஙவ்கனாவில அருகில புதியதனா்க வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி அறமப்பது குறித்தும்;

11. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், பினற்யூர் ஆதி திைனாவி்டர் 
வதருவிறகு புதியதனா்க வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி 
அறமப்பது குறித்தும்;

12. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், கிைனாமங்கலம் ஊைனாடசி, 
ெ்டககு கிைனாமங்கலம் ஆதி திைனாவி்டர் வதருவிறகும் வதறகு 
கிைனாமங்கலம் ஆதி திைனாவி்டர் வதருவிறகும் புதியதனா்க 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமப்பது குறித்தும்;

13. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், ஒக்கநனாடு கீறழயூர் ஊைனாடசி, 
கீழத் வதருவிறகு புதியதனா்க வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி 
அறமப்பது குறித்தும்;

14. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், ஆம்பலனாப்படடு வதறகு 
ஊைனாடசி, பனாலனாயி குடிக்கனாடடில புதியதனா்க வமலநிறல 
நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமப்பது குறித்தும்;

15. வெடடி்கனாடு மஹனாைனாஜசமுத்திைத்தில இைண்டு இ்டங்களில 
தடுப்பறண ்கடடுெது குறித்தும்;

16. பஞ்சநதிகவ்கனாடற்ட ஊைனாடசி, வதககூரில, ்கலலறணக 
்கனாலெனாயில புதியதனா்க பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

17. ்கண்டிதம்படடு ஊைனாடசி, ்கண்டிதம்படடுவில ்கலலறணக 
்கனாலெனாயில புதியதனா்க பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

18. ்கண்டிதம்படடு ஊைனாடசி, வபனாடடுெனாசனாெடியில ்கலலறணக 
்கனாலெனாயில புதியதனா்க பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

19. உஞ்சிய விடுதி ஊைனாடசி, வெள்ைத்வதென விடுதியில 
்கலலறண ்கனாலெனாயில புதியதனா்க பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன]
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20. ்கலலறண ்கனாலெனாறய தூர்ெனாருெது குறித்தும்;
21. ்கலலறண ்கனாலெனாய பிரிவு ெனாயக்கனால்கைனா் 6, 7, 8, 9–ம் 

நம்பர் ெனாயக்கனால்கறைத் தூர்ெனாருெது குறித்தும்;
22. ைனாஜனாம்ட்கனாலெனாயில பினற்யூர் ஊைனாடசி வமலநிறலப் 

பள்ளி அருகில புதியதனா்க பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;
23. ைனாஜனாம்ட்கனாலெனாறய தூர்ெனாருெது குறித்தும்;
24. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வதலுங்கன குடி்கனாடு ஊைனாடசி, 

்கலயனாண ஓற்ட ்கனாலெனாயில தனாளிவெடடி எனை இ்டத்தில 
புதியதனா்க பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

25. ஒைத்தநனாடு ெட்டனாை மருத்துெமற்யில X–RAY மறறும் 
ஸ்வ்கன ெசதி வசயெது குறித்தும்;

26. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வதனான்டைனாம்படடு 
மருத்துெமற்யில வபனாதுமனா் மருத்துெர்்கறை நியமித்து 
வஜ்வைட்டர் ெசதி வசயெது குறித்தும்;

27. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வமல உளூர் ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயத்தில வபனாதுமனா் மருத்துெ ெசதி்கள் வசயெது 
குறித்தும்;

28. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், சிலலத்தூரில உள்ை 
மருத்துெமற்ககு கூடுதல மருத்துெர்்கள் நியமித்து 
வதறெயனா் மருநது வபனாருட்கள் மறறும் வஜ்வைட்டர் ெசதி 
வசயெது குறித்தும்;

29. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், திருவெனாணத்தில உள்ை 
மருத்துெமற்ககு கூடுதல மருத்துெர்்கள் நியமித்து 
வதறெயனா் மருநது்கள் மறறும் வஜ்வைட்டர் ெசதி வசயெது 
குறித்தும்;

30. தஞ்சனாவூர் மருத்துெக ்கலலூரி மருத்துெமற்யில புறறுவநனாய 
சிகிச்றசப் பிரிவிறகு கூடுதல ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

31. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், இைனா்கெனாம்மனாள்புைம் 
ஊைனாடசி, நனார்த்வதென குடி்கனாடு ஆைம்ப சு்கனாதனாை  
நிறலயத்றத முழு வநை சு்கனாதனாை நிறலயமனா்க தைம் உயர்த்துெது 
குறித்தும்;

32. ்கலலறண ்கனாலெனாய, ஈச்சஙவ்கனாடற்ட முதல வெடடிக்கனாடு 
ெறை உள்ை குறுகிய சனாறலறய அ்கலப்படுத்தி இருெழி 
சனாறலயனாககுெது குறித்தும்;

33. குலமங்கலம் முதல ஒக்கநனாடு கீறழயூர் ெறை வசலலும் 
சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன]
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34. அருமறல முதல திருமங்கலகவ்கனாடற்ட வமறலயூர் ெழியனா்க 
ெ்டவசரி ெறை வசலலும் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

35. தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், இைனாவுசனாப்படடி 
புதுகவ்கனாடற்ட–தஞ்சனாவூர் சனாறலயில பிரிவு சனாறலயனா் 
இைனாவுசனாப்படடி சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

36. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், ஒக்கநனாடு கீறழயூர் முதல 
சமயனகுடி்கனாடு பிரிவு சனாறலயனா் ்கருவிழிக்கனாடு வசலலும் 
சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

37. வநயெனாசல முதல குலமங்கலம் ஒக்கநனாடு கீறழயூர், ஒக்கநனாடு 
வமறலயூர் வசலலும் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

38. பினற்யூர் முதல ஏ்னாதி ெறை வசலலும் ைனாஜனாம்ட்கனாலெனாய 
்கறை சனாறலறய அ்கலப்படுத்துெது குறித்தும்;

39. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், திருமங்கலகவ்கனாடற்ட 
கீறழயூர் ெ்டவசரி சனாறலயிலிருநது ்கண்ணுகுடி ெறை 
வசலலும் ெனாயக்கனால்கறை சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

40. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், அருமறல முதல 
திருமங்கலகவ்கனாடற்ட கீறழயூர் பள்ளிககூ்டம் ெறை வசலலும் 
சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

41. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், வநம்வமலி திப்பியகுடி 
ஊைனாடசி, சங்கைன வதரு எடடுபுலி்கனாடு ெனாயக்கனாலில 2 சிறிய 
பனாலங்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

42. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வபனாயயுண்்டனார்வ்கனாடற்ட 
ஊைனாடசி, சினற்யன குடிக்கனாடு முதல சனாமிபடடி ெறை 
வசலலும் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

43. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வபனாயயுண்்டனார்வ்கனாடற்ட 
ஆதி திைனாவி்டர் வதரு சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

44. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், தறலயமங்கலம் முதல 
தனாநவதனாணி வநயெனாசல குலமங்கலம் சனாறல ெறை சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

45. ெ்டககூர் வதறகு ஊைனாடசி, ்கருப்படிபடடி ஆதி திைனாவி்டர் 
வதருவிறகு ்கலலறண ்கனாலெனாய ்கறை சனாறலயில இருநது 
புதியதனா்க சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன]
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46. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வதககூர் ஊைனாடசி, 
உப்புண்்டனார்படடி ஆதி திைனாவி்டர் வதருவிறகு ்கலலறண 
்கனாலெனாய ்கறையிலிருநது புதியதனா்க சனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

47. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வதககூர் ஊைனாடசி, ஒைத்தநனாடு 
வசலலம்படடி சனாறலயில உப்புண்்டனார்படடி ஆதி திைனாவி்டர் 
வதரு சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

48. தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், வ்கனா.ெலலூண்்டனாம்படடு 
ஊைனாடசி, நனாஞ்சிகவ்கனாடற்ட சனாறலயிலிருநது 
நனா.ெலலூண்்டனாம்படடு ெறை வசலலும் சனாறலறய 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

49. தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், வ்கனாலலனாங்கறை ஊைனாடசி, 
வ்கனாலலனாங்கறையிலிருநது நடூர் ெறை வசலலும் சனாறலறய 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

50. தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், விைனார் நடூர் சனாறலயில 
வ்கனாவிலூர் உளூர் ெறை வசலலும் சனாறலறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

51. தஞ்சனாவூர் படடுகவ்கனாடற்ட சனாறலயில மடிற்கயிலிருநது 
்கனாசநனாடு புதூர் வசலலும் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

52. தஞ்சனாவூர் படடுகவ்கனாடற்ட சனாறலயில மடிற்கயிலிருநது 
்கனாடடுககுறிச்சி ெறை வசலலும் சனாறலறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

53. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், கிைனாமங்கலம் ஊைனாடசி, 
ஏ்னாதி சனாறலயிலிருநது கிைனாமங்கலம் குைக்கறை ெறை 
வசலலும் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

54. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், பினற்யூர் ஊைனாடசி, ஆதி 
திைனாவி்டர் வதரு, ்கணக்கன வதரு, வதறகு வதரு, சனாறல்கறை 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

55. திருவெனாணம் ஊைனாடசி ஒனறியம், வசனாழ்கன்கறை ஊைனாடசி, 
வெள்றையனவதரு, குப்றபயன வதரு சனாறல்கறை சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

56. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், வநயெனாசல ஊைனாடசி, அைசு 
வமலநிறலப் பள்ளி அறமநதுள்ை இ்டத்றத ெருெனாயத் 
துறை ஆெணத்தில ெற்கமனாறைம் வசயது ்கலவித் துறைககு 
மனாறறுெது குறித்தும்;

[திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன]
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57. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், பூெத்தூர் ஊைனாடசி, 
வபனாட்டலஙகுடி்கனாடடில ெசிப்பெர்்களுககு குடியிருப்பு 
பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

58. தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், ்கனாடடூர் ஊைனாடசி, 
அம்பலக்கனாைர் வதருவில ெசிப்பெர்்களுககு குடியிருப்பு 
பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

59. தஞ்சனாவூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், குளிச்சப்படடு ஊைனாடசி, 
வமலஅம்பலக்கனாைத் வதருவில ெசிப்பெர்்களுககு பட்டனா 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

60. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், ெனனிபடடு ஊைனாடசி, வமல 
ெனனிப்படடு ஆதி திைனாவி்டர் வதருவில ெசிப்பெர்்களுககு 
பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

61. ஒைத்தநனாடு ஊைனாடசி ஒனறியம், பரிதிகவ்கனாடற்ட ஊைனாடசி, 
வமலஅம்பலக்கனாை வதருவில ெசிப்பெர்்களுககு பட்டனா 
ெழஙகி, ெற்க மனாறைனாம் வசயது, சிட்டனா, அ்டங்கல ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன அெர்்கள்.

திரு. க்க.எஸ். இரவிசசந்திரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான அெர்்கள்.

திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. வசஞ்சி வ்கனாடற்டறய சுறறுலனாத்தலமனா்க மனாறறி “்கம்பி ெ்ட 
ஊர்தி” (வைனாப்்கனார்) ெசதி வசயது வ்கனாடற்டயில உள்ை 
“சக்கறை குைம்” மறறும் “வசடடிகுைத்றத” தூர்ெனாரி “ப்டகு 
செனாரி” ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

[திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன]
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2. வசஞ்சி வ்கனாடற்டறய ஆண்்ட மனாவீைன ைனாஜனா வதசிஙகு 
மறறும் தைபதி மு்கமத்்கனான இருெருககும் நீலனாம்பூண்டியில 
அைசு சனார்பில “நிற்வு மணிமண்்டபம்” அறமப்பது குறித்தும்;

3. வசஞ்சிறய வசஞ்சி வ்கனாடற்ட எனறு வபயர் மனாறைம் வசயெது 
குறித்தும்; 

4. வசஞ்சி ந்கைத்தில உள்ை அருணனாச்சவலஸ்ெைர் குைம், 
நெனாப் குைம், சக்கைனாபுைம் குைம், ஈஸ்ெைனவ்கனாயில குைம் 
ஆகியெறறை தூர்ெனாரி வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

5. வசஞ்சி ந்கைத்தில உள்ை B ஏரிறய தூர்ெனாரி நிலத்தடி நீறை 
பனாது்கனாத்து ப்டகு செனாரி (Boating) அறமப்பது குறித்தும்;

6. வசஞ்சி வ்கனாடற்டறய ஆண்்ட மனாவீைன ைனாஜனா வதசிஙகிறகு 
முழு உருெ சிறல அறமத்து, வமலமறலயனூர் அருள்மிகு 
அங்கனாைம்மன வ்கனாயிறல சுறறுலனாத்தலமனா்க அறிவிப்பது 
குறித்தும்;

7. வமலமறலயனூர் அருள்மிகு அங்கனாைம்மன ஆலயத்திறகு ெரும் 
பகதர்்களுககு ெைத்தி ஊைனாடசியில உள்ை வநடுஞ்சனாறலத் 
துறைககு வசனாநதமனா் இ்டத்தில அைசு பயணியர் விடுதி 
அறமப்பது குறித்தும்;

8. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வமலமறலயனூர் ஏரியில ப்டகு 
செனாரி (Boating) அறமப்பது குறித்தும்; 

9. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வமலமறலயனூர் வபருநது 
நிறலயத்றத நவீ் ெசதி்கள் வ்கனாண்்ட வபருநது நிறலயமனா்க 
மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

10. வசஞ்சி ஒனறியம், வசஞ்சி சிங்கெைம் அருள்மிகு 
ைங்கநனாதசுெனாமி்கள் சனாறல அறமககும் பணிறய இநது சமய 
அைநிறலயத் துறையினகீழ வசயலபடுத்துெது குறித்தும்; 

11. வசஞ்சி வதனாகுதியில அைசு வதனாழிலநுடப ்கலலூரி அறமப்பது 
குறித்தும்;

12. வசஞ்சி வதனாகுதியில அைசு வதனாழில பயிறசிறமயம் (ITI) 
அறமப்பது குறித்தும்;

13. வசஞ்சி ஒனறியம், வமல்கைெனாய சனாறலயின குறுகவ்க உள்ை 
சங்கைனாபைணி ஆறறு தறைப்பனாலத்றத உயர்மட்ட பனாலமனா்க 
அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான]
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14. வசஞ்சி ஒனறியம், நலலனாண்பிள்றைவபறைனாள் கிைனாமத்தில 
இருநது மனாதப்பூண்டி கிைனாமத்திறகு வசலலும் ெற்கயில 
மனாதப்பூண்டி ஊைனாடசி அருகில உயர்மட்ட வமம்பனாலம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

15. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வசக்கடிககுப்பம் அறணக்கடற்ட 
(112.26HAS) சீைறமப்பது குறித்தும்;

16. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், சீயப்பூண்டி அறணக்கடற்ட 
(141.13HAS) சீைறமப்பது குறித்தும்;

17. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ்க்டலி–வமலச்வசரி கிைனாமத்தில 
்க்டலி அறணக்கடற்ட சீைறமப்பது குறித்தும்;

18. வசஞ்சி ஒனறியம், வமல்கைெனாய ஊைனாடசி அருகில 
சங்கைனாபைணி ஆறறின குறுகவ்க தடுப்பறண ்கடடுெது 
குறித்தும்;

19. வசஞ்சி ஒனறியம், நநதன்கனாலெனாய, வசனா.குப்பம்–
வதெதனா்ம்வபடற்ட ஊைனாடசி பகுதியில இறணகினை 
இ்டத்தில ெ்த் துறை பகுதியில விடுபடடுள்ை 900 மீட்டரில 
குழனாய பதிககும் பணி வமறவ்கனாள்ெது குறித்தும்;

20. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட வபனாதுப் பணித் துறைககுச் 
வசனாநதமனா் 70 ஏரி்களில ்கனானகிரீட மதகு்கள் அறமப்பது 
குறித்தும்;

21. வசஞ்சி வதனாகுதிககு உடபட்ட நநதன ்கனாலெனாய முழுெதும் 
்கனானகிரீட ெனாயக்கனாலனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

22. வசஞ்சி வதனாகுதியில அைசு ம்களிர் ்கறல மறறும் அறிவியல 
்கலலூரி அறமப்பது குறித்தும்;

23. வசஞ்சி வதனாகுதியில புதிய நூல்கம் அறமப்பது குறித்தும்;
24. வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சியில அைசு ்கறல மறறும் அறிவியல 

்கலலூரி அறமப்பது குறித்தும்;
25. வபனாது விநிவயனா்கத் திட்டத்தினகீழ கிைனாமங்களிலுள்ை நியனாய 

விறலக ்கற்ட்களில ெழங்கப்படும் வபனாருட்கறை சரியனா் 
எற்டயில தைமனா்தனா்க ெழஙகுெது குறித்தும்;

26. வசஞ்சி வதனாகுதியில உள்ை 37 முழுவநை நியனாய விறலக 
்கற்ட்களுககும் வசனாநதக ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

27. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற்றய நவீ் ெசதி்கள் 
வ்கனாண்்ட மருத்துெமற்யனா்க விரிெனாக்கம் வசயெது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான]



 521

2020 ஜனவரி 9]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

28. வசஞ்சி வதனாகுதி, அ்நதபுைம் அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயத்றத 30 படுகற்க அறை்கள் வ்கனாண்்ட அைசு வபனாது 
மருத்துெமற்யனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

29. வமலமறலயனூர் ெட்டம், வமலமறலயனூர் ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்றத 30 படுகற்க வ்கனாண்்ட அைசு வபனாது 
மருத்துெமற்யனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

30. வமலமறலயனூர் ெட்டம், அெலூர்வபடற்ட ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்றத 30 படுகற்க வ்கனாண்்ட அைசு வபனாது 
மருத்துெமற்யனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

31. வசஞ்சி அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்கப் பணிமற்யில 
பழுதற்டநதுள்ை வபருநது்களுககு மனாறைனா்க புதிய வபருநது்கள் 
இயககுெது குறித்தும்;

32. வசஞ்சி–வமலமறலயனூர்–ஆைணி–வெலூர் ெழித்த்டத்தில 
திருப்பதி வசலல புதிய வபருநது இயககுெது குறித்தும்;

33. வசஞ்சியிலிருநது வசனற் வசலெதறகு கூடுதலனா்க புதிய 
வபருநது இயககுெது குறித்தும்;

34. வசஞ்சி–புதுறெ, வசஞ்சி–தஞ்சனாவூர், வசஞ்சி–ெநதெனாசி மறறும் 
வசஞ்சி–கும்பவ்கனாணம் ஆகிய ெழித்த்டங்களில இயக்கப்பட்ட 
வபருநது்கறை மீண்டும் இயககுெது குறித்தும்;

35. வசஞ்சி வதனாகுதி, அ்நதபுைம் வபரூைனாடசியில புதியதனா்க 
தமிழநனாடு அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்க பணிமற் அறமப்பது 
குறித்தும்;

36. வசஞ்சி ஒனறியம், வசன்னாலூர்–பனாடிபள்ைம் சனாறலயில 
ெ்த் துறைககு வசனாநதமனா் ்கனாப்புக்கனாடடில சனாறல சுமனார் 
1,800 மீ அறமப்பது குறித்தும்;

37. வசஞ்சி ஒனறியம், வசைனானூர்–வசன்னாலூர் சனாறலயில ெ்த் 
துறைககு வசனாநதமனா் ்கனாப்புக்கனாடடில (சுமனார் 1 கி.மீ) சனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;

38. வசஞ்சி ஒனறியம், அத்தியூர்–அ்நதபுைம் சனாறலயில ெ்த் 
துறைககு வசனாநதமனா் ்கனாறை ்கனாப்புக்கனாடடில (சுமனார் 3 கி.மீ) 
வதனாறலவில தனார்ச் சனாறலறய விரிெனாக்கம் வசயெது குறித்தும்;

39. வசஞ்சி ஒனறியம், வ்கனாத்தமங்கலம் ெழியனா்க வபருங்கனாப்பூர்–
வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வமலச்வசரி–ெழியனா்க வசஞ்சி 
வபரூைனாடசிறய இறணககும் சிறுெனாடி ்கனாப்புக்கனாடடில 
சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான]
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40. வசஞ்சி ஒனறியம், வ்கனாறண ஊைனாடசியில உள்ை 
வசனாமுசமுத்திைம்–ெ்ட்கனால சனாறலயில ெ்த் துறைககு 
வசனாநதமனா் இ்டத்தில சனாறல அறமப்பது குறித்தும்; 

41. வசஞ்சி ஒனறியம், வசஞ்சி வ்கனாத்தமங்கலம் ெழியனா்க 
வபருங்கனாப்பூர் வசலலும் சனாறலயில பச்றசயம்மன 
ஆலயத்திறகு பகதர்்கள் வசலல ெ்த் துறையினமூலம் 
அனுமதி ெழஙகுெது குறித்தும்;

42. வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சியில தைச்சனானறு வபறை அைசு விறதப் 
பண்றண அறமப்பது குறித்தும்;

43. விெசனாயி்களுககு அற்த்து ெற்கயனா் நவீ் உழவு 
இயநதிைங்களும் குறைநத ெனா்டற்க ்கட்டணத்தில கிற்டத்தி்ட 
நவீ் வெைனாண் இயநதிைங்கள் அ்டஙகிய வெைனாண் பண்றண 
அறமப்பது குறித்தும்;

44. வசஞ்சியில குறைவியல நடுெர் நீதிமனைம் மறறும் மனாெட்ட 
விறைவு நீதிமனைம் அறமப்பது குறித்தும்;

45. வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சியில புதிய சனார் ஆடசியர் அலுெல்கம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

46. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ்க்டலி ஊைனாடசி ஒனறிய 
நடுநிறலப் பள்ளியில புதிய ெகுப்பறை ்கட்ட்டம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

47. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து ஊைனாடசி்களிலும் 
உள்ை அைசு பள்ளி்களில மனாணெ, மனாணவியர்்களுககு 
தனித்தனிவய தைமனா் பள்ளி ்கழிப்பறை ்கட்ட்டம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

48. வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி வபரூைனாடசிககுடபட்ட குைங்கறைத் 
தூர்ெனாரி சீைறமப்பது குறித்தும்;

49. வசஞ்சி வபரூைனாடசி, பி.ஏரியில திைநதவெளி கிணறு அறமப்பது 
குறித்தும்;

50. வசஞ்சி வபரூைனாடசி, வபனானபத்தி ஏரியில திைநதவெளி கிணறு 
அறமப்பது குறித்தும்;

51. வசஞ்சி வதனாகுதி, அண்ணமங்கலம்–்கன்லம் ஓற்ட குறுகவ்க 
தடுப்பறண அறமப்பது குறித்தும்;

52. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், தனாயனூர் வபரிய 
ஏரியில புதிய திைநதவெளி கிணறு அறமப்பது குறித்தும்;
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53. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், வ்கங்கபுைம் 
கிைனாமத்தில புதிய திைநதவெளி கிணறு அறமப்பது குறித்தும்;

54. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், மலலனாண்டி 
கிைனாமத்தில புதிய திைநதவெளி கிணறு அறமப்பது குறித்தும்;

55. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், ெைத்தி ஊைனாடசியிலுள்ை ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்றத அைசு வபனாது மருத்துெமற்யனா்க தைம் 
உயர்த்துெது குறித்தும்;

56. வசஞ்சி வதனாகுதியில வநைடி விெசனாய வ்கனாள்முதல நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

57. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து வதனா்டக்க 
வெைனாண்றமக கூடடுைவுச் சங்கங்களிலும் விெசனாயி்கள் 
பயனவபறும்ெற்கயில ெனா்டற்கககு விெசனாய இயநதிைங்கள் 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

58. வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி மறறும் வமலமறலயனூர் 
ெட்டங்களில ஆவின பனால பண்றண அறமப்பது குறித்தும்;

59. வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சி மறறும் வமலமறலயனூர் ெட்டத்தில 
உள்ை ஆதி திைனாவி்டர் குடியிருப்பு பகுதி்களில பழுதற்டநதுள்ை 
்கனானகிரீட வீடு்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

60. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட பள்ளி்களில பயிலும் ஆதி 
திைனாவி்ட மனாணெர்்களுககு அைசு ெழஙகும் ்கலவி உதவித் 
வதனாற்கயிற் உரிய வநைத்தில ெழஙகுெது குறித்தும்;

61. ெ் உரிறம சட்டம், 2006–னபடி வசஞ்சி ெ்ப் பகுதி்களிலுள்ை 
சிறு ெ் ம்கசூல்களுககு (நனாெல,சீயக்கனாய, வநலலி (ம) பழ 
ெற்க்கள்) வதனால பழஙகுடி மக்களுககு அனுமதி ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

62. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட பழஙகுடி மக்களுககு இ்ச் சனானறு 
(Community Certificate) விண்ணப்பித்த 15 நனாட்களுககுள் 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

63. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட பனாலப்பனாடி, பின்னூர், வஜ.வஜ.
ந்கர், வி.நயம்பனாடி ஆகிய பகுதி்களில பழஙகுடியி்ர் துறணத் 
திட்டம் (TSP) மறறும் Particularly vulnerable Tribal Groups 
ஆகிய திட்டங்களினகீழ வதனால பழஙகுடி மக்களுககு 
அடிப்பற்ட ெசதி்கைனா் வீடடுமற்ப் பட்டனா, வீடு, குடிநீர், 
சனாறல ஆகியெறறை விறைநது ெழஙகுெது குறித்தும்; 
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64. வசஞ்சி வதனாகுதியில பழஙகுடியி்ர் நல ஆவலனாசற்க 
குழுவில (State Tribal Advisory Council) தறை பகுதியில ெனாழும் 
பழஙகுடி பிைதிநிதி்கள் இ்டம்வபறும் ஆவலனாசற் குழு மறு 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

65. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட ற்கத்தறி வநசெனாைர்்களுககு 
கூடடுைவு ெஙகியினமூலம் ்க்டனுதவி ெழஙகுெது குறித்தும்;

66. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட ற்கத்தறி வநசெனாைர்்களுககு 
சிைப்பு வீடு ்கடடும் திட்டத்தினகீழ வீடு ்கடடுெது குறித்தும்;

67. வசஞ்சி வதனாகுதியில அ்நதபுைம் மறறும் அதற்ச் சுறறியுள்ை 
பகுதி்கள் ற்கத்தறி வநசெனாைர்்களுககு மனானிய விறலயில 
நூல்கறை ெழஙகுெது குறித்தும்;

68. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட பினதஙகிய சிறுபனானறமயி் 
மனாணெர்்களுககு அைசு ெஙகி்களில ெடடியிலலனா ்க்டனுதவி 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

69. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட பினதஙகிய சிறுபனானறமயி் 
மனாணெர்்களுககு ்கலவி ்கற்க அைசு மூலம் ஊக்கத்வதனாற்க 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

70. வசஞ்சி வதனாகுதி, வசஞ்சியில ெணி்க ெைனா்கம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

71. வசஞ்சி வதனாகுதி, அ்நதபுைம் வபரூைனாடசியிலும் ெணி்க 
ெைனா்கம் அறமப்பது குறித்தும்;

72. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் வபருநது நிறலயத்தில 
ெணி்க ெைனா்கம் அறமப்பது குறித்தும்;

73. வசஞ்சி வதனாகுதியில விெசனாய பயனபனாடடிறகு உரிய விறலப் 
வபனாருட்களுககு GST ெரிறய குறைப்பது குறித்தும்;

74. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட அ்நதபுைம் அைசு ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்தில மூலிற்கப் பண்றண அறமப்பது 
குறித்தும்;

75. வசஞ்சி ஒனறியத்தில உள்ை அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயங்களில மூலிற்கப் பண்றண அறமப்பது குறித்தும்;

76. வமலமறலயனூர் ஒனறியத்தில உள்ை அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயங்களில சித்த மருத்துெத்திறகு வதறெயனா் மூலிற்கப் 
பண்றண அறமப்பது குறித்தும்;

77. வசஞ்சியில அவுரி தறழ பதப்படுத்தும் ஆயெ்கம் அறமப்பது 
குறித்தும்;
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78. வமலமறலயனூரில அவுரி தறழ பதப்படுத்தும் ஆயெ்கம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

79. வசஞ்சி ஊைனாடசி ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களில 
பருெமறழக ்கனாலங்களில ஏரி்களுககு ெரும் நீர் ெைத்து 
்கனாலெனாய்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

80. வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களில 
பருெமறழக ்கனாலங்களில ஏரி்களுககு ெரும் நீர் ெைத்து 
்கனாலெனாய்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

81. வசஞ்சி ஊைனாடசி ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களில 
பருெமறழக ்கனாலங்களில குைங்களுககு ெரும் நீர் ெைத்து 
்கனாலெனாய்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

82. வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களில 
பருெமறழக ்கனாலங்களில குைங்களுககு ெரும் நீர் ெைத்துக 
்கனாலெனாய்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

83. அ்நதபுைம் வபரூைனாடசியில உள்ை ஒனறிய வபண்்கள் 
நடுநிறலப் பள்ளிககு புதியதனா்க நனானகு ெகுப்பறை ்கட்ட்டம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

84. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற் வநனாயனாளி்களுககு 
வதறெயனா் ்கடடில்கள் மறறும் பருத்தி வமத்றத்கள் 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

85. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற் வநனாயனாளி்களின 
பயனபனாடடிற்கனா்க புதிய மூனறு உயைழுத்த வெப்பக்கருவி 
(Auto Clave) ெழஙகுெது குறித்தும்;

86. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற் வநனாயனாளி்களின 
பயனபனாடடிற்கனா்க புதிய Ultra Sound Scanner (Color Doppler) 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

87. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற் வநனாயனாளி்களின 
பயனபனாடடிற்கனா்க புதிய Digital X–Ray Machine ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

88. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற்ககு புதிய நிருெனா்க 
அலுெல்கக ்கட்ட்டம் (Administrative Block Building) ்கடடுெது 
குறித்தும்;

89. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற் வநனாயனாளி்களின 
பயனபனாடடிற்கனா்க புதிய ஆயெ்கக ்கட்ட்டம் (Lab Building) 
்கடடுெது குறித்தும்;
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90. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற்யில புதியதனா்க 
வநனாயனாளி்கள் ்கனாத்திருப்வபனார் அறை (Patient Waiting Shed) 
அறமப்பது குறித்தும்;

91. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற்யில புதியதனா்க நவீ் 
்கழிப்பறை ்கடடுெது குறித்தும்;

92. அ்நதபுைத்தில மி்கவும் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் 
விடுதியில ஆண்டுவதனாறும் புதிய படுகற்க விரிப்பு்கள் மறறும் 
உணவு பனாத்திைங்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

93. அ்நதபுைத்தில மி்கவும் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணவியர் 
விடுதியில ஆண்டுவதனாறும் புதிய படுகற்க விரிப்பு்கள் மறறும் 
உணவு பனாத்திைங்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

94. வசஞ்சி ெட்டம், ஆலம்பூண்டியில மி்கவும் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
நல மனாணெர் விடுதியில ஆண்டுவதனாறும் புதிய படுகற்க 
விரிப்பு்கள் மறறும் உணவு பனாத்திைங்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

95. வமலமறலயனூர் ெட்டம், வமலமறலயனூரில மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதியில ஆண்டுவதனாறும் 
புதிய படுகற்க விரிப்பு்கள் மறறும் உணவு பனாத்திைங்கள் 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

96. வசஞ்சி ெட்டம், வசஞ்சியில பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல 
மனாணெர் விடுதியில ஆண்டுவதனாறும் புதிய படுகற்க விரிப்பு்கள் 
மறறும் உணவு பனாத்திைங்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

97. வசஞ்சி வதனாகுதி, அ்நதபுைம் வபரூைனாடசியில புதிய 
தீயறணப்பு நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

98. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், வமலமறலயனூரில புதிய 
தீயறணப்பு ெண்டி ெழஙகுெது குறித்தும்;

99. வமலமறலயனூர் ெட்டம், அெலூர்வபடற்ட மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்படவ்டனார் நல மனாணெர் விடுதியில ஆண்டுவதனாறும் 
புதிய படுகற்க விரிப்பு்கள் மறறும் உணவு பனாத்திைங்கள் 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

100. புதியதனா்க துெக்கப்பட்ட வசஞ்சி ்கலவி மனாெட்டத்திறகு 
வசஞ்சி ைனாஜனா வதசிஙகு வமலநிறலப் பள்ளி ெைனா்கத்தில புதிய 
அலுெல்க ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்; 

101. வசஞ்சி வபரூர்–வ்கனாத்தமங்கலம் சனாறல வதனா்டர்ச்சியில 
தனார்ச்சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;
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102. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதி்களில உள்ை வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி்களுககு சுறறுச்சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

103. வசஞ்சி வ்கனாத்தமங்கலம் சனாறல வதனா்டர்ச்சியில உள்ை 
வமலச்வசரி மறறும் திருெண்ணனாமறல சனாறலறய இறணககும் 
சனாறலறய தனார்ச்சனாறலயனா்க அறமப்பது குறித்தும்;

104. வசஞ்சி வபரூைனாடசி எலறலககுடபட்ட சிறுெனாடி ்கனாப்புக 
்கனாடடில உள்ை திைநதவெளிக கிணறு்கள் மறறும் தறை நீர்த் 
வதக்கத் வதனாடடி்களுககு சுறறுச் சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

105. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில உள்ை மயனா்த்திறகு மின த்க் 
வமற்ட அறமப்பது குறித்தும்;

106. வசஞ்சி வபரூைனாடசிககுடபட்ட வமல்கைெனாய சனாறலயில 
்கனாரிய கூ்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

107. வசஞ்சி வபரூர்–்கனாநதி பஜனாரில இருபுைமும் புதியதனா்க ெடி்கனால 
அறமப்பது குறித்தும்;

108. வசஞ்சி ெ்டபனாறல சனாறல மறறும் திருெண்ணனாமறல 
சனாறல வதசிய வநடுஞ்சனாறல இறணககும் சிறுபனாலத்றத 
அ்கலப்படுத்துெது குறித்தும்;

109. வசஞ்சி–திருெண்ணனாமறல சனாறலயில புதியதனா்க ெடி்கனால 
ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்; 

110. வசஞ்சி–திருெள்ளுெர் வதருவில ெடி்கனால ெனாயக்கனால 
அறமப்பது குறித்தும்;

111. வசஞ்சி–வதசூர்பனாடற்ட சனாறலயில புதியதனா்க ெடி்கனால 
ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

112. வசஞ்சி–சிறு்க்டம்பூர் நனாடவ்டரி முதல பெதனாைணி அம்மன 
வ்கனாவில ெறை தனார்ச்சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

113. வசஞ்சி–வெள்ைகுைம் இருைர் ்கனாலனி பகுதியில தனார்ச்சனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;

114. வசஞ்சி–ெழுக்கனாம்பனாறை இருைர் ்கனாலனி பகுதியில 
தனார்ச்சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

115. வசஞ்சி–நரிககுைெர் ்கனாலனியில சமுதனாய ்கழிெறை அறமப்பது 
குறித்தும்;

116. வசஞ்சி–ெழுக்கனாம்பனாறை இருைர் ்கனாலனியில சமுதனாய 
்கழிெறை அறமப்பது குறித்தும்;
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117. வசஞ்சி–வமடடுப்பனாறையம் ஆதி திைனாவி்டர் ்கனாலனியில 
சமுதனாய ்கழிெறை அறமப்பது குறித்தும்;

118. வசஞ்சி–சிறு்க்டம்பூர் ஆதி திைனாவி்டர் ்கனாலனியில சமுதனாயக 
கூ்டம் அறமப்பது குறித்தும்; 

119. வசஞ்சி–சக்கைனாபுைம் புதிய ஆதி திைனாவி்டர் ்கனாலனியில 
சமுதனாயக கூ்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

120. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில பீ.ஏரி மறறும் வபனானபத்தி 
ஏரி பகுதியில திைநத வெளிக கிணறு மறறும் 1.00 இலடசம் 
வ்கனாள்ைைவு உள்ை வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி 
அறமப்பது குறித்தும்;

121. வசஞ்சி, வசஞ்சி வபருநது நிறலயத்தில தறைத்தைம் மறறும் 
ெடி்கனால ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

122. வசஞ்சி, ்கனாளியம்மன வ்கனாவில வதனா்டர்ச்சி பகுதியில ெடி்கனால 
ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

123. சத்திைத் வதருவில சனாறலயின இருபுைமும் ெனாயக்கனால 
அறமப்பது குறித்தும்;

124. வசஞ்சி–சிங்கெைம் சனாறலயில மனாதனா வ்கனாவில அருகில 
உயர்வ்கனாபுை மின விைககு அறமப்பது குறித்தும்;

125. வசஞ்சி–விழுப்புைம் சனாறலயில மீன மனார்கவ்கட அருகில 
உயர்வ்கனாபுை மின விைககு அறமப்பது குறித்தும்; 

126. வசஞ்சி–திண்டிெ்ம் சனாறலயில பயணியர் விடுதி அருகில 
உயர்வ்கனாபுை மின விைககு அறமப்பது குறித்தும்;

127. வசஞ்சி–திண்டிெ்ம் சனாறலயில ெள்ளி அண்ணனாமறல 
திருமண மண்்டபம் அருகில உயர்வ்கனாபுை மின விைககு 
அறமப்பது குறித்தும்; 

128. வசஞ்சி வபரூைனாடசி, நெனாப் குைம் அருகில உயர்வ்கனாபுை மின 
விைககு அறமப்பது குறித்தும்;

129. வசஞ்சி–்கண்ணகி ந்கரில உள்ை வசஞ்சி வபரூைனாடசிககு 
வசனாநதமனா் இ்டத்தில பூங்கனா மறறும் சமுதனாயக கூ்டம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

130. வசஞ்சி வபரூைனாடசியில புதிய குடிநீர்த் திட்டப் பணி்கைனால 
பழுதற்டநதுள்ை சனாறல்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

131. வசஞ்சி–சங்கைனாபைணி ஆறறில உள்ை மயனா்த்திறகு சுறறுச்சுெர் 
மறறும் மின விைககு ெசதி ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;
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132. வசஞ்சி வபரூைனாடசி, ெைம் மீடபு பூங்கனாவிறகு கூடுதல ெசதி 
குறித்தும்;

133. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
மலலி ந்கரில சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால அறமப்பது 
குறித்தும்;

134. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
முலறல ந்கரில தனார்ச்சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால 
அறமப்பது குறித்தும்;

135. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
ஜீெனா ந்கரில சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால அறமப்பது 
குறித்தும்;

136. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
ெ.உ.சி. வதரு வதனா்டர்ச்சியில சனாறல மறறும் ெடி்கனால 
ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

137. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
தியனா்கைனாஜன ந்கரில சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால 
அறமப்பது குறித்தும்;

138. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
வெலன ந்கரில சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால அறமப்பது 
குறித்தும்;

139. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
்கண்ணகி ந்கரில சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால 
அறமப்பது குறித்தும்;

140. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
ைங்கசனாமி வதரு வதனா்டர்ச்சியில சனாறல மறறும் ெடி்கனால 
ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

141. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
ஹர்சன ந்கரில சனாறல, ெடி்கனால ெனாயக்கனால மறறும் மின 
விைககு அறமப்பது குறித்தும்;

142. வசஞ்சி வபரூைனாடசிககுடபட்ட சுறறுலனாத்தலமனா் வசஞ்சி 
ைனாஜகிரி வ்கனாடற்ட நுறழவு ெனாயிலிலிருநது ஆஞ்சவநயர் 
வ்கனாயில ெறை தனார்ச்சனாறல மறறும் மின விைககு அறமப்பது 
குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான]
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143. வசஞ்சி ைனாஜகிரி வ்கனாடற்டயிலிருநது வெங்கடைனாமனவ்கனாவில 
ெறை தனார்ச்சனாறல மறறும் மின விைககு அறமப்பது குறித்தும்; 

144. வசஞ்சி, கிருஷ்ணகிரி வ்கனாடற்டயில உள்ை பூெனாத்தம்மன 
வ்கனாயிலுககு தனார்ச்சனாறல மறறும் மின விைககு அறமப்பது 
குறித்தும்;

145. வசஞ்சி, வபரூர்–மின ெனாரிய அலுெல்கம் எதிர் வதருவில 
சிவமண்ட சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால அறமப்பது 
குறித்தும்;

146. வசஞ்சி–திரு.வி.்க. வதனா்டர்ச்சிப் பகுதியில (வமலநிறல வதனாடடி 
பினபுைம்) சிவமண்ட சனாறல மறறும் ெடி்கனால ெனாயக்கனால 
அறமப்பது குறித்தும்;

147. வசஞ்சி–சக்கைனாபுைம் குைம் பூங்கனாறெ சீைறமத்து வதறெயனா் 
உப்கைணங்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

148. தமிழநனாடு ஊர்க ்கனாெல பற்டயி்ருககு மீண்டும் 30 நனாள் 
வெறல நனாட்கைனா்க மனாறறி ெழஙகுெது குறித்தும்;

149. தமிழநனாடு ஊர்க ்கனாெல பற்டயி்ருககு உச்ச 
நீதிமனைத்தினமூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதியம் ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

150. வமலமறலயனூர் ஒனறியம், அெலூர்வபடற்ட ஊைனாடசியில 
புதிய தீயறணப்பு நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

151. ஆற்கனாடு–விழுப்புைம் சனாறல முதல பனாலப்படடு திருெம்படடு 
சனாறலறய சீைறமத்து ெடி்கனால ெனாயக்கனால அறமப்பது 
குறித்தும்;

152. வசஞ்சி–்கணக்கனகுப்பம் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;
153. வசஞ்சி–ெ்டபனாறல சனாறல வசெலபுறை கிைனாமத்தில 

இருபுைமும் ெடி்கனால ெசதி வசயெது குறித்தும்;
154. வசஞ்சி–ெ்டபனாறல, வசெலபுறை சனாறலறய (ெழி சிங்கெைம் 

சனாறல) சீைறமப்பது குறித்தும்;
155. சின்ப்வபனான்ம்பூண்டி–ெ்ட்கனால சனாறலறய சீைறமப்பது 

குறித்தும்;
156. வைடடிப்பனாறையம்–வதனபனாறல இற்டயிலுள்ை தறைப்பனாலத்றத 

உயர்மட்ட பனாலமனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;
157. ெ்டபனாறல–வதனபனாறல இற்டயிலுள்ை தறைப்பனாலத்றத 

உயர்மட்ட பனாலமனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான]
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158. ெைத்தி–அெலூர்வபடற்ட இற்டயிலுள்ை தறைப்பனாலத்றத 
உயர்மட்ட பனாலமனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

159. வமலமறலயனூர்–தனாயனூர் இற்டயிலுள்ை தறைப்பனாலத்றத 
உயர்மட்ட பனாலமனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

160. ்கப்ைனாம்படி–எதப்படடு ெழி ஆத்துறை இற்டயிலுள்ை 
தறைப்பனாலத்றத உயர்மட்ட பனாலமனா்க மனாறறி அறமப்பது 
குறித்தும்;

161. ெடு்கப்பூண்டி–பூதமங்கலம் வதனபனாறல இற்டயிலுள்ை 
தறைப்பனாலத்றத உயர்மட்ட பனாலமனா்க மனாறறி அறமப்பது 
குறித்தும்;

162. வசஞ்சி–்கணக்கனகுப்பம் வசலலும் சனாறலயில இரு 
இ்டங்களுககு இற்டயிலுள்ை தறைப்பனாலத்றத உயர்மட்டப் 
பனாலமனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

163. வசெலபுறை–ெ்டபனாறல சனாறலககு இற்டயில உள்ை 
தறைப்பனாலத்றத உயர்மட்ட வமம்பனாலமனா்க அறமககும் 
பணிறய விறைவு படுத்துெது குறித்தும்;

164. அ்நதபுைம்–்கணக்கனகுப்பம் சனாறலறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

165. அ்நதபுைம்–வபனான்ஙகுப்பம் ெழி–மழெநதனாங்கல 
சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

166. ஆலம்பூண்டி நயம்பனாடி ெழி நனா்கலனாம்படடு சனாறலறய 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

167. நலலனாண்பிள்றைப்வபறைனாள்–த்டனா்கம் சனாறலறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

168. நலலனானபிள்றைப்வபறைனான–்கனாடடுசித்தனாமூர் சனாறலறய 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

169. ெடு்கப்பூண்டி–பூதமங்கலம் சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்; 
170. வநனாச்சலூர்–மணியநதப்படடு ெழி–்கப்ைனாம்பனாடி சனாறலறய 

சீைறமப்பது குறித்தும்;
171. வஜயஙவ்கனாண்்டனான–திருெம்படடு ெழி–வபைணி சனாறலறய 

சீைறமப்பது குறித்தும்;
172. வசஞ்சி–ெ்டபனாறல சனாறலயில வசஞ்சி ந்கைத்தில இருபுைமும் 

ெடி்கனால ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான]
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173. வசஞ்சி வபரூர்–வசஞ்சி வபரூைனாடசி ்கமல ்கனனியம்மன 
வ்கனாயில வதனா்டர்ச்சி பகுதியில சனாறல மறறும் ெடி்கனால 
ெனாயக்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

174. வமனாடிப்படடு–ற்கவி்டநதனாங்கல சனாறலறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

175. வைடடிப்பனாறையம்–வதனபனாறல ெழி–வமலருஙகுணம் 
சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

176. வசம்வமடு–வதெநதனாங்கல சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;
177. ஆத்தியூர்–அ்நதபுைம் சனாறல முதல வசைனானூர் சனாறலறய 

சீைறமப்பது குறித்தும்; 
178. ஆத்தியூர்–அ்நதபுைம் சனாறல முதல வசனாமசமுத்திைம் 

சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;
179. ஆற்கனாடு–விழுப்புைம் சனாறல முதல வபரியவநனாைம்றப 

சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;
180. ஆற்கனாடு–விழுப்புைம் சனாறல முதல ்கனாறை ்கனாப்பு ்கனாடடு 

ெழியனா்க அத்தியூர் சனாறலறய அ்கலப்படுத்தி வமம்படுத்துெது 
குறித்தும்;

181. சமத்தககுப்பம்–சித்வதரி சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;
182. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், 

வெடற்டக்கனாைனபடடி–ெலககுைெனபடடி வமலமறலயனூர் 
ஊைனாடசி ஒனறிய சனாறல, வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க 
மனாறறி சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

183. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், துறிஞ்சிப்பூண்டி–
ெலககுைெனபடடி வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறிய 
சனாறல, வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க மனாறறி சனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;

184. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், வமல்கனாைணி, 
வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறிய சனாறல, வநடுஞ்சனாறலத் 
துறை சனாறலயனா்க மனாறறி சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

185. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், கீழவசெைனாம்பனாடி–
வமல்கனாைணி வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறிய சனாறல, 
வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க மனாறறி சனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;
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186. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், கீழவசெைனாம்பனாடி–
சூைப்பநதனாங்கல வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறிய சனாறல, 
வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க மனாறறி சனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

187. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், 
வமலவசெைனாம்பனாடி–வ்கங்கபுைம் வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி 
ஒனறிய சனாறல, வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க மனாறறி 
அறமப்பது குறித்தும்;

188. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், வபன்னாத்தூர்–
வசத்பட–வதப்பிைனாம்படடு வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறிய 
சனாறல, வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க மனாறறி அறமப்பது 
குறித்தும்;

189. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், வதப்பிைனாம்படடு–
வமலறெலனாமூர் வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறிய சனாறல, 
வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

190. வசஞ்சி வதனாகுதி, வமலமறலயனூர் ெட்டம், வ்கனாட்டப்பூண்டி–
வசக்கடிககுப்பம் வமலமறலயனூர் ஊைனாடசி ஒனறிய சனாறல, 
வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறலயனா்க மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

191. வசஞ்சி வபரூைனாடசியில உள்ை பறழய ெணி்க ெைனா்கத்றத 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

192. வசஞ்சி வபரூைனாடசியில மீன மனார்கவ்கட ெணி்க ெைனா்கத்தில 
குளிர்சனாத் ெசதி அறமப்பது குறித்தும்;

193. வசஞ்சி–ெ்டபனாறல சனாறல நனானகுமுற் சநதிப்பில 
(கூடவைனாடு) ெடி்கனால பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்; 

194. பனாண்டி–கிருஷ்ணகிரி வதசிய வநடுஞ்சனாறலயில வசஞ்சி 
சங்கைனாபைணி ஆறறின குறுகவ்க உயர்மட்ட பனாலத்தில உள்ை 
சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

195. ஆற்கனாடு–விழுப்புைம் சனாறலயில முனிஸ்ெைன வ்கனாயில 
அருவ்க உயர்வ்கனாபுை மின விைககு அறமப்பது குறித்தும்;

196. ஆற்கனாடு–விழுப்புைம் சனாறலயில அப்பம்படடு கிைனாமத்தில 
உயர்வ்கனாபுை மின விைககு அறமப்பது குறித்தும்;

197. வமலமறலயனூர் ெட்டம், அெலூர்வபடற்ட ஊைனாடசியில 
புதியதனா்க வபருநது நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

198. வமலமறலயனூர் ெட்டனாடசியர் அலுெல்கத்திறகு சுறறுச்சுெர் 
அறமப்பது குறித்தும்;
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199. வமலமறலயனூர் ெட்டனாடசியர் அலுெல்கத்தில 
்கனாத்திருப்வபனார் அறை ்கடடுெது குறித்தும்;

200. வமலமறலயனூர் ெட்டனாடசியர் அலுெல்கத்தில ்கழிெறை 
அறமப்பது குறித்தும்;

201. வமலமறலயனூர் ெட்டனாடசியர் அலுெல்கத்தில குடிநீர் ெசதி 
வசயெது குறித்தும்;

202. சத்தியமங்கலம் சனார்–பதிெனாைர் அலுெல்கத்திறகு வசனாநத 
்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

203. அ்நதபுைம் சனார்–பதிெனாைர் அலுெல்கத்திறகு வசனாநத 
்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

204. அெலூர்வபடற்ட சனார்–பதிெனாைர் அலுெல்கத்தில குடிநீர் 
ெசதி மறறும் சுறறுச்சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

205. ெைத்தி சனார்–பதிெனாைர் அலுெல்கத்தில ்கனாத்திருப்வபனார் அறை 
்கடடி ெனா்க்ம் நிறுத்தத்திறகு வமறகூறை வஷட அறமப்பது 
குறித்தும்;

206. அெலூர்வபடற்ட ஊைனாடசிறய வபரூைனாடசியனா்க தைம் 
உயர்த்துெது குறித்தும்;

207. வசஞ்சி ஊைனாடசி ஒனறியத்றத இைண்்டனா்கப் பிரித்து புதியதனா்க 
ஆலம்பூண்டி ஊைனாடசி ஒனறியம் அறமப்பது குறித்தும்;

208. வமலமறலயனூர் ஒனறியத்றத இைண்்டனா்கப் பிரித்து புதியதனா்க 
ெைத்தி ஊைனாடசி ஒனறியம் அறமப்பது குறித்தும்;

209. வசஞ்சி சிங்கெைம் அருள்மிகு ைங்கநனாதர் சுெனாமி ஆலயத்திறகு 
ெரும் பகதர்்களுககு தஙகும் விடுதி அறமப்பது குறித்தும்;

210. வசஞ்சி ந்கைத்திலுள்ை அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்க 
பணிமற்யில வபருநது்கறை நிறுத்தி சீர்வசயய நிழறகுற்ட 
அறமப்பது குறித்தும்;

211. வமலமறலயனூர் ெள்ைலனார் வ்கனாயில முதல இநதியன ெஙகி 
ெறை சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

212. வமலமறலயனூர் அருள்மிகு அங்கனாைம்மன வ்கனாயிலுககுச் 
வசலலும் வபரிய வதருவின இருபுைமும் ெடி்கனால மறறும் 
சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

213. வசஞ்சி வபரிய்கைம் பகுதியில உள்ை அைசு வபண்்கள் ஆதி 
திைனாவி்டர் மனாணவி்கள் விடுதிககு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;
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214. வசஞ்சி வதனாகுதி ்கெறை கிைனாமத்திலுள்ை ஆதி திைனாவி்டர் 
வமலநிறலப் பள்ளிககு வசலலும் பனாறதறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

215. பனாண்டி–கிருஷ்ணகிரி சனாறல அறமககும் பணிறய 
விறைவுபடுத்துெது குறித்தும்;

216. வசஞ்சி வபரூைனாடசி பகுதியில புதியதனா்க குடியிருப்பு உள்ை 
ஆதில ந்கரில சனாறல, ெடி்கனால மறறும் சிறுபனாலம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

217. வசஞ்சி நைசிங்கைனாயனவபடற்ட ஊைனாடசியில M.G.R. ந்கர், 
J.J. ந்கர், N.R. ந்கர் வபடற்ட ஆகிய பகுதி்களில ெசிககும் 
ஏறழ்களுககு வீடடு மற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

218. வசஞ்சி வபரூைனாடசி, சங்கைனாபுைம் குைக்கறைறயச் சுறறி 
நற்டபனாறத அறமப்பது குறித்தும்;

219. வசஞ்சி B ஏரி வ்கனாடி நீர் ெழியும் இ்டம் மறறும் ்கலிங்கல, 
ெடி்கனால சீைறமப்பது குறித்தும்;

220. வசஞ்சி வபரூைனாடசி, ஈஸ்ெைன வ்கனாயில வதருவில தனார்ச்சனாறல 
மறறும் ெடி்கனாலெனாய அறமப்பது குறித்தும்;

221. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற் எதிரில பயணியர் 
நிழறகுற்ட அறமப்பது குறித்தும்;

222. வசஞ்சி அைசு வபனாது மருத்துெமற் எதிரில வமறகூறையு்டன 
ெனா்க்ங்கள் நிறுத்தும் இ்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

223. வசஞ்சி நீதிமனைம் எதிரில பயணியர் நிழறகுற்ட அறமப்பது 
குறித்தும்;

224. வமலமறலயனூர், ெள்ைலனார் வ்கனாயில அருகில பயணியர் 
நிழறகுற்ட அறமப்பது குறித்தும்;

225. அெலூர்வபடற்ட ஊைனாடசியில புதிய ெணி்க ெைனா்கம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

226. அெலூர்வபடற்டயில அைசு ஆதி திைனாவி்ட நடுநிறலப் பள்ளி 
மனாணெ, மனாணவியர் விடுதிககு உப்கைணங்கள் ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

227. வசஞ்சி வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து அைசு பிறபடவ்டனார் 
மனாணெ, மனாணவியர் நல விடுதி்களுககு விறையனாடடுப் 
வபனாருட்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

228. வசஞ்சி வதனாகுதியில அற்த்து ெஙகி்களிலும், விெசனாயி்களின 
்க்டன்கறை முழுறமயனா்க தள்ளுபடி வசயெது குறித்தும்;
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229. வசஞ்சி வமலமறலயனூர் ெட்டத்திலுள்ை ்கரும்பு 
விெசனாயி்களுக்கனா் நிலுறெத் வதனாற்க ெழஙகுெது குறித்தும்;

230. வசஞ்சி வதனாகுதியில விறையனாடடு அைங்கம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

231. அகில இநதிய அைவிலனா் IIT, JEE நுறழவுத் வதர்விறகு 
அைசு வமலநிறல மறறும் உயர்நிறலப் பள்ளி மனாணெர்்கறை 
தயனார்படுத்தும் (TANEXCEL) திட்டத்றத வசஞ்சி வதனாகுதியில 
உள்ை அைசு பள்ளி்களில வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;

232. பள்ளி மனாணெ மனாணவியர்்கள் அற்ெருககும் திருககுைள் 
நூறல விறலயிலலனாமல ெழஙகுெது குறித்தும்;

233. வசஞ்சி வதனாகுதியில ம்களிர் சுயவதனாழில வசயய பயிறசி 
நிறுெ்ம் அறமப்பது குறித்தும்;

234. வசஞ்சி வதனாகுதியிலுள்ை அற்த்து உயர்நிறலப் பள்ளி்கறை 
வமலநிறலப் பள்ளியனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

235. வசஞ்சி வதனாகுதியிலுள்ை அற்த்து நடுநிறலப் பள்ளி்கறையும் 
உயர்நிறலப் பள்ளி்கைனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

236. வசஞ்சி வபனானபத்தி வபனாதுப் பணித் துறைககு வசனாநதமனா் 
வபரிய ஏரியில வ்கனாடி ெடிநீர் ்கனாலெனாய முதல சங்கைனாபுைம் 
ஆறுெறை ெடி்கனால ஓற்டறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. உ. மதிெனாணன அெர்்கள்.

திரு. உ. ைதிவாைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க. அனபழ்கன அெர்்கள், இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வச. ஸ்்டனாலின குமனார் அெர்்கள், 
இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ப. ்கனார்த்திவ்கயன அெர்்கள்.

திரு. ே. ்கார்ததிக்கயன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

[திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான]
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“1. வெலூர் சி.எம்.சி. மருத்துெமற் அருகில சுைங்க நற்டபனாறத 
அலலது வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

2. வெலூரில உள்ை அைசு வபனவலனட மருத்துெமற்றய 
வபனாது மருத்துெமற்யனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

3. வெலூர் மனாந்கைத்தில கிரீன சர்ககிள் அருவ்க வபனாககுெைத்து 
வநரிசறல தவிர்க்க புதிய வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

4. வெலூர் மனாந்கரில பச்றசயப்பனாஸ் சிலகஸ் அருகில இருநது 
மக்கனான ெறை வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

5. வெலூர் மனாந்கரில அற்த்து மனாணெர்்கள் பயனவபறும் 
ெற்கயில, உயர் ்கலவி நூல்கம் அறமப்பது குறித்தும்;

6. வெலூர் மனாந்கரில உள்ை குப்றப்கறை அ்கறறி ்கனாலெனாய்கறை 
சுத்தம் வசயது வநனாய பைெனாமல தடுப்பது குறித்தும்;

7. வெலூர் வதனாகுதியில முதிவயனார் மறறும் விதறெ உதவித் 
வதனாற்கறய வதனா்டர்நது ெழஙகுெது குறித்தும்;

8. வெலூர் வ்கனாடற்ட வெளிறமதனா்த்றத வபனாழுதுவபனாககு 
பூங்கனாெனா்க மனாறறுெது குறித்தும்;

9. வெலூர் வதனாகுதியில நிலத்தடி நீர்மட்டத்றத வமம்படுத்த 
வபருமுற்க பகுதியில பனாலனாறறில தடுப்பறண ்கடடுெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

10. தவலூர த்தாகுதி, ்கஸ்பா ்பகுதியில் உள்ள துபபுரவு ்பணியா்ளர 
த்தருவின் (த்தாட்டிடலன்) த்பயடர ைாகைர அம்த்பத்கர ந்கர ்கஸ்பா 
தவலூர என த்பயர ைாற்றம் த்சய்வது குறிததும்;

11. வெலூர் வதனாகுதியில அைசு விறையனாடடு றமதனா்ம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன அெர்்கள்.

திரு. இரா. தஜயராைகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ப. ்கனார்த்திவ்கயன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் அெர்்கள்.

[திரு. ப. ்கனார்த்திவ்கயன]
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திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட 
எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. மனாதெைம்–திருவெனாறறியூர் வமடவைனா இையில இயககுெது 
குறித்தும்;

2. வசஙகுனைம்–பனாலெனாயல, வசஙகுனைம்–ெ்ட்கறை ஆகிய 
சனாறலயில வபனாககுெைத்து சிக்ல அறமப்பது குறித்தும்;

3. மனாதெைம்–மீஞ்சூர் வமடவைனா இையில இயககுெது குறித்தும்;
4. வசஙகுனைம்–ெ்ட்கறை மனாதெைம் ெறை வமடவைனா இையில 

இயககுெது குறித்தும்;
5. மனாதெைம் ைவுண்்டனா்னா முதல வசஙகுனைம் ெறை உயர்மட்ட 

வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;
6. வசஙகுனைம்–திருெள்ளூர் கூடடு சனாறலயில உயர்மட்ட 

வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;
7. மனாதெைம் வதனாகுதியில விடுபட்ட பகுதி்களில குடிநீர் மறறும் 

பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டத்றத வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;
8. மனாதெைம் வபருநது நிறலயத்திலிருநது சிறறுநது இயககுெது 

குறித்தும்;
9. மனாதெைம் வதனாகுதியில வதறெயனா் இ்டங்களில சிறறுநது 

இயககுெது குறித்தும்;
10. மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனற் வபருந்கை மனாந்கைனாடசி, 19–ெது 

ெனார்டில ்கடடி முடிக்கப்பட்ட ்கட்ட்டங்கறை வபனாது மக்கள் 
பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டு ெருெது குறித்தும்;

11. புழல எரியில குப்றப்கறை வ்கனாடடுெறத தடுப்பது குறித்தும்;
12. நனாைெனாரிகுப்பம் வபரூைனாடசியில குப்றபக கி்டஙகு 

அறமப்பதறகு இ்டம் வதர்வு வசயெது குறித்தும்;
13. மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனற் மனாந்கைனாடசி, 17–ெது ெனார்டு 

ெ்டவபரும்பனாக்கம் பகுதியில கூடுதல வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட 
துறண மினநிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

14. மனாதெைம் வதனாகுதியில வமடவைனா இையில திட்டத்றத 
விரிவுபடுத்த வெண்டியது குறித்தும்;

15. மனாதெைம் இைடற்ட ஏரிறய சீைறமப்பது குறித்தும்;
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16. மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனாழெைம் ஒனறியம் 
எருறமவெடடிபனாறையம் பகுதியில ெ்ச் சனாறலறய 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

17. மனாதெைம் வதனாகுதியில விடுபட்டெர்்களுககு பட்டனா 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

18. மனாதெைம் வதனாகுதியில புதிய நீர்த்வதக்கங்கறை அறமப்பது 
குறித்தும்;

19. மனாதெைம் வதனாகுதியில வசனற் மனாந்கைனாடசிககுடபட்ட 
பகுதி்களில உள்ை குைங்கறைத் தூர்ெனாருெது குறித்தும்;

20. மனாதெைம் வதனாகுதியில வசனாழெைம், புழல மறறும் விலலிெனாக்கம் 
ஆகிய ஒனறியங்களில உள்ை குைங்கறை தூர்ெனாருெது 
குறித்தும்;

21. மறலப்பகுதி்களில IAY வீடு மறறும் பசுறம வீடு ்கடடும் 
திட்டத்திறகு கூடுதலனா்க நிதி ஒதுககுெது குறித்தும்;

22. மனாதெைம் வதனாகுதியில பள்ளி்கறைத் தைம் உயர்த்துெது 
குறித்தும்;

23. மனாதெைம் வதனாகுதியில ்கறல மறறும் அறிவியல ்கலலூரி 
மறறும் வதனாழிறபயிறசி றமயம் அறமப்பது குறித்தும்;

24. தமிழ்கத்தில நீர்ெழிப்பனாறத மறறும் புைம்வபனாககு நிலங்களில 
ஆககிைமிப்றப அ்கறறுெது குறித்தும்;

25. பட்டனா ெழங்க தற்டவிதிக்கப்படடுள்ை (Objection) 
இ்டங்களில பல ஆண்டு்கைனா்க ெசிப்பெர்்களுககு மனாறறு 
ஏறபனாடு அலலது பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

26. ஆசிரியர் மறறும் அைசு ஊழியர்்களின வ்கனாரிகற்கறய 
நிறைவெறறுெது குறித்தும்;

27. தமிழநனாடடின ெருெனாறய அதி்கரிககும் ெற்கயில ெைர்ச்சித் 
திட்டங்கறை அறிவிப்பது குறித்தும்;

28. விெசனாயி்களின ்க்டன்கறைத் தள்ளுபடி வசயெது குறித்தும்;
29. வசனற்றயச் சுறறியுள்ை ெ்த் துறை சனாறல்கறை சீைறமக்க 

அைசு அனுமதி ெழஙகுெது குறித்தும்;
30. பழுதற்டநதுள்ை வதனாகுப்பு வீடு்கள், குடிறச மனாறறு ெனாரிய 

வீடு்கள், வீடடு ெசதி ெனாரிய வீடு்கறை மறுசீைறமப்பது 
குறித்தும்;

[திரு. எஸ். சுதர்ச்ம்]
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31. அைசு ெழஙகும் முதிவயனார், விதறெ்கள், மனாறறுத் 
திை்னாளி்களுககு மனாறறுத் திை்னாளி்கள் மனாத உதவித் 
வதனாற்கறய மீண்டும் ெழஙகுெது குறித்தும்;

32. விெசனாய நிலங்கறை உழவு வசயது பயிர் வசயெதறகு 
ஆண்டுவதனாறும் ஏக்கருககு ரூபனாய 5,000 ெழஙகுெறத 
உயர்த்துெது குறித்தும்;

33. அற்த்து விெசனாயி்களுககும் உழெர் பனாது்கனாப்பு அற்டயனாை 
அடற்ட ெழஙகுெது குறித்தும்;

34. வசனற் புைந்கர் பகுதியில வமயக்கனால புைம்வபனாககில 
ெசிப்பெர்்களுககு வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

35. மனாதெைம் வதனாகுதியில உள்ை விலலிெனாக்கம், வசனாழெைம் 
மறறும் புழல ஆகிய ஒனறியங்கள் மறறும் நனாைெனாரிகுப்பம் 
வபரூைனாடசியில புதிய வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி்கறைக 
்கடடுெது குறித்தும்;

36. மனாதெைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து பகுதி்களுககும் 
பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டத்திற் விரிவுபடுத்துெது  
குறித்தும்;

37. மூத்த குடிமக்களுககு ெழங்கப்படடுெரும் இலெச வபருநது 
பயணச் சீடடிற் அதி்கப்படுத்துெது குறித்தும்;

38. வசனற்ப் வபருந்கைத்தில கூடுதல ெழித்த்டங்களில 
வபருநது்கறை இயககுெது குறித்தும்;

39. மனாதெைத்தில அறமக்கப்படடுள்ை ஆநதிை மனாநிலத்திறகு 
வசலலும் புைந்கர் வபருநது நிறலயத்திறகு வசனற் ந்கரின 
அற்த்து பகுதி்களிலிருநதும் வபருநது இயககுெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

40. கூடடுைவு நிறுெ்ங்கள் அற்த்து விெசனாயி்களுககும் (சிறு/
குறு/வபரு) ்க்டற் தள்ளுபடி வசயெது குறித்தும்;

41. தமிழ்கத்தில ெனா்டற்க இ்டங்களில இயஙகிெரும் அைசு சனார்பு 
அலுெல்கங்கள், நியனாய விறலக ்கற்ட்கள் மறறும் அங்கனெனாடி 
றமயங்களுககு வசனாநதமனா்க ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

42. மனாதெைம் வதனாகுதியின எலறலயில உள்ை வதனாழிறசனாறல்கைனால 
ஏறபடும் சுறறுச்சூழல மனாசிற்த் தடுப்பது குறித்தும்;

43. மனாதெைம் வதனாகுதியில உள்ை வைடவ்டரியில ஆ்கனாயத் 
தனாமறைறய அ்கறறுெது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். சுதர்ச்ம்]
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44. வசம்பைம்பனாக்கம், புழல, வசனாழெைம், வபரும்பனாக்கம் வபனானை 
ஏரி்களின உபரிநீர் ்கனாலெனாயின ்கறை்கறை உயர்த்துெது 
குறித்தும்;

45. மனாதெைம் வதனாகுதி, வசனற் மனாந்கைனாடசி மண்்டலம்–2 
மணலிககு உடபட்ட ெட்டம் 19–ல உள்ை மனாத்தூர் MMDA 
பகுதியில தமிழநனாடு வீடடு ெசதி ெனாரிய குடியிருப்பு்கறை 
சீைறமத்து வபனாதுமக்களின பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டு 
ெருெது குறித்தும்;

46. மனாதெைம் வதனாகுதி, மனாதெைம் மூலக்கற்ட வபரியனார் ந்கரில 
ெசிப்பெர்்களுககு பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

47. மனாதெைம் வதனாகுதி, நனாைெனாரிகுப்பம் வபரூைனாடசிறய 
ந்கைனாடசியனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

48. மனாதெைம் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து பகுதி்களிலும் 
கூடுதலனா்க வபருநது்கறை இயககுெது குறித்தும்;

49. மனாதெைம் வதனாகுதியில ்கடடி முடிக்கப்படடுள்ை அைசு 
சனார்நத அலுெல்க ்கட்ட்டங்கறைத் திைநது வபனாது மக்களின 
பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டு ெருெது குறித்தும்;

50. வசனற் மனாந்கறைத் தவிை பிை இ்டங்களில பணிபுரியும் 
துப்புைவுப் பணியனாைர்்களுககு ஊதியத்றத உயர்த்தி 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

51. தமிழ்கத்தில வபனாது இ்டங்களில நவீ் முறையில 
்கழிப்பறை்கள், குளியல அறை்கள் அறமப்பது குறித்து 
ஏதும் வதரிவிக்கப்ப்டவிலறல. குறிப்பனா்க, வபரிய வபருநது 
நிறலயங்கள், மனார்கவ்கட வபனானை பகுதி்கள் குறித்தும்;

52. தமிழ்கத்தில கூடுதலனா்க இ–வசறெ றமயம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

53. அற்த்து விெசனாயி்களுககும் உழெர் பனாது்கனாப்பு அற்டயனாை 
அடற்ட ெழஙகுெது குறித்தும்; 

54. விெசனாயி்கள் பண்றணத் வதனாட்டம் அறமக்க ஏதுெனா்க முழு 
மனானியத்து்டன மைக ்கனறு்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

55. வதன மனாெட்டங்களில அவமரிக்கன பற்டப்புழுவின 
தனாககுதலனால பனாதிக்கப்படடுள்ை மக்கனாச்வசனாைப் பயிருககு 
இழப்பீடு ெழஙகுெது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். சுதர்ச்ம்]
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56. பத்திைப் பதிவு முடிநதவு்டன பத்திைப் பதிவு 
அலுெல்கங்கள்மூலம் பட்டனா வபயர் மனாறைம் மறறும் புதிய 
பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

57. ்கரும்பு வ்கனாள்முதல விறலறய உயர்த்தி ெழஙகுெது குறித்தும்;
58. அைசு அலுெல்கங்களில ்கனாலியனா்க உள்ை பணியி்டங்கறை 

நிைப்புெது குறித்தும்;
59. அைசு அலுெல்கங்களில வதனாகுப்பூதியத்தில பணிபுரியும் 

தற்கனாலி்கப் பணியனாைர்்களுககு ஊதிய உயர்வு ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

60. வ்கனாறெ வெைனாண் பல்கறலக்கழ்கம் அறிவித்தபடி ஒரு கிவலனா 
வநல உறபத்தி வசயெதற்கனா் வசலவு 22 ரூபனாய 80 றபசனா 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

61. 2019–2020 ஆம் ஆண்டு மறழ வெள்ைத்தனால பனாதிக்கப்பட்ட 
பயிர்்களுககு அைசு நிெனாைணம் ெழஙகுெது குறித்தும்;

62. வெைனாண் பயிர்்களுககு ்கனாப்பீடு வசயத விெசனாயி்களுககு 
்கனாப்பீடு நிறுெ்ங்கள் இழப்பீடடுத் வதனாற்க ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

63. மனாதெைம் வதனாகுதி, 27–ெது ெட்டம், ்கம்பன ந்கர், அசிசி ந்கர், 
அவலகஸ் ந்கர் ெழித்த்டத்தில வபருநது இயககுெது குறித்தும்;

64. மனாதெைம் வதனாகுதி, ெனார்டு 28–ல மூலச்சத்திைம், பனாலபண்றண 
பகுதியில குடிநீர் ெசதி, பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

65. மனாதெைம் வதனாகுதி, 33–ெது ெனார்டில உள்ை மனாந்கை 
வபனாககுெைத்துக ்கழ்கப் பணிமற்யில குப்றப்கறை 
அ்கறறுெது குறித்தும்;

66. மனாதெைம் வதனாகுதி, 19–ெது ெட்டம், சின்மனாத்தூர் பகுதியில 
சனாறல மினவிைககு, குடிநீர் மறறும் பனாதனாை சனாக்கற்ட 
வபனானை அடிப்பற்ட ெசதி்கள் வசயெது குறித்தும்;

67. மனாதெைம் வதனாகுதி, நனாைெனாரிகுப்பம் வபரூைனாடசி, வ்க.பி.சி. 
அைசு வபண்்கள் வமலநிறலப் பள்ளி ெைனா்கத்தில மறழநீர் 
வதஙகுெறதத் தடுப்பது குறித்தும்;

68. மனாதெைம் வதனாகுதி, விலலிெனாக்கம் ஒனறியம், பம்மதுகுைம் 
ஊைனாடசியில மீஞ்சூர் முதல ெண்்டலூர் ெறை வசலலும் 
வெளிெட்ட சனாறலறய அறமககும் பணிறய விறைெனா்க 
நிறைவெறறுெது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். சுதர்ச்ம்]
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69. மனாதெைம் வதனாகுதி, 26–ெது ெட்டம், விநனாய்கபுைம் வபருநது 
நிறலயத்றத சீைறமத்து மினவிைககு ெசதி ஏறபடுத்துெது 
குறித்தும்;

70. மனாதெைம் வதனாகுதி, 23–ெது ெட்டம், ்கனாெனாங்கறை 
்கண்ண்டப்பனாறையம் மயனா்த்தில புற்கவபனாககி அறமப்பது 
குறித்தும்;

71. மனாதெைம் வதனாகுதி, 27–ெது ெட்டம், மநதவெளியில உள்ை 
அங்கனெனாடி றமயத்திறகு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

72. தமிழ்கத்தில மதுபனா்க ்கற்ட்களில பீங்கனான 
மதுபனாடடில்களுககு பதிலனா்க அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட பிைனாஸ்டிக 
பனாடடில்களில மதுபனா்ங்கள் பயனபடுத்துெது குறித்தும்;

73. தமிழ்கத்தில மதுபனா்க ்கற்ட்கறை மூடுெது குறித்தும்;
74. மனாதெைம் வதனாகுதியில வசனற் மனாந்கைனாடசிககு 

உடபட்ட பகுதியில வதரு மறறும் சனாறல்களில ந்டமனாடும் 
்கனாலநற்ட்கறை அப்புைப்படுத்துெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி அெர்்கள்.

திரு. ே. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். ஆஸ்டின அெர்்கள், இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. தனா.வமனா. அனபைசன அெர்்கள், 
இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு அெர்்கள்.

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. துறைமு்கம் வதனாகுதியிலுள்ை யனாற் ்கவுனி நயி்னார் 
வமம்பனாலம் விரிெனாக்கப் பணிறய துரிதப்படுத்துெது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். சுதர்ச்ம்]
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2. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 55–ெது ெட்டம், பி.வி.ஐயர் வதருவில 
33/11 கிவலனாெனாட துறண மின நிறலயம் அறமப்பதறகு இ்டம் 
ற்கய்கப்படுத்துெது குறித்தும்;

3. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 54–ெது ெட்டம், தங்க சனாறலயில ்கழிவுநீர் 
அற்டப்பிறகு நிைநதை தீர்வு ்கனாண்பது குறித்தும்;

4. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 60–ெது ெட்டம், மண்ணடி வதருவில 
்கழிவுநீர் அற்டப்பிறகு நிைநதை தீர்வு ்கனாண்பது குறித்தும்;

5. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 60–ெது ெட்டம், கிறைவ் வபட்டரி 
பகுதியில உள்ை குடிறச மனாறறு ெனாரியக குடியிருப்பு்கறை 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

6. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 59–ெது ெட்டம், எலலீஸ்புைம் பகுதியில 
குடிறச மனாறறு ெனாரியக குடியிருப்பு்கறை சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

7. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 59–ெது ெட்டத்தில பிைனாடவெ வபருநது 
நிறலயத்றத வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

8. துறைமு்கம் வதனாகுதியில, வநடுஞ்சனாறலத் துறைககுடபட்ட 
ெனால்டனாகஸ் சனாறலயில மறழநீர் ெடி்கனால்கறை சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

9. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 60–ெது ெட்டத்தில பறழய திருெள்ளுெர் 
வபருநது நிறலயத்றத வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

10. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 56–ெது ெட்டம், பி.ஆர். ்கனார்்டன 
பகுதியில உள்ை குடிறச மனாறறு ெனாரியக குடியிருப்பு்கறை 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

11. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 56–ெது ெட்டம், வபனார்ச்சுகீசியர் வதரு, 
வசயினட வசவியர் வதருக்களில ்கழிவுநீர் அற்டப்பிறகு 
நிைநதை தீர்வு ்கனாண்பது குறித்தும்;

12. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 59–ெது ெட்டம், எஸ்.எம். ந்கர் 
பகுதியிலுள்ை ்கழிவுநீவைறறு நிறலயத்தின திைற் 
வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

13. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 55–ெது ெட்டம், மறலயப்பன 
வதருவிலுள்ை ்கழிவுநீவைறறு நிறலயத்தின திைற் 
வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

14. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 57–ெது ெட்டம், ெ.உ.சி. சனாறலயில 
நனா்ட்க வ்கனாட்டற்க இருககும் இ்டத்தின பயனபனாடு குறித்தும்;

[திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு]
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15. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 54–ெது ெட்டம், பி.வ்க. ்கனார்்டன பகுதியில 
தனியனார் இ்டத்தில இருககும் வபனாது விநிவயனா்கக ்கற்ட்கறை 
மனாறறு இ்டத்தில அறமப்பது குறித்தும்;

16. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 56–ெது ெட்டம், பி.ஆர். ்கனார்்டன 
பகுதியில உள்ை ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்றதச் சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

17. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 56–ெது ெட்டம், லிஙகி வசடடித் வதருவில 
உள்ை மூனறு வபனாது விநிவயனா்கக ்கற்ட்கறை மனாறறு இ்டத்தில 
அறமப்பது குறித்தும்;

18. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 54–ெது ெட்டம், நனார்த் ெனால சனாறலயிலுள்ை 
்கழிவுநீவைறறு நிறலயத்தின திைற் வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

19. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 59–ெது ெட்டம், வநடுஞ்சனாறலத் 
துறைககுடபட்ட ெனால்டனாகஸ் சனாறலயில ்கழிவுநீர் 
அற்டப்பிறகு நிைநதை தீர்வு ்கனாண்பது குறித்தும்;

20. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 57–ெது ெட்டத்திலுள்ை சனார்–
பதிெனாைர் அலுெல்கம், ்கலவி உதவி ஆறணயர் அலுெல்கக 
்கட்ட்டங்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

21. துறைமு்கம் வதனாகுதி, 59–ெது ெட்டம், தனாயனார் சனாஹிப் 
வதருவிலுள்ை அைசுப் பள்ளியில கூடுதல ெகுப்பறை ்கட்ட்டம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

22. துறைமு்கம் வதனாகுதியிலுள்ை பிைனாடவெ வபருநது நிறலயத்தில 
பழுதற்டநத நிறலயில இருககும் ்கனாெலர் குடியிருப்றப 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மு. திைனாவி்டமணி அெர்்கள்.

திரு. மு. திராவிடைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

 முறப்கல 11–55

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி.என.பி. இனபவச்கைன அெர்்கள். 

[திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு]
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திரு. பி.என.பி. இனேகச்கரன: மனாண்புமிகு வபைறெத்  
தறலெர் அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் 
தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான 
முனவமனாழிகிவைன:

“1 ்கனாவெரி நீறை தருமபுரி மறறும் கிருஷ்ணகிரி மனாெட்டங்களில 
உள்ை அற்த்து ஏரி, குைங்கறையும் நிைப்பி பனாச் ெசதி 
ஏறபடுத்துெதறகு ஒரு சிைப்புத் திட்டம் வசயலபடுத்துெது 
குறித்தும்;

2. வதனவபண்றண ஆறறிலிருநது சின்னாறு உ்டன ்கனாலெனாய 
ஏறபடுத்தி உபரிநீறை வஜர்த்தலனாவ் ஏரியில இருநது 
்கனாட்டம்படடி, புலிக்கறை பகுதி்களில உள்ை 15 ஏரி்கறை 
நிைப்பி பனாச் ெசதி ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

3. தருமபுரி மனாெட்டத்தில சிப்்கனாட அறமப்பது குறித்தும்;
4. ஒவ்க்க்கல சுறறுலனாத் தலத்றத வமம்படுத்துெது குறித்தும்;
5. ஒவ்க்க்கல மசனாஜ் வதனாழிலனாைர்்கள் மறறும் பரிசல 

ஓடடு்ர்்களின ெனாழெனாதனாைத்றத வமம்படுத்துெது குறித்தும்;
6. பனாலகவ்கனாடு ஒனறியம், ்கம்மனாைப்படடி ஊைனாடசியில ஆைம்ப 

சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;
7. ஏரியூர் ஒனறியம், சுஞ்சலநத்தம் ஊைனாடசி, எம்.தண்்டனா 

பகுதியில புதிய மினமனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;
8. ஏரியூர் ஒனறியம், நனா்கமறையில ப்டகு இலலம் அறமப்பது 

குறித்தும்; 
9. ஒவ்க்க்கல, ்கனாவெரிக ்கறையில படித்துறை்கள் அறமப்பது 

குறித்தும்;
10. வபண்ணனா்கைம் ஒனறியம், பிககிலி மறலப் பகுதியில 

தடுப்பறண ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;
11. ஒவ்க்க்கல கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினமூலம்  

வபண்ணனா்கைம் வதனாகுதியிலுள்ை அற்த்து கிைனாமங்களுககும் 
குடிநீர் ெழஙகுெது குறித்தும்;

12. புதிய வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடிககு ஒவ்க்க்கல 
கூடடுக குடிநீர் இறணப்பு ெழஙகுெது குறித்தும்; 

13. 20–ககும் வமறபட்ட குடியிருப்பு்கள் இருககும் இ்டத்தில 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி மூலம் ஒவ்க்க்கல  
கூடடுக குடிநீர் இறணப்பு ெழஙகுெது குறித்தும்;
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14. ெைடசிக ்கனாலத்தில வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடிககு 
மனாறறுக குடிநீர் ஆதனாைம் அறமப்பது குறித்தும்;

15. ்கனாவெரியனாறறின குறுகவ்க பண்ணெனாடி, வ்கனாடற்டயூர் 
பகுதியில வமம்பனாலம் ்கடடுெது குறித்தும்;

16. ஏரியூரில அைசு ்கறல மறறும் அறிவியல ்கலலூரி வதனா்டஙகுெது 
குறித்தும்;

17. வபண்ணனா்கைம் ெட்டம் தறலறம மருத்துெமற்யில வபனாதிய 
உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கறை ஏறபடுத்தி உயர் சிகிச்றசக்கனா் 
மருத்துெக ்கருவி்கறை நிறுவி வதறெயனா் மருத்துெர்்கள், 
மருத்துெ பணியனாைர்்கறை நியமிப்பது குறித்தும்;

18. ெடடுெ்அள்ளி ஊைனாடசி, பெைநதுர், வபனா்கை அள்ளி ஊைனாடசி 
ஆகிய இ்டங்களில புதிய ்கனாலநற்ட மருத்துெமற்்கள் 
அறமப்பது குறித்தும்;

19. சின்னாறறின குறுகவ்க புதிய தடுப்பறண ்கடடி 
வசங்கனபசுெநதனாலவ் ்கனாலெனாய ெழியனா்க இறணத்து 
பனாலகவ்கனாடு, வபண்ணனா்கைம் ெட்டங்களில உள்ை 50–ககும் 
வமறபட்ட ஏரி்கறை நிைப்பி பனாச் ெசதி ஏறபடுத்துெது 
குறித்தும்;

20. வபண்ணனா்கைம் ெட்டத்தில சிப்்கனாட வதனாழிறவபடற்ட 
அறமப்பது குறித்தும்; 

21. ஒவ்க்க்கல நீர்மின திட்டம் வதனா்டஙகுெது குறித்தும்;
22. வபண்ணனா்கைம் ஒனறியம், பருெத்அள்ளி மறறும் 

பனாலகவ்கனாடு ஒனறியம், பனாடி ஆகிய ஊைனாடசி்களில சிடவ்கனா 
வதனாழிறவபடற்ட்கறைத் வதனா்டஙகுெது குறித்தும்;

23. பனாப்பனாைப்படடி வபரூைனாடசியில உழெர் சநறத அறமப்பது 
குறித்தும்;

24. பனாப்பனாைப்படடியில 30 படுகற்க அறை்கள் வ்கனாண்்ட ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

25. பனாப்பனாைப்படடியில அற்த்து ெனார்டு்களில உள்ை 
சனாறல்கறை சீைறமத்து ்கழிவுநீர்க ்கனாலெனாய அறமப்பது 
குறித்தும்;

26. பனாப்பனாைப்படடியில உள்ை வசன் வ்கசென, பனாைதமனாதனா, 
அவ்றெ ம்களிர் உள்ளிட்ட வநசெனாைர் கூடடுைவு  
சங்கங்கறை மீண்டும் வசயலபனாடடிறகு வ்கனாண்டு ெருெது 
குறித்தும்;

[திரு. பி.என.பி. இனபவச்கைன]
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27. வபண்ணனா்கைம் முதல ்கர்நனா்ட்க மனாநிலம் ்க்்கபுைனாவுககு 
வபனாடூர், அஞ்வசடடி ெழியனா்க ெ்த் துறைமூலம் சனாறல 
ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

28. வபண்ணனா்கைம் வபரூைனாடசியில பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

29. அஜ்ஜ்அள்ளி ஊைனாடசியில, மூஙகில மடுவு முதல 
வதனாண்ணகுட்டஅள்ளி ஊைனாடசி, சனாம்பள்ளி ெறை உள்ை 
மண்சனாறலறய தனார்ச் சனாறலயனா்க மனாறறுெது குறித்தும்;

30. வதனாண்ணகுட்டஅள்ளி முதல சனாமத்தனாள் ெறையுள்ை 
சனாறலறய ெ்த் துறை மூலமனா்க தனார்ச் சனாறலயனா்க மனாறறுெது 
குறித்தும்; 

31. பிககிலி ஊைனாடசி, மறலயூர் முதல புதுக்கைம்பு ெறை ெ்த் 
துறை மூலமனா்க சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

32. ஒவ்க்க்கல சுறறுலனா தலத்தில வைனாப் ்கனார் அறமப்பது 
குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன அெர்்கள்.

திரு. கஜ.எல். ஈஸ்வரப்ேன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. பி.என.பி. இனபவச்கைன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. R.D. வச்கர் அெர்்கள். 

திரு. R.D. கச்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட 
எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. வபைம்பூர் வதனாகுதியில கிறிஸ்துெர் மறறும் இஸ்லனாமியர்்களுககு 
மயனா்ம் அறமக்க நிலம் ஒதுககுெது குறித்தும்;

2. வபைம்பூர் வதனாகுதி, ்கவணசபுை வமம்பனாலம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

[திரு. பி.என.பி. இனபவச்கைன]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் 
ப. சைெணன அெர்்கள்.

டாக்டர் ே. சரவைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. R.D. வச்கர் அெர்்கள் முனவமனாழிநத 
திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. L. இதயெர்மன, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனா அெர்்கள். 

திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1 தனாம்பைம் வபருந்கைனாடசிறய சுறறிலும் ந்கைனாடசி்கள், 
வபரூைனாடசி்கள் மறறும் ஊைனாடசி்கள் பல உள்ைதனால தனாம்பைம் 
ந்கைனாடசிறய தைம் உயர்த்தி வபருந்கைனாடசியனா்க மனாறை 
வெண்டியது குறித்தும்;

2. தனாம்பைம் வசனற்யின நுறழவு ெனாயிலனா்க உள்ைதனால, 
வசனற்யின மூனைனாெது வபரிய இையில முற்யமனா்க 
அறமநதுள்ைதனாலும், தி்மும் திைைனா்க ஜ்த்வதனாற்க ெநது 
வசலலும் இ்டமனா்க உள்ைதனால வபரிய வபருநது நிறலயம் 
வதறெப்படுகிைது. இஙகு பனாது்கனாப்புத் துறைககு வசனாநதமனா்க 
உள்ை சிவில றலன பகுதியில உள்ை மனாநில அைசுககுச் 
வசனாநதமனா் 13.76 ஏக்கர் நிலத்திற் வபருநது நிறலயம் 
அறமக்க வபறறுத்தை ந்டெடிகற்க எடுக்க வெண்டியது 
குறித்தும்;

3. தனாம்பைம் வதனாகுதியில, கிழககு தனாம்பைம் பகுதியில உள்ை 
மனாநில வநடுஞ்சனாறலறய குறிப்பனா்க வெைச்வசரி பகுதியில 
அ்கலப்படுத்தித் தை வெண்டியது குறித்தும்;

4. தனாம்பைம் வமறகுப் பகுதியில ்கலலூரி மனாணெர்்கள், பள்ளி 
மனாணெர்்கள் மறறும் இறைஞர்்கள் விறையனா்ட தைமனா் ஒரு 
விறையனாடடுத் தி்டல அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;
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5. தனாம்பைம் வபருந்கைனாடசிககுடபட்ட கிழககு தனாம்பைத்தில 
அறமநதுள்ை ம்கப்வபறு மருத்துெமற்றய தைம் உயர்த்தியும், 
வநனாய ்கண்்டறியும் மருத்துெ ெசதியு்டன (Diagnostic Centre) 
அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

6. தனாம்பைம் வபருந்கைனாடசியில சு்கனாதனாைமனா் முறையில 
இறைச்சி கிற்டக்க ஒரு ஆடு அடிககும் வதனாடடி (Slaughter 
House) அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

7. ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டத்தில இருநது வசங்கலபடடு மனாெட்டம் 
தனியனா்க பிரிக்கப்படடுள்ைதனால மனாெட்ட நீதி நிருெனா்க 
்கட்ட்டங்களும், மனாெட்ட ்கனாெல துறைக்கனா்க அலுெல்கமும் 
அைசு ெசம் உள்ை ஊைப்பனாக்கம் பகுதியில உள்ை இ்டத்தில 
அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

8. வசம்பனாக்கம், சிடலபனாக்கம், வபருங்கைத்தூர் பகுதி்களில 
பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டங்கறை வசயலபடுத்த வெண்டியது 
குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எம். இைனாமச்சநதிைன அெர்்கள்.

திரு. எம். இராைசசந்திரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனா அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி அெர்்கள். 

திரு. ே. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் 
தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான 
முனவமனாழிகிவைன: 

“1. ெனார்டு எண் 7 இல வபைம்பூர் வமம்பனாலம் அருகில முைவசனாலி 
மனாைன பூங்கனாவில நற்டபனாறத சீைறமப்பது குறித்தும்;

2. ெனார்டு எண் 70–ல வ்கனாவிநதபுைத்தில உள்ை வபனாதுக 
்கழிப்பி்டத்றத சீைறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனா]
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3. ெனார்டு எண் 70–ல வமடடுப்பனாறையம் அருநததியர் ந்கர் 
பகுதியில சனாறல்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

4. ெனார்டு எண் 70–ல பி.எஸ். மூர்த்தி ந்கர் எதிரில உள்ை GLASS 
FACTORY குடியிருப்பு பகுதிககு புதியதனா்க ்கழிவுநீர் இறணப்பு 
அறமப்பது குறித்தும்;

5. ெனார்டு எண் 70 –ல பி.எஸ். மூர்த்தி ந்கர் எதிரில DR. அம்வபத்்கர் 
சனாறல சநதிப்பில சனாறல்கறை சீைறமத்து வெ்கத்தற்ட 
அறமப்பது குறித்தும்;

6. ெனார்டு எண் 71–ல கிருஷ்ணதனாஸ் பிைதனா் சனாறலயில உள்ை 
்கழிவுநீர் குழனாய்கறை மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

7. ெனார்டு எண் 71–ல வசமனாத்தம்மன்கனாலனி 4–ெது வதருவில 
பழுதற்டநத நிறலயில இருககும் வபனாதுக ்கழிப்பி்டத்றத 
அ்கறறிவிடடு அங்கனெனாடி றமயம் அறமப்பது குறித்தும்;

8. ெனார்டு எண் 71–ல சநதிைவயனாகிசமனாதி சனாறலயில உள்ை 
சனாறலவயனாை பூங்கனா அருகில இருககும் சனாறல்கறை 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

9. ெனார்டு எண் 72–ல ெ.உ.சி.ந்கர், 1–ெது வதரு முதல 
சுெனாமிவதசி்கனா்நத சனாறல முடிவு ெறையில அறமநதிருககும் 
பறழய குடிநீர் குழனாய்கறை மனாறறி புதியதனா்க குடிநீர் குழனாய 
அறமப்பது குறித்தும்;

10. ெனார்டு எண் 72–ல ெ.உ.சி. ந்கர், 1–ெது வதருவில சனாறலறய 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

11. ெனார்டு எண் 72–ல ெ.உ.சி. ந்கர், 1–ெது வதருவில உள்ை 
சனாறலவயனாை பூங்கனாவிற் சீைறமப்பது குறித்தும்;

12. ெனார்டு எண் 72–ல ெ.உ.சி. ந்கர், 10–ெது வதருவில பயனபனாடடில 
இலலனாத வபனாதுக ்கழிப்பி்டத்றத அ்கறறிவிடடு அவத இ்டத்தில 
புதியதனா்க அங்கனெனாடி றமயம் அறமப்பது குறித்தும்;

13. ெனார்டு எண் 72–ல ்கனனி்கனாபுைம் பிைதனா் சனாறலயில 
புதியதனா்க தனார்சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

14. ெனார்டு எண் 72–ல பவு்டர் மிலஸ் சனாறல சத்தியெனாணிமுத்து 
ந்கரில பறழய மறழநீர்ெடி்கனால ்கனாலெனாறய அ்கறறிவிடடு 
புதியதனா்க மறழநீர்ெடி்கனால அறமப்பது குறித்தும்;

15. ெனார்டு எண் 73–ல புளியநவதனாப்பு ்கனாநதிந்கர் பகுதியில உள்ை 
வபனாதுக்கழிப்பி்டத்றத சீைறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி]
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16. ெனார்டு எண் 73–ல அம்றமயம்மனாள் வதருவில உள்ை பறழய 
்கழிவுநீர் குழனாய்கறை அ்கறறிவிடடு புதியதனா்க ்கழிவுநீர் 
குழனாய்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

17. ெனார்டு எண் 73–ல அம்றமயம்மனாள் வதருவில சனாறல்கறை 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

18. ெனார்டு எண் 73–ல குகஸ் சனாறலயில உள்ை வசனற் 
உயர்நிறலப் பள்ளியின ஏ–பிைனாக ்கட்ட்டத்றத அ்கறறிவிடடு 
புதியதனா்க ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்; 

19. ெனார்டு எண் 73–ல புளியநவதனாப்பு நனாைனாயணசனாமி வதருவில 
்கழிவுநீர் அற்டப்பு்கறை சீைறமத்து மறழநீர் ெடி்கனாறல 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

20. ெனார்டு எண் 73–ல கிவை ந்கர் பகுதியில பறழய ்கழிவுநீர் 
குழனாய்கறை மனாறறி புதியதனா்க ்கழிவுநீர் குழனாய அறமப்பது 
குறித்தும்;

21. ெனார்டு எண் 73–ல புளியநவதனாப்பு பவு்டர் மில பகுதியில 
சனாறல்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

22. ெனார்டு எண் 73–ல ைனாமசனாமி வதரு சநதில பறழய ்கழிவுநீர் 
குழனாய்கறை மனாறறி புதிய ்கழிவுநீர் குழனாய அறமப்பது 
குறித்தும்;

23. ெனார்டு எண் 73–ல வபனச்ர்ஸ் வலன பகுதியில சனாறல்கறை 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

24. ெனார்டு எண் 74–ல ஓடவ்டரி மூலிற்கப் பூங்கனாவில 
ஓயவெடுககும் நிழலகுடில அறமப்பது குறித்தும்;, மின 
வமனாட்டனார் சீைறமப்பது குறித்தும்;

25. ெனார்டு எண் 74–ல நம்மனாழெனார்வபடற்ட அைசு பனாலிவ்டகனிக 
்கலலூரியில மனாணெர்்களுககு குடிநீர் ெசதி வசயெது குறித்தும், 
முடபுதர்்கள் அ்கறறுெது குறித்தும்;

26. ெனார்டு எண் 75–ல ஓடவ்டரி ெள்ளுென வதருவில புதிய 
்கழிவுநீர் குழனாய அறமப்பது குறித்தும்;

27. ெனார்டு எண் 75–ல S.S.புைம், B–BLOCK நனான்கனாெது குறுககு 
வதருவில உள்ை விறையனாடடுத் தி்டலில சுறறுச்சுெர் மறறும் 
்கம்பிவெலி அறமப்பது குறித்தும்;

28. ெனார்டு எண் 76–ல பட்டனாைம் பகுதியில உள்ை ்டனாக்டர் 
்கறலஞர் ்கருணனாநிதி பூங்கனாறெ சீைறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி]
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29. ெனார்டு எண் 76–ல ஆஞ்சவநயர் வ்கனாயில வதருவில 
அறமநதிருககும் இைண்டு வபனாதுக்கழிப்பி்டங்கறை மீண்டும் 
மக்களின பயனபனாடடிறகு வ்கனாண்டுெருெது குறித்தும்;

30. ெனார்டு எண் 76–ல வ்டனாபி்கனா்னா சலறெத் வதனாழிலனாைர்்கள் 
ெசிககும் பகுதியில உள்ை பறழய ்கட்ட்டங்கறை அ்கறறிவிடடு 
புதிய ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் அெர்்கள்.

திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.எஸ். மூர்த்தி அெர்்கள். 

திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1 பைமத்தி–வெலூர் அைசு மருத்துெமற்றய ெட்ட 
மருத்துெமற்யனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

2. பைமத்தி–வெலூர், பைமத்தி ஒனறியம், இருட்டற்யில புதிய 
பள்ளி ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்; துெக்கப் பள்ளிறய 
நடுநிறலப் பள்ளியனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

3. மணல தடடுப்பனாடற்ட நீககுெது மறறும் பட்டனா நிலங்களில 
மணல எடுப்பது குறித்தும்;

4. பைமத்தி–வெலூர் வதனாகுதியில வதங்கனாய நனார் வதனாழிறசனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;

5. பைமத்தி–வெலூர் வதனற் வ்கனாப்பறை வதனாழிறசனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;

6. பைமத்தி வபரூைனாடசிககு புதியதனா்க கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் 
்கனாவெரி ஆறறிலிருநது ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

7. பைமத்தி–வெலூர் வதனாகுதி, மனாணிக்க நத்தம், ந்டநறதயில 
புதியதனா்க துறண மின நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி]
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8. பைமத்தி–வெலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வபனாத்தனூர் 
வெங்கவமடு, பைமத்தி வபரூைனாடசி, மனாவதசம்பனாறையம், 
வசனாைசிைனாமணி அண்ணனா ந்கர், வ்கனாத்தமங்கலம், அடுககுந்கர், 
ஆகிய இ்டங்களில ெசிப்பெர்்களுககு வீடடுமற்ப் பட்டனா 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

9. பைமத்தி–வெலூர் வதனாகுதிறய றமயமனா்கக வ்கனாண்டு  
வெலூர் அலலது பைமத்தியில புதியதனா்க அைசு வபனாககுெைத்துக 
்கழ்கப் பணிமற் அறமப்பது குறித்தும்;

10. ைனாஜெனாயக்கனாலின குறுகவ்க வ்கனாநதைம் ்கருக்கம்பனாறையம், 
வபனாத்தனூர் ஆகிய இ்டங்களில பனாலங்கள் அறமப்பது 
குறித்தும்;

11. வமனா்கனூர் ெனாயக்கனாலின குறுகவ்க குமனாைபனாறையம், 
எலறலக்கனாடடுப்புதூர் ஆகிய இ்டங்களில பனாலங்கள் 
அறமப்பது குறித்தும்;

12. பைமத்தி–வெலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அைசு ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயங்கள் மறறும் வெலூர் அைசு மருத்துெமற் 
ஆகியெறறில உள்ை மருத்துெர் மறறும் வசவிலியர் ்கனாலிப் 
பணியி்டங்கறை நிைப்புெது குறித்தும்;

13. வெலூர், வஜ்டர்பனாறையம் பயணியர் விடுதிறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

14. திருச்வசஙவ்கனாடு ெட்டம், புத்தூர், மருக்கனாலம்படடி ஆகிய 
இைண்டு கிைனாமங்களுககும் தனித்தனி கிைனாம நிருெனா்க 
அலுெலர்்கள் நியமிப்பது குறித்தும்;

15. பைமத்தி–வெலூர் ெட்டம், ெ்ட்கறையனாத்தூர் ஊைனாடசிறயப் 
பிரித்து வஜ்டர்பனாறையத்றத தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு 
தனி ஊைனாடசி அறமப்பது குறித்தும்;

16. பைமத்தி–வெலூர் ெட்டம், வபரியவசனாளிபனாறையம் 
ஊைனாடசிறயப் பிரித்து, சிறுகிணத்துப்பனாறையத்றத 
தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு தனி ஊைனாடசி அறமப்பது 
குறித்தும்;

17. பைமத்தி–வெலூரில வெைனாண்றம விறபற் றமயம் மறறும் 
வெறறிறல ஆைனாயச்சி றமயம் அறமப்பது குறித்தும்;

18. பைமத்தி–வெலூரில வெறறிறல குளிர்பத் வசமிப்புக கி்டஙகு 
அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மூர்த்தி]
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19. மைெள்ளிக கிழஙகு, மஞ்சள் ஆகியெறறிறகு அைசு விறல 
நிர்ணயம் வசயெது குறித்தும்;

20. இடும்பனகுைம் ஏரி மறறும் ெனாழெநதி ஏரி ஆகிய ஏரி்கறை 
தூர் ெனாருெது குறித்தும்;

21. ்கபிலர் மறல ஒனறியம், அருணகிரி மறலறய சுறறுலனாத் 
தலமனாககுெது குறித்தும்;

22. வெலூர் அைசு மருத்துெமற்ககு சி.டி.ஸ்வ்கன மறறும் 
இைத்தெஙகி ெசதி்கள் வசயெது குறித்தும்;

23. திருமணிமுத்தனாறில உள்ை சீறம்கருவெல மைங்கறை அ்கறறி, 
தூர் ெனாரி ்கறை்கறை அ்கலப்படுத்துெது குறித்தும்;

24. வமனா்கனூர், ்கபிலர்மறல மறறும் பைமத்தி ஆகிய இ்டங்களில 
உள்ை ஒருஙகிறணநத குழநறத்கள் ெைர்ச்சித் திட்ட 
றமயங்களுககு புதிய ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

25. பைமத்தி–வெலூர் ெட்டம், மணப்பள்ளி ஊைனாடசிறயப் 
பிரித்து தீத்தனாம்பனாறையத்றதத் தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு 
ஊைனாடசி அறமப்பது குறித்தும்;

26. மணப்பள்ளியில ்கனாவிரியின குறுகவ்க தடுப்பறண அறமப்பது 
குறித்தும்;

27. பைமத்தி–வெலூர், வமனாட்டனார் ெனா்க் ஆயெனாைர் 
அலுெல்கத்திறகு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

28. விெசனாயி்களுககு விண்ணப்பித்த மூனறு மனாத ்கனாலத்திறகுள் 
மின இறணப்பு ெழஙகுெது குறித்தும்;

29. பைமத்தி–வெலூர் வபரூைனாடசி பகுதிககுடபட்ட 
இடும்பனகுைத்றத தூர் ெனாரி ்கறை்கறை பலப்படுத்துெது 
குறித்தும்;

30. ்கபிலர் மறல ஒனறியம், வஜ்டர்பனாறையத்தில தீயறணப்பு 
நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

31. வமடடூர் உபரிநீறை திருமணிமுத்தனாறில திருப்பி விடுெது 
குறித்தும்;

32. வமனா்கனூர் ஒனறியம், குடலனாம்பனாறை புதுப்பனாறையத்தில 
புதிய ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

33. எைச்சிபனாறையம் ஒனறியத்தில மனாவுருடடிப்படடி, பைமத்தி 
ஒனறியத்தில வ்கனாண்்டைசம்பனாறையம் மறறும் ்கபிலர் மறல 
ஒனறியம், ெ்ட்கறையத்தூர் ஆகிய இ்டங்களில புதிய ்கனாலநற்ட 
கிறை நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மூர்த்தி]
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34. ்கபிலர் மறல ஒனறியம், வசனாைசிைனாமணி ்கதெறண மின 
திட்டம் அருகில பூங்கனா அறமப்பது குறித்தும்;

35. பைமத்தி ஒனறியம், வ்கனாண்்டைசம்பனாறையம் மறறும் 
எைச்சிபனாறையம் ஒனறியம், வபம்மம்படடி கிறை 
நூல்கங்களுககு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

36. பைமத்தி ஒனறியம், நலலூர், குன்மறல, ைனாமவதெம், 
மணியனூர், வ்கனாலனாைம் ஆகிய கிைனாமங்களுககு ்கனாவிரி கூடடுக 
குடிநீர்த் திட்டம் வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.எஸ். மஸ்தனான அெர்்கள்.

திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வ்க.எஸ். மூர்த்தி அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் 
இைனா. மனாசிலனாமணி அெர்்கள். 

டாக்டர் இரா. ைாசிைாைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1 மயிலம் ஊைனாடசி ஒனறியத்திறகுடபட்ட கூடவ்டரிப்படடு 
கூடடுப்பனாறதயில வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

2. மயிலம் ஒனறியம், கூடவ்டரிப்படடில ஆம்புலனஸ்  
ெசதியு்டன கூடிய ஒரு அெசை சிகிச்றச றமயமும், ஒரு 
தீயறணப்பு நிறலயமும் அறமப்பது குறித்தும்;

3. மயிலம் ஒனறியம், றமலம் ஊைனாடசியில உள்ை தைம் 
உயர்த்தப்பட்ட அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்றத வபனாது 
மருத்துெமற்யனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

4. மயிலம் ஒனறியம், வீடூர் கிைனாமத்தில ஒரு ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயமும், ஒரு ்கனாலநற்ட கிறை மருநத்கமும் அறமப்பது 
குறித்தும்;

5. மயிலம் ஒனறியம், வபரியதச்சூர் மதுைனா, விநனாய்கபுைம் வசலலும் 
சனாறலறய புதிய தனார்ச்சனாறலயனா்க அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். மூர்த்தி]
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6. ெலலம் ஒனறியம், கீறழயூர் மணியம்படடிலிருநது 
வ்கனாங்கைப்படடு வசலலும் சனாறலயில உள்ை ஆறறின குறுகவ்க 
ஒரு தறைப்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

7. ெலலம் ஒனறியம், வசர்விைனா்கம் ஊைனாடசி, ்கனாநதிந்கர் பகுதியில 
திைநதவெளிக கிணறு அறமத்து வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி ்கடடுெது குறித்தும்;

8. ெலலம் ஒனறியம், ்கடுகுப்படடு, சித்தனாமூர் வசலலும் 
சனாறலயில உள்ை ஆறறின குறுகவ்க ஒரு தறைப்பனாலம் ்கடடித் 
தருெது குறித்தும்; 

9. மயிலம் வதனாகுதிககுடபட்ட வ்கனாங்கைப்படடு–வெங்கநதூர் 
வசலலும் சனாறலயில ஆறறின குறுகவ்க ஒரு தறைப்பனாலம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

10. ஒலககூர் ஒனறியம், வ்கனாடியம் ஊைனாடசியில உள்ை பள்ளிககு 
சுறறுச் சுெர் மறறும் நியனாய விறலக ்கற்ட ்கடடுெது குறித்தும்;

11. ஒலககூர் ஒனறியம், தனாதனாபுைம் கிைனாமத்தில உள்ை ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு சுறறுச் சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

12. ஒலககூர் ஒனறியம், வெள்ளிவமடுப்வபடற்ட கிைனாமத்தில 
சமுதனாயககூ்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

13. மயிலம் ஒனறியம், வநடி, வமனாழியனூர் கிைனாமத்றதயும் 
ெலலம் ஒனறியம், வந்கனூர்புதூர் கிைனாமத்றதயும் தனித்தனி 
ஊைனாடசி்கைனா்க பிரிப்பது குறித்தும்; 

14. மயிலம் ஒனறியம், வபலனாககுப்பம் ஊைனாடசிககுடபட்ட 
முடடியூர், வெம்பூண்டி ஆகிய கிைனாமங்கறை தனித்தனி 
ஊைனாடசி்கைனா்க பிரிப்பது குறித்தும்;

15. ெலலம் ஒனறியம், திருெம்படடு கிைனாமத்தில ்கனாலநற்ட கிறை 
மருநத்கம் அறமப்பது குறித்தும்;

16. ெலலம் ஒனறியம், பணப்பனாக்கம்–அரு்கனாவூர் வசலலும் 
சனாறலயில ஆறறின குறுகவ்க ஒரு தறைப்பனாலம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

17. ெலலம் ஒனறியம், ைனாஜனாம்புலியூர், ்கலலடிககுப்பம், 
்கலலனாளிப்படடு ஆகிய கிைனாமங்களுககு புதிய வபருநது ெசதி 
வசயது தருெது குறித்தும்;

18. ெலலம் ஒனறியம், வமலகூ்டலூர் ஊைனாடசியில புதிய 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி மறறும் நியனாய விறலக 
்கற்ட ்கடடுெது குறித்தும்;

[்டனாக்டர் இைனா. மனாசிலனாமணி]
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19. மயிலம் ஒனறியம், வபரியதச்சூர் ஊைனாடசியில ஒரு தீயறணப்பு 
நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

20. மயிலம் ஒனறியம், சின்வநறகுணம், சனாறல ஆகிய 
கிைனாமங்களில உள்ை பள்ளிககு சுறறுச்சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

21. மயிலம் ஒனறியம், வைட்டறண அருவ்க வசலலும் 
வதனாண்டியனாறறில உள்ை தடுப்பறணயில ்கதவு்கறை புதியதனா்க 
மனாறறி ஆறறை தூர்ெனாரி இரு ்கறை்கறையும் பலப்படுத்துெது 
குறித்தும்;

22. மயிலம் ஒனறியம், வீடூர் கிைனாமத்தில உள்ை வீடூர் அறணறய 
தூர்ெனாரி அதன பிைதனா் ்கனாலெனாய்கறை சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.எஸ். மூர்த்தி அெர்்கள்.

திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் இைனா. மனாசிலனாமணி 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் துறை. 
சநதிைவச்கைன, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி வப. சீத்தனாபதி அெர்்கள். 

திருைதி தே. சீதொேதி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. மைக்கனாணம் பகுதியில ம்களிர் ்கறலக ்கலலூரி அறமப்பது 
குறித்தும்;

2. மைக்கனாணம் வபரூைனாடசியில அைசு வபனாககுெைத்துக ்கழ்க 
பணிமற் அறமப்பது குறித்தும்;

3. மைக்கனாணம் ஒனறியம், நடுககுப்பம் ஊைனாடசிறய றமயமனா்கக 
வ்கனாண்டு (சனாகவ்கனா) மைெள்ளிககிழஙகு பதப்படுத்துதல 
மறறும் வசமியனா, சவ்ெரிசி உறபத்தி வதனாழிறசனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

[்டனாக்டர் இைனா. மனாசிலனாமணி]
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4. மைக்கனாணம் ெட்டத்தில புதியதனா்கக ்கட்டப்படடுள்ை 
ெட்டனாடசியர் அலுெல்கத்தில புதிய ்கருவூலக ்கட்ட்டம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

5. மைக்கனாணம் ஒனறியத்தில பழுதற்டநதுள்ை ஒனறிய 
வதனா்டக்கப் பள்ளி மறறும் ஒனறிய நடுநிறலப் பள்ளி்களுககு 
புதிய ெகுப்பறை ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

6. மைக்கனாணம் ெட்டத்திறகுடபட்ட ்கநதனாடு ஊைனாடசியில 
சிப்்கனாடமூலம் வதனாழிறசனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

7. மைக்கனாணம் ெட்டம், சிறுெனாடி ஊைனாடசிறய றமயமனா்கக 
வ்கனாண்டு வநல வ்கனாள்முதல நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

8. மைக்கனாணம் ெட்டத்திலுள்ை அற்த்து உயர்நிறலப் பள்ளி, 
வமலநிறலப் பள்ளி்களுககு சுறறுச் சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

9. திண்டிெ்ம் வதனாகுதியில அைசு சனார்பில CBSE பள்ளி 
துெஙகுெது குறித்தும்;

10. மைக்கனாணம் ெட்டத்திறகுடபட்ட ்கநதனாடு, ்கைனிவமடு, 
அசப்பூர் கிைனாமங்கள் ெழியனா்க வசலலும் ஓஙகூர் ஆறறின 
குறுகவ்க தடுப்பறண ்கடடுெது குறித்தும்;

11. திண்டிெ்ம் ெட்டம், சனாைம், வ்கனாவ்ரிகுப்பம் ெழியனா்க 
வசலலும் ஓஙகூர் ஆறறின குறுகவ்க ஓஙகூரில தடுப்பறண 
்கடடுெது குறித்தும்;

12. திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, திண்டிெ்ம் ந்கர் கி்டங்கல 1 மறறும் 
பூவதரிககு வசலலும் சனாறலயின குறுகவ்க கி்டங்கல ஏரியின 
உபரிநீர் வசலலும் ஓற்டயின குறுகவ்க பறழய வபருநது 
நிறலயம் அருகில வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

13. திண்டிெ்ம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து ்கனாலநற்ட 
மருத்துெமற்்களுககும் சுறறுச் சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

14. திண்டிெ்ம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து அைசு ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயங்களுககும் சுறறுச் சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

15. திண்டிெ்ம் ெட்டம், ஆெணிப்பூரில ெனாணிபக ்கழ்கம் 
சனார்பில அைசு வநல வ்கனாள்முதல நிறலயம் ்கடடுெது குறித்தும்;

16. திண்டிெ்ம் ந்கரில இருநது வதன மனாநில ந்கைங்களுககு 
தமிழ்க அைசின விறைவு வபருநது இயககுெது குறித்தும்;

17. திண்டிெ்த்தில உள்ை ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெைனா்கம் 
அருகில அணுகு சனாறலயும், வதசிய வநடுஞ்சனாறலயின 
குறுகவ்க சுைங்கப்பனாறதயும் அறமப்பது குறித்தும்;

[திருமதி வப. சீத்தனாபதி]



560 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 9

18. திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, ஆெணிப்பூரில தீயறணப்பு நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

19. திண்டிெ்ம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து வபனாதுப் பணித் 
துறை ஏரி்கறையும் குடிமைனாமத்து வசயெது குறித்தும்;

20. திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, வநனாலிபூர் ஊைனாடசியில உள்ை ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயத்திறகு புதிய சு்கனாதனாை ்கட்ட்டம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

21. திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, ஓலககூர் ஒனறியத்திலுள்ை வதனா்டக்கப் 
பள்ளி, நடுநிறலப் பள்ளி்களுககு புதிய ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

22. திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, ஓலககூர் ஊைனாடசியிலுள்ை அற்த்து 
உயர்நிறலப் பள்ளி, வமலநிறலப் பள்ளி்களுககும் சுறறுச் சுெர் 
்கடடுெது குறித்தும்;

23. திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, ஓலககூர் ஊைனாடசி ஒனறியத்திலுள்ை 
வதனாட்டக்கறல அலுெல்கத்திறகு புதிய அலுெல்க ்கட்ட்டம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

24. திண்டிெ்ம் வதனாகுதி, மைக்கனாணம் ஒனறியம், அன்ம்புத்தூர் 
ஊைனாடசியிலிருநது ஓமநதூர் ஊைனாடசிககு வசலலும் 
சனாறலயின குறுகவ்க வசலலும் கி்டங்கல ஏரியில நைசிம்மர் 
ஆறறின குறுகவ்க வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

25. திண்டிெ்ம் வதனாகுதிககுடபட்ட வநனாைம்பூர் ஊைனாடசிககு 
புதிய ்கனாலநற்ட மருத்துெமற் அறமப்பது குறித்தும்;

26. திண்டிெ்ம் வதனாகுதிககுடபட்ட வநனாைம்பூர் ஊைனாடசிககு 
ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி 
ம. ெைலடசுமி அெர்்கள்.

திருைதி ை. வரைடசுமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி வப. சீத்தனாபதி அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அை. சக்கைபனாணி அெர்்கள். 

[திருமதி வப. சீத்தனாபதி]
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திரு. அர. சக்்கரோணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. தவை்சநதூர ்காதவரி கூட்டுக குடிநீரத திட்ைம் அடனதது ்பகுதி்களிலும் 
த்சயல்்படுததுவது குறிததும்;

2. நத்தம் ்காதவரி கூட்டுக குடிநீரத திட்ைம் அடனதது ்பகுதி்களிலும் 
த்சயல்்படுததுவது குறிததும்;

3. ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கராட்சிககு ்தனி ்காதவரி கூட்டுக குடிநீரத திட்ைம் 
அடைப்பது குறிததும்;

4. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ்பாலாறு–த்பாருந்தலாறு கூட்டுக 
குடிநீரத திட்ைதட்த ைக்கள ்பயன்்பாட்டுககுக த்காண்டு வருவது 
குறிததும்;

5. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, வை்காடு ஊராட்சியில் ்பரப்பலாறு அடண 
அருத்க ்சமு்தாயக கிணறு அடைதது குடிநீர வழஙகுவது குறிததும்;

6. ஒட்டனசத்திைம் ந்கைனாடசிககுடபட்ட 3 இ்டங்களில 10 
இலடசம் லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட வமலநிறல 
நீர்த்வதக்கத்வதனாடடி அறமப்பது குறித்தும்;

7. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதிககுடபட்ட வதனாப்பம்படடி, பழனி 
ஊைனாடசி ஒனறியங்களுககு திருமூர்த்தி அறணயிலிருநது 
கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;

8. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில சண்மு்கநதி, அமைனாெதி 
ஆறு்களில ்கலககும் ஆறலக ்கழிவு்கறைத் தடுத்து மனாசறை 
குடிநீர் ெழஙகுெது குறித்தும்;

9. திண்டுக்கல மனாெட்டத்தில அற்த்து விெசனாயி்களும் 
கூடடுைவுச் சங்கம் மறறும் வதசிய ெஙகி்களில வபறை 
விெசனாயக ்க்டன்கறை இைத்து வசயெது குறித்தும்;

10. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, வதனாப்பம்படடி ஒனறியத்தில 
விலெனாதம்படடி, மனானூர், வ்கனாரிக்க்டவு, தும்பலப்படடி, 
அக்கறைப்படடி ஆகிய பகுதி்களில அைசு வநல வ்கனாள்முதல 
நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;
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11. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில ெனா்டற்கக ்கட்ட்டத்தில 
இயஙகும் அற்த்து நியனாய விறலக ்கற்ட்களுககும் புதிய 
வசனாநதக ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

12. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, ஒட்டனசத்திைம் ந்கைனாடசியில 
உள்ை சத்யனா ந்கர் நியனாய விறலக ்கற்டயிலிருநது, 
இலடசுமிபுைத்திறகு பகுதிவநை நியனாய விறலக ்கற்டறய 
பிரிப்பது குறித்தும்;

13. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில சுமனார் 26 பகுதிவநை நியனாய 
விறலக ்கற்ட்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

14. மின இறணப்பு வெண்டி பதிவு வசயதுள்ை அற்த்து 
விெசனாயி்களுககும் இலெச மின இறணப்பு ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

15. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில வ்கனாத்தயம், வ்கறதயுைம்பு ஆகிய 
இ்டங்களில துறண மின நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

16. மின் இடணபபு தவண்டி விண்ணபபிததுள்ள அடனதது 
விவ்சாயி்களுககும் இலவ்ச மின்்சார இடணபபு வழஙகுவது ைற்றும் 
2009 ஆம் ஆண்டு சுயநிதித திட்ைததில் ரூ.25,000/– ரூ.50,000/– 
்கட்ைணம் த்சலுததிய அடனவருககும் உைனடியா்க இலவ்ச மின் 
இடணபபு வழஙகுவது குறிததும்;

17. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரததில் ஒருஙகிடணந்த 
நீதிைன்ற வ்ளா்கம் அடைப்பது குறிததும்;

18. ்தமிழ்கம் முழுவதும் பூரண ைதுவிலகட்க நடைமுடறப்படுததுவது 
குறிததும்;

19. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ்பழனி, நரிக்கல்்பட்டி வழியா்க த்பரிய 
தைாட்ைனூதது, த்பாது்பட்டி, ்தாட்ளயூதது, ைைததுககு்ளம் வடர 
இயஙகி வந்த அரசு த்பருநட்த மீண்டும் இயககுவது குறிததும்;

20. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் திண்டுக்கல் மு்தல் ்களளிைநட்தயம், 
த்தாப்பம்்பட்டி, ்தாட்ளயூதது வழியா்க த்பாள்ளாசசி வடர இயஙகி 
வந்த அரசு த்பருநட்த மீண்டும் இயககுவது குறிததும்;

21. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ்பளளி, ்கல்லூரி தநரங்களில் 
த்பருநது்கட்ள மீண்டும் இயககுவது குறிததும்;

22. ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கரில் அரசு த்பருநது ்பணிைடனககு நிலம் த்தரவு 
த்சய்து அரசு ்பணிைடன அடைப்பது குறிததும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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23. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில், ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கராட்சியில் உள்ள 
தைாட்ைார வா்கன ஆய்வா்ளர அலுவல்கததிற்கு புதிய த்சாந்தக 
்கட்ைைம் ்கட்டுவது குறிததும்;

24. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் வைைதுடர–ஒட்ைைன்்சததிரம் SH–ல் 
41/ 8–ல் உயர ைட்ை ்பாலம் ்கட்டுவது குறிததும்

25. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உள்ள த்பாருளூர–ஆயககுடி 11/2–ல் 
உயரைட்ை ்பாலம் அடைப்பது குறிததும்

26. ்பழனி, தநடுஞ்சாடலத துடற மூலைா்க புதி்தா்க ்பயணி்கள ்தஙகும் 
‘விடுதி ்கட்ைைம் ்கட்ை தவண்டியது குறிததும் 

27. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உள்ள குறுவட்ைங்களில் ்பணிபுரியும் 
வருவாய் ஆய்வா்ளர அலுவல்கங்களுககு புதிய ்கட்ைைம் ்கட்ை 
தவண்டியது குறிததும்;

28. ்பழனியில் ்பாலாறு–த்பாருந்தலாறு இைது பிர்தான ்கால்வாடய 
சீரடைதது, சிலாப; லயனிங, ைடை்கள அடனததும் த்சப்பனிட்டு 
்பா்சன வ்சதி த்சய்வது குறிததும்;

29. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ைானூர, வில்வா்தம்்பட்டி ஆகிய 
ஊராட்சி்களுககிடைதய ்சண்மு்கநதி ஆற்றில் ்பாலம் ்கட்டுவது 
குறிததும்;

30. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, வை்காடு ஊராட்சியில் உள்ள ்பரப்பலாறு 
அடணடய தூர வாருவது குறிததும்;

31. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில், த்பாருளுர ்கரி்சல் கு்ளம், 
்பாலப்பன்்பட்டிபுதூர ்கருஙகு்ளம், ைஞ்சநாயக்கன்்பட்டி ்காளி்பட்டி 
கு்ளம் ஆகிய கு்ளங்களின் வாய்க்காலில் சிதைண்ட் சிலாப அடைக்க 
நைவடிகட்க எடுப்பது குறிததும்;

32. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில், ்பரப்பலாறு அடணயிலிருநது முததுபூ்பால 
்சமுததிரம், த்பருைாளகு்ளம், முதது ்சமுததிரம், ்காதவரியம்ைா்பட்டி 
கு்ளம், ஒட்ைடை கு்ளம், ்பாப்பாகு்ளம், ்சடையன்கு்ளம், த்சஙகு்ளம், 
்கருஙகு்ளம், ஜவவாது்பட்டி கு்ளம் ஆகிய கு்ளங்களுககு த்சல்கின்ற 
நீர வீணா்காைல் இருக்க டலனிங–ல் சிதைண்ட் ்கற்்கள அடைப்பது 
குறிததும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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33. அைராவதி ஆற்றில் உ்பரிநீர ்கைலில் ்கலககின்ற ்காலங்களில் ்பாலாறு, 
த்பாருந்தலாறு வர்தைாநதி, நல்ல்தங்காள, நங்காஞசியாறு, குை்கனாறு 
அடண ஆகியவற்டற இடணக்க தவண்டிய அவசியம் குறிததும்; 

34. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, தைற்கு த்தாைரசசி ைடலயில் 
உற்்பததியாகின்ற நீடர ்காளி்பட்டி கு்ளததிற்கு த்காண்டு த்சல்ல 
வாய்க்கால் அடைப்பது குறிததும்; 

35. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, நல்ல்தங்காள, ்சண்மு்கநதி, நங்காஞசியாறு 
ஆகிய ஆற்றின் குறுகத்க ்தடுப்படண்கள ்கட்ை தவண்டிய அவசியம் 
குறிததும்; 

36. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ்தா்சரி்பட்டியில் ்பள்ளதது ஓடை–
முததுபூ்பால்சமுததிரம் தைஙக குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது 
குறிததும்; 

37. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ்தங்கசசியம்ைா்பட்டியில் நங்காைஞசி 
ஆற்றின் குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்; 

38. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஓடைப்பட்டியில் சின்ன ஓடையின் 
குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்;

39. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, த்சாளியப்பக ்கவுண்ைனூரில் 
ஒட்ைன்த்காம்ட்ப ஓடையின் குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது 
குறிததும்;

40. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஜவவாது்பட்டியில் த்பரிய ஓடையின் 
குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்;

41. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஜவவாது்பட்டியில் நங்காஞசி ஆற்றின் 
குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்; 

42. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, அததிகத்காம்ட்ப த்க்கருைாய்த்காசில் 
ஓடையின் குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்;

43. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் அததிகத்காம்ட்ப முருஙகுததிகுழி 
ஓடையின் குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்; 

44. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் அததிகத்காம்ட்ப த்காஙகுட்டியூதது 
ஓடையின் குறுகத்க ்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்;

45. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் அடணப்பட்டியில் நங்காஞசி ஆற்றின் 
குறுகத்க ்தடுபபுசசுவர ்கட்டுவது குறிததும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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46. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில இற்டயவ்கனாடற்ட ஊைனாடசி, 
அயயம்பனாறையத்தில வபரிய ஓற்டயின குறுகவ்க தடுப்பறண 
்கடடுெது குறித்தும்;

47. ஒட்டனசத்திைம் ந்கைத்தில உள்ை அைசு வபண்்கள் வமலநிறலப் 
பள்ளியில ்கறலயைங்கம் மறறும் கூடுதல ெகுப்பறை ்கட்ட்டம், 
்கழிப்பறை ெசதி வசயெது குறித்தும்;

48. ஒட்டனசத்திைம் வ்க.ஆர். அைசு வமலநிறலப் பள்ளிககு கூடுதல 
ெகுப்பறை ்கட்ட்டம், ஆயெ்கககூ்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

49. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, ஒட்டனசத்திைம் ஊைனாடசி 
ஓனறியத்தில உள்ை முத்துநனாயக்கனபடடி, சத்திைப்படடி, 
இற்டயவ்கனாடற்ட, மனார்க்கம்படடி வபரியவ்கனாடற்ட, 
ஓற்டப்படடி ஆகிய அைசு வமலநிறலப் பள்ளிககு கூடுதல 
ெகுப்பறை ்கட்ட்டம், ்கழிப்பறை ்கட்ட்டம் அறிவியல 
ஆயவுககூ்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

50. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, ஒட்டனசத்திைம் ஊைனாடசி 
ஒனறியம், சின்்கைடடுப்படடி, புளியமைத்துகவ்கனாடற்ட, 
்கனாவெரியம்மனாபடடி ஆகிய அைசு உயர் நிறலப்பள்ளி்களுககு 
கூடுதல ெகுப்பறை ்கட்ட்டம், ்கழிப்பறை ்கட்ட்டம்,  
அறிவியல ஆயவுககூ்டம், சுறறுச் சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

51. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, ஒட்டனசத்திைம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
பைப்பலனாறு உயர்நிறலப் பள்ளிறய ெண்டிப்பனாறதயில 
உள்ை ்கலவித் துறைககுச் வசனாநதமனா் இ்டத்திறகு மனாறைம் 
வசயெது குறித்தும்;

52. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, வதனாப்பம்படடி ஊைனாடசி 
ஒனறியத்தில உள்ை மனானூர், பூலனாம்படடி, வபரிச்சிபனாறையம், 
சனாமிநனாபுைம், கூத்தம்பூண்டி, வபனாருளூர் ்கயனாம்படடி ஆகிய 
அைசு உயர்நிறலப் பள்ளி்களுககு கூடுதல ெகுப்பறை 
்கட்ட்டம், ்கழிப்பறை ்கட்ட்டம், அறிவியல ஆயவுககூ்டம் 
மறறும் சுறறுச் சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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53. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, வதனாப்பம்படடி ஊைனாடசி 
ஓனறியத்தில உள்ை வதனாப்பம்படடி, கீைனூர், தனாறையூத்து, 
மஞ்சநனாயக்கனபடடி, வ்கனாக்கைக்கல ெலசு ஆகிய அைசு 
வமலநிறலப் பள்ளி்களுககு கூடுதல ெகுப்பறை ்கட்ட்டம், 
்கழிப்பறை ்கட்ட்டம், அறிவியல ஆயவுககூ்டம் மறறும் 
சுறறுச்சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

54. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, பழனி ஊைனாடசி ஒனறியத்தில 
உள்ை ்கணக்கனபடடி அைசு உயர்நிறலப் பள்ளிககு கூடுதல 
ெகுப்பறை ்கட்ட்டம், ஆயெ்கககூ்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

55. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, ஒட்டனசத்திைம் மறறும் 
வதனாப்பம்படடி ஆகிய பகுதி்களில அைசு ஆண்்கள் மறறும் 
வபண்்கள் ்கறலக ்கலலூரி அறமப்பது குறித்தும்;

56. மனாணெ, மனாணவியர் வதசிய ெஙகியில வபறை ்கலவிக ்க்டற் 
ைத்து வசயெது குறித்தும்;

57. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில அைசு பணியனாைர் வதர்வுக்கனா் 
இலெச பயிறசி ெகுப்பு்கள் ந்டத்துெது குறித்தும்;

58. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில அைசு வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
அறமப்பது குறித்தும்;

59. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, ஒட்டனசத்திைம், வதனாப்பம்படடி 
ஆகிய ஊைனாடசி ஒனறியங்கறை மக்கள் வதனாற்க 
அடிப்பற்டயில பிரித்து, புதியதனா்க ்கள்ளிமநறதயத்றத தனி 
ெட்டமனா்க பிரிப்பது குறித்தும்;

60. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில தகுதியுள்ை அற்த்து 
நபர்்களுககும் முதிவயனார் உதவித்வதனாற்க ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

61. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியிலுள்ை பிறபடுத்தப்பட்ட, மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்பட்ட, சிறுபனானறமயி்ர் மக்களுககு நிலம் 
ற்கய்கப்படுத்தி இலெச வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

62. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, இற்டயவ்கனாடற்ட, ெறலயபடடி 
ஆகிய கிைனாமங்களில நங்கனாஞ்சியனாறு நீர்த்்வதக்கத்தின இ்டது 
மறறும் ெலதுபுை ெனாயக்கனால அறமப்பதறகு நிதி ஒதுககுெது 
குறித்தும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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63. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில உள்ை இறைஞர்்களுககு 
வெறலெனாயப்றப உருெனாககும் விதமனா்க வதனாழிறவபடற்ட்கள் 
அறமப்பது குறித்தும்;

64. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதியில முருஙற்க வபனாடி தயனாரிககும் 
வதனாழிறசனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

65. ஒட்டனசத்திைம் வதனாகுதி, இற்டயவ்கனாடற்ட ஊைனாடசி 
பகுதியில அைசுககு வசனாநதமனா் 150 ஏக்கர் நிலத்தில 
வதனாழிறவபடற்ட துெஙகுெது குறித்தும்;

66. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கராட்சியில் ்பா்தா்ள 
்சாக்கடைத திட்ைதட்த த்சயல்்படுததுவது குறிததும்;

67. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கராட்சி, 5,6,7 
வாரடு்களில் இரயில்தவ ்தடரப்பாலங்கள இடணபபுச ்சாடல 
ஏற்்படுததி ைடழக்காலததில் த்தஙகும் ைடழநீடர தவளிதயற்றுவது 
குறிததும்;

68. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கராட்சியில் உள்ள 
்காய்்கனி ைாரகத்கட் ்கழிவு்கட்ள த்காட்டுவ்தற்கு அரசு இைம் ஒதுககி, 
குபட்பக கிைஙகு அடைப்பது குறிததும்;

69. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கராட்சியில் த்பாதுைான 
்பணியா்ளர்கட்ள அைரததுவது குறிததும்;

70. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் ைற்றும் த்தாப்பம்்பட்டி 
ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கட்ள இரண்ைா்கப பிரிதது 
்களளிைநட்தயதட்த ்தடலடையிைைா்கக த்காண்டு புதிய ஊராட்சி 
ஒன்றியம் அடைப்பது குறிததும்;

71. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உள்ள சீடைக்கருதவல ைரங்கட்ள 
அ்கற்றுவது குறிததும்;

72. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் கிராைபபுற ்சாடல்களின் இருபுறமும் 
ைரக்கன்று்கள நடுவது குறிததும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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73. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உள்ள ஒட்ைன்்சததிரம், த்தாப்பம்்பட்டி, 
்பழனி ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள கிராைபபுற ்சாடல்கட்ள 
்பராைரிப்பது குறிததும்;

74. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஊராட்சி ஒன்றிய ்சாடல்கட்ளப 
்பராைரிக்கவும், ைாவட்ை முககிய ்சாடல்கட்ள இடணதது ஊராட்சி 
ஒன்றிய ்சாடல்கட்ள தநடுஞ்சாடலத துடறயிைம் ஒப்படைப்பது 
குறிததும்;

75. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் த்ச்தைடைந்த தைல்நிடல நீரதத்தக்கத 
த்தாட்டி்கட்ள அ்கற்றி புதிய தைல்நிடல நீரதத்தக்கத த்தாட்டி்கட்ளக 
்கட்டுவ்தற்கு நிதி ஓதுககுவது குறிததும்,

76. ்தமிழ்கததில் ்பல்தவறு ஊராட்சி்களில் உள்ள ்தாழ்த்தப்பட்ை, 
பிற்்படுத்தப்பட்ை, மி்கவும் பிற்்படுத்தப்பட்ை ைக்களுககு 10 
ஆண்டு்களுககு முன்பு ்கட்ைப்பட்ை த்தாகுபபு வீடு்கட்ள அரசின் 
த்சலவிதல ்பராைரிப்பது குறிததும்;

77. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் வட்ைம், வை்காடு 
ஊராட்சி, ைாட்டுப்பட்டிக்காடு கிராைததில் வசிபபிைமின்றி உள்ள 
ைக்களுககு, அரசின் மூலம் இைம் ஒதுககி வீடு்கள ்கட்டித்தருவது 
குறிததும்;

78. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உள்ள ்பாடறப்பட்டி, சிந்தலவாைம்்பட்டி, 
்சாமியாரபுதூர, ைஞ்சநாயக்கன்்பட்டி, த்பாடுவார்பட்டி, த்தவததூர, 
்காளி்பட்டி, புளியம்்பட்டி, ்கஞ்சநாயக்கன்்பட்டி, எவிக்சன் ந்கர 
த்பான்ற ்பகுதி்களில் சு்கா்தார வ்ளா்கம் ்கட்டுவது குறிததும்;

79. ஒட்ைன்்சததிரம் ஊராட்சியில் இநதிரா நிடனவு குடியிருபபுத திட்ைம் 
ைற்றும் ்பசுடை வீட்டு வ்சதித திட்ைங்களில் ்கட்ைப்படும் வீடு்களுககு 
ஓதுக்கப்படும் நிதியிடன உயரததுவது குறிததும்;

80. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, வை்காடு ்பகுதியில் உள்ள ைடலககிராைங்களில்; 
விட்ளநிலங்கள ைற்றும் குடியிருபபு ்பகுதி்களுககுள வன விலஙகு்கள 
வராைல் ்தடுககும் வி்தைா்க அ்கழி்கள அடைப்பது குறிததும்;

81. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் தைற்கு த்தாைரசசி ைடலயில் வன 
விலஙகு்களிைமிருநது த்பாதுைக்கட்ள ்பாது்காக்க த்சாலார மின்தவலி 
அடைப்பது குறிததும்;

82. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் ஊராட்சி ஒன்றியததில் 
உள்ள வை்காடு ஊராட்சியில் வனத துடற மூலைா்க ஏற்த்கனதவ 
அடைக்கப்பட்ை த்பதத்தல்புரம்– சிறுவாட்டுகத்காம்ட்ப ்சாடலடய 
சீரடைப்பது குறிததும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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83. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உள்ள குறுவட்ைங்கள (Revenue Firka) 
த்தாறும் விட்ளயாட்டு டை்தானம் அடைப்பது குறிததும்;

84. த்தசிய, ைாநில, ைாவட்ை, ்பல்்கடலக்கழ்க அ்ளவில் விட்ளயாட்டுத 
துடறயில் தவற்றி த்பற்ற ைாணவ, ைாணவியருககு ்தமிழ்நாடு அரசு 
த்பாது நிறுவனங்களில் தவடலவாய்பபு அளிப்பது குறிததும்;

85. இரு ்கால்்களும் ்பாதிக்கப்பட்ை ைாற்றுத திறனாளி்கள அடனவருககும் 
ஸகூட்ைர வழஙகுவது குறிததும்;

86. ைாற்றுத திறனாளி்களில் 40% குடற்பாடு உள்ள அடனதது ந்பர்களுககும் 
அரசு உ்தவிதத்தாட்க வழஙகுவது குறிததும்;

87. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் அதி்க்ளவு ்பயிரிைப்படும் ்கண்வல்லிக 
கிழஙகு (Gloriosa Superba) விட்த்கட்ள அரத்ச த்காளமு்தல் த்சய்ய 
த்காளமு்தல் நிடலயம் அடைப்பது குறிததும்;

88. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ்பருததி ஆராய்சசி டையம் அடைப்பது 
குறிததும்;

89. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் அதி்கைா்க ்பயிரிைப்படும் ்பருததி, 
ைக்காசத்சா்ளம், சூரிய்காநதி, நிலக்கைடல ஆகிய த்பாருட்்கட்ள 
விற்்படன த்சய்வ்தற்கு ஒழுஙகுமுடற விற்்படனககூைம் அடைப்பது 
குறிததும்;

90. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ்பயிர ்காபபீட்டுத திட்ைததின் மூலம் 
தவ்ளாண்டைத துடற அலுவல்கம் ைற்றும் கூட்டுறவு வஙகி்களில்; 
்பணம் த்சலுததிய விவ்சாயி்களுககு ்பயிரக ்காபபீட்டுத த்தாட்க 
வழஙகுவது குறிததும்;

91. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் அரசு தவ்ளாண்டைக ்கல்லூரி 
அடைப்பது குறிததும்;

92. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் விவ்சாயி்களின் விட்ளத்பாருட்்கட்ள 
த்சமிதது டவப்ப்தற்கு 100 ைன் த்காள்ள்ளவு த்காண்ை குளிர்ப்தனக 
கிைஙகு அடைப்பது குறிததும்;

93. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உள்ள ்களளிைநட்தயம், 
இடையத்காட்டை, நரிக்கல்்பட்டி, மிைாப்பாடி ஆகிய இைங்களில் 
உள்ள அரசு ஆரம்்ப சு்கா்தார நிடலயங்கட்ள அரசு ைருததுவைடனயா்க 
்தரம் உயரததுவது குறிததும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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94. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் அரசு ைருததுவக ்கல்லூரியுைன்கூடிய 
ைருததுவைடன அடைப்பது குறிததும்;

95. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரததில் உள்ள அரசு 
ைருததுவைடனககு கூடு்தலான ்கட்ைை வ்சதி, த்பாதிய ைருததுவர்கள 
நியமிப்பது குறிததும்;

96. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ஒட்ைன்்சததிரததில் உள்ள அரசு 
ைருததுவைடனயில் குளிர்சா்தன வ்சதியுைன் கூடிய பிணவடற 
்கட்டுவது குறிததும்;

97. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, த்தாப்பம்்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், 
கீரனூர த்பரூராட்சி ைற்றும் ஒட்ைன்்சததிரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், 
த்கா.கீரனூர ஆகிய அரசு ஆரம்்ப சு்கா்தார நிடலயங்களில் த்சவிலியர 
ஓய்தவடுககும் அடற, எகஸதர ்கருவி, த்பாதுைான அவ்சர ஊரதி 
வழஙகுவது குறிததும்;

98. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, த்தாப்பம்்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியததில் 
உள்ள நரிக்கல்்பட்டி, த்தவததூர, மிைாப்பாடி, வா்கடர ைற்றும் 
ஒட்ைன்்சததிரம் ஊராட்சி ஒன்றியததில் உள்ள த்கா.கீரனூர, 
்சததிரப்பட்டி, த்கட்தயுறம்பு ஆகிய அரசு ஆரம்்ப சு்கா்தார 
நிடலயங்களுககுச சுற்றுச சுவர அடைப்பது குறிததும்;

99. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, த்தாப்பம்்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், 
த்தவததூர, மிைாப்பாடி, வா்கடர, கீரனூர த்பரூராட்சி ஆகிய அரசு 
ஆரம்்ப சு்கா்தார நிடலயங்களில் சித்தா ைருததுவப பிரிவு அடைப்பது 
குறிததும்;

100. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, இடையத்காட்டையில் உள்ள அரசு 
ஆரம்்ப சு்கா்தார நிடலயததிற்கு ை்கபத்பறு பிரிவு ்கட்ைைம் ்கட்டுவது 
குறிததும்;

101. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் வாைட்கக ்கட்ைைததில் இயஙகி வரும் 
அரசு துடண சு்கா்தார நிடலயததிற்கு த்சாந்தக ்கட்ைைம் ்கட்டுவது 
குறிததும்;

102. ஒட்ைன்்சததிரம் அரசு ைருததுவைடனயில் இயஙகி வந்த சித்தா 
பிரிவுககு புதிய ்கட்ைைம் ்கட்டுவது குறிததும்,

103. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, மிைாப்பாடி ஊராட்சி–வன்னியரவலசு 
கிராைததில், த்த்சபி்தா ை்காதைா ்காநதி அவர்கள ்தஙகிய புனி்த 
இைதட்த ்காநதி நிடனவு ைண்ை்பைா்க அடைப்பது குறிததும்;

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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104. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, விருப்பாட்சி ஊராட்சியில் ்தட்ளயூற்று 
ைற்றும் சின்ன ்தட்ளயூற்று என்ற இரண்டு நீரவீழ்சசி்கள உள்ள 
இைதட்த சுற்றுலாத்தலைா்க அறிவிப்பது குறிததும்;

105. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில், த்காழுைஙத்காண்ைான், ்சந்தன்த்சட்டி 
வலசு, நரிக்கல்்பட்டி, அைரபபூண்டி ஆகிய ்பகுதி்களில் உற்்பததி 
த்சய்யப்படும் ்பட்டு த்சடல்கட்ள அரத்ச த்காளமு்தல் த்சய்து, அட்த 
விற்்படன த்சய்ய விற்்படன நிடலயம் அடைப்பது குறிததும்;

106. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் உற்்பததி த்சய்யும் ைல்்பரிடய (்பட்டுபபுழு 
வ்ளரபபு) திண்டுக்கல் ைாவட்ைததிதல விற்்படன த்சய்வ்தற்்கா்க அரசு 
த்காளமு்தல் நிடலயம் அடைப்பது குறிததும்;

107. சு்தநதிரப த்பாராட்ை வீரர தியாகி த்கா்பால்்சாமி நாயக்கர உருவம் 
த்பாறித்த ்த்பால் ்தடல தவளியிட்டு, அவரது வீரவாழ்கட்க வரலாற்டற 
்பளளி ்பாைபபுத்த்கததில் இைம்த்பறச த்சய்வது குறிததும்;

108. விவ்சாயி்கள உற்்பததி த்சய்யும் ்பால் த்காளமு்தல் விடலடய 
உயரததுவது குறிததும்;

109. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் விவ்சாயி்கள உற்்பததி த்சய்யககூடிய 
்பாடல ஆவின் நிறுவனம் முழுடையா்க த்காளமு்தல் த்சய்வது 
குறிததும்;

110. ்கால்நடை்களுக்கான உலர தீவனம், ்கலபபு தீவனதட்த ஆவின் 
மூலைா்க விவ்சாயி்களுககு இலவ்சைா்க வழஙகுவது குறிததும்;

111. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் ந்கராட்சி, கீரனூர 
த்பரூராட்சி ஆகிய ்பகுதி்களில் வீடில்லா்த ஏடழ, எளிய ைக்களுககு 
குடிட்ச ைாற்று வாரியததின் மூலைா்க அடுககுைாடி குடியிருபபு்கள 
்கட்டுவது குறிததும்;

112. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதி, ஒட்ைன்்சததிரம் அரசு த்பண்்கள விடுதிககு 
த்சாந்தக ்கட்ைைம் ்கட்டுவது குறிததும்;

113. ஒட்ைன்்சததிரம் த்தாகுதியில் ஆதி திராவிைர்கள அதி்கைா்க வசிககின்ற 
்பகுதி்களில் ்சடையலடறயுைன்கூடிய ்சமு்தாயக கூைம் ்கட்டுவது 
குறிததும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

[திரு. அை. சக்கைபனாணி]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. கு. பிச்சனாண்டி அெர்்கள்.

திரு. கு. பிசசாண்டி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அை. சக்கைபனாணி அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மனா. சுப்பிைமணியன அெர்்கள். 

திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதியில உள்ை அைசு வபனாது 
மருத்துெமற்றய, அைசு பலவநனாககு மருத்துெமற்யனா்க 
மனாறறுெது குறித்தும்;

2. றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதியில, வமறகு றசதனாப்வபடற்ட 
வபருநது நிறலயத்திலிருநது பலவெறு ெழித்த்டங்கள் 
அறமப்பது குறித்தும்;

3. றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதியில உள்ை சநறதறய (மனார்கவ்கட) 
வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

4. றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதியில உள்ை கிண்டி தீயறணப்பு 
நிறலயத்றத புதுப்பித்து, நவீ் உப்கைணங்கள் ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

5. றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதி, தனா்டண்்டர் ந்கரில உள்ை 
விறையனாடடுத் தி்டறல வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

6. றசதனாப்வபடற்ட வதனாகுதியில உள்ை சனாறல்கறைச் 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு அெர்்கள்.

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. மனா. சுப்பிைமணியன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ் அெர்்கள். 

திரு. எஸ். அரவிந்த ரகைஷ்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, கிழககு ்க்டற்கறை சனாறலயில 
்க்டவலனாை பகுதியனா் வ்கனாடடிெனாக்கம் குப்பம் முதல 
உத்தண்டி றந்னார் குப்பம் ெறை தடுப்புச்சுெர், சனாறல்கள் 
மறறும் ெறல்கறை உலை றெப்பதறகு பனாது்கனாப்பு ்கட்ட்டம் 
்கடடித் தருெது குறித்தும்;

2. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி 
மண்்டலம்–14, ெனார்டு 168, 169, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 
மறறும் மண்்டலம்–15–ல ெனார்டு 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200 ஆகிய ெனார்டு்களில உள்ை பகுதியில பனாதனாை சனாக்கற்ட 
(UG) மறறும் குடிநீர்க குழனாய அறமககும் பணி்கறை துெஙகி 
விறைநது முடிக்க வெண்டுெது குறித்தும்;

3. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வசங்கலபடடு மனாெட்டம், 
புனித வதனாறமயனார் மறல ஒனறியத்தில வம்டெனாக்கம், 
வ்கனாவிலம்பனாக்கம், நனமங்கலம், வெஙற்கெனாசல, 
வபரும்பனாக்கம், சித்தனாலப்பனாக்கம், ஒடடியம்பனாக்கம் ஆகிய 
பகுதி்களில பனாதனாை சனாக்கற்ட, குடிநீர்க குழனாய, மறழநீர்க 
்கனாலெனாய அறமககும் பணி்கறை விறைநது நிறைவெறறுெது 
குறித்தும்;

4. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதியில அறமநதுள்ை 
பககிஙஹனாம் ்கனாலெனாயில SRP டூலஸ் முதல முடடுக்கனாடு 
ெறை ப்டகு குழனாம் மறறும் வபனாககுெைத்துக்கனா் சனாறல்கள் 
அறமப்பது குறித்தும்;
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5. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து நியனாய 
விறலக ்கற்ட்களுககும் வசனாநதக ்கட்ட்டம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

6. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதியில மறழநீர் வதஙகியுள்ை 
அற்த்து இ்டங்களிலும் மறழநீர்க ்கனாலெனாய அறமப்பது 
குறித்தும்;

7. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட ஒடடியம்பனாக்கம் 
ஊைனாடசியில உள்ை்டஙகிய அைசங்கழனி, DLF, வசம்மஞ்வசரி, 
வபரும்பனாக்கம், வசம்வமனாழிப்பூங்கனா ெழியனா்க ஒககியம் மடுவு 
ெறை மறழநீர்க ்கனாலெனாய அறமப்பது குறித்தும்;

8. வசனாழிங்கநலலூரில புதிய அைசு மருத்துெக ்கலலூரி அறமப்பது 
குறித்தும்;

9. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து அைசு 
பள்ளி்களிலும் ஆஙகில ெழி ்கலவி துெஙகுெது குறித்தும்;

10. வசனாழிங்கநலலூரில உயர்தை சிகிச்றச அளிககும் அைசு 
பலவநனாககு மருத்துெமற் அறமப்பது குறித்தும்;

11. வசனாழிஙநலலூரில அைசுககு வசனாநதமனா் இ்டத்தில புதிய 
ெட்டனாடசியர் அலுெல்கம் ்கடடுெது குறித்தும்;

12. வசனாழிங்கநலலூரில அைசுககு வசனாநதமனா் இ்டத்தில புதிய 
நு்கர்வெனார் உணவுப் வபனாருள் பனாது்கனாப்பு உதவி ஆறணயர் 
அலுெல்கத்திறகுப் புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

13. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி 
மண்்டலம்–15–ல உள்ை ெனார்டு–200 வசம்மஞ்வசரி தமிழநனாடு 
குடிறச மனாறறு ெனாரிய குடியிருப்புப் பகுதி்களில அறமநதுள்ை 
சு்கனாதனாை நிறலயத்றத வபனாதிய மருத்துெ உப்கைணங்கள் 
மறறும் கூடுதல மருத்துெர்்கள், வசவிலியர்்கள் 24 மணி வநைம் 
இயஙகும் ெற்கயில தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

14. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி 
மண்்டலம்–14 மறறும் 15–ல உள்ை ெனார்டு்களில புனித 
வதனாறமயனார்மறல ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களில 
வதறெயனா் ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

15. வசனாழிங்கநலலூரில தீயறணப்பு நிறலயம் அறமத்து, தீ 
விபத்தனால பனாதிக்கப்படும் வீடு்களுககு நிெனாைணத் வதனாற்கறய 
உயர்த்தி ெழஙகுெது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ்]
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16. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து அைசுப் 
பள்ளி்களிலும் வபனாதிய ஆசிரியர்்கறை நியமிப்பது குறித்தும்;

17. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து நியனாய 
விறலக ்கற்ட்களிலும் அத்தியனாெசிய வபனாருட்கள் தற்டயினறி 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

18. வசனாழிங்கநலலூரில உரிறமயியல நீதிமனைம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

19. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, புனித வதனாறமயனார் மறல 
ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களில ்கனாலநற்ட மருத்துெமற் 
்கடடுெது குறித்தும்;

20. வசனாழிஙநலலூர் வதனாகுதி, வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசியின 
அற்த்து ெனார்டு்களிலும், புனித வதனாறமயனார் மறல 
ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களிலும் நூல்கம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

21. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்துப் பள்ளி்களிலும் 
கூடுதல ெகுப்பறை ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

22. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, நீலனாங்கறையில ெனா்டற்கக 
்கட்ட்டத்தில இயஙகிெரும் பத்திைப் பதிவு அலுெல்கத்திறகு 
வசனாநதக ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

23. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வசனற் மனாந்கைனாடசியிலும், 
வபனாதுப் பணித் துறை விைனாங்கனால ஓற்டயிலும் அற்த்து 
்கனாலெனாய்கறை தூர் ெனாருெது குறித்தும்;

24. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து பகுதி்களிலும் 
(UNDERGROUND ELECTRIC CABLE) புறதெ்ட மின வ்கபிள் 
அறமப்பது குறித்தும்;

25. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து பகுதி்களிலும் 
்கண்்கனாணிப்பு வ்கமைனா (CCTV) அறமப்பது குறித்தும்;

26. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட துறைப்பனாக்கம், 
நீலனாங்கறை, நீலனாங்கறை உதவி ஆறணயர் ஆகிய ்கனாெல 
அலுெல்கங்களுககு வசனாநதக ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

27. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட ்கண்ணகி ந்கர், எழில 
ந்கர், வசம்மஞ்வசரி சு்னாமி ந்கர், வபரும்பனாக்கம் உள்ளிட்ட 
பகுதி்களில தமிழநனாடு குடிறச மனாறறு ெனாரியத்தின 
குடியிருப்பு்களில வமலதைம் மறறும் குளியல அறை்கள் 
ஆகியெறறைச் சீைறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ்]
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28. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதியில தகுதியுள்ை அற்ெருககும் 
முதிவயனார், விதறெ்கள் மறறும் ்கணெ்னால 
ற்கவி்டப்பட்டெர்்களுககு உதவித்வதனாற்க ெழஙகுெது குறித்தும்;

29. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதியில இ.எஸ்.ஐ. மருத்துெமற் 
அறமப்பது குறித்தும்;

30. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி 
மண்்டலம்–14 மறறும் மண்்டலம்–15–ல உள்ை ெனார்டு்களிலும், 
புனித வதனாறமயனார்மறல ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களிலும் 
சனாறல்கறைச் சீைறமப்பது குறித்தும்;

31. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதியில உள்ை படித்த பட்டதனாரி 
மனாணெர்்களுககு வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதியில உள்ை 
தனியனார் நிறுெ்ங்களில வெறலயில முனனுரிறம அளிப்பது 
குறித்தும்;

32. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட ்கண்ணகி ந்கர் பகுதியில 
நவீ் மயனா்ம் அறமப்பது குறித்தும்;

33. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, ்கண்ணகி ந்கர் பகுதியில உள்ை 
வபருநது நிறலய தறைதைத்றத சீைறமப்பது குறித்தும்;

34. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வசம்மஞ்வசரி, 
சு்னாமி ந்கர் பகுதி்களில தமிழநனாடு குடிறச மனாறறு ெனாரிய 
குடியிருப்பு்களில அறமநதுள்ை வபருநது நிறலய வமறகூறை 
மறறும் தறைதைத்றத சீைறமப்பது குறித்தும்;

35. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட புனித வதனாறமயனார்மறல 
ஒனறியத்தில சித்தனாலப்பனாக்கம் ஊைனாடசியில ்கனனிக வ்கனாயில 
்கனாலெனாயில தடுப்புச் சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

36. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி 
அற்த்து ெனார்டு்களிலும், புனித வதனாறமயனார்மறல 
ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களிலும் சமுதனாயக கூ்டம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

37. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதியில 15–ெது மண்்டலத்தில வசனற் 
மனாந்கைனாடசி ெருெனாய துறை, சு்கனாதனாைத் துறை, மினசனாைத் 
துறைககு அலுெல்கக ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

38. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதியனா் பககிஙஹனாம் 
்கனாலெனாய இற்டவய ECR, OMR சனாறல்கறை இறணககும் 
6 பனாலங்கறையும் விரிவுபடுத்தும் பணி்கறை விறைநது 
நிறைவெறறுெது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ்]



 577

2020 ஜனவரி 9]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

39. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, புனித வதனாறமயனார்மறல 
ஒனறியத்தில உள்ை ஊைனாடசி்களில வசரும் குப்றப்கறை 
அ்கறறுெதறகு கூடுதலனா்க வஜ.சி.பி. மறறும் லனாரி்கள் ெசதி 
வசயது கூடுதலனா்க ஊழியர்்கறை நியமிப்பது குறித்தும்;

40. வசனாழிஙநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட துறைப்பனாக்கம் 200 அடி 
சனாறலயிலிருநது ECR–ககு இறணப்புச் சனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

41. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து 
ெனார்டு்களிலும், ஊைனாடசி்களிலும் தனித்தனியனா்க 
ஆண்்களுககும், வபண்்களுககும் உ்டறபயிறசிக கூ்டம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

42. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வம்டெனாக்கம் மறறும் 
வசனாழிங்கநலலூரில அறமநதுள்ை அைசு வமலநிறலப் 
பள்ளி்கறை ஆண்்கள் மறறும் வபண்்கள் வமலநிறலப் 
பள்ளியனா்க பிரிக்க வெண்டியது குறித்தும்;

43. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வசனாழிங்கநலலூர் 
சர்வெ எண் 439 கிைனாம நத்தத்திறகும், ்கனாைப்பனாக்கம் சர்வெ 
எண். 160B, 161B, 123B, 165, 170, 171/1, 172, 169/2, 170/2, 123/9, 
ஜலலற்டயனானவபடற்ட திருெள்ளுெர் ந்கர் சர்வெ எண் 
B337–12, B337/12, ஒககியம் துறைப்பனாக்கம், மூடற்ட்கனாைன 
சனாெடி சர்வெ எண். 227/1A, 262/2 உள்ை்கைம் சர்வெ எண், 91, 
புழுதிெனாக்கம் சர்வெ எண். 230/16, ஈஞ்சம்பனாக்கம் வபத்வதல 
ந்கர், சர்வெ எண். 282/2, 283/2 மறறும் வசனாழிங்கநலலூர் 
வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதியில நீண்்ட நனாட்கைனா்க 
குடியிருககும் மக்களுககு தனி அைசு அதி்கனாரி்கறை அறமத்து 
வபனாதுமக்களுககு நிைநதைமனா்க குடியிருப்பதறகு இலெச 
வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

44. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட உள்ை்கைத்தில தமிழநனாடு 
குடிறச மனாறறு ெனாரியத்தனால இ்டம் ற்கய்கப்படுத்தப்படடு 
மற் பிரிவு்கைனா்க பிரித்து வபனாது மக்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை 
உள்ை்கைம் சர்வெ எண் 90–ல 35 ஆண்டு்களுககு வமலனா்க வீடு 
்கடடி குடியிருநது ெருபெர்்களுககு இலெச வீடடுமற்ப் 
பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ்]
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45. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதி, வபருந்கை வசனற் மனாந்கைனாடசி 
மண்்டலம்–14 ெனார்டு எண் 168, உள்ை்கைம், வித்தியனா ந்கர் 
3–ெது வதருவில அறமநதுள்ை ஓற்டயில தடுப்பு சுெறை 
உயர்த்தி அறமப்பது குறித்தும்;

46. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட புனித வதனாறமயனார்மறல 
ஒனறியத்தில உள்ை்டஙகிய சித்தனாலப்பனாக்கம் ஊைனாடசியில 
புதிய ்கனாலநற்ட மருத்துெமற் ்கடடுெது குறித்தும்;

47. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வபருந்கை வசனற் 
மனாந்கைனாடசிககு உடபட்ட மண்்டலம்–15–ல ெனார்டு  
எண் 195 ்கண்ணகி ந்கர் பகுதியில தமிழநனாடு குடிறச 
மனாறறு ெனாரியத்தினமூலம் ்கட்டப்பட்ட குடியிருப்பு்களுககு 
இற்டவய உள்ை பூங்கனாவிறகு ஒதுக்கப்பட்ட இ்டத்றத 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

48. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வபருந்கை வசனற் 
மனாநதைனாடசி மண்்டலம் 15–ல ெனார்டு எண் 200 வசம்மஞ்வசரி 
சு்னாமி ந்கர் பகுதியில இநது, முஸ்லீம் மறறும் கிறித்தெர்்களுககு 
எ் தனித்தனியனா்க மயனா்ம் அறமப்பது குறித்தும்;

49. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட புனித வதனாறமயனார்மறல 
ஒனறியம், வபரும்பனாக்கம் ஊைனாடசியில உள்ை தமிழநனாடு 
குடிறச மனாறறு ெனாரியப் பகுதியில சமுதனாய நலக கூ்டம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

50. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட புனித வதனாறமயனார்மறல 
ஒனறியம், வபரும்பனாக்கம் ஊைனாடசியில உள்ை தமிழநனாடு 
குடிறச மனாறறு ெனாரியப் பகுதி்கறை வபருந்கை வசனற் 
மனாந்கைனாடசியு்டன இறணப்பது குறித்தும்;

51. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வசனாழிங்கநலலூர் 
முதல வம்டெனாக்கம் வசலலும் சனாறலறய அ்கலப்படுத்துெது 
குறித்தும்;

52. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வம்டெனாக்கம் வசலலும் 
சனாறலயில அறமநதுள்ை நூக்கம்பனாறையம் சனாறல, 
ஜலலற்டயனானவபடற்ட சனாறலககு வசலலும் சநதிப்பில 
உயர் மட்ட வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

53. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வசம்மஞ்வசரி முதல 
நூக்கம்பனாறையம் வசலலும் சனாறலயில சு்னாமி ந்கர் 
குடியிருப்பு அருகில மறழநீர் வசலல சனாறலயின குறுகவ்க 
பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ்]



 579

2020 ஜனவரி 9]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

54. வசனாழிங்கநலலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வபருந்கை வசனற் 
மனாந்கைனாடசி மண்்டலம் 14–ல உள்ை்டஙகிய உள்ை்கைம், 
புழுதிெனாக்கம், மடிப்பனாக்கம் ஆகிய பகுதி்களில மின்ழுத்தம் 
அதி்கமனா்க உள்ைதனால பள்ளிக்கைறண பகுதியில உள்ை 
சர்வெ எண் 24/4, 23/3 அ்டஙகிய அைசுககு வசனாநதமனா் அநத 
இ்டத்தில துறண மின நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் 
ஆர்.டி. அைசு அெர்்கள்.

டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ் 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. கு. பிச்சனாண்டி அெர்்கள். 

திரு. கு. பிசசாண்டி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட 
எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. வதனவபண்றணயனாறறை வசயயனாறு உ்டன இறணத்து, 
அதிலிருநது நநதன ்கனாலெனாயிற் இறணககும் திட்டம் 
குறித்தும்;

2, கீழவபண்ணனாத்தூர் வதனாகுதிககு புதிதனா்க ்கனாலநற்ட மருத்துெக 
்கலலூரி அறமப்பது குறித்தும்;

3, கீழவபண்ணனாத்தூர் தனாலு்கனா மருத்துெமற்றய தைம் 
உயர்த்துெது குறித்தும்;

4, விெசனாய ்க்டன்கறைத் தள்ளுபடி வசயெது குறித்தும்;
5, திண்டிெ்ம்–கிருஷ்ணகிரி வதசிய வநடுஞ்சனாறல பணி்கறை 

விறைவுபடுத்துெது குறித்தும்;
6, கீழவபண்ணனாத்தூர் வதனாகுதிககுடபட்ட நனாறையூர், அவூர், 

மருத்துெனாம்பனாடி ஆகிய பகுதி்களுககு புதிதனா்க பள்ளிக 
்கட்ட்டங்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

[திரு. எஸ். அைவிநத் ைவமஷ்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அை. சக்கைபனாணி அெர்்கள்.

திரு. அர. சக்்கரோணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. கு. பிச்சனாண்டி அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வெ. ்கவணசன, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அ. நலலதம்பி, இருகற்கயில 
இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. பி. முரு்கன, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. மு.வப. கிரி, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. டி.ஆர்.பி. ைனாஜனா அெர்்கள். 

திரு. டி.ஆர்.பி. ராஜா: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிக்கனா் பயிர்க ்கனாப்பீடடுத் வதனாற்கறய 
பல கிைனாமங்களுககு இனறுெறை ெழஙகுெது குறித்தும்;

2. ்கஜனா புயலனால வீடு்கறை இழநதெர்்களுககு உ்ட்டியனா்க 
வீடு்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

3. மன்னார்குடி வதனாகுதி முழுெதும் பலவெறு இ்டங்களில உள்ை 
பழுதற்டநத சனாறல்கறைச் சீைறமப்பது குறித்தும்;

4. மன்னார்குடி வதனாகுதியில ்கஜனா புயலனால பனாதிக்கப்படடுள்ை 
பள்ளிக ்கட்ட்டங்கள் மறறும் சுறறுச் சுெர்்கறை சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

5. மன்னார்குடி வதனாகுதி, திருமகவ்கனாடற்டயில பனால குளிரூடடும் 
நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

6. மன்னார்குடி ந்கைனாடசியில பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டத்றத 
விறைநது நிறைவெறறுெது குறித்தும்;

7. மன்னார்குடி வதனாகுதி, திருமகவ்கனாடற்ட ஊைனாடசி, திருவமனி 
ஏரிக்கறை நரிககுைெர்்களுககு வீடு்கள் உடப்ட அற்த்து 
அடிப்பற்ட ெசதி்கள் ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;
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8. மன்னார்குடி அைசு வபனாககுெைத்து பணிமற்யில 
இயக்கப்படடு ெரும் பறழய பழுதற்டநத வபருநது்கறை 
மனாறறி புதிய வபருநது்கறை இயககுெது குறித்தும்;

9. மன்னார்குடி வதனாகுதியில பலவெறு இ்டங்களில கூடுதலனா்க 
குடிநீர் ெழஙகுெது குறித்தும்;

10. இயறற்க வெைனாண்றமறய ஊககுவிககும் ெற்கயில அதறவ்க் 
தனிப் பிரிவு அறமப்பது குறித்தும்;

11. இைசனாய் உைங்களி்னால மக்களுககு ஏறபடும் உபனாறத்கறைத் 
தவிர்ப்பது குறித்தும்;

12. மன்னார்குடியில உள்ை அற்த்து நீர்நிறல்கறையும் தூர் 
ெனாருெது குறித்தும்;

13. மன்னார்குடியில விறசத்தறி வதனாழிலனாைர்்களின 
ெனாழெனாதனாைத்றதப் வபருக்க அெர்்களுககு சிைப்பு சலுற்க்கள் 
வ்கனாடுப்பது குறித்தும்;

14. சிறுதனானிய ெற்க்கறைப் பயிரிடும் விெசனாயி்களுககு ஊக்கத் 
வதனாற்கயும் ெடடியிலலனா ்க்டனும் ெழஙகுெது குறித்தும்;

15. ்கனாவெரியில பலவெறு இ்டங்களில தடுப்பறண்கள் அறமத்து 
்கனாவெரி ்க்டலில ்கலப்பறத நிறுத்தி நிலத்தடி நீர் மட்டத்றத 
உயர்த்துெது குறித்தும்;

16. வ்டல்டனாவில பனாயும் ஆறு்களில உள்ை அற்த்து பனாச் மதகு 
வைகுவலட்டர்்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

17. மன்னார்குடி–படடுகவ்கனாடற்ட அ்கல இையில பனாறத 
திட்டத்றத விறைநது முடிப்பது குறித்தும்;

18. மன்னார்குடியில புதிய டிஜிட்டல நூல்கம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

19. மன்னார்குடியில விெசனாயி்களின விறை வபனாருட்களுககு 
மதிப்புக கூடடும் ெற்கயில விெசனாயம் சனார்நத வதனாழிறவபடற்ட 
அறமப்பது குறித்தும்;

20. முதல தறலமுறை பட்டதனாரி்களுககு அைசு வெறலயில 
முனனுரிறம அளிப்பது குறித்தும்;

21. மன்னார்குடியில அைசு வபருநது நிறலயத்றத புதுப்பித்து 
நவீ்மயமனாககுதல குறித்தும்;

22. மன்னார்குடியில ஒருஙகிறணநத நீதிமனைம் அறமத்திடுதல 
குறித்தும்;

[திரு. டி.ஆர்.பி. ைனாஜனா]
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23. மன்னார்குடி ந்கரில சடடுருடடி ெனாயக்கனாறல தூர் ெனாரி 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

24. மன்னார்குடியில புதிய அைசு ம்களிர் ்கறலக ்கலலூரி 
அறமப்பது குறித்தும்;

25. மன்னார்குடியில புதிய விெசனாயக ்கலலூரி அறமப்பது 
குறித்தும்;

26. நீ்டனாமங்கலம் வபரூைனாடசியில புதிய வபருநது நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

27. நீ்டனாமங்கலத்தில இையிலவெ வமம்பனாலத்திற்கனா் பணி்கள் 
துெஙகுெது குறித்தும்;

28. நீ்டனாமங்கலம் ஒனறியம், ெடுவூர் ஏரியில உள்ை விடுபட்ட 
பகுதி்கறை முழுறமயனா்க தூர் ெனாரி ்கறை்கறை பலப்படுத்தி 
தடுப்பறண்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

29. மன்னார்குடி ந்கரில ்கர்த்தநனாதெபுைம் பனாலத்றத புதுப்பித்து 
்கடடுெது குறித்தும்;

30. மன்னார்குடி ந்கரில புதிய உள்விறையனாடடு அைங்கம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

31. மன்னார்குடி, ஆர்.பி. சிெம் ந்கரில சிறு விறையனாடடுப் பூங்கனா 
மறறும் உ்டறபயிறசி றமயம் அறமப்பது குறித்தும்;

32. ம்கனாவதெப்படடிணம்–்கருெனாககுறிச்சி இற்டவய ்கனாட்டனாறறின 
குறுகவ்க பனாலம் ்கடடுெது குறித்தும்;

33. மன்னார்குடி ந்கரின பிைம்மனாண்்டமனா் அரித்திைனாநதி 
வதப்பககுைத்றத சீைறமத்து சுறறுலனாத்தலமனா்க மனாறறுெது 
குறித்தும்;

34. மன்னார்குடி வதனாகுதியில வ்கனாடடூர் ஒனறியம், வதறகு 
வதனபறை–பனாறலயூர் இற்டவய புதிய பனாலம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

35. மன்னார்குடி வதனாகுதியில பலவெறு இ்டங்களில நிலவி ெரும் 
பட்டனா பிைச்சிற்்களுககு தீர்வு ்கனாண்பது குறித்தும்;

36. மன்னார்குடியில அைசு பனாலிவ்டகனிக துெஙகுெது குறித்தும்;
37. மன்னார்குடி வதனாகுதியில எ்டகீறழயூர், வதனபறை, ைனாயபுைம், 

வநடுெனாகவ்கனாடற்ட, ்கர்ணனாவூர் ஆகிய ஊைனாடசி்களில 
்கனாலநற்ட மருத்துெமற் அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. டி.ஆர்.பி. ைனாஜனா]
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38. மன்னார்குடி வதனாகுதி, ்கறவ்கனாவில–்கருவெலஙகுைம் மறறும் 
இற்டயர்-எம்வபத்தி வபனானை கிைனாமங்களுககு புதிய அைசு 
வபருநது ெசதி ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

39. வ்கனாவிலவெண்ணி–ந்கர்–ெனாசுவதெமங்கலம்–நைசிங்கமங்கலம்–
சித்தமலலி ெழியனா்க நீ்டனாமங்கலத்திறகு புதிய அைசு வபருநது 
ெசதி ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன அெர்்கள்.

திரு. இரா. தஜயராைகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. டி.ஆர்.பி. ைனாஜனா அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் 
(திருமதி) பூஙவ்கனாறத, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. உ. மதிெனாணன அெர்்கள். 

திரு. உ. ைதிவாைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீழவெளூர் வபரூைனாடசியில அறமநதுள்ை 
இையிலவெ சநதிப்பு (Railway Junction)–ல வமம்பனாலம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

2. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீழவெளூர் வபரூைனாடசியில பனாதனாை 
சனாக்கற்டத் திட்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

3. கீழவெளூர் வதனாகுதியில ்கஜனா புயலனால பனாதிக்கப்படடு 
வசதமற்டநத வீடு்களுககு பதிலனா்க ்கனானகிரீட வீடு்கள் 
்கடடித்தருெது குறித்தும்;

4. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீழவெளூர் வபரூைனாடசியில ெனா்டற்கக 
்கட்ட்டத்தில இயஙகி ெரும் நூல்கத்திறகு புதிதனா்க ்கட்ட்டம் 
்கடடுெது பறறியும்;

5. கீழவெளூர் வதனாகுதி, தறலஞனாயிறு ஒனறியம், வ்கனாைப்பனாடு 
அைசு உயர்நிறலப் பள்ளிககு இைண்டு ெகுப்பறை்களு்டனகூடிய 
்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

[திரு. டி.ஆர்.பி. ைனாஜனா]
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6. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீறழயூர் ஒனறியம், ்கனாவமஸ்ெைம் 
மீ்ெ கிைனாமத்தில ்க்டறசீறைத்தனால ஏறபடும் மண் அரிப்றபத் 
தடுப்பதறகு தூண்டிலெறைவு அறமப்பது குறித்தும்;

7. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீறழயூர் ஒனறியம், ்கனாவமஸ்ெைம் மீ்ெ 
கிைனாமத்தில சககிலியன ெனாயக்கனால மு்கத்துெனாைத்தில மீன 
இைஙகுதைம் அறமப்பது குறித்தும்;

8. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீறழயூர் ஒனறியம், ்கனாவமஸ்ெைம் 
ஊைனாடசி, ஏரி தி்டல ஏரிறய தூர் ெனாரி மறழநீறைச் வசமிப்பது 
குறித்தும்;

9. கீழவெளூர் வதனாகுதியில கீறழயூர் ஒனறியம், நனாற்க ஒனறியம், 
தறலஞனாயிறு ஒனறியம், கீழவெளூர் ஒனறியம் ஆகிய அற்த்து 
பகுதி்களிலும் ்க்டல நீறைக குடிநீைனாககும் திட்டம் (Plant) 
அறமப்பது குறித்தும்;

10. கீழவெளூர் வதனாகுதியில வதனாழிறசனாறல அறமப்பது குறித்தும்;
11. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீறழயூர் ஒனறியம், வெடற்டக்கனாைன 

இருப்பு ஊைனாடசி, ்கற்டத்வதருவில உயர் மின வ்கனாபுை விைககு 
அறமப்பது குறித்தும்;

12. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீழவெளூர் வபரூைனாடசியில புதிய 
வபருநது நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

13. கீழவெளூர் வதனாகுதி, கீழவெளூறைத் தறலறமயி்டமனா்கக 
வ்கனாண்டு தனாலு்கனா குறைவியல நீதிமனைம் அறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஆர். ்கனாநதி அெர்்கள்.

திரு. ஆர். ்காந்தி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர்  
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. உ. மதிெனாணன அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வம.ஆ. ஆண்டி அம்பலம், இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. நனா. ்கனார்த்திக, இருகற்கயில 
இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஆர். ்கவணஷ் அெர்்கள். 

[திரு. உ. மதிெனாணன]
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திரு. ஆர். ்ககைஷ்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட 
எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. நீலகிரி மனாெட்டம் முழுெதும் வீடிலலனா ஏறழ மக்கள் 
்கடடியுள்ை அஙகீ்கனாைமிலலனாத வீடு்கறை ெைனமுறைப்படுத்தி 
(one time settlement) ெழஙகுெது குறித்தும்;

2. உத்கமண்்டலம் ந்கைனாடசிககுடபட்ட பகுதி்களில அதி்க 
அைவில பனாது்கனாப்புப் வபட்ட்க ெசதியு்டன குளிககும் ெசதியும் 
உள்ை நவீ் ்கட்டண ்கழிப்பி்டங்கள் அறமக்க வெண்டியது 
குறித்தும்;

3. உத்கமண்்டலம் ந்கைனாடசிப் பகுதியிலுள்ை முககிய சுறறுலனா 
தலங்களில அடிப்பற்ட ெசதி்கள் வமறவ்கனாள்ெதறகு ஏதுெனா்க 
அப்பகுதி்களிலிருநது கிற்டககும் ெருெனாயில வபரும்பஙற்க 
ந்கைனாடசிககு ஒதுக்க வெண்டியது குறித்தும்;

4. உத்கமண்்டலத்தில அைசு வபனாறியியல வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
அறமப்பது குறித்தும்;

5. உத்கமண்்டலத்தில ந்கைனாடசிககுடபட்ட பகுதி்களில 
பழுதற்டநதுள்ை சனாறல்கறை சீைறமப்பது குறித்தும்;

6. உத்கமண்்டலம் ந்கைனாடசிககுடபட்ட R.K.புைம் முதல பிஷப் 
்டவுன ெறை, குருசடி முதல BLF ெறை, றமசூர் வைனாடு முதல 
டிங்கள்்டன ெறை, வ்கனாலப்றலன சனாறல, பனாலிவ்டகனிக 
சனாறல ஆைம்பப் பள்ளி முதல குளிச்வசனாறல ெறை உள்ை 
சனாறல்கறை சீர்வசயெது குறித்தும்;

7. உத்கமண்்டலம் ந்கைனாடசிககுடபட்ட எலிக்கஸ் சனாறல water 
tank முதல எலிக்கஸ் ெறை ்கனாநதுர் முகவ்கனாணம் முதல 22 
ெனார்டு ்கற்ட ெறை ்கரும்பு்கள் ெறைவு முதல பட்டயர் ெறை 
உள்ை சனாறல்கறை சீைறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

8. நீலகிரி மனாெட்டத்தில பச்றச வதயிறலககு குறைநதபடச 
விறலயனா்க ரூ.30 நிர்ணயம் வசயெது குறித்தும்;

9. நீலகிரி மனாெட்டத்தில உள்ை படு்கர் இ்மக்கறை ஆதிெனாசி்கள் 
படடியலில வசர்ப்பது குறித்தும்; 

10. உத்கமண்்டலத்தில வ்கபிள் ்கனார் ெசதி ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;
11. நீலகிரி மனாெட்டத்தில இனவ்கனாசர்வ் மூலம் உறபத்தி 

வசயயப்படும் ஊடடி வதயிறலறய பிை மனாநிலங்களுககும் 
ஏறறுமதி வசயது அதி்க விறல கிற்டக்க வெண்டியது குறித்தும்;
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12. நீலகிரி மனாெட்டத்தில உள்ை 15 கூடடுைவு வதயிறலத் 
வதனாழிறசனாறல்களுககு நவீ் இயநதிைங்கள் ெழஙகி பச்றச 
வதயிறலககு அதி்க விறல கிற்டப்பது குறித்தும்; 

13. நீலகிரி மனாெட்டத்தில உள்ை கிைனாமங்களில சுறறித் திரியும் 
குைஙகு்கறைப் பிடித்து ெ்த்தில விடுெது குறித்தும்;

14. நீலகிரி மனாெட்டத்தில ெ் விலஙகு்கைனால ஏறபடும் உயிர்ச் 
வசதங்கறைத் தடுப்பது குறித்தும்;

15. உத்கமண்்டலம் ந்கைனாடசி, ெனார்டு எண் 22, வைனாகினி திவயட்டர் 
பினபுைம் மறறும் புதுந்கர் அருநததியர் ்கனாலனியில தடுப்புச் 
சுெரு்டன கூடிய சிவமனட சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

16. நீலகிரி மனாெட்டத்தில ெசித்து ெரும் ஈழுெதியனா மக்களுககு 
உ்ட்டியனா்க சனாதி சனானறிதழ ெழங்க வெண்டியது குறித்தும்;

17. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, குநதனா தனாலூ்கனா, குநதனா ஊைனாடசி, 
கீழகுநதனா வபரூைனாடசி, முள்ளிகூர் ஊைனாடசி, பிகடடி 
வபரூைனாடசிப் பகுதி்களில உள்ை கிைனாமங்களுககு சீைனா் 
குடிநீர் விநிவயனா்கம் வசயய வ்கைனாகுநதனா ெைனா்கபள்ைம் ஆறறில 
தடுப்பறண ்கடடி குடிநீர் ெழஙகுெது குறித்தும்;

18. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, குநதனா ஊைனாடசி, கிண்ணகவ்கனாறை 
கிைனாமத்தில சித்த மருநத்கம் அறமப்பது குறித்தும்;

19. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, குநதனா ஊைனாடசி, கிண்ணகவ்கனாறை 
முதல வ்கத்றத ெறை இறணப்புச் சனாறல அறமக்க வெண்டியது 
குறித்தும்;

20. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, நஞ்சநனாடு ஊைனாடசி, வமலவ்கௌஹடடி 
கிைனாமத்தில வ்கனாலகீரின பனாம் அருகிலுள்ை தடுப்பறணறய 
சீைறமத்து புதிதனா்க குடிநீர் ெழஙகுெது குறித்தும்;

21. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, ்கககுச்சி ஊைனாடசி, ஒன்தூறல 
சுடு்கனாடு ெறை மறறும் வ்கத்தி வபரூைனாடசி, வ்கச்சி்கடடி சனாறல 
முதல முக்கடடி சனாறல ெறை உள்ை சனாறல்கறை சிவமனட 
சனாறல்கைனா்க அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

22. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதியில ்கககுச்சி ஊைனாடசி, ்கககுச்சி 
வபருநது நிறுத்தம் முதல பண்வண்கல ெறை, கூக்கல ஊைனாடசி, 
கூக்கயவதனாறை பிைதனா் சனாறல முதல உயிலடடி விறையனாடடு 
றமதனா்ம் ெறை, கூக்கல ஊைனாடசி, கூக்கயவதனாறை பிைதனா் 
சனாறல முதல அத்தி்கம்றப தட்டமுககு ெறை, தும்மணடடி 
ஊைனாடசி, ்கம்படடி ஊர் முதல குடிநீர் ஆதனாைம் ெறை, 
வமனாகி்கல கிைனாமம் முதல மடித்வதனாறை சநதிப்பு ெறை தனார்ச் 
சனாறல்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. ஆர். ்கவணஷ்]
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23. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதி, எப்பநனாடு ஊைனாடசி, வ்கங்கமுடி 
முதல உப்பட்ட்டனா ெறை, எப்பநனாடு ஊைனாடசி, வ்கங்கபனா்டனா 
முதல ஒைெனா்டனா ெறை சிறிய பனாலங்களு்டன தனார்ச் சனாறல்கள் 
அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

24. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதியில ்க்டநனாடு ஊைனாடசி, சின்குனனூர், 
வபநதடடி முதல மலலிவ்கனாறை ெறை வதனாட்டவபட்டனா 
ஊைனாடசி, தறலகுநதனா முதல எப்பநனாடு ஊைனாடசி, வ்கங்கமுடி 
ெறை வநடுஞ்சனாறலத் துறை சனாறல்கறை அ்கலப்படுத்தி தனார்ச் 
சனாறல்கைனா்க அறமப்பது குறித்தும்;

25. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதியில தூவ்ரி ஊைனாடசி, வ்கலலிமநது 
முதல ஊர்மறல உள்ை இறணப்புச் சனாறலறய தனார்ச் 
சனாறலயனா்க அறமப்பது குறித்தும்;

26. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதியில குநதனா தனாலு்கனா, மஞ்சூரில 
பலவதனாழிலநுடபக ்கலலூரி (பனாலிவ்டகனிக) அறமப்பது 
குறித்தும்;

27. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதியில குநதனா ெட்டம், மஞ்சூரில 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் (ITI) அறமப்பது குறித்தும்;

28. உத்கமண்்டலம் வதனாகுதியில தூவ்ரி ஊைனாடசி, அணிகவ்கனாறை 
கிைனாமம் வதனாட்டணியில தடுப்பறண ்கட்ட ெ்த் துறை 
அனுமதி ெழஙகுெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி 
எஸ். விஜயதைணி அெர்்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஆர். ்கவணஷ் அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. V. வசநதில பனாலனாஜி, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அ.வச. விலெநனாதன அெர்்கள். 

திரு. அ.தச. வில்வநாென: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

[திரு. ஆர். ்கவணஷ்]
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“1. ஆம்பூர் வதனாகுதிககு சட்டமனை உறுப்பி்ர் அலுெல்கக 
்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

2. ஆம்பூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வபர்ணனாம்படடு ஊைனாடசிககு 
ஒவ்க்க்கல கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினகீழ குடிநீர் 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

3. ஆம்பூர் வதனாகுதி, மனாதனுனார் ஊைனாடசி ஒனறியத்தில 
விடுபடடுள்ை 19 ஊைனாடசி்களுககு ஒவ்க்க்கல கூடடுக 
குடிநீர்த் திட்டத்றத விரிெனாக்கம் வசயது தை வெண்டியது 
குறித்தும்;

4. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆலங்கனாயம் ஒனறியத்திறகுடபட்ட 5 
ஊைனாடசி்களில ஒவ்க்க்கல கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்றத 
விரிெனாக்கம் வசயய வெண்டியது குறித்தும்;

5. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆம்பூர் அைசு மருத்துெமற்றய தனாலு்கனா 
மருத்துெமற்யனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

6. ஆம்பூர் அைசு மருத்துெமற்யில உள்ை பிவைத பரிவசனாதற் 
அறைறய குளிர்சனாத் ெசதி வசயெது குறித்தும்;

7. ஆம்பூர் அைசு மருத்துெமற்யில சர்க்கறை வநனாய மருநது 
கூடுதலனா்க ெழஙகுெது குறித்தும்; 

8. ஆம்பூர் வதனாகுதி, மனாதனூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், நனாயக்கவ்ரி 
ஊைனாடசியில அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் புதியதனா்க 
துெஙகுெது குறித்தும்;

9. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆலங்கனாயம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வெலிதிகிமனாணி வபண்்டனா ஊைனாடசியில அைசு ஆைம்ப 
துறண சு்கனாதனாை நிறலயம் புதியதனா்க துெககுெது குறித்தும்;

10. ஆம்பூர் வதனாகுதி, மனாதனூர் ஒனறியம், ஆச்னாம்படடு, 
வபரியனாஙகுப்பம், நனாயக்கவ்ரி அைசு உயர்நிறலப் பள்ளி்கறைத் 
வமலநிறலப் பள்ளி்கைனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

11. ஆம்பூர் வதனாகுதி, வபர்ணனாம்படடு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
வமல்கனாணனாஙகுப்பம், வமலமிட்டனாைம் அைசு உயைநிறலப் 
பள்ளி்கறை வமலநிறலப் பள்ளி்கைனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

12. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆம்பூர் ந்கரில ஏ.்கஸ்பனா பகுதியில உள்ை 
அைசு உயர்நிறலப் பள்ளிறய வமலநிறலப் பள்ளியனா்கத் தைம் 
உயர்த்தக வ்கனாருதல.

13. ஆம்பூர் வதனாகுதி, மனாதனூர் பகுதியில புைக ்கனாெல நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. அ.வச. விலெநனாதன]
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14. ஆம்பூர் வதனாகுதி, சனானவைனார் குப்பம் முதல ்கனனி்கனாபுைம் 
ெறை பனாலனாறறிற் ஒடடி புைெழிச் சனாறல அறமப்பது 
குறித்தும்;

15. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆம்பூர் வநடுஞ்சனாறலறய விரிெனாக்கம் 
வசயது சனானவைனார்குப்பம் முதல வ்கனாவிநதனாபுைம் ெறை 
வதனாஙகும் வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

16. ஆம்பூர் வதனாகுதி, சின்ெரி்கம், விெசனாய கூடடுைவுச் 
சங்கத்திறகு உடபட்ட மிட்டனாைம் ஊைனாடசி, குட்டசனதுரில 
இயஙகும் றபைபலலி நியனாய விறலக ்கற்டயிற் சிைப்பு 
அனுமதியு்டன திைப்பது குறித்தும்;

17. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆச்னாம்படடிலிருநது நனாயக்கவ்ரிககு 
தனார்ச் சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

18. ஆம்பூர த்தாகுதி, ஆம்பூர ந்கராட்சி, 28–வது வாரடு,  
்சானி்கணவாய்தைடு (்கம்பித்கால்டல) என்ற ைடலயடிவாரததில் 
்தடுப்படண ்கட்டுவது குறிததும்; 

19. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆம்பூர் ந்கைனாடசியில அம்ருத் திட்டத்தினகீழ 
குடிநீர்ப் பணி்கள், பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டப் பணி்கைனால 
பனாதிக்கப்பட்ட சனாறல்கறைச் சீைறமப்பது குறித்தும்;

20. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆம்பூர் ந்கைனாடசியில 5, 6, 10, 12 
ெனார்டு்களுககுடபட்ட ஓஏஆர் திவயட்டர் அருகில 
்கனாணனாறறில தடுப்புச் சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

21. ஆம்பூர் வதனாகுதி, மினனூர்–ெ்ட்கறை இற்டவய குடியனாத்தம் - 
கிரிெனாணியம்பனாடி சனாறலயில பனாலனாறறின குறுகவ்க நபனார்டு 
(அ) கிைனாமச் சனாறல்கள் திட்டத்தில உயர்மட்டப் பனாலம் 
அறமப்பது குறித்தும்; 

22. ஆம்பூர் வதனாகுதி, ஆம்பூரில நற்டவபறும் மு்கனாம் சனார்பு 
நீதிமனைத்றத நிைநதை சனார்பு நீதிமனைமனா்க மனாறறுெது 
குறித்தும்;

23. ஆம்பூர் வதனாகுதி, மனானூர் ஊைனாடசி ஒனறியம், நனாயக்கவ்ரி 
ஊைனாடசியில ்கனாமனூர் தடடு கிைனாமத்தில பகுதிவநை ்கற்ட 
சிைப்பு அனுமதியு்டன துெககுெது குறித்தும்;

24. ஆம்பூர் வதனாகுதியில அைசு வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி மறறும் 
ம்களிர் ்கறல அறிவியல ்கலலூரி புதியதனா்க துெககுெது 
குறித்தும்;

[திரு. அ.வச. விலெநனாதன]
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25. ஆம்பூர் வதனாகுதிககுடபட்ட மிட்டனாைம் ஊைனாடசி, றபைபலலி 
அடுத்த ஊட்டல வதெஸ்தனா்த்றத சுறறுலனா தலமனாககுெது 
குறித்தும்;

26. ஆம்பூர் வதனாகுதி, வபர்ணனாம்படடு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
மிட்டனாைம் ஊைனாடசி, கீழ மிட்டனாைம் ஆதி திைனாவி்ட 
குடியிருப்புப் பகுதியில சமுதனாயக கூ்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

27. ஆம்பூர் வதனாகுதி, வபர்ணனாம்படடு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
மிட்டனாைம் ஊைனாடசி, கீழமிட்டனாைம் புதுமற்யில 
்கனாட்டனாறறு வெள்ைம் ஊருககுள் நுறழெறதத் தடுக்க தடுப்புச் 
சுெர் ்கடடுெது குறித்தும்;

28. ஆம்பூர் வதனாகுதி, வபர்ணனாம்படடு ஊைனாடசி ஒனறியம், 
மிட்டனாைம் ஊைனாடசியில புதுமற் அண்ணனா ந்கர் பகுதியில 
ஆதி திைனாவி்டர்்களுககு 30,000 லிட்டர் வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி புதியதனா்க ்கடடுெது குறித்தும்;

29. ஆம்பூர் வதனாகுதி, வபர்ணனாம்படடு ஒனறியம், வதெலனாபுைம் 
ஊைனாடசி, ்கனாமைனாஜபுைம் ஆதி திைனாவி்ட மக்களுககு 30,000 
லிட்டர் வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி ்கடடுெது குறித்தும்;

30. ஆம்பூர் வதனாகுதி, மனாதனூர் ஒனறியம், பனாலூர் ஊைனாடசி, ஆர்.
படடி கிைனாமத்தில 30,000 லிட்டர் வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி ்கடடுெது குறித்தும்;

31. ஆம்பூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வபர்ணனாம்படடு ஒனறியம், 
மிட்டனாைம்–வமலூர் அைசு உயர்நிறலப் பள்ளி மறறும் 
மனாதனூர் ஒனறியம், மினனூர் அைசு உயர்நிறலப் பள்ளி ஆகிய 
பள்ளி்களுககு சுறறுச் சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

32. ஆம்பூர் வதனாகுதி, வபர்ணனாம்படடு ஒனறியம், வ்கனாலலகுப்பம் 
அைசு உயர்நிறலப் பள்ளிககு கூடுதல ெகுப்பறைக ்கட்ட்டம் 
்கடடுெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஆ. ம்கனாைனாஜன அெர்்கள்.

திரு. ஆ. ை்காராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அ.வச. விலெநனாதன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

[திரு. அ.வச. விலெநனாதன]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
்டனாக்டர் ப. சைெணன அெர்்கள். 

டாக்டர் ே. சரவைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. பள்ளிககூ்டங்கறை சீைறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;
2. மருத்துெமற்்கறை வமம்படுத்த வெண்டியது குறித்தும்;
3. குடிமைனாமத்துப் பணி்கறை முறைப்படுத்துெது குறித்தும்;
4. ந்கர்ப்புைங்களில ்கண்்கனாணிப்பு ்கனாமிைனா வபனாருத்துெது குறித்தும்;
5. பலவெறு துறை்களில ்கனாலிப் பணியி்டங்கறை நிைப்புெது 

குறித்தும்;
6. எயம்ஸ் மருத்துெமற் அறமப்பதற்கனா் பணிறை 

விறைவுபடுத்துெது குறித்தும்;
7. மதுறை விமனா் நிறலய விரிெனாக்கப் பணி்கறை 

விறைவுபடுத்துெது குறித்தும்;
8. ெ்டபழஞ்சியில IT Park அறமககும் பணிறய மீண்டும் 

வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார் அெர்்கள்.

திரு. ்க.சு. சரவைக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் ப. சைெணன அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஆர். ்கனாநதி அெர்்கள். 

திரு. ஆர். ்காந்தி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட 
எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில இைனாணிப்வபடற்ட 
ந்கைனாடசியில வபனாழுதுவபனாககு பூங்கனாவும், நவீ் வபருநது 
நிறலயமும் அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;
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2. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில ைனாணிப்வபடற்ட I.V.P.M. 
்கனாலநற்ட வதனாறறு தடுப்பு மருநது தயனாரிப்பு நிறலயத்தில 
உள்ை ்கனாலியி்டத்தில ்கனாலநற்ட மருத்துெக ்கலலூரி அறமக்க 
வெண்டியது குறித்தும்;

3. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில நவ்லனாக விெசனாயப் பண்றண 
பகுதியில விெசனாயக ்கலலூரி அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

4. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில விடுபட்ட ஊை்கக 
குடியிருப்பு்களில வெலூர் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் இைண்்டனாம் 
்கட்டத் திட்டத்தில வசர்க்க வெண்டியது குறித்தும்;

5. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில அம்மூர்–வசனாளிங்கர் 
வநடுஞ்சனாறலயில எல.எப்.சி பள்ளி அருகில மறழநீர் 
ெடி்கனாலெனாய அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

6. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில நவ்லனாக பகுதி மக்களின 
குடியிருப்பு்களுககு வீடடுமற்ப் பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

7. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில, சிப்்கனாட பகுதியில இயஙகி 
ெரும் ESI மருத்துெமற்றய (வதனாழிலனாைர் ஈடடுறுதி 
மருத்துெமற்) தறவபனாது சிப்்கனாட ைனாணிப்வபடற்ட பகுதியில 
பணியனாறறும் வபண் வதனாழிலனாைர்்கள் மறறும் வதனாழிலனாைர்்கள் 
பயனபனாடடிறகு உள்வநனாயனாளி்கள் சிகிச்றச வபறும் ெற்கயில 
மனாறை வெண்டியது குறித்தும்;

8. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில பனாலனாறறு ்கறைவயனாைம்  
உள்ை நீர்ெை ஆதனாை அறமப்பு்கறை வபனாதுப் பணித் 
துறைமூலம் தூர் ெனாருெது குறித்தும்;

9. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில வமலவிஷனாைம்–வதனாங்கல 
இறணப்பு பனாலத்திலிருநது திருெலம் பனாலம் வதசிய 
வநடுஞ்சனாறல ெறையிலனா் இறணப்புச் சனாறலறய புதியதனா்க 
அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

10. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில ெனாலனாஜனாப்வபடற்ட–
இைனாணிப்வபடற்ட–வமலவிஷனாைம் ஆகிய ந்கைனாடசி்களில 
பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டம் நிறைவெறை வெண்டியது 
குறித்தும்;

11. இைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில சிப்்கனாட பகுதியில 
மூ்டப்படடுள்ை தமிழநனாடு குவைனாறமட வ்கமிக்கலஸ் 
நிறுெ்த்தில உள்ை குவைனாமிய ்கழிவு்கறை அ்கறறுெது 
குறித்தும்;

[திரு. ஆர். ்கனாநதி]
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12. ைனாணிப்வபடற்ட வதனாகுதியில நவ்லனாக வ்கனா்டவதனாப்பு ஏரிறய 
நீர் வதங்கனாதெண்ணம் உலர் தனறமயனாககுதல குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.எஸ். மூர்த்தி அெர்்கள்.

திரு. க்க.எஸ். மூர்ததி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஆர். ்கனாநதி அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன அெர்்கள். 

திரு. கஜ.எல். ஈஸ்வரப்ேன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ஆற்கனாடு ந்கைனாடசிககு புைெழிச் சனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;

2. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ஆற்கனாடு ந்கைனாடசியில உள்ை மூனறு 
்கனாலெனாய்கறை தூர் ெனாரி ்கனாலெனாய ்கடடுெது குறித்தும்;

3. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ஆற்கனாடு ந்கைனாடசியில உள்ை அைசு 
மருத்துெமற்றயத் தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

4. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ஆற்கனாடு ந்கைனாடசியில 
பனாலனாறைங்கறையில ்கழிவுநீர் ்கலப்பறதத் தடுப்பது 
குறித்தும்;

5. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ஆற்கனாடு ந்கைனாடசியில உள்ை ஆதி திைனாவி்டர் 
்கனாலனி மறறும் முஸ்லீம் சிறுபனானறமயி்ர் பகுதியில உள்ை 
சனாறல்கள் மறறும் ்கனாலெனாய ்கடடும் பணி்கள் துெஙகுெது 
குறித்தும்;

6. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ஆற்கனாடு ந்கைனாடசியில உள்ை வபருநது 
நிறலயம் விரிெனாக்கம் குறித்தும்;

7. வெலூர் மனாெட்டத்றத மூனைனா்கப் பிரித்து ஆற்கனாடு, 
ைனாணிப்வபடற்ட, வசனாளிங்கர், அைகவ்கனாணம் ஆகியெறறை 
உள்ை்டககி ைனாணிப்வபடற்ட மனாெட்டம் எனறு அறிவித்தறத 
மனாறறி சரித்திை பு்கழெனாயநத ஆற்கனாடு மனாெட்டம் எனறு 
அறிவிக்க வெண்டியது குறித்தும்;

[திரு. ஆர். ்கனாநதி]



594 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 9

8. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, முதிவயனார் உதவித் வதனாற்க 2006–2011–ல 
இருநதது வபனானறு அஞ்சல துறைமூலம் ெழஙகுெது குறித்தும்;

9. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, திமிரி வபரூைனாடசியில வபருநது நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

10. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, திமிரி வபரூைனாடசிககு புைெழிச்சனாறல 
அறமப்பது குறித்தும்;

11. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, திமிரி வபரூைனாடசியில உள்ை ஆதி திைனாவி்டர் 
்கனாலனி பகுதியில புதிய நியனாய விறலக ்கற்ட அறமப்பது 
குறித்தும்;

12. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, விைனாம்பனாக்கம் வபரூைனாடசியில உள்ை 
அைசி்ர் வமலநிறலப் பள்ளியில புதிய ்கட்ட்டம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

13. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ்கலறெ வபரூைனாடசியில உள்ை அைசி்ர் 
வமலநிறலப் பள்ளியில புதிய ்கட்ட்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

14. ஆற்கனாடு வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து அைசி்ர் வமலநிறல, 
உயர்நிறல, நடுநிறல மறறும் துெக்கப் பள்ளி்களில ்கழிெறை 
அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

15. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, திமிரி வபரூைனாடசியில உள்ை அைசி்ர் 
வமலநிறல, நடுநிறல, துெக்கப் பள்ளி்களில புதிய ்கட்ட்டம் 
்கட்ட வெண்டியது குறித்தும்;

16. ஆற்கனாடு வதனாகுதியில உள்ை கிைனாமப்புை இறைஞர்்கள் வதனாழில 
வதனா்டங்க வதறெயனா் உதவி்கறை அைசு வசயெது குறித்தும்;

17. ஆற்கனாடு வதனாகுதியில 1980 ஆம் ஆண்டு முதல அைசனால 
ெழங்கப்பட்ட பட்டனாக்கள் அைசு பதிவெடடில இ்டம்வபறுெது 
குறித்தும்;

18. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ஆற்கனாடு ஒனறியம், எறசயனூர் ஊைனாடசி, 
திமிரி ஒனறியம், இருஙகூர், ்கலறெபுத்தூர், வெள்ைம்பி, 
ெறையனாத்தூர், வெங்க்டனாபுைம் ஊைனாடசியில–்கணியம்பனாடி 
ஒனறியம், ்கம்மனானவபடற்ட, வமடடுப்பனாறையம், 
்கநதனாழம்படடு, நஞ்சுவ்கனாண்்டனாபுைம், வமனாத்த்கல மூஞ்சுர்படடு 
ஊைனாடசியில ்கனாலநற்ட மருநத்கம் அறமக்க வெண்டியது 
குறித்தும்; 

19. ஆற்கனாடு வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து ஊைனாடசி்களிலும் 
மயனா் பனாறத, சுடு்கனாடு வமம்படுத்த மினெசதி, ஆழதுறைக 
கிணறு, சுறறுச் சுெர் அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

[திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன]
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20. ஆற்கனாடு வதனாகுதியில உள்ை கிைனாமப்புை இறைஞர்்களின 
விறையனாடடுத் திைற் வமம்படுத்த விறையனாடடுத் தி்டல 
அறமக்க வெண்டியது குறித்தும்; 

21. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ்கணியம்பனாடி ஒனறியம், அ.்கடடுபடி 
கிைனாமத்திலும், திமிரி ஒனறியம், ெறையனாத்தூர் ஊைனாடசியிலும் 
புதிய வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமக்க வெண்டியது 
குறித்தும்;

22. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, திமிரி ஒனறியம், ்கனாெனூர் ஊைனாடசியில 
புதிய ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமக்க வெண்டியது 
குறித்தும்;

23. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, திமிரி ஒனறியம், ்கணியனூர் ஊைனாடசியில 
உள்ை அைசி்ர் உயர்நிறலப் பள்ளிறய வமலநிறலப் பள்ளியனா்க 
தைம் உயர்த்த வெண்டியது குறித்தும்;

24. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ்கலறெ வபரூைனாடசியில உள்ை அைசி்ர் 
மருத்துெமற்யில கூடுதல மருத்துெர்்கள் நியமிப்பது குறித்தும்;

25. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ்கணியம்பனாடி ஒனறியம், ்கணியம்பனாடி 
ஊைனாடசியில உள்ை அைசி்ர் இருபனாலர் படிககும் வமலநிறலப் 
பள்ளிறய தனித்தனியனா்க ஆண்்கள் மறறும் வபண்்கள் 
வமலநிறலப் பள்ளியனா்க பிரித்து வசயலபடுத்த வெண்டியது 
குறித்தும்;

26. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, வெலூர் ஒனறியம், பனாலம் மறறும் 
வசங்கனாநத்தம் இற்டவய இறணப்புச் சனாறலறய அறமப்பது 
குறித்தும்;

27. ஆற்கனாடு வதனாகுதியில புதிய அைசு ்கறலக ்கலலூரி அறமப்பது 
குறித்தும்;

28. ஆற்கனாடு வதனாகுதியில புதிய பலெற்க வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
அறமப்பது குறித்தும்;

29. ஆற்கனாடு வதனாகுதி, ்கணியம்பனாடி ஒனறியம், ்கத்தனாழம்படடு 
ஊைனாடசியில உள்ை சிங்கரிவ்கனாயில பகுதியில இருைர் ஜனாதி 
சனானறிதழ ெழஙகுெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி.என.பி. இனபவச்கைன அெர்்கள்.

[திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன]
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திரு. பி.என.பி. இனேகச்கரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி 
எஸ். விஜயதைணி அெர்்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. தமிழ்கத்தில மனாதம் ரூ.7,000/– வதனாகுப்பூதியத்தில பணிபுரிநது 
ெரும் பகுதிவநை ஆசிரியர்்கறை பணி நிைநதைம் வசயது 
்கனாலமுறை ஊதியம் ெழஙகுெது குறித்தும்;

2. தமிழ்கத்தில புதிய வெறலெனாயப்பு்கள் உருெனாககுெது குறித்தும்;
3. வபடவைனால, டீசலுக்கனா் மனாநில ெரிறய குறைப்பது குறித்தும்;
4. தமிழ்க அைசு வபனாறியியல ்கலலூரி்களில தகுநத திைறமயனா் 

புதிய வபைனாசிரியர்்கறை நியமிப்பது குறித்தும்;
5. தமிழ்க அைசு ெருெனாயத் துறையினகீழ ெழங்கல அலுெல்கம், 

வதர்தல பிரிவு ெட்டனாடசியர் அலுெல்கங்களில 10 ஆண்டு்கைனா்க 
வதனாகுப்பூதியங்களில பணிபுரியும் பணியனாைர்்களின சம்பை 
உயர்வு மறறும் பணி நிைநதைம் குறித்தும்;

6. NEET தமிழ்கத்திறகு விலககு அளிக்க வதசிய மருத்துெ ஆறணய 
சட்ட விதி்களில திருத்தம் வ்கனாண்டு ெருெது குறித்தும்;

7. ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்றத ஒருஙகிறணநத சுறறுலனாத்தலமனா்க 
அறிவிப்பது குறித்தும்;

8. தமிழ்க வபரூைனாடசி்களில நிைநதை சு்கனாதனாைப் பணியனாைர்்கள், 
நிைநதை மின விைககு வபனாருத்துபெர்்கள், தண்ணீர் உ்ட்னாள்்கள், 
இைவுக ்கனாெலர்்கள் ஆகிய பணியனாைர்்கள் நியம்ம் குறித்தும்; 

9. மண்பனாண்்டம் தி்ம் வ்கனாண்்டனாடுெது குறித்தும்;
10. வைசன வபனாருட்கள் வீடு வதடி ெரும் திட்டம் குறித்தும்;
11. விெசனாயி்கள் உயிரிழநதனால ரூ.10 இலடசம் இழப்பீடு ெழஙகுெது 

குறித்தும்;
12. முழு மதுவிலககு குறித்தும்;
13. விைெஙவ்கனாடு, கிள்ளியூர், திருெட்டனார் தனாலு்கனாக்களுககு புதிய 

்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;
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14. கிள்ளியூர், திருெட்டனார் தனாலு்கனாக்களுககு (Taluk court) தனாலு்கனா 
நீதிமனைம் அறமப்பது குறித்தும்;

15. மனாந்கைனாடசி, ந்கைனாடசி, வபரூைனாடசி வதர்தல ந்டத்துெது 
குறித்தும்;

16. விைெஙவ்கனாடு வதனாகுதி, வெள்ைஙவ்கனாடு ஊைனாடசி, சிதைனால 
ஊரில அறமநதுள்ை மறலகவ்கனாவிலில சுறறுலனா திருவிழனா 
நற்டவபறுெது குறித்தும்;

17. விைெஙவ்கனாடு வதனாகுதி, வமலபுைம் ஊைனாடசி ஒனறியம், 
மனாஙவ்கனாடு ஊைனாடசி, குைப்பனாறை முதல ்கற்டயனாலமூடு 
வபரூைனாடசி அைங்க நனாடு ெறை சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

18. குழித்துறை ந்கைனாடசி, மனார்த்தனாண்்டம் பகுதிககு பனாதனாை 
சனாக்கற்டத் திட்டம் வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;

19. விைெஙவ்கனாடு வதனாகுதி, இற்டகவ்கனாடு வபரூைனாடசி, 
முலறலயனாறறின குறுகவ்க பலலிககூட்டம் எனை இ்டத்தில 
தடுப்பறண ்கடடுெது குறித்தும்;

20. விைெஙவ்கனாடு வதனாகுதி, ்கற்டயனாலமூடு வபரூைனாடசி, 
வபச்சிப்பனாறை, ஜீவைனா பனாயிண்ட முதல வ்கனாறதயனார் வலனாயர் 
வ்கம்ப் நீர் மின நிறலயம் ெறை சனாறலறயச் சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

21. குழித்துறை, ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், தனாமிைபைணி ஆறு, 
குறுககு தடுப்பறண்கள் (Check dams) ்கடடுெது குறித்தும்;

22. ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், மனார்த்தனாண்்டம், ்கருங்கல சனாறல 
விரிவ்கனாடு இயிலவெ கிைனாசிஙகில வமம்பனாலம் அறமப்பது 
குறித்தும்; 

23. ்கனனியனாகுமரி அைசு மருத்துெக ்கலலூரி மருத்துெமற் 
நனா்கர்வ்கனாவிலில Pay ward அறமப்பது குறித்தும்;

24. விைெஙவ்கனாடு வதனாகுதி, மறலவயனாைச் சனாறல ஓைங்களில 
குடியிருககும் ஏறழ மக்கறை வதனா்டர்நது அநத இ்டத்திவல 
குடியமர்த்த பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும் அறிவிப்பு இலறல.

25. விைெஙவ்கனாடு வதனாகுதி, வெள்ைனாஙவ்கனாடு ஊைனாடசி, சிதைனால 
ஊரில அறமநதுள்ை மறலகவ்கனாவிலில சுறறுலனா திருவிழனா 
நற்டவபறுெது குறித்தும்;

26. நனா்கர்வ்கனாவில மனாந்கைனாடசிககு சுறறுெட்டச் சனாறல (Ring 
Road) அறமப்பது குறித்தும்;

[திருமதி எஸ். விஜயதைணி]
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27. நனா்கர்வ்கனாவில மனாந்கைனாடசிறய Smart City திட்டத்தில 
வசர்ப்பது குறித்தும்;

28. நனா்கர்வ்கனாவில மனாந்கைனாடசியில NH47, NHAI சனாறல்கள் 
சநதிககும் அப்்டனா மனார்கவ்கட மறறும் நனா்கர்வ்கனாவில சநதிப்பு 
இையில நிறலயம் இற்டவய Bus port அறமப்பது குறித்தும்;

29. நனா்கர்வ்கனாவில மனாந்கைனாடசி, மீ்னாடசிபுைம் அண்ணனா  
வபருநது நிறலயம், SETC பணிமற்்கறை ஒருஙகிறணத்து 
அடுககுமனாடி வபருநது நிறலயம், ெனா்க்க ்கனாப்ப்கம்  
அறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஆர். ்கவணஷ் அெர்்கள்.

திரு. ஆர். ்ககைஷ்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி எஸ். விஜயதைணி அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. கு.்க. வசலெம், இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார் அெர்்கள். 

திரு. ்க.சு. சரவைக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. வபரியகுைம் வதனாகுதி, றெற்க அறணறயத் தூர் ெனாருெது 
குறித்தும்;

2. வபரியகுைம் வதனாகுதி, வபரியகுைம் ந்கரில வசலலும் ெைனா்க 
நதியில தடுப்புச் சுெர் அறமப்பது குறித்தும்;

3. வபரியகுைம் வதனாகுதி, மனாெட்ட தறலந்கைமனா் வதனியில 
ஒருஙகிறணநத ஆம்னி வபருநது நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
்டனாக்டர் ப. சைெணன அெர்்கள்.

[திருமதி எஸ். விஜயதைணி]
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டாக்டர் ே. சரவைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ்க.சு. சைெணககுமனார் 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன அெர்்கள். 

திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைரசன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. ்கனாஞ்சிபுைத்தின குடிநீர் வதறெக்கனா்க வசயயனாறறிலிருநது 
குடிநீவைறறும் நிறலயம் அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

2. ்கனாஞ்சிபுைத்தில அைசு ்கறல மறறும் அறிவியல ்கலலூரி 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

3. ்கனாஞ்சிபுைத்தில இயஙகிெரும் மனாெட்ட நீதிமனைம்–II உள்ளிட்ட 
ஒருஙகிறணநத நீதிமனைங்களுககு புதிய ெைனா்க ்கட்ட்டம் 
்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்;

4. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட வபரும்பனாக்கம் கிைனாமத்தின 
அருவ்க பனாலனாறறின குறுகவ்க தடுப்பறண ்கடடுெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

5. ்கனாஞ்சிபுைம் ந்கரிலுள்ை மஞ்சள் நீர் ்கனாலெனாறய பு்ைறமத்து 
சிறு ்கனாலெனாய (வபபி ்க்னால) உ்டன கூடிய சிவமண்ட 
்கனாலெனாயனா்க மனாறறுெது குறித்தும்;

6. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, இலுப்றபபடடு ஊைனாடசி, ைனாஜகுைத்தில 
அறமநதுள்ை அைசு நடுநிறலப் பள்ளிறய உயர்நிறலப் 
பள்ளியனா்கத் தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

7. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில உள்ை வபரும்பனாக்கம் கிைனாமத்தில 
்கனாலநற்ட மருத்துெமற் அறமப்பது குறித்தும்;

8. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, சிறு்கனாவெரிப்பனாக்கம் ஊைனாடசியில 
வஜ.வஜ. ந்கர் பகுதிெனாழ மக்களுககு பட்டனா ெழஙகுெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

9. ்கனாஞ்சிபுைம் வபருந்கைனாடசிறய மனாந்கைனாடசியனா்க தைம் உயர்த்தி 
வமம்படுத்துெதன அெசியம் குறித்தும்;

10. ்கனாஞ்சிபுைத்தில நவீ் ெசதி வ்கனாண்்ட கூடுதல அறை்களு்டன 
கூடிய புதிய விருநதி்ர் மனாளிற்க அறமப்பதன அெசியம் 
குறித்தும்;
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11. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, திருப்புடகுழி ஊைனாடசி, பனாலுவசடடி 
சத்திைத்தில அறமநதுள்ை அைசு பனால குளிரூடடும் நிறலயத்றத 
விரிெனாக்கம் வசயது பதப்படுத்தும் நிறலயம் ஏறபடுத்துெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

12. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, கூைம் ஊைனாடசியில அறமநதுள்ை 
கூைத்தனாழெனார் வ்கனாவில அருகில இைனாமனானுஜருககு நிற்வு 
மண்்டபம் அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

13. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில வதனாழிறவபடற்ட அறமப்பதன 
அெசியம் குறித்தும்;

14. ்கனாஞ்சிபுைம்–றெயனாவூர் சனாறலயில அறமநதுள்ை இைடற்ட 
குடற்ட இடு்கனாடடில நவீ் எரிெனாயு த்க் வமற்ட 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

15. சனாத்தனூர்–வெலூர் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தில 
்கனாஞ்சிபுைத்திறகு ஒரு இறணப்புத் திட்டம் ஏறபடுத்துெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

16. ்கனாஞ்சிபுைத்திறகு ெருற்க தரும் சுறறுலனாப் பயணி்களுககு, 
பயணி்கள் தஙகும் விடுதி அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

17. ்கனாஞ்சிபுைத்தில வபனாதிதருமர் சிறல நிறுவுெதன அெசியம் 
குறித்தும்;

18. ்கனாஞ்சிபுைத்தில நைசிம்ம பலலெர் சிறல அறமப்பதன 
அெசியம் குறித்தும்;

19. வதனானறமயனா் ்கனாஞ்சி மனாந்கரில வதனாலலியல ஆயவு றமயம் 
நிறுவுெதன அெசியம் குறித்தும்;

20. சுறறுலனாத்தலமனா் ்கனாஞ்சிபுைத்தில, சுறறுலனா பயணி்களுககு 
ெழி்கனாடடி (Tourist Guide) பயிறசி றமயம் வதனா்டஙகி, சுறறுலனாத் 
துறைறய வமம்படுத்துெதன அெசியம் குறித்தும்;

21. நியனாய விறலக ்கற்ட்களில ெழங்கப்படும் வபனாருட்கறை 
முறையனா்க ெரிநது ்கடடி (Packing) ெழஙகுெதன அெசியம் 
குறித்தும்;

22. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில உள்ை அற்த்து வபனாதுப் பணித் 
துறைககுச் வசனாநதமனா் ஏரி்களிலும் ்கனானகிரீட மதகு்கள் 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

23. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, ்கனாஞ்சிபுைம் ஒனறியம், சிறு்கனாவெரிப்பனாக்கம் 
ஊைனாடசி, பனாலனாஜி ந்கரில ்கழிவுநீர் சிவமனட ்கனாலெனாய 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;
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24. ்கனாஞ்சிபுைத்தில அறமநதுள்ை அண்ணனா பல்கறலக்கழ்க 
உறுப்பு வபனாறியியல ்கலலூரி்களில கூடுதல வபைனாசிரியர்்கள் 
நியமிப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

25. ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்ட ஆடசியர் ெைனா்க மு்கப்பில திருெள்ளுெர் 
சிறல அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

26. ்கனாஞ்சிபுைத்தில பணியனாறறும் ்கனாெலர்்கள் மறறும் உயர் 
அலுெலர்்களுககு புதிய ்கனாெலர் குடியிருப்பு அறமப்பதன 
அெசியம் குறித்தும்;

27. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, ெனாலனாஜனாபனாத் ஒனறியம், சிறுெனாக்கம் 
ஊைனாடசியில ஊை்க வதனாழிறவபடற்ட அறமப்பதன அெசியம் 
குறித்தும்;

28. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, வ்கனாவிநதெனாடி ஊைனாடசியில 
அறமநதுள்ை தடசிணனாமூர்த்தி வ்கனாவிறலச் சுறறி நிழறகூறை 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்; 

29. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட தனாமல, வமல்கதிர்பூர், மறறும் 
கூைம் ஆகிய இ்டங்களில வநல கி்டஙகு்கள் அறமப்பதன 
அெசியம் குறித்தும்;

30. அைசனால அறிவிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி மனானியத்தின 
அடிப்பற்டயில வநசெனாைர் கூடடுைவுச் சங்கங்களுக்கனா் 
நிலுறெத் வதனாற்கறய உ்ட்டியனா்க ெழஙகுெதன அெசியம் 
குறித்தும்;

31. ்கனாஞ்சிபுைத்தில அறமநதுள்ை படடு ற்கத்தறி வநசெனாைர் 
கூடடுைவுச் சங்கங்களில அதி்க அைவிலனா் இருப்பிற் (Stock) 
குறைத்து, ற்கத்தறி வநசெனாைர்்களுககு வெறல ெனாயப்பிற் 
உறுதி வசயது ஆண்டு முழுெதும் தள்ளுபடி விறபற்ககு 
உத்தைவிடடு அதறகுரிய மனானியம் ெழஙகுெதன அெசியம் 
குறித்தும்; 

32. ்கனாஞ்சிபுைத்தில இயஙகி ெரும் படடு கூடடுைவுச் சங்கங்களின 
விறபற்றயப் வபருககி, இலனாபம் ஈட்ட ெழங்க வெண்டிய 
ஊககுவிப்புத் வதனாற்க (Marketing Incentive) நிலுறெறய 
உ்ட்டியனா்க ெழஙகுெதன அெசியம் குறித்தும்;

33. தனாமல ஏரியின நீர்ெைத்து ்கனாலெனாறய தூர்ெனாருெதன அெசியம் 
குறித்தும்;

34. தனாமல ஏரியில உள்ை ்கருவெல மைங்கறை அ்கறறி தூர் ெனாரி 
்கறைறய பலப்படுத்துெதன அெசியம் குறித்தும்;
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35. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில உள்ை ெட்டனாை வபனாககுெைத்து 
அலுெல்கத்திறகு பதிவுககு ெரும் ெனா்க்ங்களுககு நிறுத்த 
இ்டெசதியும், ெனா்க் ஓடடுநர் உரிமம் அளிக்க ந்டத்தப்படும் 
பலவெறு வதர்வுக்கனா் முழுறமயனா் ெசதி வ்கனாண்்ட (Test 
Drive Track) புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்;

36. ்கனாஞ்சிபுைம் ந்கைத்தின புைந்கர் வபருநது நிறலயத்றத வதசிய 
வநடுஞ்சனாறலயில அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

37. ்கனாஞ்சிபுைம் ந்கைனாடசிவயனாடு புதியதனா்க இறணக்கப்பட்ட 
வசவிலிவமடு, நத்தப்வபடற்ட, வத்ம்பனாக்கம், ஓரிகற்க 
பகுதி்களில புறதெடி ்கனாலெனாய (UGD) அறமப்பதன அெசியம் 
குறித்தும்;

38. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, வ்கனாவிநதெனாடி ஊைனாடசியில அருள்மிகு 
தடசிணனாமூர்த்தி வ்கனாவிலுககு ெரும் பகதர்்களுககு தஙகும் 
விடுதி அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

39. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, தனாமல கிைனாமப் பகுதி நடுவெ வசலலும் 
வசனற்–வபங்களூரு வதசிய வநடுஞ்சனாறல்களில விெசனாய 
நிலத்திறகும் இடு்கனாடடிறகும் வசலலும் வநைங்களில ஏறபடும் 
விபத்து்கறை தவிர்க்க சுைங்க நற்டபனாறத அறமப்பதன 
அெசியம் குறித்தும்;

40. ்கனாஞ்சிபுைத்தில அறமநதுள்ை அண்ணனா பல்கறலக்கழ்க 
உறுப்பு வபனாறியியல ்கலலூரி மனாணெ, மனாணவி்களுககு கூடுதல 
தஙகும் விடுதி ்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்;

41. ்கனாஞ்சிபுைத்தில அறமநதுள்ை அண்ணனா பல்கறலக்கழ்கம் 
உறுப்பு வபனாறியியல ்கலலூரியில புதிய வபனாறியியல 
பனா்டப்பிரிவு்கள் வதனா்டஙகுெதன அெசியம் குறித்தும்; 

42. ்கனாஞ்சிபுைத்தில அறமநதுள்ை அண்ணனா பல்கறலக்கழ்க 
உறுப்பு வபனாறியியல ்கலலூரிககுத் வதறெயனா் புதிய பனா்டப் 
பிரிவு்களுக்கனா் ெகுப்பறை ்கட்ட்டம், ஆயவுக கூ்டங்கள், 
விறையனாடடுத்தி்டல, மனாணெ, மனாணவி்கள் தஙகும் விடுதி 
ஆகியறெ அறமக்க வதறெப்படும் 10 ஏக்கர் நிலத்திற் 
தனியனாரி்டமிருநது ற்கய்கப்படுத்துெதன அெசியம் குறித்தும்;

43. ்கனாஞ்சிபுைம் வபருந்கைனாடசி அலுெல்கத்திறகு புதிய ்கட்ட்டம் 
்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்; 

44. ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்ட தறலந்கைனா் ்கனாஞ்சிபுைத்தில அைசு 
மருத்துெக ்கலலூரி வதனா்டஙகுெதன அெசியம் குறித்தும்; 
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45. ்கனாஞ்சிபுைத்தில அைசு சட்டக ்கலலூரி அறமப்பதன அெசியம் 
குறித்தும்;

46. ்கனாஞ்சிபுைம் தனாலு்கனா ்கனாெல நிறலய எலறலககுடபட்ட 
வபனாது மக்கள் பு்கனார் அளிக்க ஏதுெனா்க வ்கனாவ்ரிகுப்பம் 
ஊைனாடசி, இநதிைனா ந்கர் பகுதியில ்கனாெல நிறலயத்றத 
மனாறறுெதன அெசியம் குறித்தும்;

47. ்கனாஞ்சிபுைத்தில வபனாதிதருமர் வபயரில வதனானறமயனா் 
்கலவி்களுக்கனா் பல்கறலக்கழ்கம் அறமப்பதன அெசியம் 
குறித்தும்;

48. ்கனாஞ்சிபுைத்தில மனாெட்ட மனாறறுத் திை்னாளி்கள் நல அலுெல்கம் 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

49. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, திருப்புடகுழி ஊைனாடசி, வசனற்–
வபங்களூரு வதசிய வநடுஞ்சனாறல சநதிப்பில உயர்வ்கனாபுை மின 
விைககு அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்; 

50. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, தனாமல ஊைனாடசி, வசனற்–வபங்களூரு 
வதசிய வநடுஞ்சனாறல சநதிப்பில உயர்வ்கனாபுை மின விைககு 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

51. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, ைனாஜகுைம் ஊைனாடசி, வசனற்–
வபங்களூரு வதசிய வநடுஞ்சனாறல சநதிப்பில உயர்வ்கனாபுை மின 
விைககு அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

52. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, சிறு்கனாவெரிப்பனாக்கம் ஊைனாடசியில 
ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

53. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, வ்கனாவிநதெனாடி அ்கைம் ஊைனாடசியில 
ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

54. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியிலுள்ை 54 ஊைனாடசி்களிலும் மறழயி்னால 
வசதம் அற்டநதுள்ை சனாறலறயச் சீைறமப்பது குறித்தும்;

55. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, வசவிலிவமடு பகுதியில நூல்கம் 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

56. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, ஏ்னாத்தூர் ஊைனாடசியில நூல்கம் 
அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

57. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, பறழய சிறு்கனாவெரிப்பனாக்கம் கிைனாமத்தில 
ஒரு இலடசம் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்; 

[திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன]
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58. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதி, சிறு்கனாவெரிப்பனாக்கம் கிைனாமத்தில 
சுடு்கனாடடில சுறறுச் சுெர் அறமத்து பனாறதறய சீைறமப்பதன 
அெசியம் குறித்தும்; 

59. ்கனாஞ்சிபுைம் ந்கைனாடசியில புதியதனா்க இறணக்கப்பட்ட 
நத்தப்வபடற்ட, தனாண்டித்வதனாப்பு முரு்கன குடியிருப்புப் 
பகுதி்களுககு வசலலும் பனாறதயில வசதமற்டநத வெ்கெதி 
ஆறறு தறைபனாலத்றத ்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்;

60. ்கனாஞ்சிபுைம் வதனாகுதியில, வெளியூர் ஊைனாடசியில, ்கனாலநற்ட 
மருத்துெமற் அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

61. ்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்ட அைசு தறலறம மருத்துெமற்யில 
நீரிழிவு மருத்துெர்்கள், இருதய மருத்துெர்்களுககு புதிய 
பணியி்டம் உருெனாககி மருத்துெர்்கறை பணி அமர்த்துெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

62. ்கனாஞ்சிபுைம், அைசு வபனாது மருத்துெமற்யில கூடுதல 
மருத்துெர்்கள், வசவிலியர்்கள், பணி நியம்ம் வசயெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

63. பலலனாெைம் வதனாகுதி அலலது திருெண்ணனாமறல 
மனாெட்டத்திலுள்ை வசயயனாறு மறறும் ெநதெனாசி வதனாகுதி்கறை 
்கனாஞ்சிபுைம் மனாெட்டத்வதனாடு இறணப்பதன அெசியம் 
குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன அெர்்கள்.

திரு. கஜ.எல். ஈஸ்வரப்ேன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வி.ஜி. ைனாவஜநதிைன அெர்்கள். 

திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

[திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன]



 605

2020 ஜனவரி 9]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

“1. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருத்தணி முதல திருெள்ளூர் ெறை 
ைனாமஞ்வசரி, பூண்டி ெழியனா்க வபருநது ெசதி ஏறபடுத்துெது 
குறித்தும்;

2. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெள்ளூர் ந்கைனாடசிறய சிைப்புநிறல 
ந்கைனாடசியனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

3. திருெள்ளூர் ந்கைனாடசிககு குடிநீர் ெழஙகும் திட்டத்றத 
வமம்படுத்தி குடிநீர் விநிவயனா்கம் வசயெது குறித்தும்;

4. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெனாலங்கனாடு ஒனறியம், மணவூர் 
உயர்நிறலப் பள்ளிககு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

5. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியத்தில மனாம்பழச்சனாறு 
வதனாழிறசனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

6. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெனாலங்கனாடு ஒனறியத்தில 
வதனாழிறவபடற்ட அறமப்பது குறித்தும்;

7. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெனாலங்கனாடு ஒனறியம், திருத்தணி 
ெட்டத்றதப் பிரித்து புதிய ெட்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

8. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, பூண்டி, ்க்டம்பத்தூர் மறறும் 
திருெனாலங்கனாடு ஒனறியங்களில உள்ை பிறபடுத்தப்படவ்டனார் 
மறறும் மி்கவும் பிறபடுத்தப்படவ்டனார் விடுதி்களில தைமனா் 
உணவு மறறும் சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட குடிநீர் ெழஙகுெது குறித்தும்; 

9. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, பட்டறைவபரும்புதூர், ்க்்கம்மனாசத்திைம், 
திருெனாலங்கனாடு, வபைம்பனாக்கம் மறறும் ்க்டம்பத்தூர் ஆகிய 
பகுதி்களில ்கனாலநற்ட தீெ் பண்றண அறமப்பது குறித்தும்;

10. திருெள்ளூரில மருத்துெக ்கலலூரி அறமப்பது குறித்தும்;
11. திருெள்ளூரில அைசு ்கறலக ்கலலூரி அறமப்பது குறித்தும்;
12. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெனாலங்கனாடு ஒனறியம், ப்ப்பனாக்கம் 

ஊைனாடசியில உள்ை ஏரிறய தூர் ெனாரி ெைத்து ்கனாலெனாய்கறை 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

13. ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், மப்வபடு ஏரிறய தூர் ெனாரி சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

14. ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், கூெம் கிைனாமத்தில உள்ை ஏரிறய தூர் 
ெனாரி ெைத்து ்கனாலெனாறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

15. திருெள்ளூர் ந்கைம் முதல பிவைஸ்பனாறையம் ெறை பூண்டி, 
நம்பனாக்கம் ெழியனா்க புதிய வபருநது ெழித்த்டம் ஏறபடுத்துெது 
குறித்தும்;

[திரு. வி.ஜி. ைனாவஜநதிைன]
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16. திருெனாலங்கனாடு ஒனறியம், திருெனாலங்கனாடு, பறழயனூர், மனாவூர், 
வபரிய்கைக்கனாடடூர் ஆகிய ஏரி்கறை தூர்ெனாரி சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

17. திருெள்ளூர் ந்கரில உள்ை உழெர் சநறதறய 
நற்டமுறைப்படுத்துெது குறித்தும்;

18. திருெள்ளூர் ந்கைனாடசிககு வெள்ளியூரிலிருநது திருெள்ளூர் 
ெறை குடிநீர் வ்கனாண்டு வசலல புதிய றபப்றலன அறமப்பது 
குறித்தும்;

19. பூண்டி ஒனறியம், பனாண்டூர் ஊைனாடசி, ்க்்கெலலிபுைத்தில 110 
கி.வெனா துறண மினநிறலய பணியிற் விறைவுபடுத்துெது 
குறித்தும்;

20. திருெள்ளூர் முதல ்கனாக்களூர் ெறை நற்டவபறும் புைெழிச் 
சனாறல பணியிற் விறைநது முடிப்பது குறித்தும்;

21. திருெள்ளுரிலிருநது அைண்ெனாயல குப்பம், வ்கனாப்பூர், 
பனாப்பைம்பனாக்கம், வமளூர்குப்பம் ெழியனா்க பூநதமலலி ெறை 
மனாந்கைப் வபருநது இயககுெது குறித்தும்;

22. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, பூண்டி ஒனறியம், வநமிலிஅ்கைம் ெறை 
ஒனறியச் சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

23. ்க்டம்பத்தூர் முதல வசஞ்சி ப்ப்பனாக்கம் ெறை உள்ை ஒனறிய 
சனாறலறய சீைறமப்பது குறித்தும்;

24. என.எச்–204 திருப்பனாச்சூரில உயர்வ்கனாபுை மினவிைககு 
அறமப்பது குறித்தும்;

25. திருெனாலங்கனாடு ஒனறியத்தில உள்ை அற்த்து ஏரி்கறையும் 
தூர் ெனாருெது குறித்தும்;

26. ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், கூெம் கிைனாமத்தில உள்ை ஸ்ரீதிரிபுைநத்க 
சுெனாமி திருகவ்கனாயில குைம் சீைறமப்பது குறித்தும்;

27. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, பூண்டி ஒனறியம், அருள்மிகு 
சுப்பிைமணிய சுெனாமி திருகவ்கனாயில சனார்நத திருப்பனாச்சூரில 
அறமநதுள்ை ெனாசீஸ்ெை திருகவ்கனாயில திருககுைத்றத 
சீைறமப்பது குறித்தும்;

28. திருெள்ளூரில மனாறறுத் திை்னாளி்களுகவ்க் தனியனா்க 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயம் திருெள்ளூர் ந்கரிவலவய அறமப்பது 
குறித்தும்; 

[திரு. வி.ஜி. ைனாவஜநதிைன]



 607

2020 ஜனவரி 9]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

29. திருெள்ளூர் ந்கரின அருவ்க உள்ை ்கனாக்களூர் ஏரிறய 
தூர் ெனாரி ப்டகு குழனாம் அறமத்து சுறறுலனாத் துறை மூலம் 
வமம்படுத்துெது குறித்தும்;

30. திருெள்ளூர் வதனாகுதியில உள்ை குககிைனாமங்களில உள்ை 
ெழித்த்டங்களில வபருநது ெசதி மீண்டும் இயககுெது குறித்தும்;

31. திருெள்ளூர் ந்கைனாடசியில ஒருஙகிறணநத மனாெட்ட வபருநது 
நிறலய திட்டப் பணி்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

32. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, வெங்கத்தூர் ஊைனாடசி, மணெனாைந்கர்–
திருெள்ளூர் இையில நிறலயத்றத இறணககும் தறைப்பனாலத்றத 
வமம்பனாலமனா்க அறமப்பது குறித்தும்;

33. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், சத்தறை, 
ஏ்கனாடடூர் ஆகிய பகுதி்களில கூெம் ஆறறின குறுகவ்க 
தடுப்பறண்கள் அறமப்பது குறித்தும்;

34. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெனாலங்கனாடு ஒனறியம், திருெனாலங்கனாடு 
இையில நிறலயம் அருகில வமம்பனாலம் அறமப்பது குறித்தும்;

35. திருெள்ளூர் ந்கைனாடசிககுடபட்ட வபரியகுப்பம் வபருநது 
நிறலயத்தில சிவமனட தைம் அறமப்பது குறித்தும்;

36. பூண்டி ஒனறியம், சத்தியமூர்த்தி நீர்த்வதக்கத்தில நீரின 
வ்கனாள்ைைறெ அதி்கப்படுத்துெது குறித்தும்;

37. திருெள்ளூர் ந்கரில றெத்ய ஸ்ரீவீைைனா்கெ சுெனாமி 
திருகவ்கனாயிலுககு ெரும் பகதர்்கள் தஙகுெதறகு இலெச தஙகும் 
விடுதி ்கடடித் தருெது குறித்தும்;

38. திருெள்ளூர் இையில நிறலயத்தில சுைங்கப்பனாறத அறமப்பது 
குறித்தும்;

39. திருெனாலங்கனாடு அருள்மிகு ெ்டனாைண்வயஸ்ெைர் 
திருகவ்கனாயிலுககு ெரும் பகதர்்கள் தஙகுெதறகு இலெச தஙகும் 
விடுதி மறறும் குளியலறை ்கடடுெது குறித்தும்;

40. ்க்்கம்மனாசத்திைம் முதல திருெள்ளூர் ெறை திருெனாலங்கனாடு 
ெழியனா்க புதிய வபருநது ெழித்த்டம் அறமப்பது குறித்தும்;

41. திருெள்ளூர் ந்கைனாடசியில அற்த்து பூங்கனாக்கறையும் 
சிைப்புத் திட்டம்மூலம் சீைறமப்பது குறித்தும்;

42. திருெள்ளூர் ந்கரில புைெழிச் சனாறல அறமககும் பணியிற் 
விறைநது வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;

[திரு. வி.ஜி. ைனாவஜநதிைன]
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43. திருெள்ளூர் என.எச்–204 திருத்தணி–திருப்பதி வதசிய 
வநடுஞ்சனாறல பட்டறைவபரும்புதூர் அருவ்க புதிய  
வமம்பனாலம் ்கடடுெது குறித்தும்; 

44. திருெள்ளூர் அைசு வபனாது மருத்துெமற்ககு கூடுதலனா்க புதிய 
அெசை ஊர்தி்கள் ெழஙகுெது குறித்தும்;

45. ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், வெங்கத்தூர் ஊைனாடசியில புைக்கனாெல 
நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

46. திருெள்ளூர் ந்கரில 22–ெது ெனார்டு, என.ஜி.ஓ. ்கனாலனியில 
புைக்கனாெல நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

47. பூண்டி ஒனறியம், பூண்டி ஊைனாடசியில புைக்கனாெல நிறலயம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

48. வதசிய வநடுஞ்சனாறல–204, திருெள்ளூர் முதல திருத்தணி 
ெறை உள்ை கிைனாமங்கள் ெழியனா்கச் வசலலும் சனாறல்களில 
வெ்கத்தற்ட அறமப்பது குறித்தும்;

49. திருெள்ளூர் வதனாகுதி, ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியத்தில குண்டும் 
குழியுமனா்க உள்ை நைசிங்கபுை கிைனாமச் சனாறலறய சீைறமப்பது 
குறித்தும்; 

50. திருெள்ளூர், அைசு வபனாது மருத்துெமற்யில நீைழிவு 
வநனாயக்கனா் சிைப்புப் பிரிவு ஒனறை ஏறபடுத்தி அற்த்து 
மருத்துெ வசனாதற்்களும் எடுத்து வபனாது மக்கள் பயனவபறும் 
ெற்கயில புதிய நவீ் ்கருவி்கள் ஏறபடுத்துெது குறித்தும்;

51. திருெனாலங்கனாடு ஒனறியம், ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம் மறறும் 
பூண்டி ஒனறியங்களில உள்ை ஊைனாடசி்களில அற்த்து 
கிைனாமங்களிலும் ஆழதுறைக கிணறு அறமப்பது குறித்தும்;

52. திருெள்ளூர் ந்கைனாடசியில வெள்ளியூர் குடிநீர்த் திட்டத்திறகு 
மனாறறுத் திட்டம்மூலம் குடிநீர் ெழஙகுெது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ். சுதர்ச்ம் அெர்்கள்.

திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வி.ஜி. ைனாவஜநதிைன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன அெர்்கள். 

[திரு. வி.ஜி. ைனாவஜநதிைன]
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திரு. சிவ.வீ. தையயநாென: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. மைம்டககி–திருநனாளூர் ெ்டககு, திருநனாளூர் வதறகு–
ஆெணத்தனாஙவ்கனாடற்ட வநடுஞ்சனாறலத் துறைககு 
வசனாநதமனா் சனாறலறய புதுப்பிக்க வெண்டியது குறித்தும்;

2. ஆலஙகுடி வதனாகுதியில உள்ை ெனாை சநறதறய வமம்படுத்த 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

3. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆலஙகுடி வபரூைனாடசியில உள்ை 
சனாறல்கறை தனார்ச் சனாறலயனா்க சீைறமக்க வெண்டியதன 
அெசியம் குறித்தும்;

4. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆலஙகுடி வபரூைனாடசிறய ந்கைனாடசியனா்கத் 
தைம் உயர்த்த வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

5. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆலஙகுடி வபரூைனாடசி பகுதியில உள்ை 
15 ெனார்டு்களிலும் ெடி்கனால ெசதி அறமக்க வெண்டியதன 
அெசியம் குறித்தும்;

6. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆலஙகுடி வபரூைனாடசியில உள்ை 
திருககுைத்றத வமம்படுத்த வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

7. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, வெப்பஙகுடி ஊைனாடசி, திருெைஙகுைம் 
்கனாலனி, பனாைதியனார் ந்கர் பகுதியில புதிய திருமண மண்்டபம் 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

8. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, புதுகவ்கனாடற்ட விடுதி ஊைனாடசி, 
கும்மஙகுைம் பகுதியில புதிய ஆழகுழனாயக கிணறு மறறும் 
60,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் 
வதனாடடி அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

9. புதுகவ்கனாடற்ட மனாெட்டம், ஆவுற்டயனார்வ்கனாவிலில உள்ை 
ஆவுற்டயனார்வ்கனாயில திருகவ்கனாயிறலச் சுறறுலனாத் தலமனா்க 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

10. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, கீைமங்கலம் சிென வ்கனாயில பகுதிறய 
சுறறுலனாத் தலமனா்க அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

11. ஆலஙகுடி வதனாகுதிககுடபட்ட குலமங்கலத்தில அறமநதுள்ை 
வபருங்கனாறையடி நீண்்ட அயய்னார் வ்கனாயிறல 
சுறறுலனாத்தலமனா்க அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;
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12. திருநனாளூர் ஊைனாடசி, திருநனாளூர் வதறகு பகுதி, ்கருென 
குடியிருப்பு பகுதியில 1000 அடி ஆழதுறைக கிணறு மறறும் 
30,000 லிட்டர் வமலநிறல நீர்த்வதக்கத்வதனாடடி அறமக்க 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

13. திருநனாளூர் ஊைனாடசி, திருநனாளூர் வதறகு அைசு உயர்நிறலப் 
பள்ளிறய அைசு வமலநிறலப் பள்ளியனா்க தைம் உயர்த்த 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

14. திருநனாளூர் ஊைனாடசி, திருநனாளூர் ெ்டககு பகுதி, ்கனாசியனா 
குடியிருப்பு பகுதியில 900 அடி மனாறறு ஆழதுறைக கிணறு 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

15. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, குலமங்கலம் அைசு உயர்நிறலப் பள்ளிறய 
அைசு வமலநிறலப் பள்ளியனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

16. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆலஙகுடி வபரூைனாடசிககு புைெழிச் 
சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

17. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, கீைமங்கலம் பகுதியில விெசனாயி்களுககு 
குளிர்பத்க கி்டஙகு அறமப்பது குறித்தும்;

18. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, அைநதனாஙகி ஒனறியம், சிட்டங்கனாடு 
ஊைனாடசி, ்கரிசக்கனாடு கிைனாமத்தில பகுதிவநை நியனாய விறலக 
்கற்ட அறமப்பது குறித்தும்;

19. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, புள்ைனானவிடுதி ஊைனாடசி, அைசு 
உயர்நிறலப் பள்ளிறய அைசு வமலநிறலப் பள்ளியனா்கத் தைம் 
உயர்த்துெது குறித்தும்;

20. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, கீைமங்கலம் வபரூைனாடசி, கீைமங்கலத்றத 
தறலறமயி்டமனா்கக வ்கனாண்டு புதிய ெட்டனாடசியர் 
அலுெல்கம் அறமப்பது குறித்தும்;

21. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, அைநதனாஙகி முதல ஆெணத்தனாஙவ்கனாடற்ட, 
பூெறைககுடி, ெலலெனாரி வமறகு, ெலலெனாரி ெழியனா்க 
வபைனாவூைணி ெறை புதிய ெழித்த்டத்தில வபருநது இயககுெது 
குறித்தும்;

22. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆலஙகுடி முதல வ்கனாத்தமங்கலம் 
ெழியனா்க கீைமங்கலம் வசலலும் வநடுஞ்சனாறலறய இருெழிச் 
சனாறலயனா்க தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

23. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, KV வ்கனாடற்ட ஊைனாடசியில புதிய ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன]
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24. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, வ்கனாத்தமங்கலம் அைசு ஆைம்ப சு்கனாதனாை 
நிறலயத்றத 24 மணி வநைம் வசயலபடும் முழு வநை ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயமனா்கத் தைம் உயர்த்துெது குறித்தும்;

25. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, வெண்ணனாெனாலகுடி ஊைனாடசி, 
வெண்ணனாெனாலகுடியில புதிய 33/11 KV துறண மின நிறலயம் 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

26. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, வ்கனாத்தமங்கலம் ஊைனாடசிறய 
வபரூைனாடசியனா்க தைம் உயர்த்துெதன அெசியம் குறித்தும்;

27. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆலஙகுடியில புதிய ்கறலக ்கலலூரி 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

28. ஆலஙகுடி வதனாகுதி, வ்கனாத்தகவ்கனாடற்ட ஊைனாடசி, ெம்பனில 
33/11 KV துறண மின நிறலயம் அறமக்க வெண்டியதன 
அெசியம் குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன அெர்்கள்.

திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைரசன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அ. வசைநதைபனாண்டியன, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. சு. பு்கவழநதி, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ்க. ்கனார்த்திவ்கயன, இருகற்கயில 
இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. S.A. சத்யனா, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. S. ்கனாத்தெைனாயன, இருகற்கயில 
இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. இ. ்கருணனாநிதி, இருகற்கயில 
இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஒய. பிை்கனாஷ், இருகற்கயில 
இலறல. 

[திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன]
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மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அனபில மவ்கஷ் வபனாயயனாவமனாழி, 
இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன அெர்்கள். 

திரு. க்க.எஸ். இரவிசசந்திரன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. 58–ெது ெனார்டில உள்ை வநெல மருத்துெமற் சனாறலயில 
மனாந்கைனாடசி விறையனாடடு றமதனா்த்றத சீைறமக்க 
ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

2. 58–ெது ெட்டத்தில உள்ை ஐயப்பனா விறையனாடடு றமதனா்த்றத 
சீைறமக்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

3. 58–ெது ெனார்டில உள்ை வநரு விறையனாடடு அைங்கத்தில 
தனியனார்்கள் ந்டத்தும் விறையனாடடுப் வபனாடடி்களுககு 
வ்கனாடுக்கப்படும் நுறழவுச்சீடடிறகு வசனற் மனாந்கைனாடசி 
சனார்பில வ்களிகற்க ெரி ெசூலிப்பறதக குறைக்க ந்டெடிகற்க 
எடுப்பது குறித்தும்;

4. 58–ெது ெனார்டில உள்ை வநரு விறையனாடடு அைங்கம் மறறும் 
வநரு உள்விறையனாடடு அைங்கம் ஆகியெறறை சீைறமத்து 
வமம்படுத்த தகுநத ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

5. 58–ெது ெனார்டில உள்ை வநரு விறையனாடடு றமதனா்ங்களுககு 
இலெசமனா்க மினசனாைம் ெழஙகுெது குறித்தும்;

6. 61–ெது ெனார்டில உள்ை வமயர் இைனாதனாகிருஷ்ணன 
விறையனாட்டைங்கத்றத சீைறமத்து வமம்படுத்த தகுநத 
ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

7. 61–ெது ெட்டத்தில உள்ை ைங்கனாச்சனாரி வதரு, மனாந்கைனாடசி 
விறையனாடடு றமதனா்த்றத சீைறமப்பது குறித்தும்;

8. 77–ெது ெனார்டில பறழய ஆடடு வதனாடடி வதருவில உள்ை 
மனாந்கைனாடசி விறையனாடடு றமதனா்த்றத சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

9. 77–ெது ெனார்டில உள்ை வபசின பிரிடஜ் சனாறலயில உள்ை 
சிெைனாஜபுைம் விறையனாடடு றமதனா்த்றத சீைறமப்பது 
குறித்தும்;

10. 58–ெது ெனார்டு, வநெல மருத்துெமற்யில இைண்்டனாெது 
வதருவில உள்ை 50 வீடு்களுககு பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

[வபைறெத் தறலெர்]



 613

2020 ஜனவரி 9]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

11. 61 ெனார்டு, பூபதி ந்கரில 50 ஆண்டு்களுககு வமல ெசிககும் 65 
வீடு்களுககு பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

12. 77–ெது ெனார்டு, டிமலஸ் வைனாடு குமனாைசனாமி ைனாஜனாபுைத்தில 
இருககும் 63 வீடு்களுககு பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

13. 77–ெது ெனார்டு, வபனாகிபனாறையம் ்கனார்ப்பவைசன வலன 338 
வீடு்களுககு பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

14. 104–ெது ெனார்டு, சனாஸ்திரி ந்கர் பகுதியில 580 வீடு்களுககு 
பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

15. 104–ெது ெனார்டில உள்ை சனாறலமனாந்கரில ெசிககும் மக்களுககு 
விறபற்ப் பத்திைம் தமிழநனாடு குடிறச மனாறறு ெனாரியத்தனால 
ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

16. 104–ெது ெனார்டில உள்ை புலலனாபுைம் பகுதியில இருககும் 338 
வீடு்களுககு நிைநதை பட்டனா ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது 
குறித்தும்;

17. 107–ெது ெனார்டு, எம்.எஸ். ந்கர் பகுதி 50 ஆண்டு்களுககு வமல 
ெசிககும் 118 வீடு்களுககு பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

18. 107–ெது ெனார்டு வஜ்கநனாதபுைம் 6–ெது வதருவீல உள்ை (ஆதி 
ஆநதிைனா பகுதியில) 50 ஆண்டு்களுககு வமல ெசிககும் 65 
வீடு்களுககு பட்டனா ெழஙகுெது குறித்தும்;

19. 78–ெது ெனார்டில உள்ை சச்சிதனா்நத வதரு, ஐநது விைககு 
அருகில உயர் வ்கனாபுை மின விைககு அறமக்க ந்டெடிகற்க 
எடுப்பது குறித்தும்;

20. 107–ெது ெனார்டில உள்ை ்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் விறையனாடடு 
தி்டல அருகில உயர் வ்கனாபுை மின விைககு அறமக்க 
ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

21. 78–ெது ெனார்டில உள்ை அங்கனாைம்மன வ்கனாயில அருகில 
உயர் வ்கனாபுை மின விைககு அறமக்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது 
குறித்தும்;

22. 61–ெது ெனார்டில வெலனாயுதம் வமயினவைனாடு சநதிப்பு அருகில 
உயர் வ்கனாபுை மின விைககு அறமக்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது 
குறித்தும்;

23. 77–ெது ெட்டத்தில உள்ை சிெைனாஜபுைத்தில உள்ை உ்டறபயிறசிக 
கூ்டத்துககு நவீ் உ்டறபயிறசி உப்கைணங்கள் ெழங்க 
ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன]
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24. 77–ெது ெட்டத்தில பி.வ்க.்கனாலனி குடிறச மனாறறு ெனாரிய 
குடியிருப்பில உள்ை உ்டறபயிறசிக கூ்டத்திறகு புதிய நவீ் 
உ்டறபயிறசி உப்கைணங்கள் ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது 
குறித்தும்;

25. 78–ெது ெட்டத்தில உள்ை சச்சிதனா்நதனா வதருவில 
வபண்்களுக்கனா் உ்டறபயிறசிக கூ்டத்தில வபனாதிய 
உபை்கணங்கள் ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

26. 78–ெது ெட்டத்தில வ்க.வ்க. குடியிருப்புப் பகுதியில உள்ை 
உ்டறபயிறசிக கூ்டத்றத சீைறமத்து புதிய உப்கைணங்கள் 
ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

27. 58–ெது ெட்டத்தில உள்ை றமவலடிஸ் பூங்கனாறெ சீைறமக்க 
வெண்டியது குறித்தும்;

28. 61–ெது ெனார்டில உள்ை லஷ்மிபதி ருகமணி சனாறலயில உள்ை 
பூங்கனாவில மூலிற்கச் வசடி்கள் மறறும் நீரூறறு அறமக்க 
ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

29. 77–ெது ெட்டத்தில உள்ை பூங்கனாறெ சீைறமக்க ந்டெடிகற்க 
எடுப்பது குறித்தும்;

30. 77–ெது ெட்டத்தில புளியநவதனாப்பு வநடுஞ்சனாறலயில உள்ை 
வ்க.எஸ். பூங்கனாறெ சீைறமக்க ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

31. 107–ெது ெட்டத்தில உள்ை சத்தியமூர்த்தி சனாறலயில 
அறமநதுள்ை சத்தியமூர்த்தி பூங்கனாறெ சீைறமப்பது குறித்தும்;

32. எழும்பூர் வதனாகுதிககுடபட்ட 77–ெது ெனார்டில உள்ை வ்க.பி.
பூங்கனா குடிறச மனாறறு ெனாரிய குடியிருப்பில 1 முதல 14 பிைனாக 
ெறை 672 குடியிருப்பு்களின பைனாமரிப்புப் பணி்கள் வமறவ்கனாள்ை 
வபனாதுமனா் நிதிறய ஒதுககி கூடுதல பணியனாைர்்கறை 
நியமிப்பது குறித்தும்;

33. எழும்பூர் வதனாகுதிககுடபட்ட 77–ெது ெனார்டில வ்க.பி.
பூங்கனாவில 864 புதிய குடிறச மனாறறு ெனாரிய குடியிருப்பு்கள் 
்கடடி முடிக்கப்பட்டறத பய்னாளி்களுககு விறைவில ஒதுக்க 
ந்டெடிகற்க எடுப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன]
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34. எழும்பூர் வதனாகுதிககுடபட்ட 77–ெது ெனார்டில உள்ை பி,வ்க.
்கனாலனி 594 குடிறச மனாறறு ெனாரிய குடியிருப்பு்களுககு மனாறைனா்க 
புதிய அடுககுமனாடி குடியிருப்பு ்கடடுெது குறித்தும்;

35. எழும்பூர் சட்டமனை வதனாகுதிககுடபட்ட 61–ெது ெனார்டில 
உள்ை ்டனாக்டர் சநவதனாஷ் ந்கர் குடிறச மனாறறு ெனாரிய 
குடியிருப்பு்களுககு மனாறைனா்கப் புதிய குடியிருப்பு்கள் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

36. 61–ெது ெட்டத்தில உள்ை வீைனாசனாமி வதருவில வசனற் 
மனாந்கைனாடசிககுச் வசனாநதமனா் இ்டத்தில புதிய நவீ் 
குளிர்சனாத் சமுதனாயக கூ்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

37. 77–ெது ெட்டத்தில உள்ை சிெைனாஜபுைத்தில வசனற் 
மனாந்கைனாடசிககுச் வசனாநதமனா் இ்டத்தில புதிய சமுதனாயக 
கூ்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

38. 104–ெது ெட்டத்தில உள்ை ஓசனானகுைம் குடிறச மனாறறு ெனாரிய 
குடியிருப்பு்கள் அருவ்க உள்ை வசனற் மனாந்கைனாடசிககு 
வசனாநதமனா் இ்டத்தில புதிய சமுதனாயக கூ்டம் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

39. 107–ெது ெட்டத்தில உள்ை எம்.எஸ். ந்கர் சமுதனாயக கூ்டத்திறகுப் 
பதிலனா்க புதிய சமுதனாயக கூ்டம் ்கடடுெது குறித்தும்;

40. 107–ெது ெட்டத்தில உள்ை வெங்க்டனாசலம் வதருவில உள்ை 
சமுதனாயக கூ்டத்திறகு பதிலனா்க புதிய சமுதனாயக கூ்டத்றதக 
்கடடுெது குறித்தும்;

41. 107–ெது ெட்டத்தில பள்ளிச் சனாறலயில உள்ை வ்டனாபிக்கனா் 
புதிய அறை்கள் ்கடடுெது குறித்தும்;

42. வநரு விறையனாடடு அைங்கத்தில பள்ளி்கள் ந்டத்தும் 
விறையனாடடுப் வபனாடடி்களுககு குறைநத ்கட்டணம் 
ெசூலிப்பது குறித்தும்;

43. 77–ெது ெட்டத்தில உள்ை வபனாகிப்பனாறையம் ்கனார்ப்பவைஷன 
றலனில 338 வீடு்களுககு குடிநீர் இறணப்பு தை வெண்டியது 
குறித்தும்;

44. 58–ெது ெட்டத்தில உள்ை பல வதருக்களில ்கழிவுநீர் மறறும் 
குடிநீர் குழனாய்கறை மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

45. 61–ெது ெட்டத்தில உள்ை பல வதருக்களில ்கழிவுநீர் மறறும் 
குடிநீர் குழனாய்கறை மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன]
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46. 77–ெது ெட்டத்தில உள்ை பல வதருக்களில ்கழிவுநீர் மறறும் 
குடிநீர்க குழனாய்கறை மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

47. 78–ெது ெட்டத்தில உள்ை பல வதருக்களில ்கழிவுநீர் மறறும் 
குடிநீர் குழனாய்கறை மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

48. 107–ெது ெட்டத்தில உள்ை பல வதருக்களில ்கழிவுநீர் மறறும் 
குடிநீர் குழனாய்கறை மனாறறி அறமப்பது குறித்தும்;

49. 77–ெது ெட்டத்தில உள்ை ்கண்ணப்பத்தி்டலில புதிய நவீ் 
ெசதி்களு்டன கூடிய மீன மனார்கவ்கட அறமப்பது குறித்தும்;

50. 58–ெது ெட்டத்தில உள்ை ைனாடலர் வதருவில மனாந்கைனாடசிககு 
வசனாநதமனா் இ்டத்தில நவீ் ெசதி்களு்டன கூடிய நூல்கம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

51. 78–ெது ெட்டத்தில குைெம்குைம் நூல்கத்றதச் சீைறமக்க 
வெண்டுெது குறித்தும்;

52. 107–ெது ெட்டத்தில அம்வபத்்கர் விறையனாடடு தி்டல எதிவை 
உள்ை நூல்கத்றத சீைறமப்பது குறித்தும்;

53. 104–ெது ெட்டத்தில சுநதைம் வதருவில உள்ை நூல்கத்றத 
சீைறமக்க வெண்டியது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தனா. உதயசூரியன அெர்்கள்.

திரு. ொ. உெயசூரியன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன 
அெர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன அெர்்கள். 

திரு. இரா. தஜயராைகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. திருப்பூர், வ்கனாறெ மனாெட்டத்தில பனாச்ப் பகுதி வமம்ப்ட 
மறறும் கூடுதல நீர் ெைத்துப்வபை ஆற்மறல ஆறு– நலலனாறு 
திட்டத்றத வசயலபடுத்த வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

[திரு. வ்க.எஸ். இைவிச்சநதிைன]
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2. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட வமறகுத் வதனா்டர்ச்சி 
மறலெனாழ கிைனாமங்களுககு சனாறல ெசதி ஏறபடுத்தித் தருெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

3. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட மறலெனாழ கிைனாமங்களுககு 
தைமனா் குடிநீர் ெழங்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

4. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட வமறகுத்வதனா்டர்ச்சி 
மறலப் பகுதியில வதனா்டர்நது ்கனாடடு யனாற் மறறும் 
்கனாடடுப்பனறி்கைனால உயிர்ச்வசதம் மறறும் பயிர்ச்வசதம் 
ஏறபடுெறதத் தடுக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

5. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட மறலெனாழ கிைனாமங்களுககு 
மின இறணப்பு ெழங்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

6. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அமைனாெதி அறணயின 
நீர் ெைத்றத அதி்கப்படுத்துெதற்கனா்க அப்பர் அமைனாெதி 
திட்டத்றத நிறைவெறை வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

7. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட கூட்டனாறறுப் பகுதியில 
அமைனாெதி நீர் ெைத்து ்கனாலெனாய பனாம்பனாறறின குறுகவ்க 
உயர்மட்டப் பனாலம் அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

8. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதியில இயஙகிெரும் வபனாது விநிவயனா்க 
்கட்ட்டங்களில பழுதற்டநத ்கற்ட்களுககுப் பதில புதிய 
்கட்ட்டம் ்கடடித்தை வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

9. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதியில ைனாெ்னாபுைம் ஊைனாடசி, 
ெைப்பள்ைத்தில தடுப்பறண ்கட்ட வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

10. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதி, அமைனாெதி அறணயில இருநது ்கரூர் 
ெறை அமைனாெதி ஆறறின குறுகவ்க வதறெயனா் இ்டங்களில 
தடுப்பறண ்கட்ட வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

11. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து ஊைனாடசி்களிலும் 
நவீ் சமுதனாயககூ்டம் அறமப்பதன அெசியம் குறித்தும்;

12. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து நியனாய விறலக 
்கற்ட்களிலும் எலலனா நனாட்களிலும் அற்த்துப் வபனாருட்களும் 
கிற்டக்க ெழி வசயெது குறித்தும்;

13. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட தகுதிெனாயநத முதியெர்்கள், 
்கணெ்னால ற்கவி்டப்பட்ட மனாறறுத் திை்னாளி்கள் அற்ெருககும் 
உதவித்வதனாற்க ெழஙகுெதன அெசியம் குறித்தும்;

[திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன]
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14. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட மூத்த குடிமக்களுககு 
இலெச பஸ் பனாஸ் ெழஙகுெது குறித்தும்;

15. திருப்பூர் மனாெட்டத்தில சட்டக ்கலலூரி அறமக்க 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

16. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட உடுமறலப்வபடற்ட 
ஒனறியத்தில வெைனாண்றமக ்கலலூரி அறமக்க வெண்டியதன 
அெசியம் குறித்தும்;

17. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதியில ெ் விலஙகு்கைனால ஏறபடும் 
உயிர்ச் வசதத்திறகு 25 இலடசமும், பயிர்ச் வசதத்திறகு கூடுதல 
இழப்பீடடுத் வதனாற்கயும் ெழங்க வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

18. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதியில ்கனாலநற்ட மருத்துெக ்கலலூரி 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

19. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ்கணக்கம்பனாறையத்தில 
சீைனா் குடிநீர் விநிவயனா்கம் வசயய 3 இ்டங்களில 2 இலடசம் 
வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி 
அறமக்க வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

20. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ம்டத்துககுைம் ெட்டத்தில 
அைசு ்கறலக ்கலலூரி அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

21. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ்கலலனாபுைம் ஊைனாடசி, 
பூைெனாடிபுதூர் கிைனாமத்தில வமலநிறல நீர்த்வதக்கத்வதனாடடி 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

22. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட உடுக்கம்பனாறையம் 
கிைனாமம், வநசெனாைர் பகுதியில வமலநிறல நீர்த்வதக்கத்வதனாடடி 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

23. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட கிைனாமங்களில அற்த்துத் 
வதனாகுப்பு வீடு்கறையும் சீைறமக்க வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

24. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து ஆைம்ப 
சு்கனாதனாை நிறலயம், துறண சு்கனாதனாை நிறலயங்களில உள்ை 
்கனாலிப் பணியி்டங்கறை நிைப்ப வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

[திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன]
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25. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட வதெனூர்புதூர் 
கிைனாமத்தில புதிய ்கனாெல நிறலயம் அறமக்க வெண்டியதன 
அெசியம் குறித்தும்;

26. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட குமைலிங்கம், 
ம்டத்துககுைம், துங்கனாவி, வ்கனாட்டமங்கலம், வபதப்பம்படடி 
ெறை உள்ை சனாறலறய புைெழிச் சனாறலயனா்க தைம் உயர்த்த 
வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

27. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதி, துங்கனாவி ஊைனாடசி, துங்கனாவியில 
1 இலடசம் லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட வமலநிறல 
நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமப்பது குறித்தும்;

28. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ம்டத்துககுைம் ெட்டத்தில 
தீயறணப்பு நிறலயம் அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

29. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ஐநது வபரூைனாடசி்களில 
தனார்ச் சனாறல்கறை புதுப்பிக்க வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

30. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து கிைனாமங்களிலும் 
உள்ை திைநதவெளி கிணறறை மக்கள் பயனபனாடடுககு 
வ்கனாண்டு ெருெதன அெசியம் குறித்தும்;

31. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதி்களில வீடடுமற் 
இலலனாத மக்களுககு வீடடு மற் பட்டனா ெழஙகுெதன 
அெசியம் குறித்தும்;

32. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ம்டத்துககுைம் 
வபரூைனாடசி, சர்க்கனார் ்கண்ணனாடி கிைனாமத்திலிருநது 
பசுபதிபுத்தூர் கிைனாமத்திறகுச் வசலல அமைனாெதி ஆறறின 
குறுகவ்க உயர்மட்டப் பனாலம் ்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்;

33. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட நலலனாறறின குறுகவ்க 
வதறெயனா் இ்டங்களில தடுப்பறண ்கடடுெதன அெசியம் 
குறித்தும்;

34. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதி, உடுமறல முதல தனாைனாபுைம் ெறை 
உள்ை சனாறலறய 4 ெழிச்சனாறலயனா்க தைம் உயர்த்த வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

35. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதி, பூலனாஙகிணறு ஊைனாடசியில, 
பூலனாஙகிணறறில கூடுதலனா்க 1 இலடசம் லிட்டர் குடிநீர்த் 
வதனாடடி ்கட்ட வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

[திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன]
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36. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ்கணக்கம்பனாறையம் 
கிைனாமம், எஸ்வி.புைம் அருகில இையிலவெ வமம்பனாலம் 
்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்;

37. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ம்டத்துககுைம்–
குமைலிங்கம் சனாறலயில இையிலவெ வமம்பனாலம் அறமப்பதன 
அெசியம் குறித்தும்;

38. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட பூலனாஙகிணறு–
ஆற்மறல சனாறலயில இையிலவெ வமம்பனாலம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

39. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து கிைனாமங்களிலும் 
உள்ை வீடு்களில தனி நபர் ்கழிப்பி்டம் அறமக்க வெண்டியதன 
அெசியம் குறித்தும்;

40. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அற்த்து கிைனாமங்களிலும் 
உள்ை சனாக்கற்ட்கறை அ்கறறி அற்த்து இலலங்களிலும் 
உறிஞ்சுகுழி அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

41. கூடடுைவு ெஙகி்களில விெசனாயி்கள் வபறை அற்த்துக 
்க்டன்கறையும் இைத்து வசயய வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

42. மனாணெர்்கள் வமலபடிப்புக்கனா்க வபறை அற்த்து ்கலவி 
்க்டன்கறையும் இைத்து வசயய வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

43. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட தளி வபரூைனாடசியில 
சுதநதிை வபனாைனாட்ட வீைர் எத்தலப்ப நனாயக்கருககு மணி 
மண்்டபம் ்கடடுெதன அெசியம் குறித்தும்;

44. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அநதியூர் ஊைனாடசி, 
சற்டயபனாறையத்தில 60,000 லிட்டர் வ்கனாள்ைைவு வ்கனாண்்ட 
வமலநிறல நீர்த்வதக்கத் வதனாடடி அறமக்க வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

45. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ம்டத்துககுைம் 
ெட்டத்தில அைசு பலெற்க வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி அறமக்க 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

46. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட ஒனறியப் பகுதி்களில 
அற்த்து ெசதி்களு்டன கூடிய விறையனாடடு றமதனா்ம் 
அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

[திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன]
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47. தமிழ்கத்தில ஏறபடுகினை இயறற்க சீறைத்றத ஈடு வசயெதறகு 
அைசு வபனாதுக ்கனாப்பீடு வசயெதன அெசியம் குறித்தும்;

48. விெசனாயி்கள் உறபத்தி வசயகினை வபனாருட்களுககு உரிய 
ஆதனாை விறல அைசு நிர்ணயம் வசயய வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

49. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அைசு பள்ளி்களுககு சுறறுச் 
சுெர் ்கட்ட வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

50. அற்த்து பள்ளி்களுககும் இைவு ்கனாெலர்்கள் நியமிக்க 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

51. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதி, ம்டத்துககுைம் வபரூைனாடசி, வ்க.டி.
எல பகுதியில வமலநிறல நீர்த்வதக்கத்வதனாடடி அறமக்க 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

52. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதி, வசனாழமனாவதவி அைசு உயர்நிறலப் 
பள்ளிறய வமலநிறலப் பள்ளியனா்க தைம் உயர்த்த வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

53. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட அமைனாெதி அறணயில 
உள்ை பூங்கனாறெ அற்த்து ெசதி்களு்டனகூடிய சுறறுலனாத் 
தலமனா்க தைம் உயர்த்த வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

54. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட திருமூர்த்தி அறணயில 
உள்ை பூங்கனாறெ அற்த்து ெசதி்களு்டனகூடிய சுறறுலனாத் 
தலமனா்க தைம் உயர்த்த வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

55. ம்டத்துககுைம் வதனாகுதிககுடபட்ட குமைலிங்கம் முதல 
்கனாைத்வதனாழுவு ெறை உள்ை சனாறலறய 10 மீட்டர் அ்கலம் 
வ்கனாண்்ட சனாறலயனா்க அறமக்க வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

56. மின இறணப்புக்கனா்க பதிவு வசயத விெசனாயி்கள் 
அற்ெருககும் மின இறணப்பு ெழங்க வெண்டியதன 
அெசியம் குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. டி.ஆர்.பி. ைனாஜனா அெர்்கள்.

திரு. டி.ஆர்.பி. ராஜா: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

[திரு. இைனா. வஜயைனாமகிருஷ்ணன]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.பி.பி. சனாமி, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. மு. திைனாவி்டமணி அெர்்கள். 

திரு. மு. திராவிடைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. கூ்டலூருககு வஜனமி ஒழிப்பு மறறும் இைத்து ெனாரிய 
பட்டனா ெழங்க சட்டப் பிரிவு 17–ல ெசிககினை 16 ஆயிைம் 
குடும்பங்களுககு 35 ஆயிைம் ஏக்கரில பட்டனா ெழஙகுெது 
குறித்தும்;

2. பிரிவு 17–ல ெசிககினை அற்ெருககும் மின இறணப்பு 
ெழஙகுெது குறித்தும்; 

3. கூ்டலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட விண்ணப்பித்துள்ை 10 ஆயிைம் 
வபருககு மின இறணப்பு ெழஙகுெது குறித்தும்;

4. கூ்டலூர் அைசு ்கறலக ்கலலூரி விரிவுறையனாைர்்கறை 
நியமிப்பதும், புதிய பனா்டப் பிரிவு்கள் ஏறபடுத்துெது குறித்தும்; 

5. நீலகிரி மனாெட்டம், பநதலூர் ெட்டத்தில ஊப்படடியில உள்ை 
ஐ.டி.ஐ–ல இதை பிரிவு மனாணெர்்கறை வசர்ப்பது குறித்தும்;

6. நீலகிரி மனாெட்டம், கூ்டலூரில பநதலூர் உள் விறையனாடடு 
அைங்கம் மறறும் பனார்றெ அைங்கம் அறமப்பது குறித்தும்; 

7. தமிழநனாடு அைசு வதயிறல வதனாட்டக ்கழ்கத்றத வமம்படுத்த 
சிைப்பு நிதி ஒதுககீடு வசயெது குறித்தும்; 

8. தமிழநனாடு ெ் சட்டம், 1882–ல பிரிவு 16ஏ வ்கனாண்டு ெநத 
திருத்தத்றத இைத்து வசயெது குறித்தும்;

9. வதயிறல வதனாட்டத் வதனாழிலனாைர்்கள் மறறும் தமிழநனாடு 
அைசு வதயிறலத் வதனாட்டக ்கழ்கத்தில பணிபுரியும் 
வதனாழிலனாைர்்களுககு கூலி உயர்த்தி ெழஙகுெது;

10. தமிழநனாடு அைசு வதயிறலத் வதனாட்டத்தில பணிபுரியும் 
தற்கனாலி்க பணியனாைர்்களுககு பணி ெழஙகுெது குறித்தும்;

11. வதனாட்டத் வதனாழிலனாைர்்களுககு வீடடுமற் ெழஙகுெது 
குறித்தும்; 

12. நீலகிரி மனாெட்டத்தில அைசு ெழஙகும் விறல இலலனாத 
வீடு்களுககு ெழஙகும் வதனாற்கறய உயர்த்துெது குறித்தும்;
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13. சனாறல்களில ஏறபடடுள்ை மண்சரிறெ சரி வசயெது குறித்தும்;
14. பழஙகுடியி்ருககு ஒதுககீடு வசயயப்பட்ட வீடு்கறை 

உ்ட்டியனா்க ்கடடுெது குறித்தும்;
15. கூ்டலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட நடுநிறலப் பள்ளி்கள், உயர்நிறலப் 

பள்ளி்கள், ஆைம்பப் பள்ளி்களுககு சுறறுச் சுெர் ்கடடுெது 
குறித்தும்;

16. முதுமறலககு ்கலலடடி ெழியனா்க நீலகிரி மனாெட்டம் தவிை 
மறை மனாெட்ட ெனா்க்ங்கள் வசலெதற்கனா் தற்டறய 
நீககுெது குறித்தும்;

17. கூ்டலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட வபனானனூர் வதனாட்டக ்கறலககு 
வசனாநதமனா் இ்டம் மறறும் ெ்த் துறைககு வசனாநதமனா் 
நனாடு்கனானி சீனபுயலில உள்ை இ்டங்கறை சுறறுலனாத் தலமனா்க 
அறிவிப்பது குறித்தும்;

18. தனாடவ்கனா மூலமனா்க கூ்டலூர் சட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட 
நடுெட்டம், கூ்டலூர் வபனான்னார், கூ்டலூர் அண்ணனாந்கர் 
அம்வபத்்கர் ந்கர் இனவ்கனா ்கனாலனி தத்வதடுப்பது குறித்தும்;

19. கூ்டலூரில வெைனாண்றம ஒழுஙகுமுறை விறபற்க கூ்டம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

20. கூ்டலூர் வதனாகுதிககுடபட்ட பநதலூரில ்கனாெல நிறலயம் 
மறறும் தீயறணப்பு நிறலயம் அறமப்பது குறித்தும்;

21. கூ்டலூரில மினசனாைக வ்கனாட்டப் வபனாறியனாைர் அலுெல்கம் 
அறமப்பது குறித்தும்;

22. கூ்டலூரில 110 கி.ெனாட துறண மின நிறலயம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

23. கூ்டலூரில வெைனாண்றம இயககுநர் அலுெல்கம் அறமப்பது 
குறித்தும்;

24. நீலகிரி மனாெட்ட பசுநவதயிறலககு குறைநதபடச விறல 
ெழஙகுெது குறித்தும்;

25. முதுமறல புலி்கள் ்கனாப்ப்கத்திறகு உள் மறறும் வெளி மண்்டல 
பகுதியில உனனிச் வசடி மறறும் பனார்த்தீனிய வசடி்கறை 
அ்கறறுெது குறித்தும்;

26. முதுமறல புலி்கள் ்கனாப்பத்திறகுள் ெசிககிை 
பழஙகுடியி்ர்்களுககு அடிப்பற்ட ெசதி்கள் வசயெது 
குறித்தும்;

[திரு. மு. திைனாவி்டமணி]
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27. மனாநிலத்தில வபரிய ஊைனாடசி்கைனா் வசைனாஙவ்கனாடு, 
நிலகவ்கனாடற்ட ஆகியெறறை பிரிப்பது குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. உ. மதிெனாணன அெர்்கள்.

திரு. உ. ைதிவாைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. மு. திைனாவி்டமணி அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தனா. உதயசூரியன அெர்்கள். 

திரு. ொ. உெயசூரியன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு 
கீழக்கண்்ட எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன: 

“1. சின்வசலம் ஏரிககு வ்கனாமுகி அறணயிலிருநது ெரும் 
்க்டத்தூரில இருநது பிரிநது ெரும் ெனாயக்கனாறல ஆழப்படுத்தி 
தண்ணீர் வ்கனாண்டுெை வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

2. சின்வசலம் வபரூைனாடசியில அ்கலமனா் தனார்ச் சனாறலயின 
நடுவில பிரிவு தடுப்புச் சுெர் அறமத்து ்கழிவுநீர் ெனாயக்கனால 
அறமக்க வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

3. ்கலெைனாயன மறலயில உள்ை உப்பூர், ெனாைம், வசத்தூர் வபனானை 
கிைனாமங்களில தனார்ச் சனாறல அறமக்க வெண்டிய அெசியம் 
குறித்தும்;

4. ்கலெைனாயன மறல, எழுத்தூர் முதல சின்திருப்பதி ெறை 
ஜலலிபைப்பி ெறை தனார்ச் சனாறல அறமப்பது குறித்தும்;

5. சின்வசலம் வபருநது நிறலயத்றத விரிவுபடுத்த வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

6. சங்கைனாபுைம் வபருநது நிறலயத்றத விரிவுபடுத்த வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

7. வெள்ளிமறல ஊைனாடசி ஒனறியம், வபனாடடியம் ஊைனாடசியில 
உள்ை ்கலபற்ட ஆறறின குறுகவ்க வமம்பனாலம் அறமக்க 
வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

[திரு. மு. திைனாவி்டமணி]
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8. வெள்ளிமறல ஊைனாடசி ஒனறியம், வபனாட்டனாம்படடிகூ்டலூர் 
ஆறறின குறுகவ்க வமம்பனாலம் அறமக்க வெண்டிய அெசியம் 
குறித்தும்;

9. சங்கைனாபுைத்தில வதனாழிறவபடற்ட அறமக்க வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

10. ்கலெைனாயன மறலயில ்கடுக்கனாய வதனாழிறசனாறல அறமக்க 
வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

11. ்கலெைனாயன மறலயில மறலெனாழ பழஙகுடியி் மக்கள் 
விெசனாயம் வசயயும் நிலங்களுககு பட்டனா ெழங்க வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

12. சங்கைனாபுைம் அலலது சின்வசலம் பகுதியில அைசு ம்களிர் 
்கறலக ்கலலூரி அறமக்க வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

13. வ்கனாமுகி அறணறய தூர் ெனாரி தை வெண்டியதன அெசியம் 
குறித்தும்;

14. மணிமுத்தனாறு அறணறய தூர் ெனாை வெண்டிய அெசியம் 
குறித்தும்;

15. வெள்ளிமறலயில வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி அறமக்க 
வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

16. ெ்டக்க்நதல ்கல ஏரிறய மதகு்கள் வ்கனாடிறய புதுப்பித்து தை 
வெண்டியதன அெசியம் குறித்தும்;

17. சின்வசலம் அம்சகுைம் அருவ்க அறமநதுள்ை ஏரிறய தூர் 
ெனாரி அஙகுள்ை ்கருவெல முள் மைங்கறை அ்கறறி ்கறைறய 
பலப்படுத்த வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

18. சின்வசலம் பகுதியில புதியதனா்க துறண மின நிறலயம் 
அறமக்க வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

19. ்கலெைனாயன மறல, வெள்ளிமறல ஆகிய இ்டங்களில துறண 
மின நிறலயம் அறமக்க வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

20. வ்கனாமுகி அறணயில உள்ை பூங்கனாறெப் புதுப்பிக்க வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

21. ்கலெைனாயன மறலயில உள்ை வ்கனாண்டியநத்தம், சிறுக்கலூர் 
ஆகிய நீர் வீழச்சி்கறை சுறறுலனாத் தலமனா்க அறமக்க வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

22. சங்கைனாபுைம் ஒனறியம், பூடற்ட ஊைனாடசியில உள்ை துறண 
கிைனாமமனா் பனாெைத்றத தனி ஊைனாடசியனா்க பிரிக்க வெண்டிய 
அெசியம் குறித்தும்;

[திரு. தனா. உதயசூரியன]
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23. ெ்டக்க்நதல வபரூைனாடசி (்கச்சிைனாபனாறையம்) சற்டயம்படடு 
துறண மின நிறலயத்திலிருநது எடுத்து ெனாயநத்தம் துறண 
மின நிறலயத்திலிருநது 24 மணி வநைம் மினசனாைம் ெழங்க 
வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

24. சின்வசலம் ஒனறியம், சிங்கனாநத்தம் ஊைனாடசியில ஆதி 
திைனாவி்ட மக்களுககு தனியனா்க நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க 
வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

25. ்கச்சிைனாபனாறையம் ஆைம்ப சு்கனாதனாை நிறலயத்றத ெட்டம் 
சனாைனா மருத்துெமற்யனா்க 30 படுகற்க ெசதியு்டன தைம் 
உயர்த்த வெண்டிய அெசியம் குறித்தும்;

26. ்கள்ைககுறிச்சி, சிறுஙகூரில அறமநதுள்ை திருெள்ளுெர் அைசு 
்கறலக ்கலலூரியில பயிலும் மனாணெ மனாணவியர்்களுககு 
தனியனா்க வபருநது ெசதி அறமத்துத் தை வெண்டிய அெசியம் 
குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மு. திைனாவி்டமணி அெர்்கள்.

திரு. மு. திராவிடைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. தனா. உதயசூரியன அெர்்கள் 
முனவமனாழிநத திருத்தங்கறை நனான ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பூண்டி கி. ்கறலெனாணன, இருகற்கயில இலறல. 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஆ. ம்கனாைனாஜன அெர்்கள். 

திரு. ஆ. ை்காராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திறகு கீழக்கண்்ட 
எனனுற்டய திருத்தங்கறை நனான முனவமனாழிகிவைன:

“1. ஆண்டிபடடி வதனாகுதி, ஆண்டிபடடி ஒனறியத்தில 30 
ஊைனாடசி்கள், 300 கிைனாமங்களில நிலத்தடி நீறை அதி்கரிக்க 
ந்டெடிகற்க வமறவ்கனாள்ெது குறித்தும்;

2. ெள்ைல நதி கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் குறித்தும்;

3. அைப்படிவதெனபடடி கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் குறித்தும்;

[திரு. தனா. உதயசூரியன]
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4. பனாலவ்கனாம்றப கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் குறித்தும்; 
5. றெற்கயனாறறிலிருநது மற்ட அறமத்து அம்மச்சிபனாறையம், 

்கருஙகுைம், வசஙகுைம் நிறைநததும், வ்கனாவிலபடடி 
சககிலிச்சிகுைம் ெனாயக்கனாலுககு மற்ட அறமத்து திருப்புெது 
குறித்தும்; 

6. முலறல வபரியனாரிலிருநது தண்ணீறை குழனாய மூலமனா்க 
்கண்்டமனூர் வதறகு பகுதி றெற்க ஆறவைனாடு இறணப்பது 
குறித்தும்;

7. றெற்க அறண தூர் ெனாருெது குறித்தும்;
8. றெற்க அறணககு அருவ்க பிக–அப் அறணயிலிருநது புதிய 

கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் வசயலபடுத்துெது குறித்தும்;
9. ்கம்பம் ஒனறியத்தில 10 ஆயிைம் வஹகவ்டரில திைனாடறச 

ஆைனாயச்சி றமயம் அறமப்பது குறித்தும்;
10. ஆண்டிபடடி, சுப்புலனாபுைம் உயர் வதனாழிலநுடப ஜவுளிப் பூங்கனா 

அறமப்பது குறித்தும்;
11. ்க்டமறல–மயிறல ஒனறியத்தில றெற்க ஆறறில தடுப்பறண 

குறித்தும்;

ஆளுநர் உறையில குறிப்பி்டனாதது ெருநதத்தக்கது.”

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அ.வச. விலெநனாதன அெர்்கள்.

திரு. அ.தச. வில்வநாென: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஆ. ம்கனாைனாஜன 
அெர்்கள்முன வமனாழிநத திருத்தங்கறை ெழிவமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: ஆளுநர் வபருறைககு நனறி 
வதரிவிககும் தீர்மனா்த்தினமீதனா் விெனாதத்திறகு பதிலுறை. 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு ஆளுநர் அெர்்கள் 6–1–2020 அனறு 
சட்டமனைத்தில ஆறறிய உறையினமீது நற்டவபறை விெனாதத்திறகு 
பதிலுறையனாறறுகிவைன. 

[திரு. ஆ. ம்கனாைனாஜன]
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அைமும், தமிழும் ெைர்த்த நறைமிழ நனாயகி! அறிவும், 
ஆளுறமயும் மிக்க அனற்த் தமிழைசி! அகிலம் வபனாறறும் 
அனபின திருஉருெம்! (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அம்றமவய எனறு 
ெணங்கத் வதனானறும் அம்மனா எனனும் வதயெம்! சமூ்க நீதி ்கனாத்த 
சரித்திை வீைனாங்கற்! ்கனாவெரிறய மீடவ்டடுத்த வபனானனியின 
வசலவி! தமிழர்்களின எண்ணங்கறைப் பிைதிபலித்து vision 2023 
தநத தீர்க்கதரிசி! பனார்ககும் இ்டவமலலனாம் நீக்கமை நிறைநதிருககும் 
எங்கள் குலச்சனாமி! (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மக்கள் ம்தில 
எனவைனறைககும் ெனாழநது வ்கனாண்டிருககும் மறைநதும் மறையனாத 
மக்கள் தறலவி! இறசப்ட ெனாழநத ஏழிறச ைனா்கம்! சுறெப்ட வபசிய 
அறுசுறெ அமுதம்! மக்கறை அைெறணககும் ஐெற்க நிலம்! 
நலலறதப் வபனாதித்த நனானகுமறை! நனாடற்டக ்கனாககும் முப்வபரும் 
சகதி! (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) ெனாழகற்கறய வநறிப்படுத்தும் 
இருெரிக குைள்! மக்கைனால நனான, மக்களுக்கனா்கவெ நனான எனறு 
ெனாழநது எங்கள் உள்ைங்களிலும், இலலங்களிலும் குடியிருககும் 
ஒப்பறை ஒவை உன்தத் தறலவி! எங்கள் அம்மனா வதயெத்றத 
வபனாறறி ெணஙகுகினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின திருமு்கத்தனால இன்மும் ஒளி வீசிக வ்கனாண்டிருககும் 
இநத மனாமனைம்; மனாண்புமிகு அம்மனாவின உறை வீச்சனால இன்மும் 
ஒலித்துக வ்கனாண்டிருககும் இநதப் வபைறெ; எளியெர்்கறையும் 
ெலியெர்்கைனா்க மனாறறி இப்வபைறெயில அமை றெத்த ெலலறம 
வ்கனாண்்ட மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கறையும், இம்மனாமனைத்றதயும் 
ெணஙகி என பதிலுறைறயத் துெககுகினவைன. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு 
ஆளுநர் அெர்்கள் இநத மனாமனைத்தில 6–1–2020 அனறு ஆறறிய 
உறைககு நனறி வதரிவித்து மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் 
தறலெர் முற்ெர் வபனாள்ைனாச்சி V. வஜயைனாமன அெர்்கைனால 
முனவமனாழியப்படடு, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. நி. சதன 
பிைபனா்கர் அெர்்கைனால ெழிவமனாழியப்பட்ட இத்தீர்மனா்த்தினமீது 
நற்டவபறை விெனாதத்தில, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் தங்கைது 
அரிய ்கருத்து்கறை எடுத்துக கூறியுள்ைனார்்கள். பனாைனாடடியும், 
குறை கூறியும் வபசிய மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெருககும் 
முதற்கண் என நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) 
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நண்ப்கல 12–00

2011 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடடில மீண்டும் அம்மனாவின ஆடசி 
மலர்நதவபனாது, “துயைத்றத மைநது விடுங்கள், இனி சிரித்துக 
வ்கனாண்வ்ட இருங்கள், உங்களுககு ஒளிமயமனா் எதிர்்கனாலம் 
அறமயும், அறத நனான உறுதி வசயகிவைன” எனறும், “எங்கள்மீது 
மக்கள் றெத்துள்ை நம்பிகற்கறய, அளித்துள்ை வபனாறுப்பு்கறைக 
்கட்டனாயமனா்க நிறைவெறறுவெனாம்” எனறும் மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்கள் உறுதிவமனாழி அளித்தனார்்கள். அெர்்கள், தன ஆடசிக 
்கனாலத்தில வசனான்றத மடடுமலல, வசனாலலனாமல விட்ட நலல பல 
மக்கள் நலத் திட்டங்கறையும் வசயலபடுத்தி்னார்்கள். (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, சங்க ்கனாலத்தில 
வநடுஞ்வசழியன எனனும் மனாமன்ர், பல மன்ர்்கறை வபனார்க 
்கைத்தில வெனைெர். வபனார் முற்யில மடடுமினறி, ஏர் முற்யிலும் 
மன்ர் சிைநது விைங்க வெண்டும் எனறு எண்ணிய புலெர் ஒருெர், 
‘நிலன வநறி மருஙகின நீர்நிறலப் வபரு்க’ எனறு மன்ருககு அறிவுறை 
கூறி்னார். அதனாெது, பற்கெறை வெனறு, அெர்்கறைச் சிறையில 
இடுெறதவி்ட, மறழயனால வபருகும் நீறை ஏரி்களிலும், குைங்களிலும் 
வதககுெவத ஒரு நனாடடிறகு நலன பயககும். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
அவ்ெனாறு நீறைத் வதககி றெத்தெர்்களின வபயர்தனான பு்கவழனாடு 
உல்கத்தில நிறலககும் எனைனார். அப்புலெரின கூறறுககிணங்க, 
நீண்்ட நனாட்கைனா்க தூர்ெனாைப்ப்டனாமலும், சீைறமக்கப்ப்டனாமலும் 
இருநத வபரிய ஏரி்கள், சிறு பனாச் ஏரி்கள், குைங்கள், ஊைணி்கள் 
மறறும் குடற்ட்கள் வபனானை 34,871 நீர்நிறல்கள் 2017 முதல இனறு 
ெறை 2,182 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில பு்ைறமக்கப்படடுள்ை். 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இப்பணி்கள், குடிமைனாமத்து திட்டத்தினகீழ, 
விெசனாய சங்கங்கள் மூலமனா்க அெர்்களின பஙவ்கறபு்டன 
வமறவ்கனாள்ைப்படடுள்ை். வமலும், மனாந்கைனாடசி்கள், ந்கைனாடசி்கள் 
மறறும் வபரூைனாடசி்களின பைனாமரிப்பில உள்ை 1,315 நீர்நிறல்கள் 
811.68 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில பு்ைறமக்கப்படடுள்ை். 
இறதத்தவிை, ஆறு்கள், ஓற்ட்கள், ்கனாலெனாய்கள் வபனானைெறறில 1,141 
வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில 59 வபரிய தடுப்பறண்கள் வபனாதுப் 
பணித் துறையின மூலமும், 40 ஆயிைம் சிறிய தடுப்பறண்கள் ஊை்க 
ெைர்ச்சித் துறையின மூலமும் ்கட்டப்படடுள்ை்.

வெைனாண் வபருமக்கள் மறறும் வபனாது மக்களின 
பயனபனாடடிறவ்க் அக்கறையு்டன வசயலபடுத்தி உண்றமயனா்க 
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உறழககினை மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசின வசயலபனாடு்கறை 
இயறற்கவய அஙகீ்கரிககும் ெற்கயில, மனாநிலம் முழுெதும் பருெ 
மறழ வபனாழிநது, தூர்ெனாைப்பட்ட வபரும்பனாலனா் நீர்நிறல்கள் நீர் 
நிறைநது ததும்பி நிறகினை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

்கனாவெரி ஆறறுப் பனாச்ப் பகுதி்களில, ்கற்டமற்ட ெறை 
தண்ணீர் வசலல ்க்டநத ்கனாலங்களில பல நனாட்கள் ஆகும். 
ஆ்னால, தமிழநனாடு முழுெதும் குடிமைனாமத்து திட்டமும், ்கனாவெரி 
வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில தூர்ெனாரும் பணி்களும் வசம்றமயனா்க 
வமறவ்கனாள்ைப்பட்டதனால, இநத ஆண்டு 15 முதல 20 நனாட்களுககுள் 
்கற்டமற்ட ெறை தண்ணீர் தஙகுதற்டயினறி வசனைற்டநதது. 
இத்னால விெசனாயி்கள் மகிழச்சியு்டன பயிர் சனாகுபடி பணி்களில 
தீவிைமனா்க ஈடுபடடுள்ை்ர். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

“்க்டவுள் எனும் முதலனாளி ்கண்வ்டடுத்த வதனாழிலனாளி 
விெசனாயி” (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) எனை மனாண்புமிகு புைடசித் 
தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். அெர்்களின பனா்டலுககு ஏறப, நமது 
விெசனாயி்கறைப் வபணிப் பனாது்கனாத்து, அெர்்களுககுத் வதறெயனா் 
அற்த்துப் பணி்கறையும் சரியனா் வநைத்தில வசயது வ்கனாடுத்த 
்கனாைணத்தி்னாலதனான, தமிழநனாடு முழுெதும் ்க்டநத ஆண்டு இவத 
நனாளில 85 இலடசத்து 30 ஆயிைம் ஏக்கர் எ் இருநத வெைனாண் 
பயிர் சனாகுபடி பைப்பு, இநத ஆண்டில இதுெறை 7 இலடசம் ஏக்கர் 
கூடுதலனா்க, (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அதனாெது 92 இலடசத்து 30 
ஆயிைம் ஏக்கரில வெைனாண் பயிர்்கள் சனாகுபடி வசயயப்படடுள்ை். 
இத்னால இநதனாண்டு, தமிழநனாடு, உணவு தனானிய உறபத்தியில 
ஒரு புதிய றமல ்கலறல அற்டயும் எனபறத இம்மனாமனைத்திறகு 
மகிழச்சியு்டன வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின ெழியிவலவய மறழநீர் 
வச்கரிப்றப முனவ்டுத்துச் வசலலவும், நீர்நிறல்களின 
வ்கனாள்ைைவிற் அதி்கப்படுத்தி பனாது்கனாக்கவும், வெைனாண்றமககு 
நீர் திைம்ப்டப் பயனபடுத்துெறத உறுதி வசயயவும், நனனீர் 
வதறெறயக குறைக்கவும், நீர்நிறல்கள் மனாசுபடுெறதத் தடுக்கவும், 
்கழிவு நீர் மறறும் பயனபடுத்தப்பட்ட நீரிற் சுத்தி்கரித்து மறுசுழறசி 
முறையில உபவயனாகிப்பறத வபருமைவில ஊக்கப்படுத்தவும், 
நீர்ெை ஆதனாை பனாது்கனாப்பு மறறும் நீர் வமலனாண்றம இயக்கம் எனை 
ஒரு தீவிை மக்கள் இயக்கம் வசனை ஆண்டு என்னால துெககி 
றெக்கப்படடுள்ைது.
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இத்திட்டத்திறகு ெலுவசர்ககும் விதமனா்க, வசனற் மனாந்கரில 
வபருகிெரும் வதனாழிறசனாறல்களுககு வதனா்டர்நது சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட 
நீர் ெழஙகும் ெற்கயில, வ்கனாயம்வபடு, வ்கனாடுஙற்கயூர் பகுதி்களில 
நனாவைனானறுககு தலனா 45 மிலலியன லிட்டர் திைன வ்கனாண்்ட மூனைனாம் 
நிறல சுத்தி்கரிப்பு நிறலயங்கள் என்னால துெககி றெக்கப்பட்ட். 
இவ்விைண்டு நிறலயங்களின உறபத்தித் திைன தலனா 60 மிலலியன 
லிட்டைனா்க உயர்த்தப்ப்டவுள்ைது. இதனமூலம் இநதியனாவிவலவய 20 
சதவீதம் ்கழிவு நீர் மறுசுழறசி வசயயப்படும் ஒவை ந்கைமனா்க வசனற் 
தி்கழும் எனபறத மகிழச்சியு்டன வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிறப்கல 12–05

வமலும், வசனற் மனாந்கரில உள்ை கூெம், அற்டயனாறு, 
பககிங்கனாம் ்கனாலெனாய உள்ளிட்ட நீவைனாற்ட்களில ்கழிவுநீர் 
்கலப்பறத முறறிலும் தடுத்தி்ட 2,371 வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில 
திட்டங்கள் வசயலபடுத்தப்ப்டவுள்ை். வமலும், வசனற் குடிநீர்த் 
வதறெயிற் பூர்த்தி வசயயும் ெற்கயில, மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்கைனால மீஞ்சூர் மறறும் வநம்வமலியில தலனா 100 மிலலியன 
லிட்டர் சுத்தி்கரிப்புத் திைன வ்கனாண்்ட ்க்டல நீறை குடிநீைனாககும் 
திட்டம் நற்டமுறைககுக வ்கனாண்டுெைப்பட்டது. அவதவபனானறு, 27–
6–2019 அனறு வநம்வமலியில 150 மிலலியன லிட்டர் சுத்தி்கரிப்புத் திைன 
வ்கனாண்்ட ஒரு புதிய திட்டத்திற் நனான துெககி றெத்துள்வைன. 
வபரூரில, 400 மிலலியன லிட்டர் சுத்தி்கரிப்பு திைன வ்கனாண்்ட ்க்டல 
நீறை குடிநீைனாககும் நிறலயத்திறகு அைசனாறண வெளியி்டப்படடு, 
பணி்கள் முனவ்றைத்தில உள்ை். 

இத்திட்டங்களி்னால ெருங்கனாலத்தில பருெமறழ  
வபனாயத்தனாலும், வசனற் ந்கை மக்களுககுத் வதறெயனா் 
குடிநீர் ெழங்க முடியும் எனபறத தி்டமனா்க இநதத் தருணத்திவல 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

வமலும், ்க்டநத 3 ஆண்டு்களில, வபனாதுமக்களின குடிநீர்த் 
வதறெ்களுக்கனா்க புதுகவ்கனாடற்ட, தஞ்சனாவூர், சிெ்கஙற்க, 
திண்டுக்கல, விருதுந்கர் உள்ளிட்ட 14 மனாெட்டங்களில 57.81 
இலடசம் மக்கள் பயனவபறும் ெற்கயில சுமனார் 3,000 வ்கனாடி 
ரூபனாய மதிப்பீடடில 25 கூடடுக குடிநீர்த் திட்டங்களும், வதனி, 
திண்டுக்கல, வதன்கனாசி, விழுப்புைம், நீலகிரி, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 
11 மனாெட்டங்களில 12.5 இலடசம் மக்கள் பயனவபறும் ெற்கயில 373 
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வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில, 15 ந்கர்ப்புை தனி குடிநீர்த் திட்டங்களும் 
நிறைவெறைப்படடுள்ை். அவதவபனானறு, கிருஷ்ணகிரி, வதனி, 
விருதுந்கர், அரியலூர் உள்ளிட்ட 8 மனாெட்டங்களில 5.55 இலடசம் 
மக்கள் பயனவபறும் ெற்கயில 407 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில 11 
பனாதனாை சனாக்கற்டத் திட்டங்களும் நிறைவெறைப்படடுள்ை் எனை 
மகிழச்சியனா் வசயதிறயக குறிப்பி்ட விரும்புகினவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, ஒரு நனாடடின 
முதுவ்கலும்பு விெசனாயம் எனவபனாம். “சுழனறும் ஏர்ப்பின்து உலகு” 
எனைனார் திருெள்ளுெர். “வசறறில உழென ்கனால றெத்தனாலதனான 
மக்கள் வசனாறறில ற்க றெக்க முடியும்” எனபறத ஒரு விெசனாயி 
எனை முறையில நனான நனகு உணர்நதென. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) ்க்டநத 8 ஆண்டு்களில ஆைனாெது முறையனா்க உணவு தனானிய 
உறபத்தியில 100 இலடசம் வமடரிக ்டனற் தனாண்டி தமிழநனாடு 
சனாதற் புரிநதுள்ைது. வமலும், ்க்டநத 8 ஆண்டு்களில, 5 முறை 
மத்திய அைசின கிருஷி ்கர்மனான விருதிற்ப் வபறை அைசு மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிைதம மநதிரியின பயிர்க ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ ்க்டநத 
3 ஆண்டு்களில தமிழநனாடு அைசு, வெைனாண் வபருமக்களுககு 7,283 
வ்கனாடி ரூபனாய பயிர்க ்கனாப்பீடடு இழப்பீடடு நிதிறய வபறறுத் 
தநதுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இது வதசிய அைவில ஒரு 
சனாதற்யனாகும்.

2018 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடடில 17 மனாெட்டங்களில அவமரிக்கன 
பற்டப்புழுவின தனாககுதலனால பனாதிக்கப்பட்ட மக்கனாச்வசனாைப் 
பயிர்்கறைப் பனாது்கனாக்க அைசு உ்ட்டி ந்டெடிகற்க எடுத்தது்டன, 
பனாதிக்கப்பட்ட வெைனாண் வபருமக்களுககு 186 வ்கனாடிவய 25 இலடசம் 
ரூபனாய நிெனாைணமும் ெழஙகியது மனாண்புமிகு அம்மனாவுற்டய 
அைசு. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இவ்ெனாண்டு அவமரிக்கன 
பற்டப்புழு தனாககுதறலக ்கடடுப்படுத்த மனாண்புமிகு அம்மனாவின 
அைவச, 47 வ்கனாடிவய 66 இலடசம் ரூபனாய வசலவில பூச்சிகவ்கனாலலி 
மருநதிற்த் வதளிக்க ந்டெடிகற்க எடுத்துள்ைது. மக்கனாச்வசனாைம் 
பயிரிட்ட வெைனாண் வபருமக்களி்டமிருநது இப்பயிர்ப் பனாது்கனாப்பு 
ந்டெடிகற்கமூலம் வபரிதும் ெைவெறறபப் வபறை அைசு மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, வெைனாண் 
உறபத்திறய அதி்கரிககும் வநனாக்கத்து்டன வதனா்டக்க வெைனாண்றம 
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கூடடுைவுக ்க்டன சங்கங்கள் ெனாயிலனா்க ந்டப்பு நிதியனாண்டில 31–12–
2019 ெறை சுமனார் 9 இலடசம் குறு, சிறு விெசனாயி்களுககு 7,000 வ்கனாடி 
ரூபனாய பயிர்க ்க்டன ெழங்கப்படடுள்ைது. பருெமறழ சிைப்பனா்க 
இருநததனாலும், சனாகுபடி பைப்பு அதி்கரித்துள்ைதனாலும், இநத ஆண்டு 
வநல உறபத்தி அதி்கரிககும் எனபதனாலும், வெைனாண் வபருமக்களுககு 
உரிய விறல கிற்டக்க, வதறெப்படும் இ்டங்களில கூடுதல வநல 
வ்கனாள்முதல நிறலயங்கள் அறமக்கப்படும். 

பலவெறு தைப்பு மக்களி்டமிருநதும் ெநத வ்கனாரிகற்க்கறை 
பரிசீலித்து, சர்க்கறை குடும்ப அடற்ட்கறை, அரிசி குடும்ப 
அடற்ட்கைனா்க மனாறறுெதறகு நனான உத்தைவிடவ்டன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) இதனமூலம் மக்கள் தங்கள் வதறெ்களுககு ஏறப, 
அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கறைப் வபறறு பயனவபை ெழிெற்க 
வசயயப்படடுள்ைது. 

இநத ஆண்டு வபனாதிய மறழயும், விெசனாயத்திறகுத் வதறெயனா் 
தண்ணீரும் உள்ை ்கனாைணத்தனாலும், அதி்க பைப்பிலனா் பயிர் 
சனாகுபடி வசயயப்படடு ெருெதனாலும், வெைனாண் வபருமக்கள் 
இடுவபனாருட்கள் மறறும் பிை பணி்களுக்கனா்க ்கணிசமனா் 
பணத்றதச் வசலெழித்திருப்பதனாலும், மக்கள் அற்ெரும் தமிழர் 
திருநனாைனாம் வபனாங்கல பண்டிற்கறய உறசனா்கத்து்டன வ்கனாண்்டனா்ட 
1,000 ரூபனாயு்டன கூடிய வபனாங்கல வதனாகுப்பு ெழங்க நனான 
உத்தைவிடடு, (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அதனபடி அற்த்து 
அரிசி குடும்ப அடற்டதனாைர்்களுககும் இனறிலிருநது ெழங்கப்படடு 
ெருகினை மகிழச்சியனா் வசயதிறய இநத அறெயிவல வதரிவிக்க 
விரும்புகினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

 பிறப்கல 12–10

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு 
புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின எண்ணத்தில உதித்த 
விறலயிலலனா ்கைறெ மனாடு்கள், விறலயிலலனா வெள்ைனாடு்கள் 
மறறும் வசம்மறியனாடு்கள் ெழஙகும் திட்டம் ஆகியெறறி்னால, 
சமீபத்தில வெளியனா் ்கனாலநற்ட மறறும் பைறெ இ்ங்களுக்கனா் 
்கணகவ்கடுப்பில, தமிழநனாடடில ்கனாலநற்ட்களின எண்ணிகற்க 
7.6 சதவீதம் ெைர்ச்சி வபறறுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
மனாநில வபனாருைனாதனாை ெைர்ச்சியிலகூ்ட ்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் 
துறையினுற்டய ெைர்ச்சியின பஙகு கூடியுள்ைது எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. இதன ்கனாைணமனா்க, கிைனாமப்புை 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]



634 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 9

வபனாருைனாதனாைம் முனவ்றைம் ்கண்டுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி)

வெைனாண் வபருமக்களுககு நவீ் வதனாழிலநுடபங்கள் 
வசனைற்டயும் வநனாககு்டன, தறலெனாசல கூட வைனாடடுககு அருகில 
நவீ் ்கனாலநற்டப் பூங்கனா ஒனறு சுமனார் 1,000 வ்கனாடி ரூபனாய 
மதிப்பீடடில நிறுெப்படும் எ் (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) ்க்டநத 
சட்டமனைக கூட்டத் வதனா்டரினவபனாது நனான அறிவித்வதன. அதற்கனா் 
அைசனாறண வெளியி்டப்படடு, பணி்கள் விறைநது நற்டவபறறு 
ெருகினை் எனபறத மகிழச்சியு்டன வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

அவமரிக்க நனாடடிலுள்ை உல்கப் பு்கழவபறை 
பஃபவலனா ்கனாலநற்டப் பண்றணறய பனார்றெயிடடு, அஙகு 
பயனபடுத்தப்படும் நவீ் யுகதி்கறை தமிழநனாடடிலுள்ை வெைனாண் 
வபருமக்களும் பய்ற்டயும் ெற்கயில, தறலெனாசலில புதியதனா்க 
உருெனாக்கப்ப்டவுள்ை ்கனாலநற்டப் பூங்கனாவில பயனபடுத்துமனாறு 
அதி்கனாரி்களுககு உத்தைவிடடுள்வைன. இவ்ெைனா்கத்தில 
தமிழநனாடடின ஐநதனாெது ்கனாலநற்ட மருத்துெக ்கலலூரிறய அறமக்க 
அைசனாறண வெளியி்டப்படடுள்ைது எனபறதயும் மகிழச்சியு்டன 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பல திட்டங்களுககு முனவ்னாடியனா்கத் தி்கழும் நமது தமிழ்கத்தில 
108 ஆம்புலனஸ் வசறெறயப் வபனாலவெ, ்கனாலநற்ட்களின அெசை 
சிகிச்றசகவ்க் ‘அம்மனா ஆம்புலனஸ்’ வசறெறய துெககி றெத்து, 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு விெசனாயி்கள் 
பயனவபை வசவ்ெவ் வசயலபடுத்தி ெருகிைது. 

தமிழநனாடடில 200 வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில திருவெனாறறியூர் 
குப்பம், 120 வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில தைங்கம்பனாடி மறறும் 100 
வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில ்க்டலூர் முதுந்கர் மீனபிடித் துறைமு்கங்கள் 
அறமக்க, மத்திய அைசின மீன ெைம் மறறும் உள்்கட்ட்டறமப்பு 
ெசதி்கறை வமம்படுத்தும் திட்டத்தினகீழ, வமற்கண்்ட மீனபிடித் 
துறைமு்கங்களுக்கனா்க தமிழநனாடு அைசு மத்திய அைசு்டன 420 வ்கனாடி 
ரூபனாயககு புரிநதுணர்வு ஒப்பநதம் வசயதுள்ைது. மத்திய அைசின 
இத்திட்டத்தினகீழ இதுெறை அதி்க அைவு நிதி உதவி வபறை மனாநிலம் 
தமிழநனாடு ஆகும் எனபறத மகிழச்சியு்டன இம்மனாமனைத்திறகுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)
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 வமலும், ்க்டலில மீனபிடிப்பு வமறவ்கனாள்ளும் மீ்ெர்்களின 
பனாது்கனாப்பிற் வதனா்டர்நது உறுதிபடுத்தி்ட தமிழநனாடு அைசு 
முனனுதனாைணமனா்க ந்டெடிகற்க எடுத்து ெருகிைது. ஆழ்க்டல 
மறறும் அண்றமக ்க்டல மீனபிடிப்பில ஈடுபடும் மீ்ெர்்களுககு 
25,000 VHF ்கருவி்கள், 160 வசயறற்கக வ்கனாள் ்கருவி்கள், இநதிய 
ெனானிறல ஆைனாயச்சி றமயம்மூலம் 507 டிைனானஸ்பனான்டர் ்கருவி்கள் 
மறறும் 200 நனாவிக ெழங்கப்படடுள்ை். இதனமூலம் அற்த்து 
மீ்ெர்்களின பனாது்கனாப்பு உறுதி வசயயப்படடுள்ைது.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, சு்கனாதனாைம் 
வதனா்டர்பனா்க ஏறபடடுள்ை பலவெறு முனவ்றைங்கறையும், 
வதனாழிலநுடபங்கறையும் வெளிநனாடு்களிலிருநது அறிநதுவ்கனாண்டு 
தமிழநனாடடில வசயலபடுத்தி்டவும், வெளிநனாடுெனாழ தமிழர்்கள் 
மறறும் பிை முதலீட்டனாைர்்களி்டமிருநது முதலீடு்கறைப் வபறறு, 
தமிழநனாடற்ட வமலும் ெைர்ச்சிப் பனாறதயில வ்கனாண்டு வசலலவும், 
இஙகிலனாநது, அவமரிக்கனா மறறும் ஐககிய அைபு அமீை்கம் ஆகிய 
நனாடு்களுககு 26–8–2019 முதல 10–9–2019 ெறை நனான அைசுமுறை 
பயணம் வமறவ்கனாண்வ்டன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

இஙகிலனாநதிலுள்ை சர்ெவதச அைவில பு்கழ வபறை 
கிஙஸ் மருத்துெமற்யின கிறையிற் தமிழநனாடடில 
துெககி்ட அநநிறுெ்த்து்டன ஒரு புரிநதுணர்வு ஒப்பநதம் 
ற்கவயழுத்தி்டப்பட்டது. அத்டிப்பற்டயில, அநநிறுெ்த்து்டன 
பலவெறு நிறலயிலனா் வபச்சுெனார்த்றத்கள் நற்டவபறறு 
ெருகினை். விறைவில தமிழநனாடடில கிஙஸ் கிறை மருத்துெமற் 
அறமக்கப்படும். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

தமிழநனாடடின வதனாழில ெைர்ச்சிறய வமலும் அதி்கரிக்கவும், 
உலவ்கஙகும் ெனாழநது ெரும் தமிழர்்களின சீரிய ஆவலனாசற்்கறைப் 
வபைவும், தமிழநனாடடில வதனாழில துெங்க முனெரும் வெளிநனாடுெனாழ 
தமிழ மக்கறையும், பிை முதலீட்டனாைர்்கறையும் ெைவெறகும் 
ெற்கயில, ‘யனாதும் ஊவை’ எனை முனவ்னாடித் திட்டத்றத ்க்டநத 
சட்டமனைப் வபைறெக கூட்டத்தில நனான அறிவித்து, இத்திட்டத்றத 
அவமரிக்கனாவில நனான துெககி றெத்வதன.

இநதப் பயணத்தில, இஙகிலனாநது, அவமரிக்க நனாடு்களிலும், 
துபனாயிலும் உள்ை வதனாழில முதலீட்டனாைர்்கறை சநதித்து, 
அதனமூலம் 8,835 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடிலனா் (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) முதலீடு்கறை ஈர்த்து, 41 நிறுெ்ங்களு்டன 
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புரிநதுணர்வு ஒப்பநதங்கள் ற்கவயழுத்தி்டப்பட்ட். இத்னால, 
35,520–ககு வமறபட்ட நபர்்களுககு புதிய வெறலெனாயப்பு்கள் 
உருெனாக்கப்ப்டவுள்ை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) வமறபடி 
ஒப்பநதங்களில 5 நிறுெ்ங்கள் வசயலபனாடடிறகு ெநதுள்ை். 
வமலும், வெளிநனாடடு முதலீட்டனாைர்்கள், குறிப்பனா்க தமிழ 
இறைஞர்்கள், தமிழநனாடடில பலவெறு முதலீடு்கறைச் வசயய அதி்க 
ஆர்ெம் ்கனாடடி ெருெறதயும் இநத அைசுமுறைப் பயணத்தினவபனாது 
நனான அறிநவதன.

பிறப்கல 12–15

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, தமிழநனாடு 
ெணி்க எளிதனாககுதல சட்டம்மூலம், ஒறறைச்சனாைை அனுமதி்கறை 
வநைடியனா்கக ்கண்்கனாணித்து, விறைவுபடுத்தி்ட எ்து தறலறமயில 
ஒரு தனிக குழு, முதலறமச்சர் அலுெல்கத்தில, முதலீடு வசயெறத 
எளிதனாககுதல பிரிவு, பனாது்கனாப்பு மறறும் ெனானூர்தி, வதனாழில 
பூங்கனா, மினசனாை ெனா்க்ப் பூங்கனா, Start–up எ் புத்வதனாழில்கறை 
ஊககுவிக்க தனிக வ்கனாள்ற்க, த்கெல வதனாழிலநுடபக வ்கனாள்ற்க, 
ெனானூர்தி மறறும் பனாது்கனாப்புத் வதனாழில வ்கனாள்ற்க எ் வதனாழில 
துறை வமம்ப்ட பலவெறு வ்கனாள்ற்க்கறை ெகுத்து, திட்டங்கறைச் 
வசயலபடுத்தி, மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு வெறறி ்கண்டு 
ெருகிைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

2015 ஆம் ஆண்டு மனாண்புமிகு அம்மனாவின தறலறமயில 
வசனற்யில நற்டவபறை உல்க முதலீட்டனாைர்்கள் மனாநனாடடின 
வெறறியிற்த் வதனா்டர்நது, இைண்்டனாெது உல்க முதலீட்டனாைர்்கள் 
மனாநனாடு வசனை ஆண்டு ஜ்ெரி மனாதம் 23 மறறும் 24 ஆகிய நனாட்களில 
நற்டவபறைது. இநத மனாநனாடடில 10 இலடசம் வெறலெனாயப்பு்கறை 
ஏறபடுத்தும் ெற்கயில 3 இலடசத்து 501 வ்கனாடி ரூபனாய அைவிற்கனா் 
வதனாழில முதலீடு்கள், 304 புரிநதுணர்வு ஒப்பநதங்கள்மூலம் 
ஈர்க்கப்பட்ட். இெறறில 272 நிறுெ்ங்கள் பணி்கறைத் துெககி, 
பலவெறு நிறல்களில வசயலபனாடடில உள்ை். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) இது ற்கவயழுத்தி்டப்பட்ட ஒப்பநதங்களில ஏைககுறைய 90 
சதவீதமனாகும். இது மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசுமீது வதனாழில 
முதலீட்டனாைர்்கள் வ்கனாண்்ட தி்டமனா் நம்பிகற்கறயக ்கனாடடுெதனா்க 
உள்ைது. 

குறு, சிறு மறறும் நடுத்தைத் வதனாழில நிறுெ்ங்கள் துறை 
சனார்பில ற்கவயனாப்பமி்டப்பட்ட 3,592 வதனாழில திட்டங்கள், தங்கள் 
பணி்கறைத் துெககி பலவெறு நிறல்களில வசயலபனாடடில உள்ை். 
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வெறறி்கைமனா்க ந்டத்தப்பட்ட உல்க முதலீட்டனாைர்்கள் 
மனாநனாடடிறகுப் பிைகு, இதுெறை 19 ஆயிைம் வ்கனாடி ரூபனாய  
மதிப்பீடடில 63 புரிநதுணர்வு ஒப்பநதங்கள் வபனா்டப்படடுள்ை். 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இெறறினமூலம் 83 ஆயிைம் 
வெறலெனாயப்பு்கள் புதிதனா்க உருெனாக்கப்படடுள்ை். 

வதனாழில சிக்கல்கள் ்கனாைணமனா்க மூ்டப்பட்ட வநனாககியனா நிறுெ் 
வதனாழிறசனாறலயிற் ெனாஙகி, மின்ணு சனாத் உறபத்தியிற் 
வமறவ்கனாள்ை ‘சனால்கனாம்’ நிறுெ்ம் உ்டனபனாடு வசயதுள்ைது. 

இது தவிை, உல்க முதலீட்டனாைர் மனாநனாடடில ஏறபட்ட 
ஒப்பநதத்தினபடி வநனாககியனா சிைப்பு வபனாருைனாதனாை மண்்டலத்தில 
ஃபனாகஸ்்கனான நிறுெ்ம் 2,500 வ்கனாடி ரூபனாய முதலீடடில மின்ணு 
சனாத் உறபத்திக்கனா் பணி்கறைத் துெககியுள்ைது. இதனமூலம் 
20,000 நபர்்களுககு புதிய வெறலெனாயப்பு்கள் உருெனாக்கப்படும். 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

இவ்ெனாறு, முநறதய ்கனாலங்களில பலவெறு ்கனாைணங்கைனால 
வசயலப்டனாமல நினை வதனாழில நிறுெ்ங்கள்கூ்ட, தறவபனாது இநத 
மக்கள் நல அைசின வதனா்டர் முயறசி்கைனால புத்துயிர் வபறும் 
சிைப்பனா் சூழநிறல உருெனாக்கப்படடுள்ைது. 

வதசிய வபனாருைனாதனாை ஆைனாயச்சிக ்கழ்கம் (NCAER) 
வெளியிடடுள்ை 2018 ஆம் ஆண்டிற்கனா் அறிகற்கயில,  
முதலீடற்ட ஈர்ககும் ஆறைல மிக்க மனாநிலங்கள் படடியலில, 
தமிழநனாடு 2 ஆம் இ்டத்றதப் வபறறுள்ைது எனபது குறிப்பி்டத்தக்கது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

தமிழநனாடடில அனனிய வநைடி முதலீடு ்க்டநத ஆண்டு்களில 
ஒரு இலடசத்து 33 ஆயிைம் வ்கனாடி ரூபனாய எ் இருநதது. ்க்டநத 3 
ஆண்டு்களில அது ஒரு இலடசத்து 80 ஆயிைம் வ்கனாடி ரூபனாயனா்க 
உயர்நதுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அதனாெது, சுமனார் 47 
ஆயிைம் வ்கனாடி ரூபனாய அனனிய வநைடி முதலீடடிற் மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு கூடுதலனா்க ஈர்த்துள்ைது எனபறத இஙவ்க 
வபருறமயு்டன சுடடிக்கனாட்ட விரும்புகினவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, “ற்கத்வதனாழில 
ஒனறை ்கறறுகவ்கனாள், ்கெறல உ்ககிலறல ஒத்துகவ்கனாள்” 
எனை நனாமக்கல ்கவிஞர் அெர்்களின பனா்டல ெரி்களுககு ஏறப, 
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திைனமிகு மனித ெைத்றத உருெனாககும் வநனாக்கத்து்டன, மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு திைன வமம்பனாடடிற்கனா் குறைநத மறறும் நீண்்ட 
்கனால பயிறசி்கறை அளிப்பதறகு முககியத்துெம் அளித்து ெருகிைது. 
்க்டநத 8 ஆண்டு்களில 28 புதிய அைசு வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்கறை 
ஆைம்பித்துள்ைதும், இயஙகிெரும் அைசு வதனாழிறபயிறசி 
நிறலயங்களில 53 புதிய வதனாழிற பிரிவு்கறை ஏறபடுத்தியுள்ைதும் 
இதறகுச் சனானைனாகும். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

தமிழநனாடு திைன வமம்பனாடடுக ்கழ்கம், அைசு மறறும் 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட தனியனார் பயிறசி நிறுெ்ங்களு்டன இறணநது, 
இதுெறை சுமனார் 7 இலடசம் இறைஞர்்களுககு பலவெறு துறை்களில 
பயிறசி்கறை ெழஙகியுள்ைது. இநதியனாவிலுள்ை தறலசிைநத 10 அைசு 
வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்களில 5 வதனாழிறபயிறசி நிறலயங்கள் 
தமிழநனாடடில வசயலபடுெது குறிப்பி்டத்தக்கது. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) முதனமுறையனா்க சு்கனாதனாைத் துறை, ஆடவ்டனாவமனாறபல மறறும் 
சைககு ந்கர்வு வமலனாண்றம மறறும் வபனாககுெைத்துக்கனா்க மூனறு 
உயர்திைன பயிறசி றமயங்கள் அறமக்க சமீபத்தில புரிநதுணர்வு 
ஒப்பநதம் ற்கவயழுத்தி்டப்படடுள்ைது. இது வபனாது மறறும் தனியனார் 
கூட்டறமப்பனா்கச் வசயலபடும். 

இத்தருணத்தில மத்திய அைசின திைன வமம்பனாடு மறறும் 
வதனாழில முற்வெனார் அறமச்ச்கத்தனால ந்டத்தப்பட்ட வதசிய 
அைவிலனா் திைன வபனாடடியில தமிழநனாடு முதல மனாநிலமனா்கத் 
வதர்வு வசயயப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

பிறப்கல 12–20

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

“ஒரு தனாய மக்கள் நனாம் எனவபனாம், 
ஒனவை எங்கள் குலம் எனவபனாம்” 

எனை பனா்டல ெரி்களுககு ஏறபவும், (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
அற்த்து சமுதனாயத்தி்ரின நலற்யும் வபண வெண்டும் எனை 
அடிப்பற்டயிலும், தமிழநனாடடில ெனனியர் சமுதனாயத்தி்ர் 
முனவ்றைத்திற்கனா்க “ெனனிய குல சத்திரியர் வபனாது அைநிறலப் 
வபனாறுப்பனாடசி்கள் மறறும் நிறலகவ்கனாற்ட்கள் சட்டம், 2018” 
எனகிை புதிய சட்டத்திற் மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு 
இயறறியது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அச்சட்டத்றதச் வசவ்ெவ் 
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வசயலபடுத்தி்ட ஒரு ெனாரியம் அறமத்து, அவ்ெனாரியம் திைம்ப்ட 
வசயலனாறை வபனாதுமனா் அைவு நிதி ஒதுககீடும் வசயதுள்ைது.

பிைமறலக ்கள்ைர் உள்ளிட்ட பலவெறு சீர்மைபி்ருககு ்கலவி 
மறறும் வெறலெனாயப்பில மத்திய அைசின இதை பிறபடுத்தப்பட்ட 
ெகுப்பி்ர் பிரிவின கீழும், அவத வநைத்தில தமிழநனாடு அைசின மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்பட்ட மறறும் சீர்மைபி்ர் இ்ட ஒதுககீடடின கீழும் 
பயன்கறைப் வபறும் ெற்கயில உரிய அைசனாறண வெளியி்டப்படடு, 
அெர்்களின நீண்்ட நனாள் வ்கனாரிகற்க மனாண்புமிகு அம்மனாவின 
அைசனால நிறைவெறைப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ஆதி திைனாவி்டர், பழஙகுடியி்ர் ெனாழும் ஒவ்வெனாரு குடியிருப்புப் 
பகுதியிலும் இறணப்புச் சனாறல்கள், வதரு விைககு்கள், பனாறத 
ெசதி்கள், குடிநீர் வபனானை அடிப்பற்ட ெசதி்கள் ெழங்க மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு, ்க்டநத இைண்்டறை ஆண்டு்களில 300 வ்கனாடி 
ரூபனாய ஒதுககி பணி்கறை வமறவ்கனாண்டு ெருகிைது. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

சிறுபனானறமயி் மக்களின பனாது்கனாெலர்்கைனா்க விைஙகிய 
மனாண்புமிகு புைடசித் தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். அெர்்களும், மனாண்புமிகு 
இதய வதயெம் புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களும் ெகுத்துத் 
தநத பனாறதயில நற்டவபறறுக வ்கனாண்டிருககும் இநத அைசு 
சிறுபனானறமயி் மக்கறைப் பனாது்கனாககும் அைணனா்க விைஙகி 
ெருகிைது. இநதப் வபரியக்கத்தின தறலெர்்கள் ெகுத்துத் தநத 
பனாறதயில ஆடசி வசயயும் இநத அைசு, சிறுபனானறமயி் மக்கறைப் 
பனாது்கனாப்பதில எக்கனாலத்திலும் உறுதியனா்க இருககும். (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

ஹஜ் புனிதப் பயணத்திற்கனா் மனானியத்றத மத்திய அைசு 
நிறுத்தி்னாலும், மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு ஆண்டுவதனாறும் 
6 வ்கனாடி ரூபனாய நிதி ஒதுககீடு வசயது, அதற் வதனா்டர்நது 
ெழஙகி ெருகிைது. ஹஜ் குழுவிற்கனா் நிருெனா்க மனானியத்றத 
30 இலடசம் ரூபனாயிலிருநது 50 இலடசம் ரூபனாயனா்க உயர்த்தியும் 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு ெழஙகியுள்ைது. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) ெகஃபு ெனாரியத்திறகு ெழங்கப்படும் அைசு மனானியம், 
ஆண்டு ஒனறுககு 2 வ்கனாடி ரூபனாயிலிருநது 2.5 வ்கனாடி ரூபனாயனா்க 
உயர்த்தப்படடுள்ைது. தமிழநனாடடில உள்ை 3 ஆயிைத்திறகும் 
அதி்கமனா் பள்ளிெனாசல்களுககு வநனானபுக ்கஞ்சி தயனாரிக்க 5,145 
வமடரிக ்டன அரிசி ெழங்கப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் 
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ஒலி) நனாகூர் தர்்கனா சநத்க கூடு திருவிழனாவிறகு வதறெப்படும் 
சநத்க ்கடற்ட்கறை அைவச ஆண்டுவதனாறும் ெழஙகி ெருகிைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மனாெட்ட ்கனாஜிக்களுககு 20 ஆயிைம் ரூபனாய 
மதிப்பூதியம் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. உலமனாக்களின மனாதனாநதிை 
ஓயவூதியம் 1,500 ரூபனாயனா்க உயர்த்தப்படடுள்ைது. பள்ளிெனாசல்கள், 
தர்்கனாக்கள் மறறும் ெகஃபு நிறுெ்ங்களில பழுதுபனார்ப்பு மறறும் 
பு்ைறமப்புப் பணி்கறை வமறவ்கனாள்ை 3 வ்கனாடி ரூபனாய வதனாகுப்பு 
நிதி உருெனாக்கப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 2011 முதல 
2018 ஆம் ஆண்டு ெறையிலனா் ்கனால்கட்டத்தில சிறுபனானறமயி் 
மக்களின வபனாருைனாதனாை வமம்பனாடடுக்கனா்க தமிழநனாடு 
சிறுபனானறமயி் வபனாருைனாதனாை வமம்பனாடடுக ்கழ்கம் மூலமனா்க 
215.22 வ்கனாடி ரூபனாய அைவிறகு குறைநத ெடடியில ்கலவிக ்க்டன, 
தனி நபர் மறறும் சிறு ்க்டன்கள் ெழங்கப்படடுள்ை். (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, ஒரு முறை 
பயனபடுத்தககூடிய வநகிழிறய மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு 
தற்ட வசயது, அதற் நற்டமுறைப்படுத்தியும் ெருகிைது. ெருங்கனால 
சநததியி்ர் வநகிழியி்னால பனாதிப்பு அற்டயனாமல இருக்க 
வெண்டுவமனில இறதத் வதனா்டர்நது முழுறமயனா்கக ்கற்டப்பிடிக்க 
வெண்டும் எனறும், இதறகு மக்கள் தங்கள் முழுறமயனா் 
ஒத்துறழப்பிற் நல்க வெண்டும் எனறும் அற்ெறையும் இநத 
வநைத்தில நனான அனபு்டன வ்கடடுகவ்கனாள்கினவைன.

ெண்்டலூர் அறிஞர் அண்ணனா உயிரியல பூங்கனாவிற் 
ஏைனாைமனா் மக்கள் பனார்றெயிடடு, பயனவபறறு ெருகினை்ர். 
இப்பூங்கனாறெ, நனாவ் மூனறு முறை வநரில வசனறு 
பனார்றெயிடடுள்வைன. இப்பூங்கனாவில உள்ை உட்கட்டறமப்பு 
ெசதி்கறை வமம்படுத்த வதறெப்படும் நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு, 
சர்ெவதசத் தைத்திறகு உயர்த்தப்படும்.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, தமிழநனாடு அைசு 
நீடித்த நிறலயனா் ெைர்ச்சியிற் குறிகவ்கனாைனா்கக வ்கனாண்டு, 
சுறறுச்சூழலுககு வ்கடு விறைவிக்கனாத எலகடரிக வபருநது்கள், 
எலகடரிக ்கனார்்கள் மறறும் ஆடவ்டனாக்கறை உறபத்தி வசயெதறகும், 
அதற்கனா் முதலீடடிறகும், அறத மக்களின பயனபனாடடிறகுக 
வ்கனாண்டு ெருெதறகும் வபனாதிய ஊக்கமளித்து ெருகிைது. 
அநதெற்கயில, தமிழநனாடடின ெைலனாறறிவலவய முதன முறையனா்க 
வபனாதுப் வபனாககுெைத்துககு, மின வபருநது்கறை ்க்டநத ஆ்கஸ்ட 
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மனாதம் 28 ஆம் வததி நனான துெககி றெத்துள்வைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) அவதவபனால, 16–9–2019 அனறு மின ெனா்க்க வ்கனாள்ற்க, 
2019–ஐ வெளியிடடுள்வைன.

 (மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் தறலறம)

்க்டநத நெம்பர் மனாதம் 29 ஆம் நனாைனறு சுறறுச்சூழலுககு உ்கநத 
மின ஆடவ்டனாக்கறையும் நனான துெககி றெத்வதன. இது, அைசுமுறை 
பயணமனா்க நனான துபனாய வசனறிருநதவபனாது வசயது வ்கனாள்ைப்பட்ட 
ஒப்பநதத்தின அடிப்பற்டயில ஆ்தனாகும் எனபறத வபருறமயு்டன 
இம்மனாமனைத்திறகு வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) 

 பிறப்கல 12–25

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, தமிழநனாடு, 
வ்கைை மனாநிலங்களுககு இற்டவய முலறலப் வபரியனாறு, ஆழியனாறு–
பைம்பிககுைம், பனாண்டியனாறு–புன்ம்புழனா, வசண்ப்கெலலி அறண, 
வநயயனாறு பிைச்சிற் எ்ப் பலவெறு பிைச்சிற்்கள் இருநது 
ெருகினை். எங்களுற்டய மக்களுககு தண்ணீர் வெண்டும்; 
விெசனாயத்திறகு தண்ணீர் வெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு வ்கைை 
முதலறமச்சருககு நனான ்கடிதம் எழுதிவ்ன. நீங்கள் வநரில ெனாருங்கள் 
இதுகுறித்துப் வபசலனாம் எனறு வ்கைை முதலறமச்சர் அெர்்கள் 
அறழப்பு விடுத்தனார். அநத அறழப்பிற் ஏறறு, நனாவ் வநைடியனா்கச் 
வசனறு வ்கைை முதலறமச்சறை சநதித்வதன. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) நனான வ்கைை முதலறமச்சறைச் சநதிக்கச் வசனைவபனாது, 
மனாண்புமிகு உள்ைனாடசித் துறை அறமச்சர் அெர்்களும், மனாண்புமிகு 
சட்டமனைப் வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்களும் எனவ்னாடு 
ெநதனார்்கள். இறதத் வதனா்டர்நது வசயலனாைர்்கள் அைவில ஒரு 
கூட்டமும் ந்டத்தப்பட்டது. ெருங்கனாலத்தில இம்மனாதிரி சநதிப்பு்கள் 
பலவெறு நிறல்களில ந்டத்தப்ப்டவுள்ை். இதனமூலம் இரு 
மனாநிலங்களுககு இற்டவய நிலவும் தண்ணீர்ப் பிைச்சிற்்களுககு 
வபச்சுெனார்த்றத்கள்மூலம் தீர்வு ்கனாணப்படும் எனபறத இநத 
மனாமனைத்திறகு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி)

அவதவபனால, ்க்டநத வ்கனாற்ட ்கனாலத்தில ஏறபட்ட ்கடுறமயனா் 
ெைடசியினவபனாது, எ்து உத்தைவினவபரில, மனாண்புமிகு அறமச்சர் 
வபருமக்கள் ஆநதிைப் பிைவதச முதலெர் அெர்்கறை வநரில  
சநதித்து, வதலுஙகு–்கஙற்க திட்டத்தில தமிழநனாடடிறகு ஒதுககீடு 
வசயயப்பட்ட நீரிற் விடுவிககுமனாறு வ்கடடுகவ்கனாண்்ட்ர். 
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அத்டிப்பற்டயில, வபைப்பட்ட நீரிற்க வ்கனாண்டு வசனற் 
வபருமக்களின குடிநீர்த் வதறெ நிெர்த்தி வசயயப்படடு ெருகிைது. 
இதற்கனா்க மனாண்புமிகு ஆநதிைப் பிைவதச முதலறமச்சர் அெர்்களுககு 
எ்து ம்மனார்நத நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

தமிழநனாடடின நீர்ெை ஆதனாைத்றத வமம்படுத்தி்ட வ்கனாதனாெரி–
்கனாவெரி இறணப்புத் திட்டத்திறகு ஆநதிைனா மறறும் வதலுங்கனா்னா 
முதலெர்்களின கூட்டத்திற் விறைவில ந்டத்தி, மத்திய அைசு 
தயனாரித்த வ்கனாதனாெரி–்கனாவெரி இறணப்புத் திட்டத்திற்கனா்  
ெறைவுத் திட்ட அறிகற்கயினமீது அெர்்களின ஒப்புதறல விறைவில 
வபை வெண்டும் எ் நனான ்கடிதங்கள் மூலமனா்கவும், மனாண்புமிகு 
பனாைதப் பிைதமர் அெர்்கறை வநரில சநதித்தும் ெலியுறுத்தியுள்வைன. 

இதன ஒரு பகுதியனா்க தமிழநனாடடிலுள்ை ெைடசியனா் 
பகுதி்களுககு நீர்ெை ஆதனாைத்திற் ஏறபடுத்தி, 
அஙகுள்ை வெைனாண் வபருமக்களின துயர் துற்டக்க  
்கனாவெரி–குண்்டனாறு திட்ட முதற்கட்ட பணி்கறைச் வசயலபடுத்த 
ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது. மத்திய அைசின உதவிறய 
எதிர்வநனாககி மனாநில அைசு நிதியிவலவய ெரும் நிதியனாண்டில 
இத்திட்டம் வதனா்டங்கப்படும் எனை மகிழச்சியனா் வசயதிறய 
அறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

்கனாவெரி நதியில ஏறபடும் மனாசு்கறை நீககி, ்கனாவெரி நதிறய 
தூயறமயனாக்க “ந்டநதனாய ெனாழி ்கனாவெரி” திட்டத்திற் மத்திய 
அைசு உதவியு்டன வசயலபடுத்த மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு 
ந்டெடிகற்க எடுத்து ெருகிைது. ஏறவ்க்வெ, வ்கனாயம்புத்தூர், 
திருப்பூர், ஈவைனாடு மனாெட்டங்களில உள்ை ெைடசிப் பகுதி்களுககும் 
மறறும் நிலத்தடி நீர் குறைெனா்க உள்ை பகுதி்களுககும் பனாச் ெசதி 
அளிப்பதற்கனா்க, அத்திக்க்டவு–அவிநனாசி ்கனாலெனாயத் திட்டத்தினகீழ 
1,652 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில பணி்கள் வதனா்டஙகி நற்டவபறறு 
ெருகினை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

திருவநலவெலி, தூத்துககுடி மனாெட்டங்களில சுமனார் 57 
ஆயிைம் ஏக்கர் பனாச் ெசதி வபறும் தனாமிைபைணி–்கருவமனியனாறு–
நம்பியனாறு நதி்கள் இறணப்புத் திட்டம் பலவெறு நிறல்களில 
முனவ்றைத்தில உள்ை். இத்திட்டத்தின நில எடுப்புப் பணி்கள் 
விறைவுபடுத்தப்படடுள்ை் எனபறதயும், விறைவில இத்திட்டம் 
நிறைவு வபறும் எனபறதயும் மகிழச்சியு்டன இப்வபைறெககு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)
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்கனாவெரி நதிநீர் மறறும் முலறலப் வபரியனாறு அறண 
பிைச்சிற்்களுககுத் தீர்வு ்கண்்டது மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களும், மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசும்தனான. தறவபனாது 
வதனவபண்றணயனாறறின பனாச் விெசனாயப் வபருமக்களின 
உரிறமறய நிறலநனாட்டவும், மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு 
3–7–2019 அனறு ஓர் இற்டக்கனால மனுறெ உச்ச நீதிமனைத்தில 
தனாக்கல வசயதுள்ைது. உச்ச நீதிமனைத்தின உத்தைவினவபரில, 
இப்பிைச்சிற்ககுத் தீர்வு்கனாண நடுெர் மனைத்திற் அறமக்க 
மத்திய அைறச ெலியுறுத்தியும், உச்ச நீதிமனைத்தில வதனா்டர் 
ந்டெடிகற்க எடுக்கவும் சம்பநதப்பட்ட சட்ட ெலலுநர்்களு்டன 
ஆவலனாசற் ந்டத்தப்படடு ெருகிைது. ்கனாவெரி மறறும் முலறலப் 
வபரியனாறு பிைச்சிற்்களுககு ஒரு தீர்வு ்கண்்டதுவபனால, இநதப் 
பிைச்சிற்ககும் மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு தீர்வு்கனாணும் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 
தமிழநனாடடிலுள்ை 12,524 ஊைனாடசி்கள், 528 வபரூைனாடசி்களில 
“அம்மனா இறைஞர் விறையனாடடுத் திட்டம்” எனை அறபுதமனா் 
திட்டம் விறைவில துெக்கப்ப்டவுள்ைது. இதற்கனா்க இநத ஆண்டு 76 
வ்கனாடிவய 23 இலடசம் ரூபனாய நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடுள்ைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இத்திட்டத்தினபடி, ஊைனாடசி்கள் மறறும் 
வபரூைனாடசி்களில அம்மனா இறைஞர் விறையனாடடுக குழுக்கள் 
அறமத்தல, அககுழு உறுப்பி்ர்்களுககு ெனாலிபனால, ்கபடி, கிரிகவ்கட, 
பூப்பநது அலலது இதை விறையனாடடு்களுக்கனா் ஆடு்கைங்கள் 
அறமத்தல, விறையனாடடு உப்கைணங்கள் வ்கனாள்முதல வசயதல, 
திைநதவெளி உ்டறபயிறசி றமயங்கள் அறமத்தல, வபனாடடி்கள் 
ந்டத்துதல ஆகிய பணி்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படும் எனை வசயதிறய 
அறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 பிறப்கல 12–30

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 
எதிர்்கனாலத்தில வதனாழிலநுடபம் மறறும் மின ஆளுறம மூலமனா்க 
மக்களுககு சிைநத வசறெ புரியும் அைசுதனான, ஒரு நலல அைசனா்கத் 
தி்கழ முடியும். ஆளுறமயின ஒவ்வெனார் அம்சத்திலும் அதி்க அைவில 
த்கெல மறறும் த்கெல வதனாழிலநுடபத்றதப் பயனபடுத்துெதிலும், 
நு்கர்ெதிலும் தமிழநனாடு முன்ணியில உள்ைது. அநத ெற்கயில, 
தமிழநனாடு அைசின ஒவ்வெனாரு துறையும், மு்கறமயும் வமறவ்கனாண்்ட 
பலவெறு முனமுயறசி்கள் நலல பலற்த் தநதுள்ை். வபரிய 
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அைவில முதலீடு்கள் வசயயப்படடுள்ை். அதறகுச் சனானைனா்க, 
நிதி ஆவயனாக வெளியிட்ட அறிகற்கயினபடி, இநதியனாவில அதி்க 
புதுறம்கறை பற்டககும் மனாநிலங்களின படடியலில தமிழநனாடு 
இைண்்டனாெது இ்டத்றதப் வபறறுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

2018–2019 ஆம் ஆண்டில வமனவபனாருள் ஏறறுமதி ஒரு இலடசத்து 
20 ஆயிைத்து 899 வ்கனாடி ரூபனாயனாகும். இத்னால 6 இலடசத்து 60 
ஆயிைம் வெறலெனாயப்பு்கள் உருெனாக்கப்படடுள்ை். இதனமூலம் 
வமனவபனாருள் ஏறறுமதி மறறும் வெறலெனாயப்பில தமிழநனாடு 
இநதியனாவின முன்ணி மனாநிலங்களில ஒனைனா்கத் தி்கழகிைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

அற்ெருககும் ெைர்ச்சி எனை எண்ணத்றத ஈவ்டறறி்ட, 
‘இலலநவதனாறும் இறணயம்’ எனை வ்கனாள்ற்கறய வசயலபடுத்தும் 
ெண்ணம், அைசின அற்த்து வசறெ்கறையும் கிைனாம மக்களும் 
அற்டயும் ெற்கயில, அற்த்து கிைனாம ஊைனாடசி்களுககும் 
‘பனாைத்வநட’ திட்டத்றத 1,815 வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில 
தமிழநனாடடில வசயலபடுத்தப்ப்டவுள்ைது எனை மகிழச்சியனா் 
வசயதிறய வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) இத்திட்டத்தினமூலம் தமிழநனாடடிலுள்ை 12,524 கிைனாம  
ஊைனாடசி்களும், ்கண்ணனாடி இறழ ்கட்டறமப்புமூலம் 
இறணக்கப்படும். இதனமூலம் அற்த்து கிைனாமங்களுககும் 
ஒரு Gbps அைவிறகுக குறையனாமல இறணயதை ெசதி 
ெழங்கப்படும். இத்து்டன 500 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடில 
தமிழநனாடு அைசின “தமிழவநட” திட்டத்தினமூலம் தமிழநனாடு 
முழுெதிலும் உள்ை அற்த்து ந்கைப் பகுதி்களுககும் அதிவெ்க 
இறணயதை ெசதி விரிவுபடுத்தப்ப்டவுள்ைது. இநதத் திட்டங்கள் 
ஓைனாண்டுககுள் நிறைவெறைப்ப்டவுள்ை் எனபறத மகிழச்சியு்டன 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, ்கலவி 
எனபது எழுத்தறிவில மடடும் வ்கனாடுக்கனாமல, மனிதற் சிநதிக்க 
றெக்கககூடியதனா்கவும் இருக்க வெண்டுவமனபறத நனகுணர்நத 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு, 12 ஆம் ெகுப்பு 
ெறையிலும் புதிய பனா்டத் திட்டங்கறை வெளியிடடுள்ைது. இநத 
நிதியனாண்டில பள்ளிக ்கலவித் துறைகவ்க் மி்க அதி்க அைவில 28 
ஆயிைத்து 957 வ்கனாடிவய 62 இலடசம் ரூபனாய நிதி ஒதுககீடு வசயது, 
சனாதற் பற்டத்துள்ை அைசு, மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அைசு. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
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்கலவித் துறை சிைக்க வெண்டுவமனபதற்கனா்க ்க்டநத 8  
ஆண்டு்களில 43,587 புதிய ஆசிரியர்்கள் நியம்ம் வசயயப்படடுள்ை்ர். 
ஆசிரியர் ்கனாலிப்பணியி்டங்கள் அற்த்தும் துரிதமனா்க நிைப்பப்படடு 
ெருகினை். புதிதனா்க 248 ஆைம்பப் பள்ளி்கள் வதனா்டங்கப்படடுள்ை். 
117 துெக்கப் பள்ளி்கறை நடுநிறலப் பள்ளி்கைனா்கவும், 1,079 நடுநிறலப் 
பள்ளி்கறை உயர்நிறலப் பள்ளி்கைனா்கவும், 604 உயர்நிறலப் 
பள்ளி்கறை வமலநிறலப் பள்ளி்கைனா்கவும் தைம் உயர்த்திய அைசு, 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி)

இநதச் சனாதற்்களுகவ்கலலனாம் மகு்டம் சூடடும் ெற்கயில, 
முககிய பனா்டங்கறை எளிதனா்க, புரியும் ெற்கயில ஒளிபைப்பவும், 
பள்ளிக ்கலவித் துறையின திட்டங்கறை மக்களி்டம் எடுத்துச் 
வசலலவும், வபனாதுத் வதர்வு்கள், ்கலவி உதவித் வதனாற்க வதர்வு்கள், 
நுறழவுத் வதர்வு்கள் வதனா்டர்பனா்க மனாணனாக்கர்்களிற்டவய 
விழிப்புணர்றெ ஏறபடுத்தவும் “்கலவி வதனாறலக்கனாடசி” எனை 
வபயரில ஒரு புதிய வதனாறலக்கனாடசி என்னால சமீபத்தில 
துெககி றெக்கப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இநதத் 
வதனாறலக்கனாடசியில 24 மணி வநைமும் மனாணனாக்கர்்களுககு 
பயனதைககூடிய நி்கழச்சி்கள் ஒளிபைப்பப்படடு, வபனாது 
மக்களி்டத்திலும், மனாணனாக்கர்்களி்டத்திலும் மிகுநத ெைவெறறபப் 
வபறறுள்ைது எனபறதப் வபருறமயு்டன வசனாலலிகவ்கனாள்ை 
விறழகினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 
‘்கலலூரி்களில 50 சதவிகிதத்திறகும்வமல ்கலவி பயில ெற்க 
வசயதல எ்து வநனாக்கமனாகும்’ எனை மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள், 
தமிழநனாடடில 65 ்கலலூரி்கறை துெககி்னார்்கள். மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின ெழியில ெநத இநத அைசும் 12 அைசு ்கறல மறறும் 
அறிவியல ்கலலூரி்கறை துெககியுள்ைது்டன, 5 பனாலிவ்டகனிக 
்கலலூரி்கறையும் துெககியுள்ைது. இதன ்கனாைணமனா்க, உயர் 
்கலவியில வசரும் மனாணனாக்கர்்கள் சதவிகிதம் 49 எ் உயர்நது, 
இநதியனாவிவலவய உயர் ்கலவி வசர்கற்கயில தமிழநனாடு முதனறம 
மனாநிலமனா்கத் தி்கழகிைது எனபறதப் வபருறமயு்டன அறெககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அைசு வபனாறுப்வபறபதறகு முன்ர் 
7 ஆ்க இருநத சட்டக ்கலலூரி்களின எண்ணிகற்க, தறவபனாது 14 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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ஆ்க உயர்த்தப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இதுதவிை, 
திருச்சிைனாப்பள்ளியில ஒரு வதசிய சட்டப் பள்ளியும் மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்கைனால ஏறபடுத்தப்பட்டது.

வமலும், மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அைசு உயர் 
நீதிமனைத்தின பரிநதுறையிற் ஏறறு 227 புதிய நீதிமனைங்கறைத் 
திைப்பதற்கனா் அைசனாறணறய வெளியிடடு பணி்கள் நற்டவபறறு 
ெருகினை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இது தவிை, வபண்்கள் 
ெனவ்கனாடுறம, குழநறத்கள் பனாலியல வதனாலறல வபனானை 
ெழககு்களில விறைநது நீதி கிற்டக்க ஏதுெனா்க 16 வபனாகவசனா 
நீதிமனைங்கள் அறமக்க உத்தைவி்டப்படடு, தறவபனாது 3 நீதிமனைங்கள் 
இயஙகி ெருகினை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மீதமுள்ை 13 வபனாகவசனா 
நீதிமனைங்களும் விறைவில வசயலபனாடடிறகுக வ்கனாண்டுெைப்படும் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

பிறப்கல 12–35

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 
தமிழரின வதனானறமறய உல்கத்திறகு பறை சனாறறும் கீழடியில 
தமிழநனாடு அைசின வதனாலலியல துறையனால ்கண்வ்டடுக்கப்பட்ட 
வபனாருட்கறை மக்கள் பனார்றெயிடும் வபனாருடடு, மதுறையில 
உள்ை உல்கத் தமிழச் சங்க ெைனா்கத்தில வதனாலலியல வபனாருட்கள் 
்கண்்கனாடசி அறமக்கப்படடுள்ைது. வமலும், அதற் நிைநதைமனா்கக 
்கனாடசிப்படுத்த சிெ்கஙற்க மனாெட்டம், வ்கனாநதற்க கிைனாமத்தில  
உல்கத் தைம் ெனாயநத ஒரு புதிய அருங்கனாடசியம் 12 வ்கனாடிவய 
21 இலடசம் ரூபனாய மதிப்பீடடில அறமக்க மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின அைசு ஆறணயிடடுள்ைது எனபறத இஙவ்க 
வபருறமயு்டன குறிப்பி்ட விரும்புகினவைன. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) ஏறவ்க்வெ மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அைசு 
ஹனார்ெர்டு பல்கறலக்கழ்கத்தில தமிழ இருகற்க அறமப்பதறகு 10 
வ்கனாடி ரூபனாய நிதி ெழஙகியறதப்வபனால, தறவபனாது அவமரிக்கனாவில 
உள்ை ஹுஸ்்டன பல்கறலக்கழ்கத்தில தமிழ இருகற்க அறமக்க 
1 வ்கனாடி ரூபனாய நிதி ெழஙகியுள்ைது எனபறத மகிழச்சியு்டன 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 

 “்கனாலத்றத வெனைெர், ்கனாவியமனா்ெர், 
 வெதற் தீர்த்தெர், நம் விழி்களில நிறைநதெர்”

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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 (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) பனாைத ைத்்னா புைடசித் தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். 
அெர்்களின நூறைனாண்டு பிைநத நனாள் விழனா மனாநிலம் முழுெதும் 
சிைப்பனா்கக வ்கனாண்்டனா்டப்பட்டது. அதன வதனா்டர்ச்சியனா்க புைடசித் 
தறலெரின நிற்றெப் வபனாறறிடும் ெற்கயில, ்க்டநத 27–2–2019 
அனறு ்கனாமைனாஜர் சனாறலயில அறமநதுள்ை அெைது நூறைனாண்டு 
ெறைவு என்னால திைநது றெக்கப்படடு, வபனானம்ச் வசம்மல 
புைடசித் தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். அெர்்களுககுப் பு்கழ வசர்க்கப்பட்டது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

“பிைநத நனாவ்ட சிைநத வ்கனாவில
வபசும் வமனாழிவய வதயெம் – இறத
மைநதி்டனாமல ெனாழநது ெநதனால 
வ்கனாபுைமனாகும் வ்கனாள்ற்க”

எனறு புைடசித் தறலெர் பனாடிய பனா்டலுககு ஏறப, தமிழுக்கனாவும், 
தமிழநனாடடிற்கனா்கவும் வசறெ வசயத தியனாகி்கறை நிற்வு  
கூருெதிலும், அெர்்களுககு சிைப்பு வசயெதிலும் மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு ஒரு முனவ்னாடியனா்கத் தி்கழநது ெருகிைது. ்க்டநத 
3 ஆண்டு்களில மடடும் தமிழநனாடடில 7 மணி மண்்டபங்கறைத் 
திைநது றெத்து, மறைநத தறலெர்்களுககு வபருறம வசர்த்துள்வைனாம். 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அதுமடடுமனறி, இவத சட்டமனைப் 
வபைறெயில விடுதறலப் வபனாைனாட்ட வீைரும், சமூ்க நீதிப் 
பனாது்கனாெலருமனா் திரு. ைனாமசனாமி பற்டயனாடசியனார் அெர்்களின 
திருவுருெப் ப்டமும் திைக்கப்படடு அெருககு வபருறம வசர்த்த 
அைசு மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 
்க்டநத 9 ஆண்டு்களில மக்கள் நலெனாழவு மறறும் குடும்ப நலத் 
துறைககு 75 ஆயிைத்து 268 வ்கனாடிவய 72 இலடசம் ரூபனாய நிதி 
ஒதுககீடு வசயயப்பட்டது எனபறத இஙவ்க மகிழச்சியு்டன 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. ்க்டநத ஆண்டில தமிழநனாடடில குழநறத 
இைப்பு விகிதம் 17–லிருநது 16 ஆ்கவும், வபறு ்கனாலத்தில தனாயமனார்்கள் 
இைப்பு விகிதத்றதப் வபனாறுத்தெறையில, 2030–ல அற்டய வெண்டிய 
நீடித்த நிறலயனா் இலககு்கறை நனாம் எடுத்த பலவெறு முனவ்னாடி 
ந்டெடிகற்க்கைனால இப்வபனாவத அற்டநதுவிடவ்டனாம் எனபது ஒரு 
சரித்திை சனாதற்யனாகும். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை,  
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு இநத ஆண்டு ஒரு ெைலனாறறுச் 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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சனாதற்றய நி்கழத்தியுள்ைது. இநத ஆண்டில மடடும் தமிழநனாடடில 
9 புதிய அைசு மருத்துெக ்கலலூரி்கள் வதனா்டங்க மத்திய அைசின 
ஒப்புதல வபைப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) ஒவை 
ஆண்டில 9 மருத்துெக ்கலலூரி்கறைப் வபறை ஒவை அைசு மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின அைசுதனான. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இப்படி 9 
மருத்துெக ்கலலூரி்கறைத் துெஙகுெதனமூலம் கூடுதலனா்க 900 வபர் 
மருத்துெப் படிப்பு படிக்கககூடிய ெனாயப்றப மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின அைசுதனான உருெனாககித் தநதுள்ைது. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) 

வமலும் அரியலூர், ்க்டலூர், ்கள்ைககுறிச்சி மறறும் ்கனாஞ்சிபுைம் 
ஆகிய மனாெட்டங்களில புதிதனா்க அைசு மருத்துெக ்கலலூரி 
மருத்துெமற்்கறை அறமப்பதறகு மத்திய அைசின ஒப்புதறலப் வபை 
ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது எனபறதயும் இநத வநைத்தில 
குறிப்பி்ட விரும்புகினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்கைனால வதனா்டங்கப்பட்ட மருத்துெப் பணியனாைர் வதர்வு 
ெனாரியம் இதுெறை 32,660 பணியி்டங்கறை நிைப்பியுள்ைது எனபறத 
வபருறமயு்டன வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) உறுப்பு மனாறறு அறுறெ சிகிச்றச்கறை வமறவ்கனாள்ெதில மி்கச் 
சிைப்பனா்கச் வசயலபட்டதற்கனா்க மத்திய அைசின வதசிய விருது்கறை 
்க்டநத 5 ஆண்டு்கைனா்க வதனா்டர்நது வபறறு சனாதற் பற்டத்த 
அைசு அம்மனாவின அைசு. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மருத்துெர்்கள் 
தங்கள் வ்கனாரிகற்க்கறை பலவெறு ்கனால்கட்டங்களில ெலியுறுத்தி 
ெநத்ர். அெர்்கைது வ்கனாரிகற்க்கறை மனாண்புமிகு அம்மனாவின 
அைசு ்கெ்த்து்டனும் ்கனிவு்டனும் பரிசீலற் வசயயும் எனபறத 
இப்வபைறெயில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

பிறப்கல 12–40

மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கவை, 
“தமிழநனாடடில, ஒவ்வெனாரு வீடும், ஒவ்வெனாரு கிைனாமமும், ஒவ்வெனாரு 
வதனாழில அலலது ெணி்க நிறுெ்மும் நிறலயனா் தைமுள்ை 
தற்டயறை மினசனாைத்றதப் வபை வெண்டும் எனபது எனனுற்டய 
வநனாக்கமனாகும்” எனைனார் மனாண்புமிகு புைடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்கள்.

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அயைனாத முயறசியின  
பய்னா்க பலவெறு திட்டங்கள் மூலமும், புதிய மின 
நிறலயங்கறை இயககியதன மூலமும், நடுத்தை மறறும் நீண்்ட 
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்கனால ஒப்பநத அடிப்பற்டயில மின வ்கனாள்முதல வசயெதன 
மூலமும், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசகதி மூலமும், கூடுதல மினசனாைம் 
மின்கட்டறமப்பில இறணக்கப்படடு அற்ெருககும் தற்டயிலலனா 
மினசனாைம் எனை நிறலறய தமிழநனாடு ஏறவ்க்வெ எடடியுள்ைது. 
்க்டநத 3 ஆண்டு்களில மடடும் சுமனார் 2,600 வம்கனா ெனாட மினசனாைம் 
கூடுதலனா்க மின ்கட்டறமப்பில இறணக்கப்படடுள்ைது.

இநதியனாவில சூரிய எரிசகதி அதி்கம் கிற்டக்கககூடிய 
மனாநிலங்களில தமிழநனாடும் ஒனைனாகும். சூரிய எரிசகதி உறபத்திறய 
அதி்கரிக்க “சூரிய எரிசகதி வ்கனாள்ற்க, 2019” வெளியி்டப்பட்டது. 
இநதக வ்கனாள்ற்கயினபடி சுமனார் 9,000 வம்கனா ெனாட திைனுள்ை 
சூரிய மினசகதி உறபத்தி நிறலயங்கள் நிறுவி்ட இலககு 
நிர்ணயிக்கப்படடுள்ைது.

தமிழநனாடு வதனா்டர்நது மின மிற்க மனாநிலமனா்கவும், தைமனா் 
தற்டயிலலனா மினசனாைத்றத ெழஙகுெதன ்கனாைணத்தி்னாலும், புதிய 
வதனாழில முதலீட்டனாைர்்கள் தமிழநனாடற்ட வநனாககி ெருகினை்ர். 
அதுமடடுமலலனாமல, வசனை ஆண்டு வ்கனாற்ட ்கனாலத்தில ஏறபட்ட 
உச்சக்கட்ட மின வதறெ்கள் எநதவிதமனா் மின தற்டயுமினறி 
பூர்த்தி வசயயப்படடுள்ை் எனபறதப் வபருறமயு்டன அறெககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 (மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் தறலறம)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, “சட்டம்–ஒழுஙற்க  
நிறலநிறுத்துெதும், மக்களுககு பனாது்கனாப்பு அளிப்பதும் ஒரு அைசின 
தறலயனாய ்க்டறமயனாகும், மக்களின முககிய பிைச்சிற்்கறையும், 
அெர்்களின உணர்வு்கறையும், நியனாயமனா் எதிர்பனார்ப்பு்கறையும் 
புரிநதுவ்கனாள்ளும் தனறமவய நனாடடில சட்டம்–ஒழுஙற்க நிறலக்கச் 
வசயகிைது” எனைனார் மனாண்புமிகு புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள். 
அெர்்களின “அறமதி, ெைம், ெைர்ச்சி” எனை வ்கனாடபனாடடினபடி 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு வசயலபடடு ெருகிைது.

சமீபத்தில மனாமலலபுைத்தில மனாண்புமிகு பனாைதப் பிைதமர் திரு. 
நவைநதிை வமனாடி அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு சீ் அதிபர் திரு. ஷி 
ஜினபிங அெர்்களுககுமிற்டவய வபச்சுெனார்த்றத நற்டவபறைது. 
இரு வபரும் உல்கத் தறலெர்்கள் ்கலநதுவ்கனாண்்ட இநநி்கழவுககு 
சிைப்பனா் முறையில பனாது்கனாப்பு ஏறபனாடு்கறைச் வசயத ்கனாெல 
துறையி்றை மனாண்புமிகு பனாைதப் பிைதமர் அெர்்களும், சீ் நனாடடு 
அதி்கனாரி்களும், அதிபர் அெர்்களும் வெகுெனா்கப் பனாைனாடடி்னார்்கள் 
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எனபறத இஙவ்க குறிப்பிடடுச் வசனாலல விரும்புகினவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

நனான சட்டமனைத்தில அறிவித்தபடி, ்கனாெல துறையின  
பணி்கறை வமலும் சிைப்பனாககும் ெற்கயிலும், நமது ்கனாெல துறை இநதிய 
அைவில முதனறம இ்டத்றத வதனா்டர்நது தக்க றெப்பதற்கனா்கவும், 
வமறவ்கனாள்ைப்ப்ட வெண்டிய சீர்திருத்த ந்டெடிகற்க்கள் குறித்து 
ஆைனாயநது, பரிநதுறை்கறை அைசுககு சமர்ப்பிக்க “நனான்கனாெது 
வபனாலீஸ் ்கமிஷன” அறமக்கப்படடுள்ைது எனபறத மகிழச்சியு்டன 
இப்வபைறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி)

வபனாது இ்டங்களில குறைங்கள் ந்டப்பறதத் தடுப்பதறகும், 
குறைெனாளி்கள் குறைச் வசயல்களில ஈடுபடும்வபனாது அெர்்களின 
ந்டெடிகற்க்கறை அறிநது ற்கது வசயெதறகு ஏதுெனா்கவும், 
்கனாெல நிறலயங்களில வெளிப்பற்டத் தனறமறய உறுதி 
வசயயவும், ்கனாெல நிறலயங்கள் மறறும் வபனாது இ்டங்களில 
இறணயதை முறைறமயு்டன கூடிய உடசுறறு ்கண்்கனாணிப்பு 
வதனாறலக்கனாடசி வ்கமைனாக்கள் தமிழநனாடு முழுெதும் முழுவீச்சில 
வபனாருத்தப்படடு ெருகினை். வசனற்யில மடடும் சுமனார் 2 
இலடசத்து 50 ஆயிைம் வ்கமைனாக்களும், வசனற் உடப்ட மனாநிலம் 
முழுெதும் சுமனார் 4 இலடசத்து 40 ஆயிைம் CCTV வ்கமைனாக்களும் 
வபனாருத்தப்படடுள்ை். இதனமூலம் குறைங்கள் நற்டவபறுெது 
வபருமைவில குறைக்கப்பட்டது்டன, குறைெனாளி்கறை மி்க விறைவில 
்கண்்டறிநது ந்டெடிகற்க எடுப்பதறகும் இத்திட்டம் வபருதவியனா்க 
அறமநதுள்ைது.

ம்களிர் மறறும் வபண்்களின பனாது்கனாப்பிற்கனா்க “அம்மனா 
வைனாநது ெனா்க்ம்” மறறும் எளிதில பு்கனார் அளிக்க ெனாடஸ்-ஆப் 
எண் மறறும் “்கனாெலன” வசயலி ஆகியறெ வசனற் வபருந்கரில 
அறிமு்கப்படுத்தப்படடுள்ைது. “்கனாெலன” வசயலிறயப் பறறிய 
விழிப்புணர்வு பிைச்சனாைம் வமறவ்கனாள்ைப்படடு, தறவபனாது 
இலடசக்கணக்கனா் ம்களிர் இச்வசயலிறய பதிவிைக்கம் வசயது 
வபரும் ெைவெறறப நலகி உள்ை்ர் எனபறத வபருறமயு்டன 
அறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

வபண்்கள் மறறும் குழநறத்களுககு எதிைனா் குறைங்களில 
வதசிய அைவில பிை மனாநிலங்களு்டன ஒப்பிடுற்கயில தமிழநனாடடில 
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மி்கக குறைெனா்கவெ உள்ைதனா்க சமீபத்தில வெளியனா் வதசிய குறைப் 
பகுப்பனாயவு அறிகற்க கூறுகிைது.

தமிழநனாடடில வதனியில உள்ை அற்த்து ம்களிர் ்கனாெல 
நிறலயம், அகில இநதிய அைவில சிைநத ்கனாெல நிறலயங்களில 
4–ெது இ்டத்றதப் வபறறுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

2018–2019 ஆம் ஆண்டில, சட்டம்–ஒழுஙகு பைனாமரிப்பில 
சிைநத மனாநிலமனா்க தமிழநனாடற்ட வதனா்டர்நது 2–ெது முறையனா்க 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) வதர்வு வசயது பிைபல ஆஙகிலப் 
பத்திரிற்கயனா் “இநதியனா டுவ்ட” விருது ெழஙகியுள்ைது. தமிழநனாடு 
்கனாெல துறையி்ரின சிைப்பனா் வசயலபனாடு்களி்னால, மனாநிலத்தில 
சனாதி, சமய பூசல்கள் ஏதுமினறி தீவிைெனாத இயக்கங்கள் மறறும் 
நக்ஸல அறமப்பு்களின சட்ட விவைனாதமனா் வசயல்கள் வபருமைவு 
தடுக்கப்படடு அறமதியனா் மனாநிலமனா்க வதனா்டர்நது தி்கழநது 
ெருகிைது எனபறதயும் இஙவ்க சுடடிக ்கனாட்ட விரும்புகிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 பிறப்கல 12–45

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு 
பனாைதப் பிைதமர் மறறும் மனாண்புமிகு சீ் அதிபரின மனாமலலபுைம் 
சநதிப்புககுப் பிைகு உல்கவம மனாமலலபுைத்றத வநனாககி ெருகிைது. 
சுறறுலனாப் பயணி்களின வதறெ்கறை நிறைவெறறும் ெற்கயில 
மனாமலலபுைத்தில உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கறை வமம்படுத்தவும், 
ஏறவ்க்வெ உள்ை ெசதி்கறை நவீ்ப்படுத்தவும் தனிவய 
்கருத்துரு ஒனறு தயனாரித்து, மத்திய அைசு நிதியுதவியு்டன திட்டம் 
ஒனறு வசயலபடுத்தப்படும் எனறு இநத வநைத்திவல வதரிவிக்க 
விரும்புகினவைன. 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, முககியமனா்க, 
வபண்்களின நலெனாழவுக்கனா்க அறமக்கப்பட்ட ம்களிர் சுய உதவிக 
குழுக்களுககு 2011 ஆம் ஆண்டு முதல 2017–2018 ஆம் ஆண்டு 
ெறை 61,675 வ்கனாடி ரூபனாய ெஙகிக ்க்டன ெழங்கப்படடுள்ைது 
எனை வசயதிறய இநத அறெககுத் வதரிவிக்க விரும்புகினவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

2018–2019 ஆம் ஆண்டில 2,95,612 ம்களிர் சுய உதவிக  
குழுக்களுககு 11,000 வ்கனாடி ரூபனாய ெஙகிக ்க்டன இலககு 
நிர்ணயிக்கப்படடு, (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மிகுதியனா்க 11,449 
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வ்கனாடி ரூபனாய ெழஙகிய அைசு மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அைசு எனபறதப் வபருறமயு்டன வசனாலலிகவ்கனாள்ை விறழகினவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அவதவபனால, 2019–2020 ஆம் நிதியனாண்டில 
இதுெறை 12,500 வ்கனாடி ரூபனாய இலககு நிர்ணயிக்கப்படடு, 9,045 
வ்கனாடிவய 88 இலடசம் ரூபனாய அைவிறகுக ்க்டனுதவி்கள் 2,16,965 
குழுக்களுககு ெழங்கப்படடுள்ை் எனபறதப் வபருறமயு்டன இநத 
அறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, ஏறழப்  
வபண்்களின திருமணத்திற்கனா்க 5 ெற்கயனா் திருமண நிதியுதவித் 
திட்டங்கறை மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அைசு வசயலபடுத்தி 
ெருகிைது. அநத ெற்கயில, தனாலிககுத் தங்கம் ெழஙகும் திட்டத்தினகீழ, 
இநத ஆண்டு 726.32 வ்கனாடி ரூபனாய நிதி ஒதுககீடு வசயயப்படடு, 
இதுெறை 1 இலடசத்து 4 ஆயிைத்து 795 பய்னாளி்களுககு 838.36 
கிவலனா தங்கம் ெழங்கப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
415.21 வ்கனாடி ரூபனாய நிதியும் திருமண நிதியுதவித் திட்டத்தினகீழ 
ெழங்கப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) வமலும், குழநறத 
பிைப்பில பனாலி் விகிதத்றத உயர்த்தியதற்கனா்க தமிழநனாடடுககு 
‘நனாரி சகதி புைஸ்்கனார்’ விருது மத்திய அைசனால ெழங்கப்படடுள்ைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) முதிவயனார் நலற்ப் பனாது்கனாப்பதறவ்க் 
சிைநத முறையில தமிழநனாடு அைசு வசயலபட்டதற்கனா்க ‘ெவயனாவச 
வைஷ்டைனா சம்மனான’ விருதும் மனாண்புமிகு குடியைசுத் தறலெர் 
அெர்்கைனால ெழங்கப்படடுள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ஆறு ெயதிறகுடபட்ட குழநறத்கள், ்கர்ப்பிணிப் வபண்்கள் 
மறறும் பனாலூடடும் தனாயமனார்்களின ஊட்டச் சத்து நிறலயிற் 
முனவ்றறுெதறகு பிைதமரின ஊட்டச் சத்து ஒருஙகிறணப்புத் 
திட்டத்திற்ச் சிைப்பனா்கச் வசயலபடுத்தியதற்கனா் வதசிய 
விருதிற் இவ்ெனாண்டு தமிழநனாடு அைசு வபறறுள்ைது. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாறறுத் 
திை்னாளி்களின ெனாழெனாதனாைம் உயை பலவெறு நலத் திட்டங்கறை 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அைசு வசயலபடுத்தி ெருகிைது. 
அெர்்களுககு வெறலெனாயப்பில 4 சதவிகித இ்ட ஒதுககீடு அளித்து, 
அெர்்களுககு உ்கநத பணியி்டங்கறைக ்கண்்டறிநது இதுெறை 
1,483 நபர்்கறைப் பணியமர்த்தி உள்ைது. (வமறசறயத் தடடும் 
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ஒலி) மூனைனாம் பனாலி்த்தெரும் சமுதனாயத்தில தறலநிமிர்நது 
ெனாழும்ெண்ணம், அெர்்களுககும் அைசு வெறலெனாயப்பு ெழஙகி 
ெருகிைது.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாெட்ட ஆடசித் 
தறலெர்்களும், மனாெட்ட அறமச்சர்்களும் கிைனாமங்களுகவ்க 
வசனறு, மனுக்கறைப் வபறறு தீர்வு ்கனாண வெண்டுவமனறு 
உத்தைவிட்டதனவபரில, தமிழநனாடு முழுெதும் முதலறமச்சரின 
சிைப்பு குறை தீர்ககும் திட்டத்தின மூலமனா்க 9 இலடசத்து 77 
ஆயிைத்து 265 மனுக்கள் ெைப்வபறறுள்ை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
அெறறில தகுதியனா் 5 இலடசத்து 18 ஆயிைத்து 946 மனுக்களுககுத் 
தீர்வு ்கனாணப்படடு, நலத் திட்ட உதவி்கள் ெழங்கப்படடுள்ை். 
6 ஆயிைத்து 152 மனுக்கள்மீது உரிய ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு 
ெருகிைது. ஏறறுகவ்கனாள்ைப்ப்டனாத மனுக்கறை மீண்டும் பரிசீலற் 
வசயய வெண்டுவமனறு மனாெட்ட ஆடசியர்்களுககு உத்தைவு 
ெழஙகியிருககினவைன. தீர்வு ்கனாணப்பட்ட மனுக்களில சமூ்கப் 
பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தில முதிவயனார் ஓயவூதிய மனுக்கள் மடடும் 1 
இலடசத்து 54 ஆயிைத்து 888 ஆகும். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

வபரும்பனாலனா் சட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் கிைனாமங்களுககுச் 
வசலகினைவபனாது, ெயது முதிர்நதெர்்கள், உறழககும் திை்றறு 
இருககினை முதிவயனார்்களுககு மனாதநவதனாறும் ஓயவூதியமனா்க ரூ.1,000/– 
ெழங்க வெண்டுவமனறு வ்கனாரிகற்க றெத்துள்ைனார்்கள். அநதக 
வ்கனாரிகற்க்களின அடிப்பற்டயிவல 5 இலடசம் முதிவயனார்்களுககு 
ஓயவூதியம் ெழங்கப்படும் எனை அறிவிப்றபக வ்கனாடுத்து  
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அற்த்து மனாண்புமிகு அறமச்சர்்களும், 
மனாெட்ட ஆடசித் தறலெர்்களும் வநைடியனா்கச் வசனறு 
முதிவயனார்்கைனால வ்கனாடுக்கப்படுகினை மனுக்கறைப் வபறறு,  
ஆயவு வசயது, தகுதியனா் மனுக்களுககு இனறையதி்ம் முதிவயனார் 
உதவித் வதனாற்க ெழஙகுகினை அைசு மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அைசு எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இதுெறை 1,54,888 நபர்்களுககுதனான 
வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். வமலும் விடுபட்ட எஞ்சிய கிட்டத்தட்ட 3 
இலடசம் வபர்்களுககு முதிவயனார் ஓயவூதியத் வதனாற்க ெழங்க அைசு 
ந்டெடிகற்க எடுககும் எனை மகிழச்சியனா் வசயதிறய மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் மூலமனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
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பிறப்கல 12–50

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. துறைமுரு்கன அெர்்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள் வசனாலெறதக வ்கடபதறகு 
மகிழச்சியனா்க இருககிைது. அது ந்டநதனால, வபருறமப்ப்டககூடியென 
நனானதனான. அதில ஒனறும் சநவத்கம் கிற்டயனாது. ஆ்னால, நிறலறம 
என்வெனறு வ்கடடீர்்கவையனா்னால, எங்கறைப் வபனானை MLAs 
ெனாஙகிக வ்கனாண்டுவபனாயக வ்கனாடுககிவைனாம். தனாசிலதனார் என் 
வசனாலகிைனார் எனைனால, ‘இநத ஊரில இத்தற் நபர்்களுககுத்தனான 
வ்கனாடுக்க வெண்டும். இதில யனாைனாெது ஒருெர் இைநதனாலதனான, 
மறவைனாரு நபருககுக வ்கனாடுக்க முடியும்’ எனறு வசனாலகிைனார். 
(குறுககீடு்கள்) நனான உண்றம நிறலறமறயச் வசனாலகிவைன. எ்ககு 
ஒனறும் இலறல. நனான உண்றமறயச் வசனாலெறதக வ்களுங்கள். 
ெனாஙகுபெரும் என் வசனாலகிைனாவைனைனால, ‘எப்படியனாெது ெனாஙகிக 
வ்கனாடு’ எனகிைனார். ஆ்னால, “10 இருககிைது, அதில ஏதனாெது ஒனறு 
வபனா்னாலதனான வ்கனாடுக்க முடியும்” எனகிைனார். “இைண்டு நனாட்கைனா்க 
இழுத்துகவ்கனாண்டிருககிைது சின்சனாமிககு” எனகிைனார். (சிரிப்பு) 
அநத அைவிறகு உள்ைது நிறலறம. ஆற்கயி்னால, முதலறமச்சர் 
வசனாலெறதப்வபனால ந்டநதவதனைனால, well and good. ெைவெறபதில 
முதல ஆள் நனானதனான. ஆ்னால, நிறலறம்கள் அப்படி இலறல 
எனபறதத் தங்கள் வமலனா் ்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டு ெருகிவைன. 
வமறவ்கனாண்டு விசனாரித்துப் பனாருங்கள்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, இப்படிப்பட்ட குறைபனாடற்ட 
நீக்க வெண்டுவமனபதற்கனா்கத்தனான தமிழ்கத்தில, 5 இலடசம் 
முதிவயனார்்களுககு ஓயவூதியம் ெழங்க வெண்டுவமனறு உத்தைவிடடு, 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அதன அடிப்பற்டயில மனாெட்டநவதனாறும் 
இருககினை மனாெட்ட ஆடசித் தறலெர்்கள், மனாண்புமிகு 
அறமச்சர்்கள், மக்களி்டம் வநைடியனா்கச் வசனறு மனுக்கறைப்  
வபறறு அதறகு பரி்கனாைம் வசயயப்படடு ெருகிைது எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
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நீங்கள் முதிவயனார் ஓயவூதியத் வதனாற்க வபறுெதறகுத் தகுதி 
ெனாயநத நபர்்கறைக வ்கனாடுத்தனால, நிச்சயமனா்க அெர்்களுககு 
ெழங்கப்படும். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) எ்வெ, இப்படி நீங்கள் 
வசனாலகினை ்கனாைணத்தி்னாலதனான, அெறறைவயலலனாம் ஆயவு 
வசயது, தமிழ்கத்தில உள்ை 5 இலடசம் முதிவயனார்்களுககு இநத 
உதவித் வதனாற்க ெழங்கப்படும் எனறு அறிவித்திருககினவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) ஒருெர் இைநதனால வ்கனாடுப்பது எனபது 
ஒனறு. அதறகுவமல கூடுதலனா்க 5 இலடசம் முதிவயனார்்களுககு 
மனாதநவதனாறும் 1,000 ரூபனாய ஓயவூதியம் ெழங்க வெண்டும் 
எனை உத்தைறெ நனான ெழஙகியிருககினவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) அதன அடிப்பற்டயிலதனான 1,54,858 நபர்்களுககுக 
வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். நனான ஏறவ்க்வெ குறிப்பிட்டெனாறு 
கிட்டத்தட்ட 9 இலடசத்திறகு வமறபட்ட மனுக்கள் வபைப்பட்ட். 
அநத மனுக்கறை ஆயவு வசயததன அடிப்பற்டயில, தகுதியனா் 
மனுக்கறைத் வதர்வு வசயது, எ்து உத்தைவின வபரில, 1,54,858 
நபர்்களுககு அளிக்கப்படடிருககிைது. மீதி இனனும் கிட்டத்தட்ட 
3 இலடசம் நபர்்களுககுக வ்கனாடுக்கப்ப்ட வெண்டும். மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்கள், நீங்கள் அதற்க 
குறையனா்க நிற்க்க வெண்்டனாம். மக்களுககுச் வசறெ வசயய 
வெண்டும் எனறு நீங்கள் எப்படி எண்ணுகினறீர்்கவைனா, அவத 
வநனாகவ்கனாடுதனான நனான இநத அறிவிப்றப வெளியிடடிருககினவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள் வசனாலெது ந்டநதனால முதலில 
நனான பனாைனாடடுவென எனறு வசனாலகிவைன. ஆ்னால well–deserved 
persons–ககுக கிற்டக்கவிலறல. நனான வ்கனாடுத்த மனுக்களுகவ்க 
இனனும் கிற்டக்கவிலறல, வெண்டுமனா்னால மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்களின அலுெல்கத்திறகு அனுப்பிறெககிவைனாம். 
பனார்த்துகவ்கனாடுங்கள். (குறுககீடு) கிற்டக்கவிலறல, கிற்டத்தனால 
உங்களி்டம் அனுப்பிறெத்துவிடுகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, இதற்கனா் அைசனாறணயும் 
வெளியி்டப்படடுவிட்டது. 5 இலடசம் முதிவயனார்்களுககு  
ஓயவூதியம் ெழங்க வெண்டும் எனறு அைசனாறணயும் 
வெளியி்டப்படடுவிட்டது. அதறகு நிதியும் ஒதுககீடு 
வசயயப்படடுவிட்டது. 1½ இலடசம் நபர்்களுககுத்தனான ெநதுள்ைது, 
இனனும் 3½ இலடசம் நபர்்களுககுதனான ெழங்கலனாம். அது 
மடடுமலல, இநத முதிவயனார் ஓயவூதியம் வபறுகினைெர்்களுககு 
50,000 ரூபனாய ெறையில வசனாத்து இருநதனால மடடுவம ஓயவூதியம் 
வ்கனாடுக்கப்படுெதனா்க இருநதது. அறத ஒரு இலடசம் ரூபனாயனா்க 
உயர்த்தி நனாங்கள் அறிவித்திருககினவைனாம். (வமறசறயத் தடடும்  
ஒலி) அறதயும் அநத. . . (குறுககீடு) றமககில வபசுங்கள்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எ.ெ. வெலு அெர்்கள்.

திரு. எ.வ. கவலு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களுற்டய  
்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டு ெை விரும்புெவதன்வெனைனால, 
தகுதியனா்ெர்்களுககு, சட்டமனை உறுப்பி்ர் பரிநதுறை வசயதனால, 
அதறகு முனனுரிறம அளிக்கலனாம். ஏவ்னில, அெர்்கள் மக்களின 
பிைதிநிதி்கள். எ்வெ மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள் அதனமீது 
்கெ்ம் வசலுத்தி, சட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் வ்கனாடுககினை 
பரிநதுறை்களினமீது முனனுரிறம அளிப்பதறகு இநத அைசு 
முனெருமனா எ் அறிய விரும்புகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

பிறப்கல 12–55

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, சட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் 
மடடுமலல, அநத முதியெர்்கவை வநைடியனா்கக வ்கனாண்டுவபனாயக 
வ்கனாடுத்தனாலகூ்ட அதற் நிறைவெறை வெண்டும் எனறு நனாங்கள் 
உத்தைவு ெழஙகியிருககிவைனாம். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இது 
முதிவயனார்்களுற்டய பிைச்சிற். இதில அைசியவல கிற்டயனாது. 
உறழககும் திை்றை முதிவயனார்்களுககு உதவி வசயகினை 
ெற்கயில, இநதத் திட்டத்றத நனாங்கள் துெககியிருககினவைனாம். 
பனாகுபனாவ்ட கிற்டயனாது. இதில, ஆளுங்கடசி, எதிர்க்கடசி 
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எனபவத கிற்டயனாது. முதிவயனார் எனபெர்்கள் வபனாதுெனா்ர்்கள். 
உறழககும் திை்றைெர்்கள். அெர்்களுககு ஒவ்வெனாருெரும் வசறெ 
வசயய வெண்டும் எனை வநனாக்கத்து்டனதனான இநதத் திட்டத்றத 
அறிவித்திருககினவைனாம். நீங்கள் வசனான்றதவயலலனாம் அைசு 
்கெ்த்தில எடுத்துகவ்கனாண்டு, நீங்கள் அடுத்த கூட்டத்திறகு 
ெருகினைவபனாது, நீங்கள் இதறகு—நீங்கள் பு்கழநது வபச மனாடடீர்்கள். 
ஏறவ்க்வெ நீங்கள் வசனாலலிவிடடீர்்கள். மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள் வசனாலலிவிட்டனார்்கள் ‘நனாங்கள் எப்வபனாழுதுவம 
எதிர்த்துதனான வபசுவெனாம்’ எனறு வசனாலலிவிடடீர்்கள். இருநதனாலும் 
இநதத் திட்டத்றதயனாெது பு்கழநது வபசுவீர்்கள் எனறு நனான 
்கருதுகிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) (குறுககீடு) நனான வபசிய 
பிைகு நீங்கள் வபசுங்கள். நனான வபசி முடித்துவிடுகிவைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இலறல, வபனாதும். இநத subject 
வபனாதும். உட்கனாருங்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: நீங்கள் அப்புைம் 
வபசுங்கள். நனான வபசி முடித்துவிடுகிவைன.  வபனாதுமக்களுககு 
அைசின வசறெ்கள் விறைநது கிற்டக்க ெற்க வசயயும் வநனாககு்டன, 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு ெைலனாறறுச் சனாதற்யனா்க 
5 புதிய மனாெட்டங்கறை உருெனாககியுள்ைது. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) அதற்கனா் புதிய மனாெட்ட ஆடசித் தறலெர்்கறை 
நியம்ம் வசயது முழுவீச்சில மனாெட்டங்கள் வசயலபனாடடிறகு 
வ்கனாண்டுெைப்படடுள்ை். இப்புதிய மனாெட்டங்களுக்கனா் 
அற்த்து உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கறையும் ஏறபடுத்தும் பணி்கள் 
விறைநது நற்டவபறறு ெருகினை் எனபறத மகிழச்சியு்டன 
அறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, சைககு்கள் 
மறறும் வசறெ்கள் ெரியிற் வெறறி்கைமனா்க தமிழநனாடு அைசு 
வசயலபடுத்துெதனால, மத்திய அைசி்டமிருநது குறைநத அைவில 
இழப்பீடடுத் வதனாற்க வபறும் மனாநிலங்களில ஒனைனா்க தமிழநனாடு 
உள்ைது. தமிழநனாடு ெணி்க மறறும் வதனாழிறசங்கங்களின 
பிைதிநிதி்களி்டமிருநது வபைப்பட்ட பலவெறு வ்கனாரிகற்க்கறை 
ஜி.எஸ்.டி. மனைத்தின ்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டுவசனறு,  
பலெற்கயனா் சைககு்கள் மறறும் வசறெ்களுககு ெரி விலககும்,  
ெரி குறைப்பும் வசயய மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசனால ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படடு ெருகிைது. இத்னால பலவெறு வபனாருட்களுக்கனா் 
விறல, வதனா்டர்நது மக்கள் பயனவபறும் ெற்கயில குறைப்பு 
வசயயப்படடுள்ைது. வமலும், சில சைககு்கள் மறறும் வசறெ்களுககு 
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ெரி விலககு வபைவும், ெரி குறைப்பு வசயயவும் வ்கனாரிகற்க்கள் 
றெக்கப்படடு வதனா்டர் ந்டெடிகற்க்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படடு 
ெருகினை். 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, ஒருஙகிறணநத 
நிதி மறறும் மனிதெை வமம்பனாடடுத் திட்டத்தினமூலம் அைசுப் 
பணியனாைர்்களின பணிப் பதிவெடு எளிறமயனா் முறையில 
பைனாமரிக்க ெழிெற்க வசயயப்படடுள்ைவதனாடு, சம்பைப் 
படடியல, பதவி உயர்வு, இ்ட மனாறுதல்கள் வபனானை விெைங்கள் 
நி்கழவநை அடிப்பற்டயில உ்டனுககு்டன பதியவும் ஏறபனாடு 
வசயயப்படடுள்ைது. அதுமடடுமினறி, பணியனாைர் நலனில 
அக்கறை வ்கனாண்டுள்ை் மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு, மத்திய 
அைசு அவ்ெப்வபனாது அறிவிககும் அ்கவிறலப் படி உயர்விற் 
மனாநில அைசு ஊழியர்்களுககும் உ்டனுககு்டன ெழஙகி ெருகினைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, குடிறசயிலலனா 
தமிழநனாடடிற் உருெனாக்க, தமிழநனாடு குடிறச மனாறறு ெனாரியம், 
பலவெறு வீடடு ெசதி வமம்பனாடடுத் திட்டங்கள் மறறும் சமுதனாய 
நலப் பணி்கறைச் வசயலபடுத்தி ெருகினைது. ்க்டநத 8 ஆண்டு்களில 
1.92 இலடசம் அடுககுமனாடி குடியிருப்பு்கள் மறறும் வீடு்கள் 8,222.91 
வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில ்கடடி முடிக்கப்படடுள்ை். 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, வசனற் 
தியனா்கைனாயந்கர், பனாண்டி பஜனார் பகுதியில சீர்மிகு ந்கைங்கள் 
திட்டத்தினகீழ சுமனார் 40 வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில நற்டபனாறத 
ெைனா்கம், றெ–ஃறப ெசதி, சிசிடிவி வ்கமைனாக்கள், ஸ்மனார்ட 
றபககு்கள், குழநறத்களுக்கனா் விறையனாடடு உப்கைணங்கள் 
வபனானை நவீ் ெசதி்களு்டன அறமக்கப்படடு, வபனாதுமக்களின 
பயனபனாடடிறவ்க் திைக்கப்படடுள்ைது. இதறகு முதியெர்்கள், 
வபண்்கள், குழநறத்கள், இறைஞர்்கள் எ் அற்த்துத் 
தைப்பி்ரி்டமிருநதும் நலல ெைவெறபு கிற்டத்துள்ைது. 

மத்திய அைசின சீர்மிகு ந்கைங்கள் திட்டத்தினகீழ நனாடடிவலவய 
அதி்கபடசமனா்க 11 ந்கைங்களில இத்திட்டத்திற்ச் வசயலபடுத்த 
ஒப்புதல வபைப்படடு, 11,000 வ்கனாடி ரூபனாயில 413 பணி்கள் 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படடு, 72 பணி்கள் முடிெற்டநதும், 206 பணி்கள் 
நற்டவபறறும் ெருகினை்.
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 மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 2019–2020 ஆம் 
நிதியனாண்டில, வநடுஞ்சனாறலத் துறைமூலம் 9,211 கி.மீ. நீைத்திறகு 
சனாறல்கள், 2,582 எண்ணிகற்கயில சனாறலப் பனாது்கனாப்புப் பணி்கள், 
மறழநீர் ்கனாலெனாய அறமககும் பணி்கள் மறறும் தனாஙகு சுெர் 
அறமககும் பணி்கள் ஆகிய 6,664 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பீடடிலனா் 
பணி்களுககு ஒப்புதல அளிக்கப்படடுள்ைது. வமலும், ந்டப்பனாண்டில 
5,451 கி.மீ. நீை சனாறலப் பணி்களும், 65 ஆறறுப் பனாலங்களும், ஒரு 
சனாறல வமம்பனாலமும், 4 இையிலவெ வமம்பனாலங்களும் ்கடடி 
முடிக்கப்படடு பயனபனாடடிறகுக வ்கனாண்டு ெைப்படடுள்ை். 
10,563 கி.மீ. நீை சனாறலப் பணி்களும், 328 ஆறறுப் பனாலங்களும், 
19 சனாறல வமம்பனாலங்களும், 42 இையிலவெ வமம்பனாலங்களும், 2 
நற்ட வமம்பனாலங்களும் ்கடடும் பணி்கள் தறவபனாது நற்டவபறறு 
ெருகினை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 2017–2018 முதல 
2019–2020 முடியவுள்ை 3 ஆண்டு்களில சட்டப் வபைறெ விதி எண் 
110–னகீழ மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசனால அறிவிக்கப்பட்ட 
வமனாத்தம் 453 அறிவிப்பு்களில, 419 அறிவிப்பு்களுககு 
அைசனாறண்கள் வெளியி்டப்படடுள்ை். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) இதில 118 அறிவிப்பு்களுக்கனா் திட்டங்கள் முழுறமயனா்க 
நிறைவெறைப்படடுள்ை். 301 அறிவிப்பு்களுக்கனா் திட்டப் பணி்கள் 
வபரும்பனாலும் முடிவுறும் தருெனாயில உள்ை். 25 அறிவிப்பு்களுககு, 
திட்டப் பணி்களுக்கனா் ஆயத்தப் பணி்கள் வமறவ்கனாள்ைப்படடு 
ெருகினை். 8 அறிவிப்பு்கள் மத்திய அைசின பரிசீலற்யிலும், ஓர் 
அறிவிப்பு சம்பநதமனா்க ெழககு்கள் நீதிமனைத்தில நிலுறெயிலும் 
உள்ை்.

பிறப்கல 1–00

மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு பதிவிவயறைது முதல இனறு 
ெறை, 34 ஆயிைத்து 893 வ்கனாடிவய 46 இலடசம் ரூபனாய மதிப்பீடடில 47 
ஆயிைத்து 829 பணி்கள் என்னால துெககி றெக்கப்படடுள்ை் எனை 
வசயதிறய அறெககுத் வதரிவிக்க விரும்புகினவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) வமலும், 24 ஆயிைத்து 90 வ்கனாடிவய 88 இலடசம் ரூபனாய 
மதிப்பீடடில 7 ஆயிைத்து 909 பணி்களுககு என்னால அடிக்கல 
நனாட்டப்படடுள்ை் எனபறதயும் மகிழச்சியு்டன வபைறெககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]



660 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 9

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் வநறறு, நனாலடியனாரிலிருநது ஒரு 
பனா்டறல குறிப்பிடடுப் வபசி்னார். இத்தருணத்தில நனனூலிலிருநது 
கீழக்கண்்ட பனா்டறல நனான குறிப்பி்ட விரும்புகினவைன:

“மனனுற்டய மனைத்து ஓறலத் தூககினும்
தனனுற்ட ஆறைல உணைனார் இற்டயிலும்
மனனிய அறெயிற்ட வெலலுை வபனாழுதினும்
தனற் மறுதறல பழித்த ்கனாறலயும்
தனற்ப் பு்கழதலநம் தகும் புலவெனாறவ்க”

அதனாெது, தனனுற்டய புலறமத் திைற் அறியனாதெரி்டத்தும், 
அறெயில ெனாதிடடு வெறறி வபை வெண்டிய சூழநிறலயிலும், எதிரி 
தனற்ப் பழித்துறைககும் வபனாதும், தனற்த் தனாவ் பு்கழநது 
வ்கனாள்ெது தெைனா்கனாது. இருநதனாலும், நனாங்கள் எங்கறைப் பறறி 
தறவபருறமயனா்க ஆளுநர் உறையில எறதயும் குறிப்பி்டவிலறல. 
மனாைனா்க, இநத அைசின வ்கனாள்ற்க்கறையும், திட்டங்கறையும், 
சனாதற்்கறையும், நி்கழத்தப்பட்ட சனாதற்்களுக்கனா்கப் வபறை 
விருது்கறையும்தனான குறிப்பிடடுள்வைனாம். இது தமிழநனாடடிறகும், 
தமிழ மக்களுககும் கிற்டத்த வபருறமயனாகும். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி)

எலலனா ஆடசிக்கனாலங்களிலும், ஒவ்வெனார் ஆண்டின 
வதனா்டக்கத்தில, ஆளுநர் உறையில அைசின வ்கனாள்ற்க்கள் மறறும் 
திட்டங்கள் பறறி வ்கனாடிடடுக ்கனாட்டப்படுகினை். இறதத்தனான 
நீங்களும் வசயதீர்்கள், நனாங்களும் வசயகினவைனாம்.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, “அஞ்சுெது 
யனாவதனானறும் இலறல, அஞ்ச ெருெதும் இலறல. துனபமும், 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) துயைமும் ெரும் வபனாழுவதலலனாம், 
அதற் எதிர்வ்கனாண்டு வெறறி ்கண்்டது, சு்டர் மு்கம் ஏநதும் 
உங்கறைப் வபனானை உ்டனபிைப்பு்கறைப் வபறைதனாலதனான” எனறு 
கூறிய மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள், இைண்்டனாெது முறையனா்க 
வதனா்டர்நது வெறறி வபறறு ஆடசி அறமத்தனார்்கள். (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு இதய வதயெம் புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் 
நம்றம விடடுப் பிரிநதனாலும், அெைது ஆசியு்டன ஆடசிறய 
ந்டத்தி ெரும் நனாங்கள் மி்கவும் சனாதனாைணமனா்ெர்்கள்தனான. ஒரு 
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முதலறமச்சரின ெனாரிசனா்கவெனா, அைசியல பினபலம் உள்ை 
குடும்ப ெனாரிசனா்கவெனா நனான இநத இருகற்கயில அமைவிலறல. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெரும் அப்படித்தனான. விெசனாயக குடும்பத்தில பிைநத நனான, 
(குறுககீடு)-அெருற்டய ம்கன ெசதியனா் இ்டத்திலதனான 
பிைநதிருககிைனார். மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் ்கனாடடிய ெழியில, 
அெைது வதனாண்்டர்்கறை ஒருஙகிறணத்து பலவெறு ெற்க்களிலும் 
மக்கள் நலற்ப் பறறிவய சிநதித்து ஆடசி ந்டத்தி ெருகினவைன. 
அதனமூலம் தமிழநனாடு வதனா்டர்நது ெைர்ச்சிப் பனாறதயில 
பீடு நற்டவபனாடடுக வ்கனாண்டிருககிைது. (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) இதன பல்னா்க இனறு மத்திய அைசும், பலவெறு தனியனார் 
ஆயவு நிறுெ்ங்களும், முன்ணி பத்திரிற்க நிறுெ்ங்களும் 
தகுநத ஆயவு்களுககுப் பின்ர் இநதியனாவிவலவய தமிழநனாடு, பல 
துறை்களிலும் முனவ்றைம் ்கண்டு, முன்ணியில இருப்பதனா்க 
அறிவித்துகவ்கனாண்வ்ட உள்ை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கனா் தமிழநனாடடின வபனாருைனாதனாை 
ெைர்ச்சி 8.17 சதவீதமனா்க உள்ைது. இது 2018–2019 ஆம் ஆண்டின 
வதசிய ெைர்ச்சி விகிதமனா் 6.81 சதவீதத்றதவி்ட அதி்கமனா்க உள்ைது 
எனறு ஓர் ஆஙகில நனாளிதழ தமிழநனாடற்டப் பனாைனாடடியுள்ைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

அவதவபனால, மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசு எத்தற்வயனா 
விருது்கள் ெனாஙகியிருநதனாலும், அதன நலலனாடசிககு ஓர் 
அத்தனாடசியனா்க வெைனாண்றம, வதனாழில, மனிதெை வமம்பனாடு, 
வபனாது சு்கனாதனாைம், உட்கட்டறமப்பு ெசதி்கள், சமூ்க நலத் 
திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பத்து துறை்களில எடுத்துகவ்கனாள்ைப்பட்ட 
ஐம்பது குறியீடு்களின அடிப்பற்டயில, 2019–க்கனா் மத்திய அைசின 
நல ஆளுறம குறியீடடு அறிகற்கயில தமிழநனாடு முதலனாெதனா்க 
ெநது சனாதற் பற்டத்துள்ைது எனபறதப் வபருமகிழச்சியு்டன 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

இறெயற்த்தும் மனாண்புமிகு அம்மனாவின ஆசியி்னாலும், 
மனாண்புமிகு அறமச்சர்்கள், சட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள், 
அதி்கனாரி்கள், ்கழ்கத்தின உண்றமத் வதனாண்்டர்்கைனாலும்,  
எங்கைது நிருெனா்கத் திைறமயி்னாலும் மறறும் மக்களின 
ஒத்துறழப்பி்னாலும் கிற்டக்கப்வபறைது எனபறதயும் இநத 
அறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)
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இறெ மனாண்புமிகு அம்மனாவின ஆடசிககுக கிற்டத்த வெறறி 
மனாறல்கள். இநத வெறறி மனாறல்கறைக ்கண்டு வபனாறுக்க முடியனாமல, 
சில எதிர்க்கடசியி்ர் இநத ஆடசியின ்கனாலத்றத இனறு, நனாறை, 
10 நனாள், 100 நனாள் எனறு குறைத்து மதிப்பிட்டனார்்கள். (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) அெர்்களின எண்ணத்திறகு பதிலடி வ்கனாடுககும் 
ெற்கயில, இனறு விருது்கள், ஒனறு பத்தனாகி, பத்து நூைனாகி 
வபருகிகவ்கனாண்டு, தமிழநனாடடில விருது மறழயனாயப் வபனாழிநது 
வ்கனாண்டிருககினை். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிறப்கல 1–05

சிலர், இயறற்கப் வபரி்டர் எனைனாலும், குடிநீர்ப் பறைனாககுறை 
எனைனாலும், உள்ைனாடசித் வதர்தல்கள் எனைனாலும், அற்த்துப் 
பிைச்சிற்்களிலும், மக்கறை திறச திருப்பி வபனாைனாட்டங்கள் 
ந்டத்துெதிலும், நீதிமனைங்களில ெழககு்கறைப் வபனாடடு, அைசின 
வெ்கத்திறகு ஒரு வெ்கத் தற்டயனா்க இருககிைனார்்கவை தவிை, ெைர்ச்சிப் 
பணி்களுககு ஆக்கப்பூர்ெமனா் எநத ஒரு ந்டெடிகற்கககும் 
ஒத்துறழப்பு அளிப்பதிலறல. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

எறதயும் தனாஙகும் இதயம் வெண்டும் எனறு வபைறிஞர் 
அண்ணனா அெர்்கள் வசனான்னார்்கள். எங்களுற்டய அற்த்திநதிய 
அண்ணனா திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தினுற்டய வ்கனாடியில 
வபைறிஞர் அண்ணனா அெர்்களுற்டய திருவுருெப் ப்டத்றத நனாங்கள் 
பதித்திருககிவைனாம். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அவதவபனானறு, 
அண்ணனாவினுற்டய வபயரிலதனான எங்களுற்டய இயக்கம் இயஙகி 
ெருகிைது. ஆ்கவெ, எங்களுற்டய இயக்கம், மக்களுககுச் வசறெ 
வசயெதில முதலி்டத்றதப் பிடித்துக வ்கனாண்டிருககிைது எனபறத 
நனான இநத வநைத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) வபைறிஞர் அண்ணனா அெர்்கள் ்கண்்ட ்க்றெ, 
எங்களுற்டய இயக்கம் ந்ெனாககும் எனபறதயும் இநத வநைத்தில 
வதரிவித்துகவ்கனாள்ை விரும்புகினவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

வமலும், வசனாதற்்கறை எலலனாம் தனாண்டி சு்டச்சு்ட ஒளிவிடும் 
தங்கத்றதப்வபனால ஒளிமயமனா் எதிர்்கனாலத்றத வநனாககி பீடு நற்ட 
வபனாடுவெனாம் எனைனார் மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள். மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின கூறறுப்படி, இநத அைசு வெறறிவமல வெறறி 
வபறறு, வெறறி ெனாற்க சூடி ெருகிைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

விககிைெனாண்டி மறறும் நனாஙகுவநரி வதனாகுதி்களில, அண்றமயில 
நற்டவபறை சட்டமனை இற்டத்வதர்தலில அற்த்திநதிய அண்ணனா 
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திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கம் மி்கப் வபரிய வெறறி வபறைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அது மக்கள் நம் பக்கம் உள்ைறதத் 
வதளிெனாககுகினைது. ஊை்க உள்ைனாடசித் வதர்தல்களில தமிழநனாடடு 
மக்கள் நமககு அளித்த ஆதைவும் இதற் உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) விககிைெனாண்டி மறறும் நனாஙகுவநரி 
இற்டத்வதர்தலில ெனாக்களித்து, நம்றம வெறறிவபை றெத்த 
ெனாக்கனாைப் வபருமக்களுககும் மறறும் 27 மனாெட்டங்களில 
ந்டநது முடிநத ஊை்க உள்ைனாடசித் வதர்தல்களில ெனாக்களித்த, 
ெனாக்கனாைப் வபருமக்களுககும் எ்து ம்ம் நிறைநத நனறி்கறைத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இவதவபனானறு, 
ெைவிருககினை உள்ைனாடசித் வதர்தலிலும், 2021–ல நற்டவபறும் 
சட்டமனைப் வபனாதுத் வதர்தலிலும் மக்களின வபைனாதைறெப் வபறறு, 
வதனா்டர்நது மூனைனாெது முறையனா்க ்கழ்கம் வெறறி வபறும் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

“வீடடுச் சுெறறின இடுககிவல முறைத்திருககும் வசடி்கறை 
மக்கள் ஆதைவு்டன கிள்ளி எறிவெனாம்” எனறு வபைறிஞர் அண்ணனா 
அெர்்கள் கூறியதுவபனால, ்கழ்கத்திறகும், ்கழ்க ஆடசிககும் இற்டயூறு 
வசயபெர்்கறை மக்கள் ஆதைவு்டன கிள்ளி எறிவெனாம். (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, ்க்டநத  
இைண்டு நனாட்கைனா்க எதிர்க்கடசி்கறைச் வசர்நத உறுப்பி்ர்்கள் 
NRC–ஐப் பறறி, நீண்்ட விெனாதம் வசயத்ர். அதறகு மனாண்புமிகு 
ெருெனாயத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள், தமிழநனாடடில ெனாழகினை 
சிறுபனானறமயி்ர் எநதவிதத்திலும் பனாதிக்கப்ப்ட மனாட்டனார்்கள் 
எனபறதத் வதளிெனா்கவும், விைக்கமனா்கவும் அறுதியிடடும், 
உறுதியிடடும் வதளிவுபடுத்தியிருககினைனார். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) வபனானம்ச் வசம்மல புைடசித் தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். 
அெர்்களும், மனாண்புமிகு இதய வதயெம் புைடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்களும், மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின மறைவிறகுப் பிைகு 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசும், வதனா்டர்நது 30 ஆண்டு்களுககு 
வமலனா்க, சிறுபனானறமயி் மக்களுககு அைணனா்க இருநது 
பனாது்கனாத்து ெருகினைது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அநத இருவபரும் 
தறலெர்்களின ெழியிவல, மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசும் 
சிறுபனானறமயி் மக்கறைத் வதனா்டர்நது பனாது்கனாககும் அைணனா்க 
விைஙகும் எனபறத உறுதிப்டத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) எ்வெ, அைசியல உள்வநனாக்கத்து்டன, 
உண்றமககுப் புைம்பனா்கப் பைப்பப்படும் ெதநதி்கறை யனாரும் 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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நம்ப வெண்்டனாம் எனறும், சிறுபனானறமயி் மக்கள் எள்ைைவும் 
ஐயப்ப்டவெனா, அச்சப்ப்டவெனா வதறெயிலறல எனபறதயும் 
தி்டமனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, “நலலெர் 
இலடசியம் வெலெது நிச்சயம்; எனறும் அதுதனான சத்தியம்” எனறு 
கூறி, (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களின 
்கருத்து்களுககு உரிய பதிறல நனான அளித்திருககிவைன எ் நம்புகிவைன. 
அெர்்கைது வ்கனாரிகற்க ஏவதனும் விடுபடடிருப்பின, அறதயும்,  
அைசு ்கெ்த்தில எடுத்துகவ்கனாண்டு, விதி்களினபடி உரிய 
 ந்டெடிகற்க எடுககும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாண்டு, இநத  
இனிய வநைத்தில மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்களுககும், 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் வபருமக்களுககும், மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்களுககும், பலவெறு ்கடசி்கறைச் 
சனார்நத தறலெர்்களுககும், மனாண்புமிகு அற்த்து சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்களுககும் மறறும் தமிழநனாடடு மக்கள் அற்ெருககும் 
எ்து இனிய புத்தனாண்டு மறறும் வபனாங்கல நலெனாழத்து்கறைத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) வமலும், 
மனாண்புமிகு ஆளுநரின உறைககு நனறி வதரிவிககும் இத்தீர்மனா்த்றத 
ஒரும்தனா்க நிறைவெறறித் தருமனாறு வ்கடடுகவ்கனாண்டு, எ்து 
உறைறய நிறைவு வசயகிவைன. நனறி, ெணக்கம். (வமறசறயத் 
தடடும் பலத்த ஒலி)

பிறப்கல 1–10

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள். (வமறசறயத் தடடும் பலத்த ஒலி)

திரு. துமரமுரு்கன: எ்ககுத் தடடுகிறீர்்கைனா அலலது 
முதலறமச்சர் அெர்்களுககுத் தடடுகிறீர்்கைனா எனறு வதரியவிலறல. 
(சிரிப்பு)

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு  
முதலெர் அெர்்கள் தனனுற்டய ஆடசியில இதுெறை 
வசயதறதவயலலனாம் வதனாகுத்து அெவை வசனான்றதப்வபனால 
நனாங்கவை எங்களுற்டய பு்கறழ வசனாலெதில ஒனறும் தெறு இலறல 
எனறு வசனாலலியிருககிைனார். அது அெர்்கள் இஷ்்டம். ஆ்னால, 
எலலனாெறறையும்வி்ட, அெருற்டய றதரியம் என்வெனறு 
வ்கடடீர்்கள் எனைனால, அடுத்த வதர்தல எலலனாம் என்ெனாகும் எனறு 
அெருககுத் வதரியும், இருநதனாலும் (சிரிப்பு) த்து ்கடசிக்கனாைர்்கறை, 

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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எப்படி ெலுவூடடி்னால, ஒரு வபனார்ப்பற்டத் தைபதி வபனால 
வசனான்னார் பனாருங்கள், அதில நனான அெறைப் பனாைனாட்டக 
்க்டறமப்படடிருககிவைன. விடடுவிடுங்கள். அதுவபனா்னால 
வபனா்கடடும். 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, வசனை முறை 
அெர்்களுற்டய வபனாதுப் பணித் துறை மனானியக வ்கனாரிகற்கயில 
நனான ஒனறு வ்கடவ்டன. வபனாதுப் பணித் துறையில தி்ககூலியனா்கப் 
பணியனாறறுகினை 1458 வபர்்கள் ்க்டநத 10 ெரு்டங்கள், 20  
ெரு்டங்கைனா்க பணியனாறறி ெருகிைனார்்கள் எனறும், 
அெர்்கறைவயலலனாம் permanent வசயய வெண்டும் எனறு 
வசனானவ்ன. வசயது தருகிவைன எனறு வசனான்னார்்கள். இனனும் 
அெர்்கறை permanent வசயயவிலறல. 

இைண்்டனாெதனா்க, வசனை படவஜடடுககு முன்னால, அதறகு 
முன்னால உள்ை படவஜடடில எ்து வதனாகுதியில ஒனறை 
அறிவித்தனார். ்கனாஙவ்கயநலலூர் முதல ்கவலக்டர் அலுெல்கம் வைனாடு 
ெறை. ஆ்னால, ்க்டநத இைண்டு ெரு்டங்கைனா்க நனான அெர்்கறை 
வ்கடடுக வ்கடடுப் பனார்ககிவைன. ஆ்னால, அெர்்கள் அதற் 
ஆயவில இருககினைது, ஆயவில இருககினைது எனறு ்க்டநத 
இைண்டு ெரு்டங்கைனா்கச் வசனாலகிைனார்்கள். அது என் ஆ்து 
எனறு வதரியவிலறல. 

மூனைனாெதனா்க, எம்.எல.ஏ.–க்கள் fund–ற் ஒனறு நிறுத்துங்கள், 
அலலது எங்கைது இஷ்்டத்திறகு வசலவு வசயயச் வசனாலலுங்கள். 
நீங்கள் பல restrictions–ஐ அதில வபனாடடுவிடுகிறீர்்கள். ஒரு சிறிய 
உதனாைணம் வசனாலகிவைன. கிைனாமத்திறகுச் வசனறீர்்கவைனறு 
வசனான்னால, இப்வபனாவதலலனாம் இநத light–ஐ வ்கடபறதவி்ட high 
mast–ஐ வ்கடகிைனார்்கள். அதறகு மூனைறை இலடசம் அலலது நனானகு 
இலடசம் ரூபனாய எனறு ஆகினைது. அதற்ப் வபனா்டவி்டமனாடவ்டன 
எனகிறீர்்கள். MP fund–ல அதற்ப் வபனாடுகிைனார்்கள். ஆ்னால, இநத 
fund–ல அதற்ப் வபனா்டவி்டமனாடவ்டன எனகிைனார்்கள். அதுவபனால 
சில திட்டங்களுகவ்கலலனாம், வ்கனாடுப்பவத ரூ.3 வ்கனாடி. நனாங்கைனா 
அதற் எடுத்துகவ்கனாண்டு வசலகிவைனாம்? வதனாகுதிககுதனாவ் வசலவு 
வசயயப்வபனாகிவைனாம். எநவதநத வெறலககு எனவ்ன் வசலவு 
வசயய வெண்டும் எனறு வ்கனாடுத்துவிடுங்கள். எங்கள் இஷ்்டத்திறகு 
வதனாகுதிககு வசயகிவைனாம். இதில வெறு, அதறகு இவ்ெைவு வசயய 
வெண்டும், குடிநீருககு இவ்ெைவு வசயய வெண்டும் எனறு; குடிநீர் 
தறவபனாது இலறல. இப்படியிருகற்கயில குடிநீருககு எஙகிருநது 

[திரு. துறைமுரு்கன]
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வசயெது? ஆற்கயி்னால, மனாண்புமிகு முதலெர் அெர்்கறை நனான 
வ்கடடுகவ்கனாள்ெது, எவ்ெைவெனா வசலவு வசயகிறீர்்கள், அதுகுறித்தும் 
படித்தனார்்கள். இநத எம்.எல.ஏ.–க்களுககு வ்கனாடுககும் ரூ.3 வ்கனாடிறய 
எங்கள் இஷ்்டத்திறகு வசலவு வசயய; எங்கள் இஷ்்டத்திறகு வைனாடு 
வபனாடுவெனாம், high mast வபனாடுவெனாம், பள்ளிககூ்டம் ்கடடுவெனாம், 
எங்கள் இஷ்்டத்திறகு வசயவெனாம். எ்வெ, அநத restriction–ஐ 
எடுங்கள். வி்டமனாடவ்டன எனகிைனாவை திரு. வெலுமணி. (சிரிப்பு) 
(குறுககீடு) GST வெறு பிடித்துகவ்கனாள்கிைனார்்கள். அத்னாலதனான 
நனான வசனாலகிவைன, எங்களுற்டய எம்.எல.ஏ–க்களின இஷ்்டத்திறகுக 
வ்கனாடுங்கள். நனாங்கள் ஒனறும் எடுத்துகவ்கனாள்ைவிலறல. எங்களுககு 
எஙவ்கஙகு ஓடடு வபனாட்டனார்்கள், எநத இ்டத்தில பலபு இலறல, 
எநத இ்டத்தில வைனாடு வபனா்டமுடியவிலறலவயனா அஙவ்கலலனாம் 
நனாங்கள் வசனறு வைனாடு வபனாடுவெனாம். அநத எம்.எல.ஏ–க்களும் 
இப்படித்தனான வசயெனார்்கள். நனாங்களும் இப்படித்தனான வசயவெனாம். 
ஆற்கயி்னால, மனாண்புமிகு உள்ைனாடசித் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
அநதத் தற்டயிற் அ்கறறி; அடித்வதன எனறு ஒரு ெனார்த்றத 
வசனாலலுங்கள் பனார்க்கலனாம். (சிரிப்பு) 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கள் சட்டமனை உறுப்பி்ர்்களின வதனாகுதி வமம்பனாடடு 
நிதியிற்ப் பறறிக வ்கட்டனார்்கள். சட்டமனை உறுப்பி்ர் வதனாகுதி 
வமம்பனாடடு நிதியிற் மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள் இனறைககு தனாயுள்ைத்வதனாடு ரூ.3 வ்கனாடியனா்க உயர்த்திக 
வ்கனாடுத்துள்ைனார்்கள். அதறகு நனறியும் வசனாலலிவிட்டனார்்கள். 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இநத ெறையறை உங்களுற்டய 
ஆடசிக்கனாலத்திலிருநவத வதனா்டர்நது இருககினைது. இப்வபனாது 
வ்கனாண்டுெைப்ப்டவிலறல. நீங்கள் இருககும்வபனாதும் இருநதது. 
வதனா்டர்நது அதறகு ெறையறை இருககினைது. தறவபனாது ஒரு  
புயல ெருகினைது எனறு ஒரு சூழநிறல இருநதனால, அப்வபனாது  
குடிநீர் மறறும் நிெனாைணப் பணி்களுககுக வ்கனாடுக்க வெண்டும். 
ெைடசியனா் ்கனாலத்தில குடிநீருககுக வ்கனாடுக்க வெண்டிய சூழநிறலயும் 
உள்ைது. இப்படி இருககும்வபனாது அதறகு வெறு fund வ்கனாடுக்க 

[திரு. துறைமுரு்கன]
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முடியனாத சூழநிறல இருககினைது. எ்வெ, இதற்கனா் ெறையறை 
வதனா்டர்நது உங்களுற்டய ஆடசிக்கனாலத்திலிருநவத இருககினைது. 
அதுவும் குறிப்பிட்ட அைவுதனான. குறிப்பிட்ட அைவிறகு வமல மறை 
பணி்களுககும் இநத fund–ஐ பயனபடுத்திகவ்கனாள்ைலனாம். அதுவபனால, 
கூடடுைவு சங்கக ்கட்ட்டங்கள் உள்ை். அதுவபனால பல ்கட்ட்டங்கள் 
உள்ை். அதறகுக வ்கனாடுக்கககூ்டனாது எனறு விதிமுறை்கள் உள்ை். 
Police Station எனறு இதுவபனால நிறைய உள்ை். இதுவபனானை 
ெறைமுறை்கள் ஆைம்பத்திலிருநவத உள்ை். நீங்கள் அெசியமனா் 
சில பணி்கறைச் வசனான்னால, மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்களின ்கெ்த்திறகு எடுத்துச்வசனறு அதற்க வ்கனாஞ்சம் 
மனாறறியறமக்கலனாம். முழுறமயனா்க அதற் எடுப்பதறகிலறல. ஒரு 
குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் சில பணி்களுககு நனாம் அறத வ்கனாடுத்துத்தனான 
ஆ்க வெண்டும். அப்வபனாதுதனான அநதப் பணி்கறை அெர்்கள் 
வசயெனார்்கள். இனறைககு பனார்த்தீர்்கவைனறு வசனான்னால, High 
mast lamp முதலில 10 இருநதுவ்கனாண்டிருநதது. அவதவநைத்தில 
அதற் முழுறமயனா்கக வ்கனாடுத்துகவ்கனாண்டிருநதனார்்கள். 
பல பஞ்சனாயத்து்களில current charge ்கட்ட முடியவிலறல. 
ஏவ்னைனால lights மடடும் வ்கனாடுககிவைனாம். சில வபரூைனாடசி்களில 
current charge ்கட்டககூ்ட பணமிலறல. சம்பைம் வ்கனாடுக்க பணம் 
இலறல. இதுவபனானை சூழநிறல்கவைலலனாம் இருககினை். எ்வெ, 
சில பணி்கறை நீங்கள் குறிப்பிடடுச் வசனான்னால அதற் restrict 
வசயது, மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களின ்கெ்த்திறகு 
எடுத்துச்வசனறு பரிசீலிக்கப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

 பிறப்கல 1–15

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: உட்கனாருங்கள். உட்கனாருங்கள். 
(குறுககீடு) மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர்  
அெர்்கவை, வதருவில lights எரிெதிலறல. நனாங்கள்தனான 
மனாடடிகவ்கனாள்கிவைனாம். வதரு விைககு்கள் எரிெதிலறல. யனாவைனா 
ஒருெர் ெநது பலப் மனாடடிவிடடுச் வசலகிைனார். மறுபடியும் அெர் 
ெருெவத இலறல. எஙவ்க வபனாகிைனார் எனறு வதரியனாது. நனாங்கள் 
வ்கடபது ஒனறு. அநத restriction—நனான Collector Office–ககு வபனாெது 
இலறல. Collector Office–ககு வபனாயவிடடு ெநது வசனாலகிைனார்்கள். 

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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அடுத்து, குடிநீர். எநத ஊருககுச் வசனைனாலும், தண்ணீர் ெசதி 
வ்கடகிைனார்்கள். இவ்ெைவு பணத்றத குடிநீருககுக வ்கனாடுங்கள் எனறு 
வ்கடகிைனார்்கள். நனாங்கள் என் வசயய முடியும்? அறதச் வசனான்னால, 
‘No, no, நனாங்கள் ஒத்துகவ்கனாள்ை மனாடவ்டனாம்’ எனறு P.O.–ஆ்க 
யனாவைனா ** அெர் வசனாலெதனா்க யனாவைனா ெநது வசனாலகிைனார்்கள். நனான 
வபனாெது கிற்டயனாது. என வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதிவயலலனாம் 
அஙவ்க அப்படிவய கி்டககிைது. நனான என் வசயெது? Waste–ஆ்கக 
கி்டககிைது. அறமச்சர், உங்களி்டம் இது ந்டக்கனாது. மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர், நீங்கள் வசனாலலுங்கள். (சிரிப்பு) அப்வபனாழுதுதனான 
சரியனா்க ெரும். அத்னால நீங்கள் வசனாலலுங்கள். 

இைண்்டனாெது, வபனாதுப் பணித் துறையில NMR குறித்துச் 
வசனானவ்ன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, ஏறவ்க்வெ NMR ஆ்க குறிப்பிட்ட ஆண்டு்கள் 
பணியனாறறியெருககு பணி நிைநதைம் வசயயப்படடிருககினைது. 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களும் சுடடிக்கனாடடியிருககிறீர்்கள். 
அறத ்கெ்த்தில எடுத்துகவ்கனாண்டு தகுதியனா்ெர்்கைனா்க இருநதனால 
NMRs–ஐ நிைநதைமனாககுெதறகு அைசு முயறசி வசயயும். அவதவபனால, 
இனனும் பலவெறு வ்கனாரிகற்க்கள், சனாறல அறமக்க வெண்டுவமனறு 
வ்கடடிருககிறீர்்கள். அவதவபனால சட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுற்டய 
வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது தங்களுற்டய விருப்பப்படி எநத 
வெறலககு வெண்டுமனா்னாலும், எநதப் பணிககு வெண்டுமனா்னாலும் 
வ்கனாடுக்கலனாம் எனறு வசனாலலியிருககிறீர்்கள். அறதப் பரிசீலிககிவைன. 
எநத அைவுககு அது சனாத்தியம் எனபறத துறையின அறமச்சர் 
அெர்்களு்டன ்கலநது வபசி, உங்களுககு முடிநத அைவுககு 
சனாத்கமனா் பதிறலக வ்கனாடுப்பதறகு நனாங்கள் முயறசி வசயகிவைனாம் 
எனபறத மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: எலவலனாறையும் நனான (குறுககீடு) 
வசனாலெறதக வ்களுங்கள். (குறுககீடு) இருங்கள். இருங்கள். (குறுககீடு) 

** ைாண்புமிகு த்பரடவத ்தடலவரின் ஆடணககிணங்க அ்கற்றபத்பற்றது.

[திரு. துறைமுரு்கன]
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உட்கனாருங்கள். உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) இலறல, இலறல. 
உட்கனாருங்கள், நீங்கள். (குறுககீடு) உட்கனாருங்கள், நீங்கள். (குறுககீடு) 
முதலில உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) நீங்கள், 15 (குறுககீடு) எ்ககு, 
இனனும் முதலறமச்சர் வபசி முடித்ததறகு பிைகு, அநதத் தீர்மனா்ம் 
நிறைவெறியதறகு பிைகு 15 Bills இருககினை். (குறுககீடு) இலறல, 
இலறல, நீங்கள், (குறுககீடு) இது விெனாதம் இலறல. (குறுககீடு) நனான 
(குறுககீடு) இலறல, இலறல, எதிர்க்கடசித் தறலெருககு (குறுககீடு) 

 (்கனாஙகிைஸ் ்கடசி உறுப்பி்ர் திருமதி எஸ். விஜயதைணி எழுநது 
நினறு வபச ெனாயப்பு வ்கனாரி்னார்.)

உங்களுககு (குறுககீடு) வநறறைககு அெர் வபச நனான 
அனுமதித்வதன. (குறுககீடு) அெர் வபச வெண்டிய எலலனாெறறையும் 
வபசிவிடடு வபனாயவிட்டனார். (குறுககீடு) உங்கள் ்கடசிககு 2 வபர் வபச 
விடடுவிடவ்டன. (குறுககீடு) எலவலனாரும் வபசிகவ்கனாண்வ்ட இருக்க 
முடியனாது. இலறல, வபனாதும், உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) உட்கனாருங்கள். 
(குறுககீடு) உட்கனாருங்கள், உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) உட்கனாருங்கள், 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) 

 (தி.மு.்க. உறுப்பி்ர் திரு. ஆ. கிருஷ்ணசனாமி அெர்்கள் முன 
இருகற்கககு ெநது வபச ெனாயப்பு வ்கனாரி்னார்.)

இலறல, இலறல, நீங்கள் இநதமனாதிரி வபசினீர்்கள் எனைனால 
சரியனா்க இருக்கனாது. (குறுககீடு) இநதமனாதிரி வபசி்னால சரியனா்க 
இருக்கனாது. (குறுககீடு) நீங்கள் இ்டத்திறகு வபனாங்கள். (குறுககீடு) புது 
MLA, பறழய MLA எனறிலறல. எலவலனாரும் நம்முற்டய சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்கள்தனான. (குறுககீடு) 

 (்கனாஙகிைஸ் ்கடசி உறுப்பி்ர் திருமதி எஸ். விஜயதைணி 
அெர்்கள் வதனா்டர்நது எழுநது நினறு வபச ெனாயப்பு வ்கனாரி்னார்.)

உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) அவதலலனாம் ெனாயப்பிலறல. (குறுககீடு) 
ெனாயப்பிலறல, உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) உட்கனாருங்கள் அம்மனா. 
எ்ககு சறபயில இனனும் 15 Bills நிறைவெறை வெண்டும். (குறுககீடு) 
இலறல, இலறல. (குறுககீடு) உங்கள் ்கடசிககுத்தனான (குறுககீடு) உங்கள் 
்கடசிககு நிறைய ெனாயப்பு நனான வநறறு வ்கனாடுத்துவிடவ்டன அம்மனா. 
(குறுககீடு) திருமதி விஜயதைணி, என் வசனாலலப் வபனாகிறீர்்கள், 
வசனாலலுங்கள். சீககிைம் ஒரு நிமி்டத்தில வசனாலலி முடியுங்கள்.

[வபைறெத் தறலெர்]
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திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ெனாயப்பு தநதறமககு நனறி. முதிவயனார் pension–ல 
ஒவைவயனாரு சிறிய சநவத்கம். ஆண் பிள்றை்கள் இருநதனால முதிவயனார் 
pension இலறல எனறு நிைனா்கரிககிைனார்்கள். ஆண் பிள்றை்கள் 
சில வநைத்தில தனாய, த்கப்பனுககு உதவுெது இலறல. ஆற்கயனால, 
அதிலும் ஒரு ruling வ்கனாண்டு ெநது, ஆண் பிள்றை்கள் இருநதனாலும், 
வபறவைனாருககு உதவி இலறலவயனைனால, அெர்்களுககு உதவி 
வசயய வெண்டும். அெர்்களுககு pension வ்கனாடுக்க வெண்டும் 
எனறு மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள் வசனான்னால, நனைனா்க 
இருககும். 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: உட்கனாருங்கள். உட்கனாருங்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: நனறி, நனறி. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வச. ்கருணனாஸ் அெர்்கள். என், வசனாலலுங்கள்.

திரு. கச. ்கருைாஸ்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
‘உண்றமறயச் வசனால, உறுதியனாய வசனால, இறுதிெறையில வசனால’ 
எனை ெனாககிறகிணங்க ெனாழநதனார் என வதயெத் திரும்க்னார். இநத 
அறெயில சமர்ப்பிக்கப்படடுள்ை ்கெர்்ர் உறையில மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்கள், அற்த்து தைப்பட்ட மக்கறையும் 
திருப்திபடுத்தியறமக்கனா்க, ஒடடுவமனாத்த தமிழ்க மக்கள் சனார்பனா்க, 
எனனுற்டய புலிப்பற்ட சனார்பனா்க வநஞ்சனார்நத நனறி்கறைத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. ்க்டநத முறை மனாண்புமிகு முதலெர் 
அெர்்கள் சட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுககு வீடு ெழஙகுெதனா்க 
அறிவித்திருநதீர்்கள். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) நீங்கள் விசனாரித்து 
பனாருங்கள். நனான இனறைககும் ெனா்டற்க வீடடிலதனான இருககிவைன. 
எனற்ப்வபனால நிறைய வபர் இருககிைனார்்கள். Village–ல இலறல; 
நனான வ்கடபது வசனற்யில ஒரு apartment அலலது தறைவீடு 
தருெதனா்கச் வசனானனீர்்கள். அத்னால, தயவுவசயது—ப்டத்தில  
நடித்து  சம்பனாதித்த வீடற்ட விறறுவிடடு இப்வபனாது ஓட்டனாண்டியனா்க 
நிறகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: திரு. ்கருணனாஸ், வபனாதும், 
சீககிைம் முடியுங்கள். 
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திரு. கச. ்கருைாஸ்: சட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுககு தனாங்கள் 
அறிவித்த அநத ெனாககுறுதிறய நிறைவெறறித் தை வெண்டுவமனறு 
அற்த்து சட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் சனார்பனா்க சிைம் தனாழத்தி 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர், என்வெனறு வசனாலலுங்கள். 
(குறுககீடு) எ்ககு நிறைய அலுெல்கள் இருககினை்.  

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர்: நனறி மடடும் 
வசனாலகிவைன. வெறு ஒனறும் இலறல. மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்களுற்டய 
பதிலுறையில சிறுபனானறமயி் மக்களுற்டய அச்சத்றதப் 
வபனாக்கககூடிய ெற்கயில இநத அைசனாங்கம் வசயலபடும் எனறு 
அறிவித்திருககினைனார்்கள். அநத அடிப்பற்டயில முழுறமயனா்க 
மத்திய அைசனாங்கம் வ்கனாண்டுெநதிருக்கககூடிய குடியுரிறம திருத்தச் 
சட்டத்திவல. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: நீங்கள் 100 வபர் இருககிறீர்்கள். 
ஒவ்வெனாருெரும் வபச ெனாயப்பு வ்கட்டனால நனான எவ்ெனாறு சறபறய 
ந்டத்த முடியும்? (குறுககீடு்கள்) உங்கள் Leader–ககுத்தனான நனான 
ெனாயப்பு தை முடியும். 100 வபரும் ெநது ெனாயப்புக வ்கட்டனால நனான 
எப்படி ெனாயப்புத் தை முடியும்? 

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர்: எநத நிறலயிலும் 
பனாதிப்பு ஏறப்டனாத ெற்கயில உரிய ந்டெடிகற்க எடுககுமனாறு 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. எ்து வதனாகுதியில விபத்தில 
பனாதிக்கப்பட்டெர்்களுககு நிதியுதவி அளிக்கப்படும் எனறு 
அறிவித்திருநதீர்்கள். மற்விறயயும், ம்கறையும் இழநதிருக்கககூடிய 
அெருககு ்கருறண அடிப்பற்டயில அைசு வெறல ெழங்க 
வெண்டுவமனறு மீண்டும் ெலியுறுத்தி, ெனாயப்புககு நனறி 
கூறுகினவைன. நனறி. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: உங்களுற்டய Leader–ககுத்தனான 
நனான ெனாயப்பு தை முடியும். நீங்கள் எலவலனாரும் வபச ெனாயப்பு 
வ்கட்டனால நனான தை முடியனாது. மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கள்.
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திரு. துமரமுரு்கன: கிைனாமங்களில இருககினை ஊைனாடசி  
ஒனறியச் சனாறல்கறை வநடுஞ்சனாறலத் துறை எடுத்து 
வசப்பனிடுகினை ஒரு நலல ்கனாரியத்றத ்க்டநத இைண்டு ஆண்டு 
்கனாலமனா்க இநத அைசு வசயது ெருகிைது. 7,000 கி.மீ. நீைமுள்ை 
சனாறல்கறை எடுத்துகவ்கனாண்டு இப்வபனாது வசப்பனிடடுகவ்கனாண்
டிருககிறீர்்கள். ஆ்னால, இனனும் நிறைய சனாறல்கள் இருககினை். 
ஆ்க, இநத ஆண்டும், ெருகினை ஆண்டிலும் வமறவ்கனாண்டு 
சனாறல்கள் வசப்பனிடுெதற்கனா்க எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுமனா? 
எங்களுற்டய மனாெட்டத்தில குறைெனா் சனாறல்கறைத்தனான 
எடுத்துகவ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். ஆ்னால, அஙகு அதி்கமனா்க 
வசர்த்து எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுமனா எனபறத அறிய விரும்புகிவைன. 
ஏவ்னைனால, இது மி்கவும் முககியமனா்து. இப்வபனாழுது கிைனாமச் 
சனாறல்கறை யனாரும் ்கெனிப்பவத இலறல. மி்கவும் வமனாசமனா்க 
இருககினை். Highways–ஐ இறணககினை சனாறல்கறையனாெது 
வசப்பனி்ட எடுத்துகவ்கனாள்ை வெண்டும். இப்வபனாழுது சனாறல்கறை 
எடுத்து வசப்பனிடடுகவ்கனாண்டிருககிறீர்்கள். இனனும் 7,000 கி.மீ. 
சனாறல்கறை வசப்பனி்ட எடுத்துகவ்கனாண்்டனால பைெனாயிலறல. 
அறத இநத அைசு வசயயுமனா?

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, இநத ஆண்டும் 
சனாறல்கள் வசப்பனி்ட எடுக்கப்படடு, ஒப்பநதப்புள்ளி 
அறிவிக்கப்படடு, ஒப்பநதம் இறுதி வசயயப்படடு, பணி்கறைத் 
வதனா்டங்கவிருககிைனார்்கள். ஒவ்வெனாரு ெரு்டமும் குறிப்பிட்ட 
நீைமுள்ை சனாறல்கள் எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படடு, அதற்கனா் நிதிறய 
ஒதுககி வசப்பனி்டப்படுகினை். ஒடடுவமனாத்தமனா்கச் வசயய 
வெண்டுவமனைனால அதி்கமனா்க நிதி வதறெப்படுகிைது. அத்னால, 
ஒவ்வெனார் ஆண்டும், அதனாெது, கிைனாமப்புைங்களில வபருநது்கள் 
வசலகினை சனாறல்களுககு முனனுரிறம வ்கனாடுக்கப்படுகிைது. அநத 
அடிப்பற்டயிலதனான, சுமனார் 8,000 கி.மீ. நீைமுள்ை கிைனாமப்புைச் 
சனாறல்கறை எடுத்துகவ்கனாண்டு, வநடுஞ்சனாறலத் துறை மூலமனா்க, 
இத்திட்டங்கள் எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படடு, படிப்படியனா்க அநதச் 
சனாறல்கள் சீைறமக்கப்படடு ெருகினை். இநத ஆண்டும் 
குறிப்பிட்ட நீைமுள்ை சனாறல்கள் எடுத்துகவ்கனாள்ைப் 
்படடிருககினை். ெருகினை ஆண்டிலும் குறிப்பிட்ட நீைமுள்ை 
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சனாறல்கள் எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படடு, அதற்கனா் நிதி ஒதுககீடு 
வசயது, கிைனாமப்புைச் சனாறல்கள் வசப்பனி்டப்படும் எனபறதத் 
தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, கிைனாமச் சனாறல்கவைலலனாம் வமனாசமனா் 
நிறலயில இருககினை் எனறு வசனான்னார்்கள். கிைனாமச் 
சனாறல்கறைப் வபனாறுத்தெறையில மனாண்புமிகு புைடசித் தறலவி 
அம்மனா அெர்்களுற்டய ஆடசியில, 2011–ல 1 இலடசத்து 2  
ஆயிைம் கி.மீ. நீைமுள்ை கிைனாமச் சனாறல்கள்தனான இருநத்.  
அதறகுப் பிைகு, 47,000 கி.மீ. சனாறல்கள் புதியதனா்கக ்கண்்டறியப்படடு, 
அதி்கமனா் சனாறல்கள் வபனா்டப்படடிருககினை். இனறைககு 
கிைனாமங்களில தைமனா் சனாறல்கள் அதி்கமனா் அைவில 
அம்மனாவுற்டய அைசனால வபனா்டப்படடிருககினை். மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்கள் குறிப்பிட்டது வபனானறு, 7,000 கி.மீ. நீைமுள்ை 
சனாறல்கறைச் வசப்பனி்ட படிப்படியனா்க அெர்்கள் வதனா்டர்நது 
எடுத்துகவ்கனாண்டிருககிைனார்்கள்.  

அதுமடடுமலலனாமல, இனறு மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள் வபசும்வபனாது, High Mast Light 
பறறிச் வசனான்னார்்கள். அதறகு நனா்டனாளுமனை உறுப்பி்ர் 
வதனாகுதி வமம்பனாடடு நிதியிலிருநது வதனா்டர்நது வ்கனாடுத்துக 
வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். அதறகுத்தனான அெர்்கள் அதி்கமனா் நிதி 
வ்கனாடுககிைனார்்கள். அத்னாலதனான, பஞ்சனாயத்து்களில current bill 
்கட்ட முடியனாத சூழநிறல இருககிைது.

மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்கள் 
வபசும்வபனாது, P.O. பறறிச் வசனான்னார். P.O.s எலலனாம் Collector–ககு 
அடுத்த rank–ல இருககிைனார்்கள். Collector ஆ்கப்வபனாகினை rank–ல 
இருககிைனார்்கள். அெர்்கள் வபசும்வபனாது வதரிநவதனா வதரியனாமவலனா 
ஒரு P.O. ** எனறு ** வசனாலலிவிட்டனார்்கள். அறத மடடும் அறெக 
குறிப்பிலிருநது நீககுமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

** ைாண்புமிகு த்பரடவத ்தடலவரின் ஆடணககிணங்க அ்கற்றபத்பற்றது.

[திரு. எ்டப்பனாடி வ்க. பழனிசனாமி]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: ஒருறமயில வசனான்றத 
வெண்டுமனா்னால அறெக குறிப்பிலிருநது எடுத்துவி்டலனாம். அதில 
ஒனறுமிலறல. மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, வநறறு மனாண்புமிகு ஒைத்தநனாடு வதனாகுதி, மூத்த 
சட்டமனை உறுப்பி்ர் அண்ணன திரு. இைனாமச்சநதிைன அெர்்கள் 
G.A. Canal–ஐப் பறறிக வ்கட்டனார். அதறகு விைக்கம் தருகினவைன. 
்கலலறணக ்கனாலெனாய திருச்சி, தஞ்சனாவூர் மறறும் புதுகவ்கனாடற்ட 
மனாெட்டங்கள் ெழியனா்க 148.654 கி.மீ. தூைத்திறகு பயணிககிைது. 
இநதக ்கலலறணக ்கனாலெனாய அறமப்பில உள்ை ்கற்டமற்ட 
ெறை நீர் வசலெதில ஏறபடும் குறைபனாடு்கறைக ்கறைெதறகு 
பிைதனா் ்கனாலெனாயிலும் மறறும் கிறை ெனாயக்கனால்களிலும் நீண்்ட 
்கனாலத்திறகு முனவப வபனா்டப்பட்ட concrete lining அறமப்பு 
சீர்வசயயப்ப்டவுள்ைது. அறதப்பறறித்தனான உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
வ்கடடிருநதனார்்கள். இப்பகுதியில 694 குைங்கள், ஏரி்கள், ்கண்மனாய்கள் 
உள்ை். இதில, 448 குைங்கள், ஏரி்கள், ்கண்மனாய்கள், வசதமற்டநத 
நிறலயில உள்ை ்கலுஙகு்கள் மறறும் ஏரி்கள், மதகு்கள், மறு 
்கடடுமனா்ப் பணியில ஏரி்கள், குைங்கள் மறறும் ்கண்மனாய்கறைத் 
தூர் ெனாரும் பணி்கள் வமறவ்கனாள்ெதனால, ஏரி்கள், குைங்கள் 
மறறும் ்கண்மனாய்களில நீர் வதஙகும் அைவு வமம்படுகிைது. வமலும், 
அதன ்கறை்களும் வமம்படுத்தப்ப்டவுள்ை். இத்திட்டத்திற்ச் 
வசயலபடுத்தியதனால 63,284 ஏக்கர் நிலத்திறகு பனாச் ெசதி உறுதி 
வசயயப்படும். இத்திட்டத்திற்கனா்க, 2,298 வ்கனாடி ரூபனாய வசலவில 
பணி்கள் வமறவ்கனாள்ைப்ப்டவுள்ை். இத்திட்டத்திற்கனா் நிதி 
ஆசிய உட்கட்டறமப்பு முதலீடடு ெஙகிமூலம் வபைப்ப்டவுள்ைது. 
நிதி வபைப்பட்டதும் பணி்கள் வதனா்டங்கப்படும் எனபறதத் 
தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

பிறப்கல 1–25

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: விெனாதம் முடிவுறைது. 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கள் 
ெலியுறுத்தப்படுகினை்ெனா எனறு அறிய விரும்புகிவைன.  
(திருத்தங்கள் ெலியுருத்தப் வபைவிலறல.)

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் முனவமனாழிநத திருத்தங்கள் 
அற்த்தும் வபைறெயின அனுமதியு்டன திரும்பப்   
வபைப்படுகினை். 
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“2020 ஆம் ஆண்டு ஜ்ெரி திங்கள் 6 ஆம் நனாைனறு சட்டமனைப் 
வபைறெககு ஆளுநர் அெர்்கள் உெநதளித்த வபருறைககு 
தமிழநனாடு சட்டமனைப் வபைறெ உறுப்பி்ர்்கள் வபரிதும் 
நனறியுற்டயெர்்கைனாெர்” எனறு மனாண்புமிகு வபைறெத் துறணத் 
தறலெர் முற்ெர் வபனாள்ைனாச்சி V. வஜயைனாமன அெர்்கைனால  
7–1–2020 ஆம் நனாைனறு முனவமனாழியப்வபறை தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க. 

மறுப்வபனாவை இலறல எனறு ்கருதுகிவைன.  

மறுப்வபனாவை இலறல, தீர்மனா்ம் ஒரும்தனா்க 

நிறைவெறியது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

8. அரசினர் தீர்ைானங்கள—வதனா்டர்ச்சி

 (ஆ) நபரறெ விதிகள் 30, 130 மற்றும் 132 ஆகிைெற்றைத் 
தளர்த்துதல்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபைறெ விதி்கள் 30, 130 
மறறும் 132 ஆகியெறறைத் தைர்த்தக வ்கனாரும் அைசி்ர் தீர்மனா்ம். 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் மறறும் வபைறெ முன்ெர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“சட்டமனைப் வபைறெ விதி்கள் 30, 130 மறறும் 132 ஆகியெறறைத் 
தைர்த்தி வபைறெயில இனறு அறிமு்கம் வசயயப்பட்ட 2020 ஆம் 
ஆண்டு தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 15/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு  
தமிழநனாடு வசனாத்து உரிறமயனாைர்்கள் மறறும் ெனா்டற்கதனாைர்்களின 
உரிறம்கள் மறறும் வபனாறுப்பு்கள் முறைப்படுத்துதல (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  
எண் 4/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 5/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  

[வபைறெத் தறலெர்]



676 அைசி்ர் தீர்மனா்ங்கள்

[2020 ஜ்ெரி 9

எண் 6/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் 
சட்டங்கள் (இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 7/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 8/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 9/2020), 2020 ஆம் 
ஆண்டு தமிழநனாடு ்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் பல்கறலக்கழ்க 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  
எண் 10/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நீக்கைவு வசயதல 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
11/2020), 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ  
அறிவியல பல்கறலக்கழ்கம் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 12/2020), 2020 ஆம் 
ஆண்டு தமிழநனாடு சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் ெரி (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  
எண் 13/2020) மறறும் 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு இறச மறறும் 
்கவின ்கறல பல்கறலக்கழ்கம் மறறும் தனியனார் ்கலலூரி்கள் 
(ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 14/2020) ஆகியெறறை இனவை 
ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எனனும் தீர்மனா்த்றத வமனாழிகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்சர் மறறும் வபைறெ முன்ெர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)
மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)
ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.
ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]
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11. ஆளுநர் கேருமரக்கு நனறி தெரிவிக்கும் தீர்ைானம்-

விவாெததிற்்கான ேதிலுமர-வதனா்டர்ச்சி

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கள் வபசுகினைவபனாது ஒரு ்கருத்றதச் வசனான்னார். 
வதர்தல முடிநது result என்ெனாகும் எனறு வதரிநது, றதரியமனா்க 
முதலறமச்சர் அெர்்கள் இவ்ெனாறு வபசியறத ெைவெறகிவைன எனறு 
வசனான்னார். வதர்தலிவல நிச்சயமனா்க நனாங்கள்தனான வெறறிவபறுவெனாம் 
எனறு நனைனா்கவெ எங்களுககுத் வதரியும். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) ்க்டநதமுறைகூ்ட நீங்கள் அவ்ெனாறுதனான ‘நனாங்கள் இஙவ்க 
இருககினவைனாம்; 2016–ககுப் பிைகு அஙவ்க ெருவெனாம்; ஆளுங்கடசி 
தைப்பிவல ெருவெனாம்’ எனறு வசனானனீர்்கள். ஆ்னால, மக்கள் நிறலயனா்க 
உங்களுககு அநத இ்டத்றதவய தநதுவிட்டனார்்கள். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) நீங்கள் வசனான்திலும் தெவைனானறுமிலறல. ஏவ்னைனால, 
உங்கள் வதனாண்்டர்்கவைலலனாம் வசனார்ெனா்க இருககினைனார்்கள்; 
அெர்்கள் ம்நிறைறெப் வபை வெண்டுவமனபதற்கனா்க இநதச் 
வசயதிறயச் வசனாலலியிருப்பீர்்கள் எனறு ்கருதுகினவைன. ஆ்கவெ, 
ெருகினை சட்டமனைப் வபனாதுத் வதர்தலனா்க இருநதனாலும் சரி, எநதத்  
வதர்தல ெநதனாலும் அற்த்திநதிய அண்ணனா திைனாவி்ட முனவ்றைக 
்கழ்கம் (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) தி்டமனா்க, உறுதியனா்க, நிச்சயமனா்க 
வெறறி வபறறு வதனா்டர்நது 3–ெது முறையனா்க நிறலயனா் ஆடசி 
வதனா்டரும் எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

பிறப்கல 1–30

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள் வசனாலெதில ஒனறும் 
தெறிலறல. வதர்தலுககுப் வபனா் எலவலனாரும் இப்படித்தனான 
வசனாலகிைனார்்கள். ஆ்னால, ஒருெர்தனான வஜயிககிைனார், மறவைனாருெர் 
திரும்பி ெருகிைனார். அநத list–ல நீங்கள். 
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, நீங்கள் எவ்ெைவெனா ்க்வு ்கனாண்கிறீர்்கள். 
எநதக ்க்வும் பலிக்கவிலறல. அதுதனான இப்வபனாது ந்டககிைது. 

12. அரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (ஆயவு தசயெல்)
 (அ) தமிழ்ேனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: அைசி்ர் சட்டமுனெடிவு்கள் 
(ஆயவு வசயதல). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  
எண் 15/2020), மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 15/2020)@ ஆயவுககு 
எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு 2 மறறும் இறணப்புப் படடியல, திருத்தங்கள் இலறல.

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.

ஆளுநர் உறை-விெனாதம்
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பிரிவு 2 மறறும் இறணப்புப் படடியல சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்ட 
முனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நிதி ஒதுக்கச் சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 15/2020) 
நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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 (ஆ) தமிழ்ேனாடு வசனாத்து உரிறமைனாளர்கள் மற்றும் 
ெனா்டறகதனாரர்களின உரிறமகள் மற்றும் வபனாறுப்புகள் 
முறைப்படுத்துதல் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
வசனாத்து உரிறமயனாைர்்கள் மறறும் ெனா்டற்கதனாைர்்களின உரிறம்கள் 
மறறும் வபனாறுப்பு்கள் முறைப்படுத்துதல (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 4/2020), மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு வசனாத்து உரிறமயனாைர்்கள் 
மறறும் ெனா்டற்கதனாைர்்களின உரிறம்கள் மறறும் வபனாறுப்பு்கள் 
முறைப்படுத்துதல (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 4/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3 சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்ட 
முனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு வசனாத்து உரிறமயனாைர்்கள் 
மறறும் ெனா்டற்கதனாைர்்களின உரிறம்கள் மறறும் வபனாறுப்பு்கள் 
முறைப்படுத்துதல (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப்  
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 4/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)
மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)
ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.
ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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 (இ) தமிழ்ேனாடு கூடடுைவுச் சஙகஙகள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
கூடடுைவுச் சங்கங்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 1/2020), மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு கூடடுைவுச் சங்கங்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
1/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மு. திைனாவி்டமணி, என்வெனறு வசனாலலுங்கள். 

பிறப்கல 1–35

திரு. மு. திராவிடைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, தமிழநனாடு கூடடுைவுச் சங்கங்கள் சட்டம், 1983 
பிரிவு 76–ல திருத்தம் வ்கனாண்டு ெநது, 76A பிரிவினமூலம் சங்கத் 
தறலெர், துறணத் தறலெர் ஆகிவயனாறை பதிெனாைர் தற்கனாலி்க 
நீக்கம் வசயயலனாம் எனறு இப்வபனாது வ்கனாண்டுெைப்படடிருககிைது. 
It is against the principles of natural justice and the intention 
of the Legislation has ulterior motive. ஏவ்னைனால, இநத 
intention ஆ்து பலவெறு யூ்கத்றத ஏறபடுத்துகிைது. There is no 
ambiguity. Next, it is against the Parent Act. ஏவ்னைனால, இநத 
சட்டத்திவல, தமிழநனாடு வ்கனா–ஆப்வைடடிவ் சட்டத்தில, பிரிவு்கள் 
34, 35, 36, 88, 61, 62–ல என் disciplinary action எடுக்கலனாம் 
எனறு clear ஆ்க வசனாலலப்படடிருககிைது. தறலெர், துறணத் 
தறலெர் எனபெர்்கள் வதர்நவதடுக்கப்பட்டெர்்கள். இெர்்கறை 
disqualification தனான வசயய முடியுவமவயனாழிய, தற்கனாலி்க பணி 
நீக்கம் வசயய முடியனாது. தற்கனாலி்க பணி நீக்கம் வசயயலனாம் 
எனறு வசனான்னால, அநத Board என்ெனாகும்? எதறகு Board? 

@ 8–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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அப்வபனாது, நிருெனா்கம் சீர்குறலநது வபனாகும். நிருெனா்கம் சீர்குறலநது 
வபனா்னால, எப்படி அநத நிருெனா்கத்றத ந்டத்த முடியும்? ஆற்கயனால, 
என் வசயயலனாம் எனைனால, இெர்்கறை disqualification தனான 
வசயய முடியுவமவயனாழிய, அெர்்கறை suspension வசயய 
முடியனாது. Suspension யனாறை வசயய வெண்டுவமனைனால, ஊதியம் 
வபைககூடியெர்்கள். இெர்்கள் ஊதியம் வபைககூடியெர்்கைலல. 
ஏவ்னைனால, collective responsibility இருககிைது. இநத  
Board–ல collective responsibility இருககிைது; Members  
இருககிைனார்்கள். எலவலனாருககும் வசர்நது வபனாறுப்பு இருககும். 
அப்படிவயனைனால, Board–ன நிறல என்? அப்வபனாது 
இது நிறலயிலலனாத தனறமறய ஏறபடுத்தும். ஆ்கவெ, இது 
நீதிமனைத்திறகுப் வபனா்னால, நிற்கவெ நிற்கனாது. Mutli–litigations–ஐ 
ஏறபடுத்தும். ஏறவ்க்வெ உள்ை ஒரு சட்டம், Parent Act–வலவய 
clear ஆ்க இருககும்வபனாது, இநதச் சட்டம் வதறெயிலலனாத ஒரு 
சட்டம். பிரிவு 81–னகீழ enquiry இருககிைது. பிரிவு 82–னகீழ 
enquiry இருககிைது. பிரிவு 81–னகீழ enquiry–ககு பிைகுதனான வசயய 
முடியும். Disqualification வசயயககூடியெர்்கறை, தற்கனாலி்க பணி 
நீக்கம் வசயதனால, அெர்்களுககு பிறழப்பூதியம் வ்கனாடுக்க முடியும். 
அப்வபனாது, பிறழப்பூதியம் என்ெனாகும்? ஆ்கவெ, இது பலவெறு multi–
litigations–றயயும், நிறைய சிக்கல்கறையும் உருெனாக்கககூடிய சட்டம். 
இது வதறெயறைது. பழிெனாஙகும் வநனாக்கத்தில வ்கனாண்டுெைப்படுகிை 
சட்டம். ஆ்கவெ, நிருெனா்கம் சீர்குறலயும். ஏறவ்க்வெ, 
பனார்த்தீர்்கவைனைனால, அநத வ்கனா–ஆப்வைடடிவ்்கனாைர்்கள், அண்ணனா 
அெர்்கள் வசனான் மனாதிரி, ‘மனாறைனான வதனாட்டத்து மலலிற்கககும் 
மணம் உண்டு’ எனபதுவபனால, கூடடுைவின நனறம இருககும். 
ஆ்னால, இது கூடடுைறெ சிறதக்கககூடிய ஒரு சூழநிறலறய 
உருெனாககும். பயமிலலனாமல பணியனாறறி்ட வெண்டுமனா்னால, இநதச் 
சட்டத்றத திரும்பப் வபறுெதுதனான நலலது. இலறலவயனைனால, இது 
நீதிமனைத்தில நிற்கவெ நிற்கனாது. Multi–litigation–ககு ெழிெகுககும். 
இநதச் சட்டம் ஏற்கத்தக்கதலல. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்களுற்டய பதிலுறை.

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. திைனாவி்டமணி 
அெர்்கள் இவ்ெைவு ஆதங்கப்ப்ட வெண்டியதிலறல. மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின அைசு ெநத பிைகுதனான, இநதக கூடடுைவுச் 

[திரு. மு. திைனாவி்டமணி]
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சங்கங்கவை இனறைககு நிறலத்திருககினை். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) இனறைககு, அகில இநதிய அைவில, சிைப்பனா்க, ஏைத்தனாழ 29 
விருது்கறைப் வபறறிருககிவைனாம். இதறகு இைண்டு முறை ஜ்நனாய்க 
முறையில வதர்தல்கறை ந்டத்தியிருககிவைனாம். அத்னால, மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின அைறசப் வபனாறுத்த அைவிறகு, மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள், இதில அச்சம்வ்கனாள்ைத் வதறெயிலறல. 
வமலும், சங்கங்கறை ெலுப்படுத்துகினை ெற்கயிலும், இனறைககு 
மக்கள் அதில நிறைய நிதி வபனாடடிருககிைனார்்கள். அது விஷயமனா்க, 
அறதப் பனாது்கனாககினை ெற்கயிலதனான, மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்களி்டம் வசனாலலிதனான வ்கனாண்டுெைப்படடிருககிைது. 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 1983 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு கூடடுைவுச் சங்கங்களின சட்டப் பிரிவு 76–னகீழ சங்கப் 
பணியனாைர் ஒருெர் ற்கயனா்டல, நம்பிகற்க வமனாசடி அலலது சட்டம் 
மறறும் விதி்களுககுப் புைம்பனா்கச் வசயலபட்டனால அெறை தற்கனாலி்க 
பணி நீக்கம் வசயய ெழிெற்க வசயயப்படடுள்ைது. வமறகூறிய 
்கனாைணங்களுக்கனா்க ஒரு கூடடுைவுச் சங்கத்தின தறலெர் அலலது 
துறணத் தறலெறை தற்கனாலி்க பதவி நீக்கம் வசயய இதுெறை 
சட்டத்தில ெழிெற்க இலறல எனபறத இம்மனாமனைத்திறகுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. வதர்நவதடுக்கப்பட்ட ஒரு சங்கத்தின 
தறலெர் மறறும் துறணத் தறலெர் சங்கத்தின நிதிறயக ற்கயனா்டல 
வசயதுள்ைனார் அலலது சட்டம் மறறும் விதி்களுககு முைணனா்கச் 
வசயலபடடுள்ைனார் எனறு முதல வநனாககிவலவய வதரிய ெநதனால, 
சங்க நலன அலலது வபனாது நலன ்கருதி, அெர்்கறை தற்கனாலி்க 
பதவி நீக்கம் வசயய வெண்டியது அெசியம் எ் மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின அைசு ்கருதுகிைது. 

பிறப்கல 1–40
எ்வெ, 1983 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு கூடடுைவுச் சங்கங்களின 

சட்டத்தில 76A எனை புதிய பிரிறெ அறிமு்கப்படுத்தி, சட்டமுனெடிவு 
தனாக்கல வசயயப்படடுள்ைது. இநதப் புதிய சட்டப் பிரிவினபடி 
தெறு புரிநத தறலெர் அலலது துறணத் தறலெர்மீது தண்்ட ெசூல, 
குறைவியல ந்டெடிகற்க மறறும் தகுதி நீக்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் 
ெறை, வதனா்டர்நது பதவியில நீடிக்க அனுமதிக்கனாமல, முதல்கட்டமனா்க 
6 மனாத ்கனாலம் தற்கனாலி்கப் பதவி நீக்கம் வசயயலனாம். வதறெ ஏறபடின, 
தற்கனாலி்கப் பதவி நீக்கத்றத வமலும் 6 மனாத்கனாலம் நீடடித்தும், சட்டப் 
பிரிவு 81 மறறும் 82–னமீதனா் விசனாைறணயில ஆதனாைம் இருப்பின, 
சட்டப் பிரிவு 36–னகீழ நிைநதை தகுதிநீக்கம் வசயது இறுதி ஆறண 
பிைப்பிக்கப்படும் ெறை அெர்்கள்மீதனா் தற்கனாலி்க பதவி நீக்கத்றதத் 

[திரு. வசலலூர் ்கனா. ைனாஜு]
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வதனா்டைலனாம். தறலெர் அலலது துறணத் தறலெறை தற்கனாலி்கப் 
பதவி நீக்கம் வசயதனால அெர்்கள் ஆெணங்கறை அழிக்கவெனா 
அலலது தங்கள் அதி்கனாைத்றதப் பயனபடுத்தி விசனாைறணயில 
தறலயி்டவெனா அலலது பணியனாைர்்கறை தங்களுககுச் சனாத்கமனா்கப் 
பயனபடுத்தவெனா இயலனாது எனறு மனாண்புமிகு அம்மனாவின 
அைசு ்கருதுகிைது. ஒரு சங்கத்தின தறலெர் அலலது துறணத் 
தறலெர், சங்கத்றத சிைப்பு்டன, வெளிப்பற்டத் தனறமயு்டன 
ந்டத்தவெண்டியதன அெசியத்றத உணர்நது மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு இச்சட்டமுனெடிறெ அறிமு்கப்படுத்தியுள்ைது. 
தறவபனாது மனாறிெரும் சூழநிறலயில ்கணினிமயமனாக்கல, றசபர் 
குறைங்கறைத் தடுத்தல ஆகிய ்கனாைணி்கறையும் மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அைசு ்கருத்தில வ்கனாண்டுள்ைது. மனாநிலத்திலுள்ை 
4,449 வதனா்டக்க வெைனாண்றமக கூடடுைவு ்க்டன சங்கங்கள் 
உள்ளிட்ட அற்த்து கூடடுைவு நிறுெ்ங்களிலும் வபனாதுமக்கள் 
30–11–2019 ெறை இடடுறெத்துள்ை 55,599 வ்கனாடி ரூபனாய 
றெப்புத் வதனாற்கயிற் ்கெ்த்து்டன பனாது்கனாக்க வெண்டிய 
வபனாறுப்பு மனாண்புமிகு அம்மனாவின அைசுககு உள்ைது எனபறத 
இஙவ்க வதரிவிக்கக ்க்டறமப்படடுள்வைன. இநதப் புதிய சட்டப் 
பிரிவு தெறு இறழத்தெர்்கள்மீது பனாைபடசமினறி ந்டெடிகற்க 
வதனா்டை ெழிெகுககும் எனபது்டன, கூடடுைவின மீதனா் நம்ப்கத் 
தனறம வபனாதுமக்களி்டம் அதி்கரிப்பது்டன, வதர்நவதடுக்கப்பட்ட 
தறலெர் மறறும் துறணத் தறலெரின வபனாறுப்புத் தனறமயும் 
வமம்படும். இச்சட்டமுனெடிவு வமறவசனான் முடிவுககு 
வசயலெடிெம் வ்கனாடுக்க விறழகிைது எனபறத மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. எ்வெ, எநத அச்சமும் 
வ்கனாள்ைவெண்டியதிலறல. யனாருககும் எநத ஆபத்தும் ெைனாது, 
பனாதிப்பும் ெைனாது எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. நனாம் 
எலவலனாரும், வபனாதுமக்களும் இநதச் சங்கம் நனைனா்க இருக்க 
வெண்டும் எனறுதனான நிற்ககிவைனாம். அநத அடிப்பற்டயிலதனான 
இநதச் சட்டமுனெடிவு வ்கனாண்டுெைப்படடுள்ைது. 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, (குறுககீடு) 2020 ஆம் 
ஆண்டு தமிழநனாடு கூடடுைவுச் சங்கங்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 1/2020) ஆயவுககு 
எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டுவமனறு வ்கனாருகிவைன. வமலும் 
அறத நிறைவெறறிக வ்கனாடுககும்படி மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. (குறுககீடு)

[திரு. வசலலூர் ்கனா. ைனாஜு]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: ஏறவ்க்வெ வபசிவிடடீர்்கவை, 
பிைகு என்? (குறுககீடு) இலறல, இலறல, அவ்ெைவுதனான. (குறுககீடு) 
இருங்கள், இருங்கள். சறபயில இநத நற்டமுறை எலலனாம் இலறல. 
15 சட்டமுனெடிவு்கள் இருககினை். ஒவ்வெனாருெரும் இப்படி 
discuss வசயதனால எப்வபனாழுது முடிப்பது? (குறுககீடு) உட்கனாருங்கள். 

மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவுககு வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க. (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு 2 திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு 2, சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் 
எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ  
சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 
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“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு கூடடுைவுச் சங்கங்கள்  
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 1/ 2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 (ஈ) தமிழ்ேனாடு மனாெட்ட ேகரனாடசிகள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 5/2020), மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 5/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு)

பிறப்கல 1–45

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனா அெர்்கள். 

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 

அெர்்கவை, ந்கைனாடசி சட்டத்தில ந்கைனாடசி்கள், மூனைனாம் நிறல 
ந்கைனாடசி, இைண்்டனாம் நிறல ந்கைனாடசி, முதல நிறல ந்கைனாடசி, 
Selection Grade, Special Grade எனறு 5 ெற்க்கைனா்கவும், 
வபரூைனாடசி்கள் 3 ெற்க்கைனா்கவும், ஊைனாடசி்கள், வதர்வு நிறல 
ஊைனாடசி, சிைப்பு நிறல ஊைனாடசி எ் 2 ெற்க்கைனா்கவும், 
இருககினை். மக்கள் வதனாற்கயின அடிப்பற்டயில, ெருமனா்த்தின 
அடிப்பற்டயில, நிருெனா்கத்தின அடிப்பற்டயிவல இறதச் வசயது 
வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். 

இப்வபனாது நம்முற்டய உள்ைனாடசித் துறை, மூனைனாம் நிறல 
ந்கைனாடசி எனபறத மடடும் எடுத்துவிடடு, இைண்்டனாம் நிறல 
ந்கைனாடசியனா்க இருக்க வெண்டும் எனை திருத்தச் சட்டத்திற் 
வ்கனாண்டு ெநதிருககிைது. தறவபனாது சில மனாெட்டங்கறைப் 
பிரித்திருககினைனார்்கள். இநத மூனைனாம் நிறல ந்கைனாடசிறய மடடும் 
எடுத்திருககிைனார்்கள். உதனாைணத்திறகுச் வசனாலல வெண்டுவமனைனால, 
தனாம்பைம் ந்கைனாடசியிலிருநது ்க்டநது, சிடலபனாக்கம் வபரூைனாடசிறயக 
்க்டநது, பலலனாெைம் ந்கைனாடசிறயயும் ்க்டநது, திருநீர்மறல 
வபரூைனாடசிறயயும் ்க்டநது, தனாம்பைம் ந்கைனாடசியின எலறல 
இருககிைது. 2 வபரூைனாடசி, 1 ந்கைனாடசிறயக ்க்டநது 1 ந்கைனாடசி 
இருககிைது. சீர்்கனாழியில 28,000 வபருககு ஒரு ந்கைனாடசி இருநது 
வ்கனாண்டிருககிைது. அ்்கனாபுத்தூரிவல 30,000 வபருககு ஒரு ந்கைனாடசி 
இருநது வ்கனாண்டிருககிைது. சிடலபனாக்கத்தில 18 ெனார்டு்கள் உள்ை், 
வசம்பனாக்கத்தில 15 ெனார்டு்கள் உள்ை். வசம்பனாக்கம் ந்கைனாடசி 
ஆகிவிட்டது. சிடலபனாக்கம் இனனும் வபரூைனாடசியனா்கவெ இருநது 
வ்கனாண்டிருககிைது. ஆ்க, ஒரு ந்கைனாடசி, உள்ைனாடசி நிருெனா்கம் 
எப்படியிருககிைது எனைனால, அதி்கனாரி்கள் றெத்தது ஒரு சட்டம், 
ஒவ்வெனார் அறமச்சர் வசனாலெதும் சட்டம், ெருகிைெர்்கள், 
வபனாகிைெர்்கள் வசனாலெறதவயலலனாம் வ்கடடுகவ்கனாண்டு அைசு 
வசயலபடுகிைதனா எனபது எ்ககு ஒரு வ்கள்விககுறியனா்க இருககிைது. 

நனான வசனாலல ெருெது என்வெனைனால, எப்படி 
மனாெட்டத்றதப் பிரிககிறீர்்கவைனா, எப்படி நனா்டனாளுமனைத் வதனாகுதி, 
சட்டமனைத் வதனாகுதி்கறைப் பிரிககிறீர்்கவைனா, அறதப்வபனால 
ஒவை த்டறெயனா்கப் பிரியுங்கள். அதறவ்க் ஒரு தனிக குழுறெ 
அறமத்து, எது அதி்க மக்கள் வதனாற்க வ்கனாண்்டது எனபறத 
ஆயவு வசயது, ஒவை த்டறெயனா்க பிரியுங்கள். ஊைனாடசியில 20,000 
மக்கள் வதனாற்க வ்கனாண்்ட ஊைனாடசி இருககிைது; வபரூைனாடசியில 
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50,000 மக்கள் வதனாற்க வ்கனாண்்ட வபரூைனாடசி இருககிைது; ஆ்னால, 
ந்கைனாடசியில 28,000 மக்கள் வதனாற்க இருககிைது. இநதச் சட்டம் 
சரியனா எனறு பனாருங்கள். உதனாைணத்திற்கனா்க ஒரு ஊறைத்தனான 
நனான உங்களுககுச் வசனாலலியிருககினவைன. இனவ்னார் உதனாைணம் 
வசனாலல வெண்டுவமனைனால, வபருங்கைத்தூர் வபரூைனாடசி ஒரு 
வபரிய வபரூைனாடசி.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. இைனாஜனா, இனறைககு நிறைய சட்டமுனெடிவு்கள் இருககினை். 
சுருக்கமனா்கச் வசனாலலுங்கள்.

திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: பீர்க்கன்கைறண வபரூைனாடசி எனபது 
ஜி.எஸ்.டி. வைனாடடிறகு இநதப் பக்கமும்,—Geographical level–லிலும் 
சரியிலறல, Population level–லிலும் சரியிலறல, Economic level–
லிலும் சரியிலறல. ஆ்கவெ, தயவுவசயது அைசு இதில தனிக ்கெ்ம் 
எடுக்க வெண்டும். இப்வபனாது எநத ந்கைனாடசிறய மனாந்கைனாடசியனா்கத் 
தைமுயர்த்த வெண்டுவமனைனால, ம்சனாடசி உள்ைெர்்களுககுத் 
வதரியும், தனாம்பைம் ந்கைனாடசிறயத்தனான முதலில மனாந்கைனாடசியனா்க 
தைமுயர்த்த வெண்டும். அஙகு மக்கள் வதனாற்க அவ்ெைவு 
அதி்கம். இனனும் வசனான்னால, மக்கள் ெரிப் பணம்—இப்வபனாது 
இவ்ெைவு வசனாலகிவைனாம், இவ்ெைவு சம்பைம் வ்கனாடுககிவைனாம், 
அைசுப் பணத்தில 96% சம்பைம் வ்கனாடுப்பதறவ்க வபனாகிைது எனறு 
வசனாலகிறீர்்கள். ஆ்னால, பல இ்டங்களில அதி்கனாரி்கவை கிற்டயனாது. 
ஆ்க, இப்வபனாழுது நிருெனா்கம் சரியிலலனாத ஒரு நிறல இருககிைது. 
நனான அதி்கமனா்கச் வசனான்னால வபசுெதறகு வி்டமனாடடீர்்கள். 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர், 
நனான வபசவிட்டதனாலதனான நீங்கள் இவ்ெைவு வநைம் வபசிக 
வ்கனாண்டிருககிறீர்்கள்.

திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: நனான சபனாநனாய்கருககு பயநது, அ்டக்கம் 
ஒடுக்கமனா்க வ்கனாஞ்சம் குறைெனா்கத்தனான வசனாலகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. இைனாஜனா, சுருக்கமனா்கச் வசனாலலி முடியுங்கள். 15 
சட்டமுனெடிவு்கள் இருககினை். வநைத்றதப் பனாருங்கள். 

[திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனா]
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திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: உள்ைனாடசி நிருெனா்கத்றத, மனாந்கைனாடசி 
நிருெனா்கத்றத நீங்கள் ஒடடுவமனாத்தமனா்க சரி வசயய வெண்டும். 
Instalment–ல ஊைனாடசிறய வபரூைனாடசியனா்க ஆக்கனாமல, 
வபரூைனாடசிறய ந்கைனாடசியனா்க ஆக்கனாமல, ந்கைனாடசிறய 
மனாந்கைனாடசியனா்க ஆக்கனாமல, மூனைனாம் நிறலறய எடுத்துவிடுெறத 
நிறுத்தி, ஒடடுவமனாத்த தமிழநனாடற்ட மனாறறியறமக்க வெண்டும்; 
இநதச் சட்டத்றத திரும்பப் வபை வெண்டும் எனறு திைனாவி்ட 
முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பனா்க வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அெர்்கள்.

*திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, உள்ைனாடசி ெனார்டு்கறைப் பிரிக்கககூடிய 
விஷயம் குறித்து ஏறவ்க்வெ நற்டவபறை கூட்டத்திலும் 
நனான வசனானவ்ன. சில ஊர்்களில, குறிப்பனா்க திருவநலவெலி 
மனாந்கைனாடசியிவல வமலப்பனாறையம் பகுதியில முஸ்லிம்்கள் 
அதி்கமனா்க ெனாழகிைனார்்கள். அறதப்வபனால, ்கற்டயநலலூர் பகுதியில 
இருககிைனார்்கள், ்கனாயலபடடி்ம் பகுதியில இருககிைனார்்கள். 
இதுவபனானை ஏரியனாக்களில ெனார்டு்கறைப் பிரிககும்வபனாது, 
சில ெனார்டு்கள் 10,000 ெனாக்கனாைர்்கறைக வ்கனாண்்டதனா்கப் 
பிரிக்கப்படடிருககினை். முஸ்லிம்்கள் ெனாழககூடிய ெனார்டு்கள் 
அவ்ெனாறு பிரிக்கப்படடிருககினை். அவதவநைத்தில, மறை 
ெனார்டு்களிவல 5,000 ெனாக்கனாைர்்கள் இருககினைனார்்கள். அநத ெனார்டு 
நம்பர்்கறைக குறிப்பிடடுககூ்ட நனான வசனை கூட்டத்வதனா்டரில 
வபசிவ்ன. அவதவபனானறு, ஒரு ெனார்டு, நனானகு வதருக்களில 
இருக்கககூடிய சில பகுதி்கறை இறணத்து தனி ெனார்்டனா்கப் 
பிரித்திருககிைனார்்கள். இத்னால, முஸ்லிம்்களுற்டய பிைதிநிதித்துெம் 
குறையககூடிய அைவிவல இநத ெனார்டு்கவைலலனாம் இருப்பறத 
ஏறவ்க்வெ நனான சுடடிக்கனாடடியிருககிவைன. வதர்தல 
ஆறணயரி்டத்திவலகூ்ட இதற்கனா் விெைங்கறைவயலலனாம் 
முழுறமயனா்கக வ்கனாடுத்திருககினவைனாம். ஒரு சில இ்டங்களிலதனான 
முஸ்லிம் சமுதனாயத்தின பிைதிநிதி்கள் வெறறி வபைககூடிய ஒரு 
சூழநிறல இருநதும்கூ்ட, அநத ெனார்டு்கள் பிரிக்கப்பட்ட முறையிவல 
குைறுபடி்கவைலலனாம் இருப்பதன ்கனாைணமனா்க, முஸ்லிம் 
சமுதனாயத்தினுற்டய பிைதிநிதித்துெம் குறையககூடிய ெற்கயிவல 
இருககினைது. அறதயும் சரி வசயயககூடிய முயறசியிவல இநத 
அைசனாங்கம் ஈடுப்ட வெண்டும் எனறு தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
அறமச்சர் அெர்்களி்டம் வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.  
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   பிறப்கல 1–50

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் 
திரு. எஸ்.ஆர். இைனாஜனாவும் சரி, திரு. முஹம்மது அபூபக்கர் அெர்்களும் 
சரி, சட்டமுனெடிவில வபசனாமல subject மனாறிவய வபசுகிைனார்்கள். 
சட்டமுனெடிவு எனபது, மூனைனாம் நிறல ந்கைனாடசி்கள் குறித்தது. 
2011 ஆம் ஆண்டிவலவய 3 ஆம் நிறல ந்கைனாடசி இலறல. 
அவதவபனால 528 வபரூைனாடசி்கறைப் வபனாறுத்தெறையில எநத 
மனாறைமும் வசயயவிலறல. அவதவபனால, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
வசனாலெதுமனாதிரி, ந்கைனாடசி்கறை upgrade வசயெதறகு பலவெறு 
விதிமுறை்கள் இருககினை். 2021 ஆம் ஆண்டு மக்கள்வதனாற்க 
்கணகவ்கடுப்பு முடிநத பின்வை, இநதமனாதிரி மனாறைவமலலனாம் 
வசயய முடியும். அவதவபனால தமிழ்கத்தில ஏறவ்க்வெ இருநத 49 
மூனைனாம் நிறல ந்கைனாடசி்களில வபரும்பனாலனா்றெ வசனற், 
வெலூர், ஈவைனாடு, திருப்பூர் வபனானை மனாந்கைனாடசி்களு்டன எலறல 
விரிெனாக்கத்தினவபனாது இறணக்கப்பட்ட். சில மூனைனாம் 
நிறல ந்கைனாடசி்கள் இைண்்டனாம் நிறல ந்கைனாடசி்கைனா்கத் தைம் 
உயர்த்தப்படடுள்ை். இறுதியனா்க, வமலவிஷனாைம் மூனைனாம் நிறல 
ந்கைனாடசி, 5–1–2011 அனறு இைண்்டனாம் நிறல ந்கைனாடசியனா்கத் தைம் 
உயர்த்தப்பட்டது. அதறகுப் பிைகு தமிழ்கத்தில மூனைனாம் நிறல 
ந்கைனாடசி்கள் எதுவும் தைம் உயர்த்தப்ப்டவிலறல. இநநிறலயில 
1920 ஆம் ஆண்டு, தமிழநனாடு மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் சட்டத்தில, 
மூனைனாம் நிறல ந்கைனாடசி்களில இருககும் ெற்கமுறை்கறை 
இச்சட்டத்திலிருநது நீககுெது வபனாருத்தமனா்க இருககுவம்க 
்கருதப்பட்டது. வமலும், தமிழ்கத்தில ந்கர்ப்புை உள்ைனாடசித் வதர்தல 
விறைவில நற்டவபைஉள்ை நிறலயில வபனாதுமக்கள் மத்தியில 
மூனைனாம் நிறல ந்கைனாடசிககும் வதர்தல நற்டவபறுகிைது எனை 
ஐயம் எழ ெனாயப்புள்ைது. எ்வெ, 1920 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் சட்டத்தில மூனைனாம் நிறல ந்கைனாடசி்கள் 
நிருெகிககும் ெற்க்கறை நீக்க வெண்டுவமனை வநனாக்கத்தில, 2019 
ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் சட்டங்கள் (திருத்த) 
அெசைச் சட்டம் 11–11–2019 அனறு வமதகு ஆளுநர் அெர்்கைனால 
பிை்க்ட்ப்படுத்தப்பட்டது. இநநிறலயில வமற்கண்்ட அெசைச் 
சட்டத்றத மனாறறியறமக்க ஏதுெனா்க இநதச் சட்டமுனெடிறெச் 
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சட்டமனா்க இயறை தனாக்கல வசயயப்படடுள்ைது. நம்முற்டய மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வபசும்வபனாது, இதில சிறுபனானறமயி்ருககு 
முககியத்துெம் இலறல எனறு வசனான்னார். இதில அநதமனாதிரி 
பனாகுபனாவ்ட கிற்டயனாது. அவதவபனால, நீதிமனைங்களில நிறைய 
ெழககு்கள் ெநத். இதில பனாகுபனாடு்கள் எதுவுவம இலறல. 
எலலனாவம விதிமுறைககு உடபடடு எநதப் பனாகுபனாடும் 
இலலனாமல சரியனா் முறையிலதனான வபனாயகவ்கனாண்டிருககிைது. 
அதி்கனாரி்களுககு, அறமச்சர்்களுககு, சனாதனாைண மனிதர்்களுககு 
சனாமனானியன, வபரியென எ் எலவலனாருககும் சட்டம் ஒனறுதனான. 
யனாருககுவம பிரிவெலலனாம் கிற்டயனாது. எ்வெ, இநதச் சட்டத்றதப் 
வபனாறுத்தைவுககு, எநதப் பிரிவும் இலலனாமல சரியனா் முறையில, 
உறுப்பி்ர் வசனாலெதுமனாதிரி, இஸ்லனாமியர்்கள் இருககிை ெனார்டு்களில 
இநதுக்கள் இருககிைனார்்கள். நனாம் அநதமனாதிரி நிறலறமகவ்க 
வபனா்கவிலறல. அநதமனாதிரி எண்ணவமனா, ஐயவமனா கிற்டயனாது. 
அதிலும் மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அண்ணன 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களின தறலறமயிலனா் அம்மனாவின 
அைறசப் வபனாறுத்தெறையில, சரியனா் முறையில இனறைககுச் 
வசயலபடுகிைது. அறதத் வதர்தல ஆறணயம் சிைப்பனா் முறையில 
வசயதுவ்கனாண்டுள்ைது. அதவ்னாடு ஒத்துறழத்து, நம்முற்டய 
உள்ைனாடசித் துறை இருநதுவ்கனாண்டிருககிைது. ஆ்கவெ, எநதப் 
பனாகுபனாடு எண்ணமும் இதிவல கிற்டயனாது எனபறதத் வதளிெனா்கச் 
வசனாலலிகவ்கனாள்கிவைன. ்கற்டயநலலூர் வபனானை ந்கைனாடசி்களில 
எநதவித பனாகுபனாடும் இலறல. அதறகுள் அதி்கனாரி்களி்டமிருநது 
notes ெநதுவிட்டது. இதிவல எநதவித பனாகுபனாடும் ்கண்டிப்பனா்க 
இலறல. இநதச் சட்டத்றதப் வபனாறுத்தைவுககு மூனைனாம் நிறல 
ந்கைனாடசி்கள் இலலனாத ்கனாைணத்தி்னாவல இறத நனாம் எடுககிவைனாம், 
வெவைனானறும் இலறல. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 24 ெறை திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 24 ெறை சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு மனாெட்ட ந்கைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
5/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 (உ) தமிழ்ேனாடு ேகரனாடசிைச் சட்டஙகள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 6/2020), மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
6/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு, வசனாலலுங்கள். 

பிறப்கல 1–55

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, 4–10–2016 அனறு நீதிப் வபைனாறணயினபடி உள்ைனாடசி 
மனைத் வதர்தலில 7–ெது முறையனா்க தனி அலுெலர் நியம் 
நீடடிப்புக்கனா்க இநத அெசைச் சட்டம் வ்கனாண்டுெைப்படடிருககினைது. 
இதில, மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்களுற்டய விெை 
அறிகற்கறயயும், வநனாக்கக ்கனாைண விைக்க உறைறயயும் கூர்நது 
்கெனித்தனால, தமிழநனாடு அெசைச் சட்டம் 8/2019–ஐ திரும்பப் வபை 
வெண்டுவமனறு திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பில நனான 
ெலியுறுத்தக ்க்டறமப்படடுள்வைன. 

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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அவதவபனால, மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்களுற்டய விெை 
அறிகற்கயில பனார்த்தனால, ந்கர்ப்புை வதர்தல ஏடு்கள், மறு அச்சு 
வசயயப்ப்ட வெண்டுவமனறும்; அவதவபனால, வதர்தல ஆறணயம், 
ந்கர்ப்புை உள்ைனாடசி அறமப்பு்களுக்கனா் ெழக்கமனா் வதர்தறல 
ந்டத்துெதறகு வதறெப்படும் சட்டப்படியனா் மறறும் சட்டப்படி 
அலலனாத படிெங்கறைத் திருத்துெதறகு ந்டெடிகற்க எடுக்க 
வெண்டுவமனறு குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். சட்டப்படி ந்டெடிகற்கறய, 
சட்டத்திறகுடபடடு நீங்கள் எடுத்துவி்டலனாம். ஆ்னால, சட்டப்படி 
அலலனாத ந்டெடிகற்கறய எநத அைவுவ்கனாறல றெத்து எடுப்பீர்்கள் 
எனபறத விைக்க வெண்டும். 

அவதனாடுமடடுமலலனாமல, இநதத் வதர்தறல ஆறு 
மனாதங்களுககுள்ைனா்க ந்டத்தி முடிக்க வெண்டுவமனபதற்கனா்கத் 
தனி அலுெலர்்கறைக வ்கனாண்டு ெருகினை இநதச் சூழநிறலயில, 
ஏறவ்க்வெ நற்டவபறறு முடிநத வதர்தவலனாடு ஒப்பிடடுப் 
பனார்த்தனால, 5 ஆண்டு்களுககுத் வதர்நவதடுக்கப்பட்ட நபர்்கள், 
தறவபனாது வதர்நவதடுக்கப்ப்ட வெண்டிய நபர்்கள் 6 மனாதங்கள்  
்கழித்து வதர்நவதடுக்கப்படுகினைவபனாது, இதன பிைகு  
ந்டத்தப்படுகினை வதர்தலில இவதவபனானறு 5 ஆண்டு்களுககு 
ஒரு குறிப்பிட்ட27 மனாெட்டங்களுககு பதவி ்கனாலம் முடிவுறறும்,  
5½ ஆண்டு்களுககு ஒரு குறிப்பிட்ட மனாெட்டங்களில பதவி  
்கனாலங்கள் முடிவுறுகினை நிறலயும் இருப்பதனால, வதனா்டர்நது 
இப்வபனாது ந்டத்தப்படுகினை வதர்தறலயனாெது ந்கைனாடசி்கள், 
மனாந்கைனாடசி்கள் வபனானை அற்த்துப் பகுதி்களுககும் ஒவை  
்கட்டமனா்க ந்டத்த வெண்டுவமனறு திைனாவி்ட முனவ்றைக 
்கழ்கத்தின சனார்பில நனான ெலியுறுத்தக ்க்டறமப்படடிருககினவைன. 
ஏவ்னைனால, ்க்டநத 4 நனாட்கைனா்க. . .

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இது மறைமு்கத் வதர்தல குறித்த 
சட்டமுனெடிவு. நீங்கள் அதனுற்டய சனாத்க பனாத்கங்கறைப் பறறிப் 
வபசுங்கள். (குறுககீடு) இலறல, இலறல. நீங்கள் அதனுற்டய சனாத்க 
பனாத்கங்கறைப் வபசுங்கள். (குறுககீடு)

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: இநதச் சட்டம் குறித்து, உங்களுற்டய 
விெை அறிகற்கயிலதனான வபசுகிவைன.

[திரு. பி.வ்க. வச்கர்பனாபு]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இலறல, இலறல. இது அடுத்த  
Bill–லதனான ெரும்.

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: வபசிவிடுகிவைன, வபசிவிடுகிவைன. 
(குறுககீடு) இருங்கள், வபசிவிடுகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: சனாத்க பனாத்கங்கறைச் 
வசனாலலுங்கள்.

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: இநத அறெயிவல நனான எடுத்து  
றெககினை வ்கனாரிகற்க என்வெனைனால,. . . 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: அடுத்த Bill–ல அெர் 
வபசப்வபனாகிைனார்.

திரு. பி.க்க. கச்கர்ோபு: ்க்டநத 3 நனாட்கைனா்க வெறறி எனபறத  
யனார் அதி்கம் வபறவைனாம் எனை ெனாதம் நற்டவபறைது. அநத  
வெறறியின ்களிப்பிவல நீங்கள் இருப்பதனால, உ்ட்டியனா்க ஒவை 
்கட்டமனா்க இநதத் வதர்தறல ந்டத்தி முடிக்க வெண்டும். வதர்தல 
நற்டமுறைச் சட்டம் அமலில இருப்பதனால ெைர்ச்சிப் பணி்கள் 
முழுறமயனா்கப் பனாதிக்கப்படுகினை். வதனா்டர்நது இநதத் 
வதர்தறல இனனும் 6 மனாத ்கனாலத்திறகு நீடடித்துக வ்கனாண்வ்ட 
வபனா்னால, ெைர்ச்சிப் பணி்கள் தற்டபடும் எனபதனால, அடுத்து 
நற்டவபைவிருககினை வதர்தறல ஒவை ்கட்டமனா்க நீங்கள் ந்டத்த 
வெண்டுவமனை திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தின ்கருத்றத பதிவு 
வசயது அமர்கினவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி 
எஸ். விஜயதைணி, என் வசனாலலுங்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசிய சட்டங்கள் 
திருத்தச் சட்டமுனெடிவு, சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 6/2020, குறிப்பனா்க ந்கைனாடசி்களுக்கனா் மறைமு்கத் வதர்தல 
ந்டத்துெதற்கனா் ஒரு சட்டமுனெடிவு. இதில குறிப்பனா்க ஏறவ்க்வெ 
வநைடித் வதர்தல நற்டவபை வெண்டுவமனறு, பல ஆண்டு 
்கனாலமனா்க அநத நற்டமுறை பினபறைப்பட்டது. அத்னால, 
வநைடியனா்க மக்கள் ஒரு வமயறைவயனா அலலது ந்கைனாடசியில 
Chairman–ஐவயனா வதர்நவதடுக்கககூடிய ஒரு நலல ெனாயப்பு.  
ஜ்நனாய்க ரீதியனா்க வநைடி வதர்தல எனபது ெைவெற்கத்தக்கது.  
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எ்வெ, அநத வநைடித் வதர்தறல ஊககுவிக்க வெண்டும். மறைமு்கத் 
வதர்தல எனபது வபரிய அைவில குதிறை வபைத்திறகு ெழிெற்க 
வசயகிைது. ஆற்கயனால, அறத நனாம் ஊககுவிக்கக கூ்டனாது. 
அதறகுண்்டனா் நற்டமுறை்கறைப் பினபறறுவெனாவமயனா்னால பண 
பலம், ஆள் பலம் எலலனாம் பயனபடுத்தப்படும். இறதத் தடுப்பதறகு 
வநைடித் வதர்தவல சரியனா் நற்டமுறை. அறதவய வதனா்டை 
வெண்டுவமனறு ்கனாஙகிைஸ் ்கடசியின தைப்பில முனறெககிவைனாம். 
இநதச் சட்டத்றத ஆைம்ப நிறலயிலும், நிறைவெறும் நிறலயிலும் 
எதிர்ககிவைனாம்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இநத இைண்டு Bills–ககும் நனான பதில 
வசனாலலிவிடுகிவைன. Explanation, மறைமு்கத் வதர்தல இைண்டுககும் 
பதில வசனாலலிவிடுகிவைன. (குறுககீடு) 

 பிறப்கல 2–00

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபைறெயின  
முன்னுமதியு்டன அறெயின அலுெல வநைம் நீடடிக்கப்படுகிைது. 
(குறுககீடு)

மனாண்புமிகு அறமச்சர், ஒரு நிமி்டம் இருங்கள். மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. மனா. சுப்பிைமணியன அெர்்கறையும் வபசச் 
வசனாலலிவிடுகிவைன. பின்ர், நீங்கள் இைண்டுககும் வசர்த்வத பதில 
வசனாலலிவிடுங்கள். (குறுககீடு) இலறல, திருமதி எஸ். விஜயதைணி, 
அடுத்த Bill–ககு வசனைனாகிவிட்டது. (குறுககீடு) இலறல, அெர்்கள் 
வபசுெது வித்தியனாசமனா்க இருககிைது. அத்னால திரும்பவும் 
அறதயும் வபசி வி்டடடும். மனாண்புமிகு அறமச்சர் அெர்்கள் 
பதிறல ஒனைனா்கச் வசனாலலிவி்டடடும். (குறுககீடு) உறுப்பி்ர்,  
நீங்கள் வசனாலல வெண்டியறத வசனாலலிவிடுங்கள், அவ்ெைவுதனான. 

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, Special officer extension அடுத்த Bill–ஆ்க ெருகிைது. 
அநத Bill–ஐப் வபனாறுத்தெறைககும், Special officer extension–ஐத் 
வதனா்டர்நது வசயது வ்கனாண்வ்டயிருககினவைனாம். அநத Bill–ஐப் 
வபனாறுத்தெறைககும், வதனா்டர்நது extension 6 மனாதம் எனைனால, 

[திருமதி எஸ். விஜயதைணி]
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ெைககூடிய ந்கைனாடசி, மனாந்கைனாடசி வதர்தல்கள், 9 மனாெட்ட 
வதர்தல்கள் இனனும் 6 மனாத ்கனாலம் தள்ளிகவ்கனாண்வ்ட வபனாகும்வபனாது,  
அநதக ்கனால இற்டவெளி ஐநதனாண்டு எனபது ஐநதறை ஆண்டு்கள் 
எ் தள்ளிகவ்கனாண்வ்ட வபனாகும். பலமுறை வதர்தல ்கட்டறமப்றப 
இப்வபனாது நனாம் உருெனாககுெறத, வதனா்டர்நது ெருங்கனாலங்களில 
வசயய வெண்டிய ்கட்டனாயத்திறகு ெரும். இதறகு ஏதனாெவதனாரு 
நடுநிறலயனா் ெழிறயக ்கண்டுபிடித்து, ஒனறு, சீககிைமனா்க  
வதர்தறல ந்டத்த வெண்டும் அலலது ஒவை வநைத்தில அற்த்து 
வதர்தல்களும் ஐநதனாண்டில, இத்தற் ஆண்டு்களில முடிெற்டயும் 
எனகினை ஏதனாெது ஒரு திருத்தத்றதக வ்கனாண்டுெை வெண்டும். 
இதற்கனா் ஏறபனாடற்ட வசயய அைசு, உள்ைனாடசித் துறை ந்டெடிகற்க  
எடுக்க வெண்டுவமனறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. Special officer 
extension–ஐ ்கனாஙகிைஸ் ்கடசியின தைப்பில நனாங்கள் ஆைம்ப 
நிறலயிலும், நிறைவெறும் நிறலயிலும் எதிர்ககிவைனாம். 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மனா. சுப்பிைமணியன, சுருக்கமனா்கச் வசனாலலுங்கள்.

 திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதச் சட்டமுனெடிவில மறைமு்கத் வதர்தல 
சம்பநதமனா்கவும், தனி அலுெலர் பதவி நீடடிப்பு சம்பநதமனா்கவும் 
ெநதிருப்பதனால, இைண்ற்டயும் வசர்த்வத வசனாலெது வபனாருத்தமனா்க 
இருககுவமனறு நனான ்கருதுகிவைன. இனறைககு நற்டவபைவிருககினை 
வபரூைனாடசி, ந்கைனாடசி, மனாந்கைனாடசித் வதர்தல்களில தமிழ்கத்றதச் 
வசர்நத ந்கை மக்கள், மனாந்கை மக்கள், வபரூைனாடசி மக்கள் மத்தியில 
நமககு ஒரு ஓடடு இருககிைதனா, இைண்டு ஓடடு இருககிைதனா எனகினை 
குழப்பம் வதனா்டர்நது இருநதுவ்கனாண்வ்ட இருககிைது. அதறகு என் 
்கனாைணம் எனறு வசனான்னால, 2011–ல வநைடியனா் வதர்தறல 
அ.இ.அ.தி.மு.்க. ஆடசிதனான ந்டத்தியது. 2016 ஆம் ஆண்டு வதர்தல 
ெருகினைவபனாது, மறைமு்கத் வதர்தல எனறு வசனான்னார்்கள். 
வசனாலெதறகு என் ்கனாைணம் வசனான்னார்்கள் எனைனால, ஒரு 
்கடசிறயச் வசர்நத வமயர் ெரும்வபனாது அநத மனைத்தில வெறு 
்கடசிறயச் வசர்நத மனை உறுப்பி்ர்்கள் கூடுதலனா்க இருநதனால, 
வமயரின ந்டெடிகற்க்களுககு அது உ்கநததனா்க இருக்கனாது. ஆ்க, 
வமயைனால சரியனா்கச் வசயலப்ட முடியனாது. அத்னால இதற் மனாறறி, 
மறைமு்கத் வதர்தல எனறு வசனான்னார்்கள். 

[திருமதி எஸ். விஜயதைணி]
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இைண்்டனாெது, மறைமு்கத் வதர்தல எனறு எடுத்துகவ்கனாண்டு 
ெரும்வபனாது, அதறகு என் ்கனாைணம் வசனான்னார்்கள் எனறு 
வசனான்னால, ஒரு ெனார்டிலிருநது வதர்நவதடுக்கப்பட்டெர் 
வமயைனா்னால, அெர் வமயர் வபனாறுப்றப சரியனா்கப் பனார்க்க 
மனாட்டனார். ஒடடுவமனாத்த ந்கைனாடசிறயவயனா, மனாந்கைனாடசிறயவயனா, 
வபரூைனாடசிறயவயனா சரியனா்கப் பனார்க்க மனாட்டனார். அநத ெனார்ற்ட 
மடடும்தனான அெர் பனார்த்துகவ்கனாள்ெனார். அத்னால இது சரியிலறல 
எனறு வசனான்னார்்கள். இப்வபனாது, ஒரு மனாதத்திறகு, ஒனைறை 
மனாதத்திறகு முனபு வதர்தல அறிவிப்பு ெருெதறகு முனபு மனாண்புமிகு 
தமிழ்க முதலெர் என் வசனான்னார்்கள் எனறு வசனான்னால, 
வபரூைனாடசி்களுககும், ந்கைனாடசி்களுககும், மனாந்கைனாடசி்களுககும் 
வநைடித் வதர்தல நற்டவபறும் எ் அறிவித்தனார்்கள். மி்கவும் 
சநவதனாஷமனா்க இருநதது. அநத ெற்கயிலதனான, (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
வசனாலெது தெைனா் ்கருத்து. அப்வபனாழுது சட்டம் ெைவிலறல. 
அப்வபனாழுது வநைடித் வதர்தலதனான இருநதது, அத்னால அப்படிச் 
வசனானவ்ன. சட்டம் நிறைவெறறிய பின்ர்தனாவ் அது மனாறும். 
அதுெறைககும் அப்படித்தனாவ் இருககும். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள் இஙவ்க தெைனா் ்கருத்றத பதிய றெக்கக கூ்டனாது எ்க 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: மனாண்புமிகு முதலெர் அெர்்களின 
்கெ்த்திறகு. 2019 நெம்பர் மனாதம் 19 ஆம் வததி இநதச் சட்டம் 
ெநதது. அதறகு முனபு, ஒரு ெனாைத்திறகு முனபுதனான மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அெர்்கள் வபரூைனாடசி்களுககும், ந்கைனாடசி்களுககும், 
மனாந்கைனாடசி்களுககும் வதர்தல எ் அறிவித்தனார்்கள். வதர்தல எ் 
அறிவித்த பினபுதனான, தி.மு.்க., அ.இ.அ.தி.மு.்க. உள்ளிட்ட எலலனா 
்கடசி்களும் அநதநத ்கடசி்களின சனார்பில வநைடி வமயருக்கனா் 
விண்ணப்ப மனுக்கறை, விருப்ப மனுக்கறை வபைத் வதனா்டஙகிவ்னாம். 
நீங்களும் ெனாஙகினீர்்கள், நனாங்களும் ெனாஙகிவ்னாம். இது ந்டநது 
முடிநதது. அதறகுப் பின்ர் அறமச்சைறெக கூட்டம் ந்டநதது. 
அநத அறமச்சைறெக கூட்டத்தில என் முடிவெடுத்தீர்்கள் 
எனபது யனாருககும் வதரியனாது. மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்கறை பத்திரிற்கயனாைர்்களும், ஊ்ட்கவியலனாைர்்களும் 
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சநதிககிைனார்்கள். சநதித்து அெறைக வ்கடகிைனார்்கள். வநைடித் 
வதர்தறல மனாறறி மறைமு்கத் வதர்தல எனறு வசனாலகிைனார்்கவை 
அதறகு நீங்கள் என் வசனாலகிறீர்்கள் எனறு வ்கடகிைனார்்கள். அதறகு 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள் என் வசனாலகிைனார் 
எனைனால, அப்படியனா, எ்ககு எதுவும் வதரியனாது. வதரிநதனால 
உங்களுககுச் வசனாலவென எனறு வசனான்னார். வசனாலலி முடித்து 
அறை மணிவநைம் ்கழித்து, மறைமு்கத் வதர்தல எனறு வசயதி 
வெளிெருகிைது. இப்வபனாது வபரூைனாடசியில இருககினை, ந்கைனாடசியில 
இருககினை, மனாந்கைனாடசியில இருககினைெர்்களுககு எநதத் வதர்தல 
ந்டக்கப் வபனாகிைது? அதில நமககு ஒரு ஓட்டனா, இைண்டு ஓடடு்கைனா 
எ்த் வதரியனாத நிறலயில மக்கள் குழம்பிக வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். 

இனவ்னானறு, இநதப் பதவி நீடடிப்புககு நீங்கள் 
வசனாலலியிருககினை ்கனாைணங்கள், எத்தற் ்கனாைணங்கறைச் 
வசனான்னாலும் அது ஏறறுகவ்கனாள்ெதனா்க இலறல. இதுெறைககும், 
மரியனாறதககுரிய திரு. வச்கர்பனாபு அெர்்கள் வசனான்மனாதிரி, 7 
த்டறெ இநதச் சட்டமுனெடிவில, தனி அலுெலர் பதவி நீடடிப்பு 
ெநதுவ்கனாண்வ்ட இருககிைது. ஒவ்வெனாரு முறையும் நனாங்கள் அறத 
எதிர்த்து ்கருத்றத வசனாலலிகவ்கனாண்வ்ட இருககிவைனாம்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மனா. சுப்பிைமணியன, வபனாதும் உறைறய முடியுங்கள். 

திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: இைண்வ்ட இைண்டு நிமி்டங்கள் 
தனாருங்கள். நீங்கள் வசனற் மனாந்கைனாடசியில பனார்த்தீர்்கவைனைனால, 
ெனார்டு பிரித்ததில நிறைய குழப்பங்கள் இருககினை். 137–ெது 
ெட்டத்தில ெனாக்கனாைர்்களின எண்ணிகற்க 54,801. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. மனா. சுப்பிைமணியன, உறைறய முடியுங்கள். 

பிறப்கல 2–05

திரு. ைா. சுப்பிரைணியன: இனனும் ஒவை நிமி்டத்தில 
முடித்துவிடுகிவைன. வசனற் மனாந்கைனாடசியில 200 ெனார்டு்கள் 
இருககினை். ஒரு ெனார்டில ெனாக்கனாைர்்களின எண்ணிகற்க, 54,801. 
159–ெது ெட்டத்தில ெனாக்கனாைர்்களின எண்ணிகற்க, 2,921. 2,921–ம் 
ஒரு மனாந்கைனாடசி ெனார்டு; 54,801–ம் ஒரு மனாந்கைனாடசி ெனார்டு. இது 
சரியனா், நியனாயமனா் விகிதனாசனாை அடிப்பற்டயில பிரிக்கப்பட்டதனா 
எனபறத நீங்கள் முடிவு வசயய வெண்டும். இனவ்னானறு, 
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ம்களிருக்கனா் 50 சதவிகித இ்ட ஒதுககீடற்ட அறிவித்திருககிைனார்்கள். 
சநவதனாஷம்; அறத தி.மு.்க. ெைவெறகிைது. ஆ்னால, இைனாயபுைத்திவல 
48–லிருநது 53 ெறையில 6 ெனார்டு்கள். அநத 6 ெனார்டு்களுவம 
வபண்்களுககுரியது. அதில ஒனறுகூ்ட ஆண்்களுககு இலறல. 
அறிவிப்பு ெநதிருககிைது, நீங்கள் பனார்க்கவிலறல. இதுசம்பநதமனா்க 
்கருத்து்கறை நனாங்கள் ஏறவ்க்வெ மனாந்கைனாடசியின சனார்பில 
ந்டத்தப்பட்ட ்கருத்து வ்கடபுக கூட்டத்தில வதரிவித்திருககிவைனாம். 
ஆ்னால, எநதக ்கருத்தும் பரிசீலிக்கப்ப்டவிலறல. எ்வெ, . . . 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: திரு. சுப்பிைமணியன, வபனாதும் 
உட்கனாருங்கள். மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
வதனா்டர்நது 6 ெனார்டு்கள் வபண்்களுககுப் வபனாயவிட்டதனா்க 
வசனாலகிைனார். ஏறவ்க்வெ நீங்கள்தனான சரியனா் முறையிவல 
ெனார்டு்கள் பிரிக்க வெண்டும்; சரியனா் முறையிவல இ்ட ஒதுககீடு 
வசயய வெண்டுவமனறு வசனானனீர்்கள். அறதத்தனான நற்டமுறைககு 
நனாங்கள் வ்கனாண்டு ெநதிருககிவைனாம். இநத ெனார்டு, அநத ெனார்டு 
எனறிலறல. சரியனா் முறையிவல எநவதநத ெனார்டிவல வபண்்கள் 
இருக்க வெண்டும்; எநவதநத ெனார்டிவல ஆதி திைனாவி்டர்்கள் இருக்க 
வெண்டும்; எநவதநத ெனார்டிவல மறலெனாழ மக்கள் இருக்க வெண்டும்; 
அநத அடிப்பற்டயிலதனான அஙகிருககும் மக்கள் வதனாற்ககவ்கறப, 
இநத ெனார்டு்கள் எலலனாம் பிரிக்கப்படடிருககினை். 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. மனா. சுப்பிைமணியன 
அெர்்கள், 2016–ல இவத அறெயிவல இநத மனாதிரி சட்டத்திருத்தத்றதக 
வ்கனாண்டுெரும்வபனாது வபசி்னார். அப்வபனாது மனாண்புமிகு புைடசித் 
தறலவி அம்மனா அெர்்கள் இனறைககு முதலறமச்சர் அெர்்கள் 
இருககினை அவத இ்டத்திவல இருநதனார்்கள். இவத மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. மனா. சுப்பிைமணியன அெர்்கள் இநதச் சட்டத்தின 
மூலமனா்கத்தனான வமயைனா்கத் வதர்நவதடுக்கப்பட்டனார். அப்வபனாது 
நனான பதில வசனாலலும்வபனாது, இப்வபனாது முதலறமச்சர் அெர்்கள் 
எப்படி எழுநது பதில வசனான்னார்்கவைனா, அவதவபனால அனறைககு 
அம்மனா அெர்்கள் எழுநது பதில வசனான்னார்்கள். அதனாெது,  
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அைசு்கள் பலவெறு விதங்களில வ்கனாள்ற்க முடிவு்கறை 
அப்வபனாறதக்கப்வபனாது மனாறறிகவ்கனாள்ெனார்்கள். நீங்களும் அவதமனாதிரி 
மனாறறியிருககிறீர்்கள். மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் பலவெறு 
உதனாைணங்கறை வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். அப்வபனாதிருக்கககூடிய 
சூழநிறலககுத் தகுநதபடி மனாறுதல்கள் ெருகினை். 

இைண்டு சட்டமுனெடிவு்களில தனி அலுெலர்்கறைப் 
வபனாறுத்தெறையில, ஊை்கப் பகுதி்களில நனாம் வதர்தறல ந்டத்தி 
முடித்துவிடவ்டனாம். உள்ைனாடசி ெனார்டு்கறை 2011 ஆம் ஆண்டு 
மக்கள் வதனாற்கயின அடிப்பற்டயில மறுெறையறை வசயத பின்ர், 
வதர்தல ந்டத்தக வ்கனாரி நீதிமனைத்தில ெழககு வதனாடுத்தீர்்கள். 
அதன பிைகு இத்தீர்ப்பிற் எதிர்த்து உச்ச நீதிமனைத்தில 
வமல முறையீடும் வசயயப்பட்டது. 24–10–2016–ல உள்ைனாடசிப் 
பகுதி்களில பிைதிநிதி்களின பதவிக ்கனாலம் முடிெற்டய இருப்பதனால, 
தமிழநனாடு மனாநில வதர்தல ஆறணயம் உள்ைனாடசித் வதர்தலுக்கனா் 
அறிவிப்பிற் 26–9–2017–ல வெளியிட்டது. உள்ைனாடசி 
அறமப்பு்களில பழஙகுடியி்ருக்கனா் இ்ட ஒதுககீடு முறையனா்க 
வசயயப்ப்டவிலறல எனறு ஆடவசபறண வதரிவித்து, வசனற் 
உயர் நீதிமனைத்தில மறவைனாரு ெழககு பதிெனா்து. 2016 ஆம் ஆண்டு 
அகவ்டனாபரில நற்டவபைவிருநத தமிழநனாடு உள்ைனாடசிமனைத் 
வதர்தலுக்கனா் அறிவிப்பிற் வசனற் உயர் நீதிமனை ஆறணயின 
அடிப்பற்டயில இைத்து வசயயப்பட்டது. வமலும், வசனற் உயர் 
நீதிமனை ஆறணயின அடிப்பற்டயில உள்ைனாடசி அறமப்பு்கறை 
நிருெனா்கம் வசயதி்ட உள்ைனாடசி அறமப்பு்களில தனி அலுெலர்்கள் 
நியம்ம் வசயயப்பட்ட்ர். 11–12–2019 ஆம் வததியிட்ட 
நீதிப்வபைனாறண உரிறமயியல மனு எண் 1443/2019 உ்டனிருநத 
6–12–2019 வததியிட்ட உரிறமயியல வமலமுறையீடடு ெழககு எண் 
5467 மறறும் 5469/2017–ல இற்டக்கனால மனு எண் 182868/2019–
னபடி உச்ச நீதிமனை ஆறணககிணங்க, தமிழநனாடு மனாநில வதர்தல 
ஆறணயமனா்து கிைனாமப்புை உள்ைனாடசி அறமப்புக்களுக்கனா் 
சனாதனாைண வதர்தல்கறை புதிதனா்க உருெனாக்கப்பட்ட 9 
மனாெட்டங்கறைத் தவிர்த்து ஏற்ய 27 மனாெட்டங்களுககு 
அறிவித்தது. அதனபடி, வதர்தல டிசம்பர் 27 மறறும் 30 ஆகிய 
வததி்களில நற்டவபறறு, ெனாககு எண்ணிகற்க 2020, ஜ்ெரி 2 ஆம் 
வததியனறு நற்டவபறைது. வதர்நவதடுக்கப்பட்ட ஊைனாடசிமனை 
உறுப்பி்ர்்கள் மறறும் தறலெர்்கள் ஊைனாடசிமனை ெனார்டு்களின 
அடிப்பற்டயிவல ஜ்ெரி 6 ஆம் வததியனறு பதவிவயறறுக 
வ்கனாண்்ட்ர். 

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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ஊை்க உள்ைனாடசி்களுக்கனா் மறைமு்கத் வதர்தல ஜ்ெரி 11 
ஆம் வததி நற்டவபைவுள்ைது. வமலும், புதிதனா்க உருெனாக்கப்பட்ட 
9 மனாெட்டங்கறைப் வபனாறுத்தெறையில, கிைனாம ஊைனாடசி்கள், 
ஊைனாடசி ஒனறியங்கள் மறறும் மனாெட்ட ஊைனாடசி்களில ெனார்டு 
மறுெறையறை முடிநத பின்ர், அற்த்து மூனைடுககு ஊைனாடசி்களின 
தறலெர் மறறும் ெனார்டு உறுப்பி்ர்்களுக்கனா் இ்ட ஒதுககீடு 
அறிவிப்பு வசயயப்ப்ட வெண்டும். அதன பிைகு, உச்ச நீதிமனைத்தின 
ஆறணயினபடி, கிைனாம உள்ைனாடசி அறமப்பு்களில சனாதனாைணத் 
வதர்தல ந்டத்தப்ப்ட வெண்டும். இதறகிற்டயில ந்கர்ப்புை மறறும் 
ஊை்க உள்ைனாடசி அறமப்பு்களில தனி அலுெலர்்களின பதவிக 
்கனாலமனா்து 31–12–2019 அனறு முடிெற்டெதன ்கனாைணத்தனால, 
தனி அலுெலர்்களின பதவிக ்கனாலத்றத 30–6–2020 ெறை வமலும் 6 
மனாதங்களுககு அலலது சனாதனாைண வதர்தலுககுப் பினபு மனைத்தின 
முதலனாம் கூட்டம் நற்டவபறும் ெறையில, இதில எது முநறதயவதனா 
அதுெறை நீடடிப்பதறகு ெழி ெகுககும் ெற்கயில ஊைனாடசி்கள், 
வபரூைனாடசி்கள், ந்கைனாடசி்கள் மறறும் மனாந்கைனாடசி்கள் வதனா்டர்பனா் 
சட்டங்கறை திருத்தம் வசயெதறகு அைசு முடிவு வசயதது.

பிறப்கல 2–10

அதனபடி தமிழ்க ஆளுநர் அெர்்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் 5 ஆம் திருத்த அெசைச் சட்டம் மறறும் 
2019 ஆம் ஆண்டு மறறும் தமிழநனாடு ந்கைனாடசிச் சட்டங்கள் 6 
ஆம் திருத்த அெசைச் சட்டம் 31–12–2019 அனறு வமதகு ஆளுநர் 
அெர்்கைனால ஒப்புதல அளிக்கப்படடு தமிழநனாடு அைசு சிைப்பிதழில 
வெளியி்டப்பட்ட். எ்வெ, இநத நிறலயில, வதர்தல முடிநததும், 
முதல கூட்டம் முடிநதவு்டன சரியனாகிவிடும். ஆ்கவெ, இநத அெசைச் 
சட்டத்றத மனாறறுெதறகு ஏதுெனா்க வதனா்டர்நது ெருெதனால அதற் 
நிறைவெறறித் தருமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. அவதவபனானறு இநதக 
்கனால்கட்டத்தில எநதப் பணி்களுவம வதனாயவு அற்டயவிலறல. 
அற்த்துப் பணி்களும் சிைப்பனா் முறையில ந்டநதிருககினை். 
அெறறில சிறு உதனாைணத்றத மடடும் நனான வசனாலகினவைன. இநத 
Special Officer இருககும்வபனாது ந்கைனாடசி நிருெனா்கத் துறையில 
மடடும் 24 ஆயிைத்து 211 வ்கனாடி ரூபனாய மதிப்பில 41,546 பணி்கள் 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனாரின 
உத்தைவிறகிணங்க அறிவிக்கப்படடு, எடுக்கப்பட்ட பணி்களில, 
33,442 பணி்கள் முடிக்கப்படடுள்ை். அவதவபனால எஞ்சிய 8104 
பணி்கள் பலவெறு நிறல்களில முனவ்றை நிறலயில உள்ை். 

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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இனறைககு வசனற் மனாந்கைனாடசி, வபரூைனாடசி, ந்கைனாடசி  
இப்படி எலலனாெறறிலுவம பணி்கள் வதனாயவினறி ந்டநது 
வ்கனாண்டிருககினை். 

அவதவபனானறு, இனவ்னாரு Bill–ஐப் வபனாறுத்தெறையில, 
இனறைககு மறைமு்கத் வதர்தல. தமிழநனாடடில வசனற் உடப்ட 15 
மனாந்கைனாடசி்கள், 171 ந்கைனாடசி்கள், 528 வபரூைனாடசி்கள். மனாந்கைனாடசி 
வமயருக்கனா் வதர்தல, ந்கைனாடசி மறறும் வபரூைனாடசி தறலெருக்கனா் 
வதர்தல, மனாமனைம், ந்கைனாடசி மறறும் வபரூைனாடசி்களில மனை 
உறுப்பி்ர் வதர்தல நற்டவபறும் அவத வநைத்தில மனாந்கைனாடசி, 
ந்கைனாடசி மறறும் வபரூைனாடசி்களுக்கனா் வதர்தல, ்கடசி்களின 
அடிப்பற்டயில ந்டத்தப்படுகினை். சில மனாந்கைனாடசி்கள் மறறும் 
வபரூைனாடசி்கள் மனாமனைம் மறறும் மனை உறுப்பி்ர்்களின 
ஆதைவு, மனாந்கைனாடசி வமயருககு, ந்கைனாடசி மறறும் வபரூைனாடசித் 
தறலெருக்கனா் ஆதைவு முழுறமயனா்கக கிற்டக்கனாத ்கனாைணத்தி்னால 
மனாமனைங்கள் முறையனா்கச் வசயலப்டவிலறல எனறு அைசின 
்கெ்த்திறகுக வ்கனாண்டுெைப்பட்டது. மனாமனைம் மறறும் மனை 
உறுப்பி்ர்்களின ஆதைவு மனாந்கை வமயருககும், ந்கைனாடசி மறறும் 
வபரூைனாடசித் தறலெருககும் கிற்டககும்படசத்தில மனாமனைம் மறறும் 
மனைங்கள் சிைநத முறையில வசயலபடும் எனறு அைசு ்கருதுகிைது. 
அத்னால மனாமனைம் மறறும் மனை உறுப்பி்ர்்கைனால மறைமு்கமனா்க 
மனாந்கை வமயர், ந்கைனாடசி மறறும் வபரூைனாடசித் தறலெறைத் 
வதர்நவதடுப்பது மி்கவும் நனறம பயககும் எனறு அைசு ்கருதுகிைது. 
மனாந்கைனாடசி வமயர், ந்கைனாடசி மறறும் வபரூைனாடசித் தறலெர் 
தி.மு.்க. ஆடசிக ்கனாலத்தில 2006 ஆம் ஆண்டில மறைமு்கத் வதர்தல 
மூலமனா்கத் வதர்நவதடுக்கப்பட்ட்ர். வநைடித் வதர்தல மூலமனா்க 
வமயர்்கள் மறறும் தறலெர்்கள் வதர்நவதடுக்கப்படுற்கயில பலவெறு 
சிைமங்கறை அனுபெ ரீதியனா்கச் சநதிககினை சூழநிறல ஏறபடுகினைது. 
மி்கப் வபரிய பைப்பைவும், மக்கள் வதனாற்கயும் வ்கனாண்டுள்ை 
மனாந்கைனாடசி்கள், ந்கைனாடசி்களில வநைடியனா்க வமயர்்கள், தறலெர்்கள் 
வதர்நவதடுக்கப்படும்வபனாது ெனார்டு உறுப்பி்ர்்கறைக ்கனாடடிலும் 
வமயர்்கள், தறலெர்்கள் உயர்நதெர்்கைனா்கப் பனார்க்கப்படுகினை்ர். 
இதன ்கனாைணமனா்க இரு ெற்கயனா் அதி்கனாை அறமப்பு மறறும் 
சமச்சீைறை அதி்கனாைப் பைெல ஏறபடுகிைது. எ்வெ ஜ்நனாய்கத்தின 
உயிர் மூச்சனா்க விைஙகும் சம நிறலயில உள்ைெர்்கள் முதலெர் 
எனை அடிப்பற்டத் தத்துெம் வசயலிழநது வபனாகிைது. பலவெறு 
வபனாது மக்களுற்டய, பலவெறு குடியிருப்பு சங்கங்களுற்டய 

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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வ்கனாரிகற்க்கள் எலலனாம் ெநததன அடிப்பற்டயில,—நனான 
வ்கனாஞ்சம் சுருக்கமனா்கச் வசனாலலிவிடுகினவைன. 2006 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு ந்கைனாடசி திருத்தச் சட்டமுனெடிவு 31–8–2006 அனறு 
சட்டமனைத்தில நிறைவெறறியவபனாது அப்வபனாது உள்ைனாடசித் துறை 
அறமச்சைனா்க இருநத மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் 
வபைறிஞர் அண்ணனா அெர்்கள் இருநத ்கனாலம் ெறை மறைமு்கத் 
வதர்தல்கைனா்கத்தனான நற்டவபறறுள்ை் எனறு வதரிவித்துள்ைனார். 
வமலும், வமயர் ஒரு ்கடசிறயச் வசர்நதெைனா்கவும் அவதவபனால 
majority ஆ்க ெைககூடிய உறுப்பி்ர்்கள் வெறு ்கடசிறயச் 
வசர்நதெர்்கைனா்கவும் ெருகினை ்கனாைணத்தி்னால மக்களுற்டய 
அடிப்பற்ட பிைச்சிற்்கறை மக்கள் மனைக கூட்டத்தில றெத்து 
நிறைவெறை முடியனாத ஒரு சூழநிறலககு தள்ைப்படடுள்ைது. 
அத்னால மக்களுற்டய பிைச்சிற்்கள் வதக்கம் அற்டயககூடிய 
நிறலயில இருககினை ்கனாைணத்தி்னால, மறைமு்கத் வதர்தறல 
நிறைவெறறித் தை வெண்டும் எ் அெர் வ்கடடுகவ்கனாண்்டறத இஙவ்க 
நனான நிற்வு கூர்கினவைன. அவதவபனானறு, தறவபனாது பலவெறு 
மனாநிலங்களில மறைமு்கத் வதர்தல முறையிலதனான மனாந்கைனாடசி 
வமயர்்கள் வதர்நவதடுக்கப்படுகினை்ர். ஆநதிைப் பிைவதசம், 
்கர்நனா்ட்கனா, வமறகு ெங்கனாைம், மஹனாைனாஷ்டிைனா, அஸ்்ஸனாம், பீ்கனார், 
வ்கனாெனா, ஹரியனா்னா, ஒரிசனா, பஞ்சனாப், ைனாஜஸ்தனான, சிககிம், சண்டி்கர், 
டிலலி, வ்கைைனா, மத்திய பிைவதசம், அருணனாச்சல பிைவதசம் மறறும் 
வதலுங்கனா்னா வபனானை 18 மனாநிலங்களில வமயர்்கள் மறைமு்கத் 
வதர்தல மூலம்தனான வதர்வு வசயயப்படுகினை்ர். மனாமனைம் மறறும் 
மனை உறுப்பி்ர்்களில ஒருெர் வமயைனா்கவும், தறலெைனா்கவும் வதர்வு 
வசயயப்படும்வபனாது அெர் உறுப்பி்ரின வபைனாதைவு்டன சிைநத 
முறையில பணியனாறை ெனாயப்பு ஏறபடும் எனபதனால வமறகூறிய 
்கனாைணங்களுக்கனா்க மக்கள் பணி எனகினை ம்கத்தனா் வசறெ 
எள்ைைவும் பனாதிக்கப்ப்டனாமல வதனா்டர்நது நற்டவபறறு மக்களின 
ெனாழகற்கத்தைம் உயைவும் இநதச் சட்டத் திருத்தம் மி்கவும் அெசியம் 
எனபதனால இச்சட்டமுனெடிவிற் அற்ெரும் நிறைவெறறித் 
தரும்படி மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் மூலமனா்க 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கறைக வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 30 ெறை, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 30 ெறை சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிறப்கல 2–15

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ  
சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் 
 (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 6/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

[வபைறெத் தறலெர்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

 (ஊ) தமிழ்ேனாடு ேகரனாடசிைச் சட்டஙகள் (இரண்்டனாம் 
திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் (இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 7/2020), மனாண்புமிகு 
ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் 
(இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 7 /2020) @ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை 
வெண்டும்.”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 18 ெறை, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 18 ெறை சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ  
சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ந்கைனாடசியச் சட்டங்கள் 
(இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 7/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

[வபைறெத் தறலெர்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

 (எ) தமிழ்ேனாடு ஊரனாடசிகள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 8/2020), மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
8/2020), @ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இறதவயலலனாம் ஏறவ்க்வெ 
நீங்கள் வபசியனாகிவிட்டது. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி எஸ். 
விஜயதைணி அெர்்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இது ஊைனாடசி்களுக்கனா் சட்டம். அதுமடடுமலல, 
இப்வபனாது ஊைனாடசி்களுக்கனா் வதர்தல–நனான ெரிறச எண் 7 மறறும் 
8–திருத்தச் சட்டம் மறறும் இைண்்டனாம் திருத்தச் சட்டம் ஆகிய 
இைண்டினமீதும் வசனாலல விரும்புகிவைன. அதனாெது ஏறவ்க்வெ 

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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ஊைனாடசி்களுக்கனா் வதர்தல முடிெற்டநத சூழநிறலயில, இநத 
S.O. extension, முதல அறெ கூடியவு்டவ்வய ஒரு முடிவுககு 
வ்கனாண்டுெை வெண்டும் எனறு நனான நிற்ககிவைன. வமலும் 
அதறகுண்்டனா் extension–ககு அெசியம் ஏறப்டனாது. அறெ 
கூடியவு்டன எநத ஊைனாடசி மனைவமனா அலலது Union Chairman, 
இெர்்கள் பதவிவயறைவு்டன, S.O. extension–ககு அெசியம் ஏறப்டனாது. 
அெர்்களுககு அநத அறெறய ந்டத்துெதறகு முழு உரிறமயும் 
ெழங்கப்ப்ட வெண்டும். 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இலறல, நீங்கள் இநத Bill–ஐ 
தெைனா்கப் புரிநது வ்கனாண்டு வபசுகிறீர்்கள். அது அடுத்ததனா்க 
ெைககூடியது, இது அலல. சரி. அடுத்ததனா்க நீங்கள் வபச வெண்்டனாம், 
இப்வபனாது வபச வெண்டியறதப் வபசுங்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, சரி, அடுத்ததற்கனா்க எடுத்துகவ்கனாள்ளுங்கள். நனான இநத 
இைண்டுககும் வசர்த்துதனான வசனாலகிவைன. எனனுற்டய ்கருத்து 
7 மறறும் 8–இைண்டிறகும் extension–ஐப் வபனாறுத்தெறைககும் 
நனான mention வசயதுவிடுகிவைன. நீங்கள் இைண்ற்டயும் வசர்த்து 
நிறைவெறறிகவ்கனாள்ைலனாம். அநத ெற்கயில extension ..

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர், 
ஏழனாெது சட்டமுனெடிவில extension இலறல.

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, அடுத்த Bill. அடுத்து 8 ஆம் எண் Bill–ல ெருகிைது. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: சரி, நீங்கள் வசனாலெறதச் 
வசனாலலுங்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, நனான வசனாலலி முடித்துவிடுகிவைன. ஊைனாடசி எனறு 
எடுத்துவிட்டனார்்கள். ஆ்கவெ, அநத இைண்டிறகும் எங்களுற்டய 
்கருத்தனா்க இதற் எடுத்துகவ்கனாள்ளுங்கள். அநதநத ஊைனாடசித் 
தறலெர்்கள் பதவிவயறைவு்டன extension–ஐ முடிவிறகுக வ்கனாண்டு 
ெருெதற்கனா் சனாத்தியககூறு்கறை ஏறபடுத்த வெண்டும் எனறு 
்கனாஙகிைஸ் தைப்பில வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைனாம். 

[திருமதி எஸ். விஜயதைணி]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: இருங்கள். அடுத்த 
சட்டமுனெடிவில வபசலனாம், உட்கனாருங்கள். மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 4 ெறை, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 4 ெறை சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிறப்கல 2–20

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.
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ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
8/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 (ஏ) தமிழ்ேனாடு ஊரனாடசிகள் (இரண்்டனாம் திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
ஊைனாடசி்கள் (இைண்்டனாம் திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 9/2020), மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (இைண்்டனாம் 
திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 9/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஏ.பி. நநதகுமனார், என்வெனறு வசனாலலுங்கள். 

திரு. ஏ.பி. நந்ெகுைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, தனி அலுெலருற்டய பதவி நீடடிப்புக ்கனாலத்றத 
ஜூன 30 ஆம் வததிெறை நீடடித்திருககிைனார்்கள். வபருநதறலெர் 
்கனாமைனாஜர், மறைநத முதலெர் எம்.ஜி.ஆர்., தறலெர் ்கறலஞர், மறைநத 
அம்றமயனார் ஆகிவயனாருற்டய ்கனாலங்களில ஊை்க உள்ைனாடசித் 
வதர்தல்கறை ஒவை ்கட்டமனா்க ந்டத்தி முடித்திருககினைனார்்கள். 
ஆ்னால, பல ்கட்டங்கைனா்க அநதத் வதர்தறல நீங்கள் 
ந்டத்திகவ்கனாண்டிருககினறீர்்கள். விடுபட்ட 9 மனாெட்டங்களில 
ஒரு மனாெட்டம் எங்களுற்டய வெலூர் மனாெட்டம். இறதப் 
பனார்ககினைவபனாழுது, 2020 ஆம் ஆண்டு வதர்தல ஆண்்டனா்க மனாறி 
விடுவமனா எனகினை ஐயம் இருககினைது. ்கனாைணம், அதி்க சதவிகிதம் 
வெறறி வபறைது திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கம். 9 மனாெட்டங்களில 
இருக்கககூடிய ெனார்டு்களுககு ஒரு வதர்தல, ஊைனாடசிககு ஒரு 
வதர்தல, 5,000 ெனாககு்களுககு ஒரு வதர்தல, மனாெட்டத்திறகு ஒரு 
வதர்தல, எங்கள் மனாெட்டத்தில இருக்கககூடிய மனாந்கைனாடசிககு ஒரு 
வதர்தல எ் வதர்தல்கறை நீங்கள் ந்டத்துவீர்்கவைனா எனை ஓர் ஐயம் 
இருககிைது. ்கனாைணம், தனி அலுெலருககு ஆறு மனாத ்கனாலத்திறகு 
பதவிறய நீடடித்துத் தநதிருககினறீர்்கள். நனான, உங்கறைக 
குறிப்பிடடுக வ்கடடுகவ்கனாள்ெது, இநத அைறசக குறிப்பிடடுக 
வ்கடடுகவ்கனாள்ெது என்வெனைனால, நனாங்கள் வதனாகுதிப் பக்கம் 
வசனவைனாம் எனைனால, மி்கவும் சிைமமனா்க இருககினைது. ்கனாைணம், 
light எரியவிலறல, தண்ணீர் இலறல எனகினை பிைச்சிற்்கறை 
அதி்கமனா்க நனாங்கள் எதிர்வ்கனாள்கிவைனாம். 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள்  
Bill–னமீது வபச வெண்டும். தனி அலுெலர் பதவி ்கனால 
நீடடிப்றபப் வபனாறுத்தைவுககு ஏறவ்க்வெ நனான விரிெனா்கப் பதில 
வசனாலலிவிடவ்டன. அநத இைண்டு விஷயங்களுககும் வசர்த்துப் 
பதில வசனாலலியனாகிவிட்டது. இனனும் 9 மனாெட்டங்களில வதர்தல 
ந்டத்தப்ப்ட வெண்டியிருககிைது எனறு மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
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அெர்்கவை வசனான்னார்்கள். உள்ைனாடசித் வதர்தறல ந்டத்துெது 
தனி ஆறணயம். வதர்தறலப் பிரித்து ந்டத்துெது எலலனாம் 
அெர்்களுற்டய விதிமுறை்களுககுடபடடு, அெர்்கள் வசயகிைனார்்கள். 
அது தனி. அறதப் பறறி நீங்கள் ஒனறும் வசனாலலக கூ்டனாது. 
அவ்ெனாறு வதர்தறல ந்டத்த அெர்்களுககு எலலனா அதி்கனாைங்களும் 
இருககினை். அெர்்களுககு இருககினை அதி்கனாைத்திறகும், 
விதிமுறை்களுககும் உடபடடு அெர்்கள் வசயகிைனார்்கள். இதில 
ந்டக்கனாதறதப் பறறி, மனாந்கைனாடசிககுத் வதர்தல ந்டத்துவீர்்கைனா, 
எனபது பறறிவயலலனாம் வபசவெண்டிய அெசியம் இலறல. ஆ்கவெ, 
இறதப் வபனாறுத்தெறையில S.O. எதற்கனா்க, தனி அலுெலர் எதற்கனா்க 
எனபது பறறி வதளிெனா்க, விைக்கமனா்க மூனறு பக்கங்கள் அைவிறகு 
நனான பதில வசனாலலிவிடவ்டன. அறதப்வபனால, மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர், அண்ணன அெர்்கள் வபசும்வபனாது 
உள்ைனாடசி்களில விைககு்கள் எரிெதிலறல எனை ஒரு ்கருத்றதச் 
வசனான்னார்்கள். வதரு விைககு்கறைப் வபனாறுத்தைவுககு நனாம் LED 
lights–ஐப் வபனாருத்தியிருககிவைனாம். கிட்டத்தட்ட ெரு்டத்திறகு ரூ.400 
வ்கனாடி அைவிறகு மினவசமிப்பு ஏறைப்படடுள்ைது. இத்திட்டம் 
2013–2014 ஆம் ஆண்டில மனாண்புமிகு புைடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்கைனால வபைறெ விதி 110–னகீழ அறிவிக்கப்பட்டது. அதிலும், 
இதுவபனானை சில complaints ெருகினை் எனபதன அடிப்பற்டயில 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்சர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கள் ஒவ்வெனாரு மனாெட்ட ஆடசித் தறலெறையும் ெைச்வசனாலலி 
அஙகிருககினை சூழநிறல்கறைப் வபனாறுத்து, எங்கறைவயலலனாம், 
Senior Ministers–ஐயும் ெைச்வசனாலலி, அறதப்பறறி தனியனா்கக ்கெ்ம் 
வசலுத்தி, அதற்கனா்க இனனும் பலவெறு திட்டங்கறைச் வசயலபடுத்தி 
ெருகிைனார்்கள். எலலனா இ்டங்களிலும், எலலனாக ்கனாலங்களிலும் 10 
சதவிகிதம், 12 சதவிகிதம் ெறையில வதரு விைககு்கள் எரியனாமல 
இருககும். அதி்கமனா்க power ெநதனாலும் சரி அலலது ஏதனாெது ஒரு 
பிைச்சிற் எனைனாலும் எரியனாமல வபனாகும். இனறைககு அநத lights–ஐ 
supply வசயயககூடிய ஒப்பநததனாைர்்களி்டம் கிட்டத்தட்ட ஐநது 
ஆண்டு்களுககு warranty ெனாஙகிக வ்கனாடுத்திருககிவைனாம். இெறறில 
ஏதனாெது பழுது ஏறபட்டனால, அெர்்களுற்டய வசனாநதப் பணத்திவலவய 
அெறறைச் சரி வசயய வெண்டுவமனறு வசனாலலியிருககிவைனாம். 
இதுவபனானை புதிய சட்டங்கறைவயலலனாம் மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அைசு வ்கனாண்டு ெநதிருககிைது. ஆ்கவெ, இநதப் 
பிைச்சிற்்கள் எஙகிருநதனாலும் சரி வசயயககூடிய அைவிறகு 
நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கவை ஒவ்வெனாரு 
மனாெட்ட ஆடசித் தறலெறையும் அனுப்பி, அலுெலர்்கறை அனுப்பி, 

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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தனிக கூட்டங்கள் ந்டத்தி, அஙகிருக்கககூடிய பலவெறு பணி்கள், 
வதரு விைககு்கள் மடடுமலல; பலவெறு பணி்கறைச் வசயயச் 
வசனாலலியிருககிைனார்்கள். இதுெறையில அதுமனாதிரி யனாரும் ஆயவு 
வசயததிலறல. ஒவ்வெனாரு மனாெட்டத்திலும், மனாெட்ட ஆடசித் 
தறலெர் அெர்்கள் தறலறமயில வபனாது ஆயவு ந்டத்தப்படுகிைது. 
அதுவபனால, ஒவ்வெனாரு மனாெட்டமனா்க அற்ெறையும் அறழத்து 
ஆயவு வசயது, தறவபனாது ந்டெடிகற்க எடுக்கச் வசனாலலியிருககிைனார்்கள். 
இதுவபனானை பிைச்சிற் எஙகிருநதனாலும் உ்ட்டியனா்க மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு ந்டெடிகற்க எடுககும் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாண்டு, இநதச் சட்டமுனெடிறெ நிறைவெறறித் 
தருமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. ஏவ்னைனால, இெறறிறவ்கலலனாம் 
ஏறவ்க்வெ நனான பதிறல விைக்கமனா்கச் வசனாலலிவிடவ்டன. 
எ்வெ, இநதச் சட்டமுனெடிறெ நிறைவெறறித் தருமனாறு 
வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

பிறப்கல 2–25

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள், என்வெனறு வசனாலலுங்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, Special officer extension குறித்த பிைச்சிற்வயலலனாம் 
எதறகு. ஒரு ெரியில வசனாலலுங்கள், ஜ்ெரி 28 ஆம் வததியனறு 
announce பண்ணப்வபனாகிவைனாம். பிப்ைெரி 18 உங்களுககு வதர்தல 
எனறு வசனாலலிவிடுங்கள், வதர்தல முடிநதுவபனாயவிட்டது. 
அலலது வபரூைனாடசி்கள், ந்கைனாடசி்களுகவ்கலலனாம் பிப்ைெரி 19 
ஆம் வததியனறு வதர்தல எனறும் 28 ஆம் வததியனறு அறிவிப்பு 
வசயயப்படும் எனறு வசனாலலுங்கள்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் 
மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை 
அறமச்சர் அெர்்களுற்டய தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது. 

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 

[திரு. எஸ்.பி. வெலுமணி]
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சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3 சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ஊைனாடசி்கள் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
9/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ந்கைனாடசி 
நிருெனா்கம் மறறும் ஊை்க ெைர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசயலனாக்கத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

 (ஐ) தமிழ்ேனாடு மீனெளப் பல்கறைக்கழக (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
மீனெைப் பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 2/2020), மனாண்புமிகு மீன ெைம் 
மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு மீனெைப் பல்கறலக்கழ்க 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 2/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்  
திரு. உ. மதிெனாணன அெர்்கள், வசனாலலுங்கள்.

திரு உ. ைதிவாைன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதச் சட்டத்றதப் வபனாறுத்த அைவில தமிழநனாடு மீன 
ெைப் பல்கறலக்கழ்கம் எனபதன வபயறை மனாறறி, மனாண்புமிகு 
முன்னாள் முதலறமச்சர் மறைநத அம்றமயனார் அெர்்களின 
வபயறைச் சூடடுெதனா்க வதரிவித்திருககிைனார்்கள். எங்கறைப் 
வபனாறுத்தெறையில, இதில மனாறுபட்ட ்கருத்து ஏதும் இலறல. ஆ்னால 
ஒரு வசயதிறய இநத அறெககு நனான வசனாலலவெண்டியிருககிைது. 
1981–1982 ஆம் ஆண்டில, தமிழநனாடடில ்டனாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் 

[வபைறெத் தறலெர்]

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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அெர்்கள் முதலறமச்சைனா்க இருநத வநைத்திலதனான எங்கள் திருெனாரூர் 
அைசு ்கறலக ்கலலூரிககு தறலெர் ்கறலஞருற்டய வபயர் 
இ்டம்வபறறிருநதது. ஆ்னால, அனறைககு அநதப் வபயறை மனாறறி, 
தறலெர் ்கறலஞருற்டய வபயர் ெநதுவி்டக கூ்டனாவதனபதற்கனா்க. 
திரு.வி.்க. அைசு ்கறலக ்கலலூரி எனறு வபயறை மனாறறி்னார்்கள். 
நனான அறத ஒப்பிடடுச் வசனாலெதறகுக ்கனாைணம், எங்கறைப் 
வபனாறுத்த ெறையில, ஓர் அைசின வ்கனாள்ற்க முடிறெ எனறைககும் 
ஏறறுகவ்கனாள்ைககூடியெர்்கைனா்கத்தனான, இதுவபனானை முடிவு்கறை 
ஏறறுகவ்கனாள்ைககூடியெர்்கைனா்கத் தனான இருககிவைனாம் எனபறத 
நனான இநத அறெயில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

அடுத்து, சட்டமுனெடிறெப் வபனாறுத்தெறையில, அைசினுற்டய 
நிதி உதவி வபைககூடிய ஒரு பல்கறலக்கழ்கம் எனை ்கனாைணத்தனால, 
வெநதருககும் துறண வெநதருககும் உள்ை அதி்கனாைத்றத அைசனாங்கவம 
எடுத்துகவ்கனாள்கிைது. ஒரு பல்கறலக்கழ்கம் எனகிைவபனாது தனி 
அதி்கனாைம், தனி முடிவெடுக்க வெண்டும். படிப்பிற்கனா் ்கலவித் 
திட்டங்கறைப் வபனாறுத்தெறையில பல்கறலக்கழ்க வெநதவைனா 
அலலது துறண வெநதவைனா அெர்்கள் தனனிச்றசயனா்க முடிவெடுக்க 
வெண்டிய அதி்கனாைத்றதத்தனான நீங்கள் வ்கனாடுக்க வெண்டுவமவயனாழிய 
நிதி ஒதுககீடு வசயத ்கனாைணத்தி்னால, வெநதருககும் துறண 
வெநதருககும் உள்ை அதி்கனாைத்றத அைசனாங்கம் எடுத்துகவ்கனாள்ெது 
சரியனா்க இருக்கனாது. 

இனவ்னானறு Selection Panel. ஒரு துறண வெநதறைத் 
வதர்நவதடுப்பதறகு, அைசனாங்கத்தினுற்டய பிைதிநிதி, Government 
Nominee ஒருெறை நீங்கள் நியமிப்பதனா்கச் வசனாலகிறீர்்கள். அவ்ெனாறு 
அைசனாங்கம் ஒரு பிைதிநிதிறய நியமிககிைவபனாது அெருற்டய தகுதி 
என்ெனா்க இருக்க வெண்டும்? இனறைககு நனா்கப்படடி்த்தில 
Fisheries University இருககிைது. அஙகுள்ை ந்கைச் வசயலனாைறைவயனா 
ஒனறியச் வசயலனாைறைவயனா பிைதிநிதியனா்க நீங்கள் நியமிககிறீர்்கள் 
எனைனால, அநதப் பல்கறலக்கழ்கத்தினுற்டய நிறல என்ெனா்க 
இருககும் எனறு நனான வதரிநதுவ்கனாள்ை விரும்புகிவைன. எ்வெ, 
இநதச் சட்டமனா்து, அைசனாங்கத்தினுற்டய பிைதிநிதி–ஒரு குழு 
அறமககிவைனாம் எனைனால, Search Committee–ஐ விடுங்கள், 
Selection Committee–ஐ நியமிககும்வபனாது, அதறவ்கனறு சில 
ெறைமுறை்கள் இருககினை். அநத ெறைமுறை்கறை மீறிவி்டக 
கூ்டனாது எனபதற்கனா்கதனான ஓர் அைசனாங்கப் பிைதிநிதி நியமிக்கப்ப்டக 
கூ்டனாது, இனவ்னானறு, அதி்கனாைத்றதப் வபனாறுத்த அைவில, 
வெநதருககும் துறண வெநதருககும் உள்ை அதி்கனாைத்றத 

[திரு. உ. மதிெனாணன]
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அைசனாங்கவம எடுத்துகவ்கனாண்்டனால, அது எநத அைவிறகுச் 
வசம்றமயனா்க இருககும் எனபறத புரிநதுவ்கனாள்ெதற்கனா்கத்தனான 
திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்றத வபனாறுத்தைவு இநத திருத்தத்றத 
ஆைம்ப நிறலயிவலயும், நிறைவெறறுகிை நிறலயிவலயும் எதிர்த்து 
அமர்கிவைன. நனறி, ெணக்கம். 

பிறப்கல 2–30

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு மீன ெைம் மறறும் 
பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மனாண்புமிகு இதய வதயெம் புைடசித் தறலவி 
அம்மனா அெர்்கள், தமிழநனாடு மீன ெை பல்கறலக்கழ்கத்றதக 
வ்கனாண்டுெநதவபனாது, அப்வபனாது மீன ெை பல்கறலக்கழ்கமனா்க 
அதன வபயர் இருநதது. 20–9–2017 அனறு நனா்கப்படடி்ம் 
மனாெட்டத்தில நற்டவபறை ்டனாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூறைனாண்டு 
விழனா வ்கனாண்்டனாட்டத்தினவபனாது, மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் 
அெர்்கைனால, தமிழநனாடு மீன ெை பல்கறலக்கழ்கத்தின வபயைனா்து 
இதய வதயெம் ்டனாக்டர் புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய 
வபயரில இயஙகும் எனகினை அநத அறிவிப்பிற்யடுத்து, ஓர் 
அைசனாறண வபனா்டப்பட்டது. அநத அைசனாறணககு வசயலெடிெம் 
வ்கனாடுககும் ெற்கயில சட்டத் திருத்தம் வ்கனாண்டுெைப்பட்டது. இது 
ஒனறு. 

இைண்்டனாெது, மீன ெை பல்கறலக்கழ்கத்தில, ஆயவும், 
விசனாைறணயும் அைசு வமறவ்கனாள்ளுதல. இது ஒனறும் புதிது 
கிற்டயனாது. இது ஏறவ்க்வெ Anna University–ல இருககிைது, Tamil 
Nadu Open University Act–ல இருககிைது, Annamalai University–
யிலும் இருககிைது. இது ெழக்கமனா்க எலலனா University–்களிலும் 
இருப்பதுதனான. Tamilnadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University–
யிலும் வ்கனாண்டுெநதுள்வைனாம். 

மூனைனாெது, Search Committee–ல Government nominee 
நியம்ம் வசயயப்படுெது குறித்தது. இது எங்களுற்டய 
University–ககு மடடும் பிைச்சிற் கிற்டயனாது. இதுவும் Tamil Nadu 
Veterinary and Animal Sciences University Act, 1989, Periyar 
University Act, 1997, Annamalai University Act, 2013, எலலனாப் 
பல்கறலக்கழ்கங்களிலும் Search Committee–ககு அைசு சனார்பில 

[திரு. உ. மதிெனாணன]
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ஒரு nominee நியமிக்க வெண்டுவமனை அநத வ்கனாடபனாடற்ட 
பினபறறிதனான மீன ெை பல்கறலக்கழ்கத்திறகு, அம்மனாவின வபயரில 
இருககினை பல்கறலக்கழ்கத்திறகும் நற்டமுறைப்படுத்துகிவைனாம். 

நனான்கனாெதனா்க, துறண வெநதறை நியமிப்பதற்கனா் 
்கலவித் தகுதி்கறை ெறையறைப்படுத்துெது குறித்தது. இது 
ஒனறும் புதிது கிற்டயனாது. இநதப் பிரிவும் ஏறவ்க்வெ, 
எலலனாப் பல்கறலக்கழ்கங்களிலும் இருககினைது. குறிப்பனா்க, 3 
பல்கறலக்கழ்கங்கங்கறைச் வசனாலகிவைன. Tamil Nadu Veterinary 
and Animal Sciences University Act, 1989, Periyar University Act, 1997 
and Tamil Nadu Physical Education and Sports University Act, 2004 
எலலனா University–யிலும் இருககிை ெழக்கமனா் நற்டமுறை்கறைப் 
பினபறறித்தனான மீன ெை பல்கறலக்கழ்கத்திலும் இநதத் திருத்தம் 
வமறவ்கனாள்ைப்பட்டது. எ்வெ, இது ஒரு வபரிய விஷயவம இலறல. 
இறத எதற்கனா்க object வசயதீர்்கள் எனறு வதரியவிலறல. வெறறு 
கிை்கத்திலிருநது புதிய விஷயத்றத இஙவ்க நனாங்கள் வசர்க்கவிலறல. 
அறதத் வதரிநதுவ்கனாள்ளுங்கள். 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு மீன ெைம் மறறும் 
பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 7 ெறை, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 7 ெறை சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

[திரு. டி. வஜயககுமனார்]



 721அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு சசய்்தல்)

2020 ஜன்வரி 9]

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ  
சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் 
தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)
மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)
ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.
ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு மீன ெைம் மறறும் பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் 
சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயக்குைார்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு மீன ெைப் பல்கறலக்கழ்க 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 2/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு மீன ெைம் மறறும் 
பணியனாைர் மறறும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)
மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)
ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.
ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

 (ஒ) தமிழ்ேனாடு ்டனாக்்டர் அம்நபத்கர் சட்டப் பல்கறைக்கழக 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  
எண் 10/2020), மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் மறறும் 
சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

[வபைறெத் தறலெர்]
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ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் 
பல்கறலக்கழ்க (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 10/ 2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சுதர்ச்ம், என் வசனாலலுங்கள். 

திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 
இநதத் திருத்தச் சட்டத்றத முறறிலும் முைண்பனா்டனா் சட்டமனா்க 
நனான ்கருதுகிவைன. இப்வபனாதுள்ை நிறல என்வெனைனால, 
சட்டக ்கலலூரி முதலெர், சட்டக ்கலலூரி வபைனாசிரியர், Law 
Department–ன Deputy Secretary ஆ்க இருககிைெர்்கள்தனான 
Registrar–ஆ்க ெை முடியும் எனை ஒரு நிறலறம. ஆ்னால, 
இநதத் திருத்தச் சட்டம் யனாறைக வ்கனாண்டு ெருகிைவதனைனால, 
சனாதனாைணமனா்க M.L. படித்தெர்்கள், அனுபெம் இலலனாதெர்்கறைவய 
நியமிக்கலனாம் எனறிருககிைது. அதுமடடுமலல, ஏறவ்க்வெ, 
எலலனாப் வபைனாசிரியர்்களுககும், துறண வபைனாசிரியர்்களுககும் Ph.D. 
்கட்டனாயமனா்க இருக்க வெண்டுவமனறு UGC ெலியுறுத்தியிருககினைது. 
இநத அைசனாங்கத்தனால நியமிக்கப்படடிருககினை Assistant 
Professor–ககுகூ்ட Ph.D., இருக்க வெண்டுவமனறு 
்கட்டனாயப்படுத்தப்படடிருககிைது. அதறகு Ph.D. holders–ம் apply 
வசயதிருககிைனார்்கள். ஆ்னால, இதறகு முறறிலும் முைண்பனா்டனா்க, 
சனாதனாைண M.L. படிப்பு படித்தெர்்கள், 55 சதவிகிதம் இருககிைெர்்கள் 
Registrar ஆ்க ெைலனாம் எனறு இநதச் சட்டத்றதக வ்கனாண்டு 
ெநதிருககிறீர்்கள். ஒரு Registrar எனபெர் எலலனாத் திைறம்கறையும், 
நிருெனா்கத் திைறம்கறையும் வ்கனாண்டு அனுபெம் ெனாயநதெைனா்கவும் 
இருக்க வெண்டும். “A” பிரிவில 55 சதவிகிதம் வபறை M.L. 
படித்தெர்்கள் இருக்கலனாம் எ் இருககிைது. அெர்்கள் எத்தற் 
ெரு்டங்கள் அனுபெம் வபறைெர்்கைனா்க இருக்க வெண்டுவமனறு 
இநதச் சட்டத்தில வசனாலலவும் இலறல, ெலியுறுத்தவுமிலறல.

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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 பிறப்கல 2–35

அடுத்து, other Universities–லிருநது ெரும் நபர்்கறைக கூ்ட 
appoint வசயயலனாம் எ் இருககிைது. இநத Registrar பதவிககு 
ெருகிைெர்்கள் சட்டம் வதரிநத நபைனா்க இருநதனாலதனான நனைனா்க 
இருககும். சட்டம் வதரியனாத நபர்்கள் பல்கறலக்கழ்கங்கறை 
சரிெை நிருெகிக்க முடியனாது. ்கனாைணம் என்வெனைனால, இநத 
University–ககு for and against, a suit அலலது case ஏதனாெது 
வபனா்டப்பட்டனால, Registrar தனான அநத case–க்கனா்க எலலனா 
plaintiff–லும் ற்கவயழுத்தி்ட வெண்டும். சட்டம் வதரிநத நபர்்கைனா்க 
இருநதனால ெசதியனா்க இருககும். வமலும், other Universities–லிருநது 
ெரும் நபர்்கறைககூ்ட நியமிக்கலனாம் எனறிருககிைது. 1996, 1998 
ஆம் ஆண்டு்களில எங்கள் ஆடசி்கனாலத்தில தனான இநதச் சட்டம் 
வ்கனாண்டுெைப்பட்டது. அநதச் சட்டத்தில ratification ஆ்க Law 
Department இருக்கலனாம் எனறிருககிைது. அதிலும்கூ்ட இப்வபனாது 
பிைச்சிற் இருககிைது. சட்டத் துறையின Additional Secretary 
Cadre–ல வ்கனாண்டுெை வெண்டுவமனபது எங்களுற்டய திைனாவி்ட 
முனவ்றைக ்கழ்கத்தின ்கருத்தனாகும். ஆ்கவெ, இநதச் சட்டத்றத 
நனாங்கள் முழுறமயனா்க எதிர்ககினவைனாம்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத்  
தறலெர் அெர்்கவை, ்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் பல்கறலக்கழ்க 
சட்டத் திருத்தம் எனபது, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
வசனான்து வபனானறு, ஏறவ்க்வெ இருககினை விதி்களினபடி, அதில 
வதர்வு வசயயப்படுபெர்்கள் யனாருககும் விலககு அளிக்கப்ப்டவிலறல. 
கூடுதலனா்க, இநதச் சட்டப் பல்கறலக்கழ்கத்தின பதிெனாைர் 
பதவி்களுககு முறையனா் ஆட்கள் கிற்டக்கவிலறல எனபது 
ஒரு ்கனாைணம். இைண்்டனாெது ்கனாைணம், இஙகு UGC–ஐப் பறறி 
வசனாலலியிருககிைனார். UGC–ல வசனாலலப்படடிருககிை விதி்கறை 
இநதச் சட்டமுனெடிவிவல வசர்த்து, வ்கனாண்டுெைப்படடிருககிைது. 
மறவைனானறு, Senate–ல pass வசயயப்பட்டது. மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் நீதிமனைத்திறகுச் வசனைனால என்ெனாகும் 
எனறு வ்கடடிருநதனார். இநத Senate–ல, உயர் நீதிமனைத்தின மூத்த 
நீதிபதி்களும் இருககினைனார்்கள். அெர்்கள் இதற் தீர்மனா்மனா்க 
நிறைவெறறி அைசி்டம் இநதச் சட்டத் திருத்தத்றதக வ்கனாண்டு ெை 
வெண்டும். தகுதியுற்டய பதிெனாைர்்கள், பல்கறலக்கழங்களுககு 

[திரு. எஸ் சுதர்ச்ம்]
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நியம்ம் வசயயப்ப்ட வெண்டும் எனை நலல வநனாக்கத்திலதனான 
இநதச் சட்டத் திருத்தம் வ்கனாண்டு ெைப்படடிருககிைது. 
ஏறவ்க்வெ உள்ை விதி்களினபடி பனார்த்தனால, தகுதியுற்டய 
நபர்்கள் கிற்டக்கவிலறல எனை ்கனாைணத்தி்னாலதனான, கூடுதலனா் 
விதி்கறை இதில வசர்த்திருககிவைனாம். ஏறவ்க்வெ இருககிை விதி்கள் 
உடப்ட, துறணப் பதிெனாைர் உறுப்பி்ர் வசனான்துவபனால 55 
சதவிகிதம் தகுதியுற்டய—P.G. படித்தெர்்கள்தனான. அதுமடடுமலல 
15 ஆண்டு்கனாலம் நிருெனா்க அனுபெம் வபறறிருக்க வெண்டும். 8 
ஆண்டு்கள் துறணப் பதிெனாைைனா்கவும் பணியனாறறிருக்க வெண்டும். 
வெறு பல்கறலக்கழ்கத்தில பணிபுரிநது, நிருெனா்கத்தில அனுபெம் 
வபறைெர்்கறை இநத Registrar பதவிககு apply வசயயலனாம் 
எனபதுதனான விதி. 

அதுமடடுமலல, சட்டக ்கலலூரி்களில முதலெைனா்க மூனறு 
ஆண்டு்கனாலம் பணிபுரிநதிருநதனால இநத பதிெனாைர் பதவிககு 
apply வசயயலனாம் எனறு விதியில திருத்தம் வசயயப்படடிருககிைது. 
இதில வெறு எநத வநனாக்கமும் இலறல. தகுதியுற்டயெர்்கறை 
சட்டப் பல்கறலக்கழ்கத்திறகு நியமிக்க வெண்டுவமனை ஒரு 
நலல வநனாக்கத்வதனாடுதனான இநதச் சட்டத் திருத்தம் வ்கனாண்டு 
ெைப்படடிருககிைது. இநதச் சட்டமுனெடிறெ நிறைவெறறித் 
தருமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம்,  
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர்  
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3 சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

[திரு. சி.வி. சண்மு்கம்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநடு ்டனாக்டர் அம்வபத்்கர் சட்டப் 
பல்கறலக்கழ்க சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 10/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம்,  
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர்  
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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 (ஓ) தமிழ்ேனாடு நீக்கைவு வசயதல் சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
நீக்கைவு வசயதல சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 11/2020), மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் 
மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நீக்கைவு வசயதல சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 11/2020)@ ஆயவுககு 
எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி அெர்்கள்.

பிறப்கல 2–40

திரு. ே. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, மி்கவும் பழறமயனா்தனா்க மறறும் ெழக்கத்தில 
இலலனாமல வபனாயிருககிை சட்டங்கறையும் நீக்கைவு வசயெதற்கனா் 
சட்டமுனெடிறெ, மனாநில சட்ட ஆறணயத்தின பரிநதுறையினவபரில 
இஙகு வ்கனாண்டு ெநதிருககிறீர்்கள். அதற்கனா்க வதரிவிக்கப்படடுள்ை 
்கனாைணங்கறை நனான படித்துப் பனார்த்வதன. இறத திைனாவி்ட 
முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பில எதிர்ககிவைன. ்கனாைணம், அெறறைப் 
படித்துப் பனார்த்தவபனாது, அதி்கனாை ெைம்பு எதற்யும் மீடவ்டடுத்தல, 
அலுெல்கம், பழக்கெழக்கம், வபனாறுப்பு, உரிறம, உரிறமமூலம், 
சலுற்க, தற்ட, விலககு, பயனபடுத்துதல, வசயவதனாழில, நற்டமுறை 
ஆகிய எதுவுவம இநதச் சட்டத்தனால பனாதிப்பிறகுள்ைனா்கனாது எனறு 
இநத சட்டமுனெடிவில வதரிவிக்கப்படடுள்ைது. இப்படி எதுவுவம 
பனாதிப்பிறகுள்ைனா்கனாது எனறு வசனாலலப்படும்வபனாது, இநத நீக்கைவு 
சட்டத்றதக வ்கனாண்டுெருெதற்கனா் அெசியம் ஏன ஏறபட்டது 
எ் நனான வ்கட்க விரும்புகிவைன. வமலும், மத்திய அைசு சமீபத்தில 
பலவெறு திருத்தச் சட்டங்கறைக வ்கனாண்டு ெநதிருககிைது. 

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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அப்படி மத்திய அைசனால வ்கனாண்டுெைப்படடிருககினை திருத்தச் 
சட்டங்களில ஏவதனும் இதில இ்டம் வபறறிருககிைதனா எனபறத 
நனான அறிய விரும்புகிவைன. எ்வெ, இநதச் சட்டமுனெடிவிற் 
வசயலெடிெமனாககுெதறகு விறழகினை இநத முடிறெ நனான 
திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பில எதிர்த்து, அமர்கிவைன. 
நனறி, ெணக்கம்.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இநதச் சட்டமுனெடிவில, ஆஙகிவலயர்்கள் 
்கனாலத்தில வ்கனாண்டுெைப்பட்ட சட்டங்கள் மறறும் அதற்த் 
வதனா்டர்நது வ்கனாண்டு ெைப்பட்ட சட்டங்கள், தறவபனாது ெழக்கத்தில 
இலலனாத சட்டங்கள், ்கனாலனாெதியனா் சட்டங்கள் உள்ப்ட இப்படி 
பலவெறு சட்டங்கள் இருககினை். சில சட்டங்கள் இப்வபனாதும் 
இருககினை். அநதச் சட்டங்களில பலவெறு உடபிரிவு்கறை 
உள்ை்டககி பலவெறு புதிய சட்டங்கள் உருெனாக்கப்படடிருககினை். 
இவ்ெனாறு புதியதனா்க சட்டங்கள் உருெனாக்கப்படடுவிட்டதனால 
வதறெயறை பிரிவு்கறை நீககுெதும், ஏறவ்க்வெ இருககினை 
சட்டங்கறை அலசி, ஆைனாயநது இனறைககு இருக்கககூடிய ்கனால 
சூழநிறலகவ்கறப அநதச் சட்டங்கறைப் பயனபடுத்த வெண்டுமனா, 
வெண்்டனாமனா எனபறத ஆைனாயநதும், அது பய்றறிருநதனால 
அறத நீககுெதறகு அைசுககு அறிகற்க அளிப்பதும்தனான மனாநில 
சட்ட ஆறணயத்தினுற்டய பணி்கைனாகும். ஆைனாயெது எனைனால 
தனனிச்றசயனா்க ஆைனாயெது இலறல. அற்த்துத் துறை சனார்நத 
சம்பநதப்பட்ட துறை அதி்கனாரி்கவைனாடு ்கலநதனாவலனாசித்து, 
தீை விசனாரித்து, ஆைனாயநது மனாநில சட்ட ஆறணயம் அைசிறகு 
பரிநதுறை வசயயும். அறத ஏறறு, வதறெயறை, ்கனாலனாெதியனா் 
சட்டங்கறை நீககுெதறகுத்தனான அைசு இநதச் சட்டமுனெடிறெ 
வ்கனாண்டு ெநதிருககிைது. குறிப்பனா்கச் வசனாலல வெண்டுவமனைனால, 
Tamil Nadu General Sales Tax Act, VAT Act 2006 ஆம் ஆண்டு 
வ்கனாண்டுெைப்பட்டவு்டன அது ்கனாலனாெதியனாகிவிட்டது. ஆ்னால, 
அநதச் சட்டம் இனறைககும் இருககிைது. Tamil Nadu General 
Sales Tax Act இனறைககும் இருககிைது. 2006 ஆம் ஆண்டு VAT 
Act வ்கனாண்டுெைப்பட்டவு்டன Tamil Nadu General Sales Tax 
Act ்கனாலனாெதியனாகிவிட்டது. ஆ்னால, அநதச் சட்டம் இனறைககும் 
இருககிைது. அநதச் சட்டத்றத நீக்க வெண்டுமனா? இலறலயனா? 

[திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ைவி]
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்கனாலனாெதியனா் சட்டத்றத றெத்துகவ்கனாண்டு தறவபனாது என் 
வசயெது? 1878 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கனாப்பிக வ்கனாடற்ட திருடடுத் 
தடுப்புச் சட்டம் எனை ஒரு சட்டம் குறித்து சட்டமுனெடிவில 
வ்கனாடுக்கப்படடுள்ைது. அநதச் சட்டத்றத மனாண்புமிகு தமிழ 
ெைர்ச்சித் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்தனான வசனான்னார்்கள். அது, 
1878–ல இயறைப்பட்ட சட்டம். இனறுெறை அது இருககிைது. அது 
நீக்கப்ப்டவிலறல. இப்படி வதறெயறை, இனறைய சூழநிறலககு 
வதறெயறை சட்டங்கறை நீககுெதுதனான இதனுற்டய பணியனாகும். 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள், 12 வநனாக்கங்கறைச் சுடடிக்கனாடடி 
அநத வநனாக்கங்களுககு இநதச் சட்டத்தனால பனாதிப்பு ஏறப்டனாதவபனாது 
ஏன இநதச் சட்டமுனெடிவிற்க வ்கனாண்டுெை வெண்டுவமனறு 
வ்கட்டனார்்கள். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள், தெைனா்கப் 
புரிநதுவ்கனாண்டுள்ைனாைனா எனபது எ்ககுத் வதரியவிலறல. நனான 
ஒரு முறை அறத படித்துக ்கனாடடுகிவைன. மி்கவும் பழறமயனா்தனா்க 
மறறும் ெழக்கத்தில இலலனாமல வபனாயிருககிை சட்டங்கறை 
நீககுகினைவபனாது, ஏறவ்க்வெ இருநத அநதச் சட்டத்தினமூலம் 
வபைப்பட்ட நனறம்கள், அநதச் சட்டங்களின ெனாயிலனா்க வபைப்பட்ட 
உரிறம்கள், அதனமூலம் வபைப்பட்ட அற்த்து சலுற்க்கள் 
எறதயும் பனாதிக்கனாது. மி்கவும் பழறமயனா்தனா்க மறறும் ெழக்கத்தில 
இலலனாமல வபனாயிருககிை சட்டங்கள் நீக்கப்படுெதனால யனாருககும் 
எநதவித பனாதிப்பும் ஏறப்டனாது எனபது வதளிவுபடுத்தப்படடிருககிைது. 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு ஒருமுறை நனான படித்துக 
்கனாடடுகிவைன. 

பிறப்கல 2–45

“This Act shall not affect the validity, invalidity, effect or 
consequences of anything already done or suffered, or any right, 
title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, 
or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release 
or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, 
claim or demand, or any indemnity already granted, or the 
proof of any past act or thing” ஏறவ்க்வெ, இநதச் சட்டத்தின 
மூலமனா்கப் வபைப்பட்ட அற்த்து உரிறம்களும், இநதச் 
சட்டத்திற் நீககுெதனால எநதவிதமனா் பனாதிப்பும் ஏறப்டனாது 
எனறுதனான சட்டத்தில வதளிெனா்கச் வசனாலலப்படடிருககினைது. 
ஆ்கவெ, இனறைய ்கனால்கட்டத்திறகு வதறெயறை ்கனாலனாெதியனா் 
சட்டங்கறை நீககுெதற்கனா்கத்தனான சட்ட ஆறணயத்தினுற்டய 

[திரு. சி.வி. சண்மு்கம்]
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பரிநதுறை இனறைககு றெக்கப்படடிருககினைது. இநதச் சட்ட 
ஆறணயம், இனறைககு உச்ச நீதிமனைத்திலிருநது ஓயவுவபறை 
நீதியைசர் திரு. நனா்கமுத்து அெர்்கள் தறலறமயில இயஙகி, அெர் 
வபனாறுப்வபறை இநத இைண்்டறை ஆண்டு்கனாலத்தில மடடும், 
இனறைககுக வ்கனாடுக்கப்படடிருககினை 152 சட்டங்கறை  
நீக்கைவு வசயெதறகு பரிநதுறை வசயதிருககினைனார். ஏறவ்க்வெ, 
எலலனாம் வசர்த்து வமனாத்தம் 440 வதறெயறை ்கனாலனாெதியனா் 
சட்டங்கறை நீககுெதறகு இதுெறையிலும் சட்ட ஆறணயம் 
சிைப்பனா்க நலல முறையில வசயலபடடிருககினைது. எ்வெ, இநதச் 
சட்டமுனெடிறெ நிறைவெறறித்தருமனாறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம்,  
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர்  
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2, 3 மறறும் இறணப்புப் படடியல, திருத்தங்கள் 
இலறல.

பிரிவு்கள் 2, 3 மறறும் இறணப்புப் படடியல சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ  
சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

[திரு. சி.வி. சண்மு்கம்]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு சட்டம், நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நீக்கைவு வசயதல சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 11/2020) 
நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு சட்டம்,  
நீதிமனைங்கள் மறறும் சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர்  
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

(ஔ) தமிழ்ேனாடு கனால்ேற்ட மருத்துெ அறிவிைல் 
பல்கறைக்கழகம், (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல பல்கறலக்கழ்கம் (திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  
எண் 12/2020), மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

[வபைறெத் தறலெர்]
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“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல 
பல்கறலக்கழ்கம் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 2/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன அெர்்கள். 

திரு. சிவ.வீ. தையயநாென: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல பல்கறலக்கழ்கம் 
எனபது தன்னாடசி வபறை நிறுெ்மனா்க இருநதனாலும், அைசின 
நிதியிற்ப் வபறறுதனான வசயலபடடு ெருகினைது. அப்படி 
இருககினை சூழநிறலயில, நீங்கள் வ்கனாண்டுெநதுள்ை தமிழநனாடு 
சட்டம் 42/1989 திருத்தச் சட்டத்தினபடி அைசு ெழஙகுகினை 
நிதிப் பயனபனாடடிற் ்கண்்கனாணிக்க, ஆயவு வசயய, விசனாைறண 
வசயய அைசினுற்டய அதி்கனாைம் ெழங்கப்படடுள்ைது எனறு 
குறிப்பிடடிருககினறீர்்கள். குறிப்பனா்க, ்கனாலநற்ட பல்கறலக்கழ்கம் 
தன்னாடசிவபறை அதி்கனாைத்வதனாடு இருப்பதனால, சுயமனா்கச் 
வசயலபடுகினைது. அதுமடடுமலலனாமல துறணவெநதர்்கள், 
வெநதர்்கள் இெர்்கவைலலனாம் வமறவ்கனாள்ை வெண்டிய பலவெறு 
பணி்கள் ஆைனாயச்சி்களுககு எநதவித இற்டயூறும் இலலனாமல 
இனறுெறை வசயலபடடு ெருகினை். இநதத் திருத்தச் சட்டத்தனால 
வெநதர் மறறும் துறண வெநதர் அதி்கனாைத்திற் பறிப்பதறகு ெழிெற்க 
வசயயும் எனபவதனாடு, இநதத் திருத்தச் சட்டத்தில ்கண்்கனாணிக்க, 
ஆயவு வசயய, விசனாைறண வமறவ்கனாள்ை எநத நிறலயில இருககினை 
அதி்கனாரி்கறை நீங்கள் நியமிக்க உள்ளீர்்கள்? அவதவபனால விசனாைறண 
வசயய, ஆயவு வசயய, ்கண்்கனாணிக்க அறமக்கவிருககினை இநதத் 
திருத்தச் சட்டத்தினபடி பல்கறலக்கழ்கத்தினுற்டய அதி்கனாரி்கள் 
இதிவல இறணத்துக வ்கனாள்ைப்படுெனார்்கைனா? அலலது அப்படி 
இறணத்துகவ்கனாள்ைனாத சூழநிறலயில, யனார் மீதனாெது பு்கனார் எனறு 
கூறி அெர்மீது ந்டெடிகற்க எடுப்பதறகு இநதத் திருத்தச் சட்டம் 
ெழிெற்க வசயயும். இநதியனாவிவலவய முதனமுறையனா்க 1989 ஆம் 
ஆண்டு முத்தமிழ அறிஞர் தறலெர் ்கறலஞர் அெர்்கள் ்கனாலநற்ட 
மருத்துெ அறிவியல பல்கறலக்கழ்கத்திற் தமிழநனாடடில வதனா்டஙகி 

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.

      [திரு. உடுமறல K. ைனாதனாகிருஷ்ணன]
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றெத்தனார். அப்படி ெைலனாறறு சிைப்புமிக்க அநத நி்கழவிறகு, வெநதர் 
மறறும் துறண வெநதர் அதி்கனாைத்திற் பறிப்பதனா்க உள்ை இநதச் 
சட்டமுனெடிவிற் திரும்பப் வபை வெண்டும் எ் திைனாவி்ட 
முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பனா்க நனான வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

பிறப்கல 2–50

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ 
அறிவியல பல்கறலக்கழ்கத்றதப் வபனாறுத்தெறை, மனாநில 
அைசினுற்டய நிதியுதவி வபறுகினை பல்கறலக்கழ்கமனா்கத் தி்கழநது 
வ்கனாண்டிருககிைது. அவதவபனால இஙவ்க வபசிய உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள் வசனாலகினைவபனாது, இநதச் சட்டத்திருத்தத்தின மூலமனா்கப் 
பலவெறு சங்க்டங்கள் ஏறபடும் எனறு வசனான்னார்்கள். எங்கறைப் 
வபனாறுத்தெறை, எங்களுற்டய அைசும், மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அைசும், மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அண்ணன 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கள் தறலறமயில, இநதியனாவில எநத 
மனாநிலத்திலும் இலலனாத ெற்கயில ்கனாலநற்ட பல்கறலக்கழ்கத்திற்கனா்க 
பலவெறு திட்டங்கறைச் வசயலபடுத்தி, அதற்கனா்க நிதியுதவிறய 
நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதலறமச்சர் அெர்்கவை வநைடியனா்கக 
வ்கனாடுத்து—அவதவபனால வமறலநனாடு்களுககுச் வசனறு, 
இஙகிருககினை பள்ளியில படிககினை மனாணெ, மனாணவியர்்கள்கூ்ட 
வமறலநனாடு்களுககுச் வசலல வெண்டும் எனகினை உயரிய 
வநனாகவ்கனாடு இநத அைசு வசயலபடடுக வ்கனாண்டிருககிைது எனபறத 
முதலில வதரிவித்துகவ்கனாள்ை ்க்டறமப்படடிருககினவைன. 

ஆ்கவெ, ஒரு சட்டத் திருத்தத்றத நனாங்கள் வ்கனாண்டு ெருகினவைனாம் 
எனறு வசனான்னால, அதில எநத உள்வநனாக்கமும் கிற்டயனாது எனபறத 
முதலில நீங்கள் வதரிநதுவ்கனாள்ை வெண்டும். உங்களுற்டய ஆடசிக 
்கனாலத்தில துெங்கப்பட்டது எனறு வசனான்னாலும்கூ்ட இனறைககு 
விெசனாயப் வபருஙகுடி மக்களுககு ்கனாலநற்ட பல்கறலக்கழ்கத்தின 
மூலமனா்கப் பலவெறு திட்டப் பணி்கறை நனாங்கள் வசயலபடுத்திக 
வ்கனாண்டிருககினவைனாம். அநதெற்கயிலதனான மனாண்புமிகு 
முதலறமச்சர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களும், ்கனாலநற்ட 
மருத்துெ பல்கறலக்கழ்கத்திறகுத் வதறெயனா் அற்த்து 
நிதியுதவி்கறையும் வ்கனாடுத்து, ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுெதனா்க 

[திரு. சிெ.வீ. வமயயநனாதன]
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இருநதனாலும் சரி, ஆயெ்கங்கள் ்கடடுெதனா்க இருநதனாலும் சரி, 
இநதியனாவில அலல, வதறகு ஆசியனாவிவலவய உல்கத்தைம் ெனாயநத 
்கனாலநற்ட பூங்கனாறெ தறலெனாசலில, வசலம் மனாெட்டத்தில 
அறமக்கவிருககிைனார்்கள் எனறு வசனான்னால, ்கனாலநற்ட 
பல்கறலக்கழ்கமும், அநதப் பல்கறலக்கழ்கத்தில, வசயலபனாடு்கறை, 
ஆைனாயச்சி்கறை வமறவ்கனாள்ை வெண்டுவமனபதற்கனா்கத்தனான 
உருெனாக்கவிருககிைனார்்கள். ஆ்கவெ, இப்படிப்பட்ட பலவெறு 
வநனாக்கங்களுக்கனா்க அைசினுற்டய நிதி்கறை வநைடியனா்கப் வபறறு அநத 
நிருெனா்கம் வசயலபடடுக வ்கனாண்டிருககினை ்கனாைணத்தி்னாலதனான, 
இநத அைறசப் வபனாறுத்தெறை, வநைடியனா்க இருநது இனனும் 
அறதச் வசம்றமப்படுத்த வெண்டுவமனபதுதனான எங்களுற்டய 
வநனாக்கவம தவிை, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் வசனான்றதப்வபனால 
அலல எனபறத மடடும் இநத வெறையில வசனாலலிகவ்கனாண்டு, 
இநத சட்டமுனெடிவிறகு நீங்கள் ஆதைவு தை வெண்டுவமனறு 
உங்கறைவயலலனாம் அனவபனாடு வ்கடடுகவ்கனாள்கினவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு 2 திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு 2 சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் 
எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க. (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

      [திரு. உடுமறல K. ைனாதனாகிருஷ்ணன]
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பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ  
சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும்  
தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமை K. ராொகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல 
பல்கறலக்கழ்கம் (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ 
சட்டமுனெடிவு எண் 12/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பைனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது. 

 (அஅ) தமிழ்ேனாடு நெளனாண் விறளவபனாருறளச் 
சநறதப்படுத்துதல் (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல்) திருத்தச் 

சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு வெைனாண் விறைவபனாருறைச் சநறதப்படுத்துதல 
(ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 

[வபைறெத் தறலெர்]



 735அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு சசய்்தல்)

2020 ஜன்வரி 9]

வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 3/2020), மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு வெைனாண் விறைவபனாருறைச் 
சநறதப்படுத்துதல (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு  
எண் 3/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. கு. பிச்சனாண்டி, வசனாலலுங்கள்.

திரு. கு. பிசசாண்டி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, வெைனாண் விறைவபனாருள் சநறதப்படுத்துதல குழுவில 
8½ ஆண்டு்கனாலமனா்க தனி அலுெலறை நீடித்துகவ்கனாண்வ்ட 
இருககிைனார்்கள். விெசனாயி்கள் அதில தறலெைனா்க அலலது 
உறுப்பி்ைனா்கத் வதர்நவதடுக்கப்பட்டனால, Market Committee–ல 
விெசனாயி்களுக்கனா் பிைச்சிற்்கறைவயலலனாம் அெர்்கள் தீர்த்து 
றெப்பனார்்கள். ஆ்னால, சநறதக குழுக்களுககு ஆட்கறை நியமிக்கனாமல 
தனி அலுெலறை 8½ ஆண்டு்கனாலமனா்க–வதர்தல ந்டத்துெதனா்க 
இருநதனாலகூ்ட பைெனாயிலறல–நியம்ம் வசயயனாமல 8½ ஆண்டு்கனால 
வபனாறுப்றப தனிஅலுெலவை றெத்துகவ்கனாண்டிருப்பது தெைனா் ஒரு 
நி்கழவு. ஆ்கவெ, நீங்கள் உ்ட்டியனா்க சநறதக குழுக்கறை அறமத்து 
அதறகு தறலெர், துறணத் தறலெர் ஆகியெர்்கறை நியமிக்க 
வெண்டும். விெசனாயி்களுற்டய பிைச்சிற், பல Market Committee–
ல பனார்த்தீர்்கவைனைனால, ஆட்கள் பறைனாககுறை, பலவெறு ெற்க்களில 
விெசனாயி்கள் ்கஷ்்டப்ப்டககூடிய நிறலறம இருககிைது. ஆ்கவெ, இறத 
உணர்நது உ்ட்டியனா்க வமறகுறிப்பிட்ட அநதச் சட்டமுனெடிறெத் 
திரும்பப் வபறறுகவ்கனாண்டு ்கனால நீடடிப்புககுள்ைனாக்கனாமல 
விறைவில அற்த்து சநறதக குழுக்களுககும் ஆட்கறை நியமிக்க 
வெண்டும் எ் வ்கடடுகவ்கனாள்கினவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள். 

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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பிறப்கல 2–55

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இதுெறை தனி அலுெலர்்களுற்டய 
பைனாமரிப்பிலிருநத விறபற்க குழுவில, 441 கி்டஙகு்களும், 367 
பரிெர்த்தற்க கூ்டங்களும், 334 உலர்்கைங்களும், 26 சிைப்பு 
ெணி்க ெைனா்கங்களும், 135 குளிர்பத்க கி்டஙகு்களும், 9 ஊை்க 
ெணி்க றமயங்களும் உருெனாக்கப்படடுள்ை். நபனார்டு ெஙகியின 
உதவியு்டன பழங்கள் மறறும் ்கனாய்கறி்கள் வபனானை விறைவில 
அழுகும் தனறமயுற்டய வெைனாண் விறைவபனாருட்களுக்கனா்க 
விநிவயனா்கத் வதனா்டர் வமலனாண்றமத் திட்டம் ரூ.482 வ்கனாடிவய 36 
இலடசம் மதிப்பில 10 மனாெட்டங்களில வசயலபடுத்தப்படடுள்ைது. 
64 முதனறம பதப்படுத்தும் நிறலயங்கள் ்கடடி முடிக்கப்படடு, 
உழெர், உறபத்தியனாைர்்கள் அறமப்பு்கள்மூலம் பயனபனாடடிறகுக 
வ்கனாண்டுெைப்படடுள்ை். விெசனாயி்களின விறைவபனாருட்களுககு 
ஒளிவு மறைெறை விறலயிற் ெழஙகி்ட வதசிய வெைனாண் சநறதமூலம் 
23 ஒழுஙகுமுறை விறபற்க கூ்டங்கள் வதர்நவதடுக்கப்படடு, 
வசயலபடடு ெருகினை். இத்திட்டத்றத வமலும், 40 ஒழுஙகுமுறை 
விறபற்க கூ்டங்களில வசயலபடுத்துெதறகு பணி்கள் 
நற்டவபறறுெருகினை். 

விெசனாயி்களின விறைவபனாருட்களுக்கனா் வதனாற்கயிற் 
மின்ணுமூலம் மனாறறுெது அைசின முககிய வநனாக்கமனாகும். ஏவ்னில, 
விெசனாயி்களுககுரிய வதனாற்க்கள் உ்டனுககு்டன அெர்்கைது ெஙகிக 
்கணககிறகு வநைடியனா்க மனாறைம் வசயயப்படுெதனால, ்கனாலதனாமதம் 
தவிர்க்கப்படுகிைது. இம்முறையில இதுெறை ஏைககுறைய ரூ.1,200 
வ்கனாடி விெசனாயி்களுற்டய ெஙகிக ்கணககிறகு வநைடியனா்க மனாறைம் 
வசயயப்படடுள்ைது. வதசிய அைவில தமிழ்கம் மடடுவம இத்தற்கய 
முயறசியிற் வமறவ்கனாண்டுள்ைது எனபது குறிப்பி்டத்தக்கதனாகும். 
இதனமூலம் 3 இலடசத்திறகும் அதி்கமனா் விெசனாயி்கள் 
பயனவபறறுள்ை்ர். இது தனி அலுெலர்்களின ்கனாலத்திலதனான. 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, தமிழநனாடடில 
வெைனாண்றம விறபற் மறறும் வெைனாண் ெணி்கத் துறையினகீழ, 
26 விறபற்க குழுக்களினகீழ, 282 ஒழுஙகுமுறை விறபற்க 
கூ்டங்கள் வசயலபடடுெருகினை். 1987 ஆம் ஆண்டு வெைனாண் 
விறைவபனாருட்கள் சநறதப்படுத்துதல ஒழுஙகுமுறைச் சட்டத்தின 
10–ெது பிரிவினபடி, ஒவ்வெனாரு விறபற்க குழுவிறகும் 16 
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உறுப்பி்ர்்கள் அைசனால நியம்ம் வசயயப்ப்ட வெண்டும். விறபற்க 
குழுவில உறுப்பி்ர்்கறை நியம்ம் வசயய இயலனாத நிறலயில, 
விறபற்க குழுக்களின அனைனா்ட ந்டெடிகற்க்கறை வமறவ்கனாள்ை 
ஏதுெனா்க, 1987 ஆம் ஆண்டு வெைனாண் விறைவபனாருட்கறை 
சநறதப்படுத்துதல, ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல சட்டப் பிரிவு 33 
உடபிரிவு (1)–னபடி விறபற்க குழுக்களுககு தனி அலுெலர் 
நியமிக்கப்படுகினை்ர். வமலும், தனி அலுெலர்்கறை அைசு 
அறிவிகற்க வசயது 9 ஆண்டு ்கனாலம் ெறை நியம்ம் வசயயலனாம். 
சநறதக குழுவின பணி்கறை நிருெகிப்பதறகு, சநறதக குழு உறுப்பி்ர் 
நியமிக்கப்ப்டனாத நிறலயிலும், ஒவ்வெனாரு மனாெட்டத்திலும் அநதநத 
மனாெட்ட ஆடசித் தறலெர் அெர்்கள் தறலறமயில அறமநத 
குழுெனால விெசனாயி்கள் மறறும் வ்கனாள்முதல வசயவெனாரின 
வதறெயறிநது, அதற்கனா் ்கட்டறமப்பு்கள் உருெனாக்கப்படடுள்ை். 
ஆ்கவெ, இநதத் தனி அலுெலர்்களின பதவிக ்கனாலத்றத 
நீடடிப்பதறகு திருத்தச் சட்டமுனெடிவில வதரிவிக்கப்படடுள்ைது. 
இதிலிருநது, அைசு சநறதக குழுவிற் நியமித்தி்ட அற்த்து 
முயறசி்களும் எடுத்துெருெது உறுதி வசயயப்படுகிைது. எ்வெ, 
இநதச் சட்டமுனெடிவிற் நிறைவெறறித் தருமனாறு மனாண்புமிகு 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 மறறும் 3 சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

[திரு. இைனா. துறைக்கண்ணு]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ  
சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் 
வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு வெைனாண் விறைவபனாருறைச் 
சநறதப்படுத்துதல (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் 
சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 
3/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு வெைனாண்றமத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது.

[வபைறெத் தறலெர்]
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 (அஆ) தமிழ்ேனாடு சரக்குகள் மற்றும் நசறெகள் ெரி 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் ெரி (திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 13/2020), மனாண்புமிகு 
ெணி்க ெரித் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீரைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் ெரி 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 13/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன அெர்்கள்.

திரு. கஜ.எல். ஈஸ்வரப்ேன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநதச் சட்டமுனெடிவில வியனாபனாரி்களுககு 
சிறிதைவு நலல விஷயங்களும் இருககினை். வியனாபனாரி்களின 
ெனாழெனாதனாைத்றத அழிக்கககூடிய விஷயங்களும் இருககினை். 
வியனாபனாரி்களின ெனாழெனாதனாைத்றத அழிக்கககூடிய விஷயங்கறைத் 
தனான திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பில எதிர்ககிவைன. 
என்வெனறு பனார்த்தனால, ரூ.49/– payment of tax இருககிைது. 
அறத ஒத்துகவ்கனாள்கிவைன. Interest வபனாடுகிைனார்்கள். வியனாபனாரி்கள் 
வதனாழிலில முதலீடு வசயது, அதற்கனா் பணம் அெர்்களுககு திரும்ப 
ெருெதறகு 60 நனாட்களிலிருநது 150 நனாட்கள் ெறை ஆகினை்.

பிறப்கல 3–00

ஒரு மனாதத்தின முடிவிவலவய அநத interest–ஐ final  
audit–ல வபனா்ட ஆைம்பித்துவிடுவீர்்கள். உதனாைணத்திறகு, ரூ.100/–
ககு வியனாபனாைம் வசயகிைனார் எனைனால, 28% GST விதிக்கப்பட்டனால, 
மூனறு மனாதங்களுககு சுமனார் ரூ.90/– எனறு ்கணககி்டப்படும். 
அப்வபனாது, அெைது வமனாத்த மூலத்முவம அநத GST–ல வபனாய 

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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அ்டஙகிவிடுகிைது. அதறகு 18% ெடடி விதிக்கப்வபனாெதனா்க 
தறவபனாது வசனாலலியிருககிைனார்்கள். ெஙகி்களிவலவய 12% ெடடிதனான 
விதிக்கப்படுகிைது. இருககினை வமனாத்த முதலீடற்டயும் GST 
ஆ்க வசலுத்திவிடடு, வதனாழில வசயெதறகு பணம் இலலனாமல 
நடுவைனாடடில நிற்க வெண்டிய சூழநிறல இருககிைது. 

அதற்கடுத்ததனா்க, ஒவ்வெனாரு மனாதமும் Furnishing of Returns–ல, 
“within such time as may be prescribed, subject to conditions” எனறு 
வ்கனாடுக்கப்படடுள்ைது. Within such time எனைனால ஒவ்வெனாரு மனாதமும் 
10 ஆம் வததிககுள் GSTR–1 தனாக்கல வசயயவிலறலவயனைனால, ஒரு 
நனாறைககு ரூ.200/– fine எனறு இப்வபனாது notification ெநதிருககிைது. 
GSTR–3B தனாக்கல வசயயவிலறலவயனைனால, ஒரு நனாறைககு ரூ.50/– 
fine எனறும் notification ெநதிருககிைது. வமலும், அெர்்கள் அநத 
மனாதத்திறகுள் சரியனா்கச் வசலுத்தவிலறலவயனைனால, e–way bill–ஐ 
மு்டக்கம் வசயவெனாம்; அவ்ெனாறிலலனாமல 2, 3 மனாதங்கைனாகிவிட்டனால 
Best Judgement Assessment முறையில recovery procedure 
மூலமனா்க அெர்்கைது ெஙகிக ்கணகற்கவய மு்டககுவெனாம் எனறு 
வசனாலலியிருககிைனார்்கள். ஒவ்வெனாரு மனாதமும் GST Council கூட்டம் 
நற்டவபறறுகவ்கனாண்டுதனான இருககிைது. GST Council–ல நமது 
அைசனாங்கத்தின சனார்பனா்க நீங்கள் வசனறு பஙவ்கறகிறீர்்கள். எங்கள் 
தறலெர் அெர்்கள் VAT–ஐ அமலபடுத்தியவபனாது, நிறைய முறை 
வியனாபனாரி்கறைச் சநதித்து அெர்்கைது குறை்கறைக வ்கட்டறிநதனார். 
எனவ்ன் குறை்கள் எனபறத வநைடியனா்கச் சநதித்துக வ்கட்டனார். 
அவதமனாதிரி நீங்களும் வியனாபனாரி்கறைக வ்களுங்கள். அெர்்கள் 
இனறைககு மி்கவும் ்கஷ்்டமனா் ஒரு சூழநிறலயில இருககிைனார்்கள். 
உல்கப் வபனாருைனாதனாைமும், இநதியப் வபனாருைனாதனாைமும் மி்கவும் 
சீைழிநது வபனாய, கீழமட்ட அைவிவல இருககிைது எனறு ஆளுங்கடசி 
உறுப்பி்ர்்கவைகூ்ட வசனானனீர்்கள். இப்படியிருக்கககூடிய 
சூழநிறலயில GST விதித்து, ஒவ்வெனாரு மனாதமும் 10 ஆம் வததிககுள் 
வசலுத்த வெண்டுவமனறு வசனாலகிறீர்்கள். வியனாபனாரி்கள் அற்ெரும் 
படித்தெர்்கள் கிற்டயனாது; எலவலனாரி்டமும் Computer கிற்டயனாது. 
ஒரு ்கணக்கனாயறை நியமித்துகவ்கனாள்ை வெண்டுவமனைனாலகூ்ட 5 
ஆயிைம் ரூபனாய சம்பைம் தை வெண்டும். அெர்்கள், 10 ஆம் வததி, 20 ஆம் 
வததி எனறு timing–ககுள் ெரி வசலுத்துெது எனபது நற்டமுறைககு 
ஒவ்ெனாத விஷயம். வியனாபனாரி்கள் அற்ெரும் மி்கவும் நலிநத 
நிறலயில இருககிைனார்்கள். ஆ்கவெ, இநதச் சட்டமுனெடிவிற் 
திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கம் மி்கவும் ்கடுறமயனா்க எதிர்ககிைது 
எனறு கூறி விற்டவபறுகிவைன. நனறி, ெணக்கம்.

[திரு. வஜ.எல. ஈஸ்ெைப்பன]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் துறை 
அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீரைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இறெவயலலனாம் சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் 
ெரி மனைத்திவல எடுக்கககூடிய முடிவு்கள். இது ெணி்கர்்களுற்டய 
வ்கனாரிகற்ககவ்கறப அவ்ெப்வபனாது மனாறைம் வசயயப்படுகிைது. 
‘ஒவை நனாடு, ஒவை ெரி’ எனகினை அடிப்பற்டயிவல இநதச் சட்டம் 
நிறைவெறைப்படுகிைது. ஆ்கவெ, இநத ்கனால்கட்டங்களில, ஏதனாெது 
வநருக்கடி்கள் ெணி்கர்்களுககு ஏறப்டககூடிய சூழநிறல்கள் ெநதனால, 
அவ்ெனாறு பனாதிப்பு்கள் ஏறபடும்படசத்திவல, மீண்டும் சைககு்கள் 
மறறும் வசறெ்கள் ெரி மனைத்திவல (GST Council) மனாநில அைசின 
சனார்பனா்க நனாங்கள் வதனா்டர்நது ெறபுறுத்தி, அெறறில மனாறைங்கறைக 
வ்கனாண்டு ெருெதறகும் மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அைசு ெணி்கர்்களுககு உறுதுறணயனா்க இருககும். இது சைககு்கள் 
மறறும் வசறெ்கள் ெரி மனைத்தி்னால இயறைப்பட்ட முடிவு. அநத 
மனைத்றத அஙகீ்கரித்து, நம் மனாநில அைசும் அறதப் பினபறை 
வெண்டுவமனை அடிப்பற்டயிவலதனான நற்டமுறைப்படுத்துகினைது. 
இது GST Council–ல எடுக்கப்பட்ட முடிவு. ஆ்கவெ, கிட்டத்தட்ட 
நீங்கள் வசனான்துவபனால, ்க்டநத ்கனாலங்களில ெணி்கர்்களுற்டய 
வ்கனாரிகற்க்கறை மனாநில அைசு, மத்திய அைசினுற்டய GST 
Council–ககு எடுத்துச் வசனறு பலவெறு மனாறைங்கறை 
நனாங்கள் ஏறபடுத்தித் தநதிருககிவைனாம். ெணி்கர்்களுற்டய 
சிைமங்கறைவயலலனாம் வபனாககுெதில மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அைசு உறுதுறணயனா்க இருநதிருககினைது. ஆ்கவெ, 
எதிர்ெரும் ்கனாலங்களிலகூ்ட, சிைமங்கள் ஏறப்டனாமல ெணி்கர்்களுககு 
உறுதுறணயனா்க இருககும் எனறு வசனாலலி, இநதச் சட்டத்திற் 
நிறைவெறறித் தருமனாறு மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கறைக வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
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சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 23 ெறை, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 23 ெறை சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீரைணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு சைககு்கள் மறறும் வசறெ்கள் ெரி 
(திருத்தச்) சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு 
எண் 13/2020) நிறைவெறைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் 
துறை அறமச்சர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

[வபைறெத் தறலெர்]



 743அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு சசய்்தல்)

2020 ஜன்வரி 9]

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

 (அஇ) தமிழ்ேனாடு இறச மற்றும் கவின கறை 
பல்கறைக்கழகம் மற்றும் தனிைனார் கல்லூரிகள் 

(ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல்) திருத்தச் சட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
இறச மறறும் ்கவின ்கறல பல்கறலக்கழ்கம் மறறும் தனியனார் 
்கலலூரி்கள் (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் சட்டமுனெடிவு 
(சட்டமனைப் வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 14/2020), மனாண்புமிகு 
தமிழ ஆடசி வமனாழி மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோண்டியராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு இறச மறறும் ்கவின 
்கறல பல்கறலக்கழ்கம் மறறும் தனியனார் ்கலலூரி்கள் 
(ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 14/2020)@ ஆயவுககு எடுத்துக 
வ்கனாள்ைப்வபை வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

பிறப்கல 3–05

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன, வசனாலலுங்கள்.

திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைரசன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, இநதச் சட்டமுனெடிவின வநனாக்கமனா்கக 
குறிக்கப்படடிருக்கககூடியதில 1976 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
தனியனார் ்கலலூரி்கள் (ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) சட்டத்தின 

[வபைறெத் தறலெர்]

@ 9–1–2020 ஆம் நாளிட்ை ்தமிழ்நாடு சிறபபு அரசி்தழில் 
தவளியிைபத்பற்றுள்ளது.
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பிரிவு 5 (3)–னகீழ எநதவெனாரு பல்கறலக்கழ்கமும், எநதவெனாரு 
தனியனார் ்கலலூரியும் அறெ நிறுெப்படுெதறகு முனபனா்க அைசின 
அனுமதிறயப் வபறறுதனான வசயய வெண்டும். அப்படி வபைவிலறல 
எனறு வசனான்னால, அநத இறணப்பு ெழங்கப்ப்டனாது எனறு 
வசனாலலப்படடிருககிைது. ஆ்னால, தமிழநனாடு இறச மறறும் ்கவின 
்கறல பல்கறலக்கழ்கமனா்து அைசினுற்டய முன்னுமதி எதுவும் 
வபைனாமவலவய 12 தனியனார் ்கலலூரி்கள், ்கலவி நிறுெ்ங்களுககு 
இறணப்பு்கறை ெழஙகியுள்ைது. இது முழுெதுமனா்க சட்ட 
விவைனாதமனா்து, சட்டமீைலனா்கக ்கருதப்படுகிைது. இச்வசயறல 
திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தின சனார்பனா்க முதலில நனான ்கடுறமயனா்க 
எதிர்ககிவைன. இச்வசயலுககு ்கனாைணமனா் துறணவெநதர் 
அெர்்கள், எப்படி இநத இறணப்பிற் ெழஙகியிருககிைனார், எநத 
அனுமதிவயனாடு ெழஙகி்னார் எனை சநவத்கம் எழுகிைது. அைசின 
அனுமதி வபைனாமவலவய இறணப்பு்கள் ெழஙகுெது எனபது 
ஒருவெறை அறமச்சரின ஒத்திறசவெனாடு நற்டவபறைதனா எனை 
ஐயமும் ஏறபடுகிைது. இலறலவயனறு வசனான்னால, அவ்ெனாறு 
வசயலபடடிருக்கககூடியெர்்களினமீது உரிய ந்டெடிகற்கறய 
அைசு எடுக்க முனெருமனா எனறு மக்களின சனார்பனா்க நனான வ்கட்க 
விரும்புகிவைன. இனிெருங்கனாலங்களில, இதுவபனானை சட்டமீைல 
வசயல்களில ஈடுப்டககூடிய அைசுத் துறைறயச் சனார்நதெர்்கள் 
எெர்மீதும், துறண வெநதர்்கைனா்க இருநதனாலும், அெர்்கள்மீது 
உரிய ந்டெடிகற்க எடுக்கப்ப்ட வெண்டும். அவதவநைத்தில, 
இனிெருங்கனாலங்களில இதுவபனானை சட்டமீைல்கள் நற்டவபைனாமல 
தடுக்கப்ப்ட வெண்டுவமனறும் வதரிவித்து, மனாணெர்்களின 
எதிர்்கனாலத்றத ்கருத்திலவ்கனாண்டு, இநதச் சட்டமுனெடிவு 
வ்கனாண்டுெைப்படடிருககிைது எனறு வசனான்னாலும்கூ்ட, இது 
சட்டமீறிய வசயல, இதறகுத் துறணவபனா்க திைனாவி்ட முனவ்றைக 
்கழ்கத்தனால முடியனாது எனறு வசனாலலி, இநதச் சட்டமுனெடிறெத் 
திரும்பப் வபை வெண்டுவமனறு வ்கடடு அமர்கிவைன. நனறி.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு தமிழ ஆடசி வமனாழி 
மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோண்டியராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, எநத சட்டமீைலும் இதில இலறல. புைடசித் 
தறலவி அம்மனா அெர்்கள் 2013 ஆம் ஆண்டு தமிழ்கம் எலலனா ்கறல 
ெடிெங்களிலும் முதலி்டத்தில இருக்க வெண்டுவமனபதற்கனா்க 

[திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிலைசன]
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இைவீநதிைநனாத் தனாகூர் அெர்்கள் உருெனாககிய விஸ்ெ பனாைதி 
பல்கறலக்கழ்கத்றத ெடிெமனா்கக வ்கனாண்டு, உருெனாக்கப்பட்ட 
பல்கறலக்கழ்கம் இநத இறச மறறும் ்கவின ்கறல பல்கறலக்கழ்கம். 
அதறகுண்்டனா் தனித்துெத்றத மதித்து, affiliation norms–ஐ அெர்்கள் 
அதற்கடுத்த இைண்டு ஆண்டு்களுககுப் பிைகு வபனாடடிருககிைனார்்கள். 
அநத affiliation norms ஆ்து unique ஆ்க, தனித்துெமிக்க affiliation 
norms ஆ்க இருநததி்னால, அநதப் பல்கறலக்கழ்கவம ஒரு குழுறெ 
அறமத்து, என் norms–ஐ ஒரு Collegiate Education–லிருநது 
ெநது வசயெனார்்கவைனா, அறெ எலலனாெறறையும் அெர்்கள் adhere 
வசயதிருககிைனார்்கள். இதுெறைககும் 9 அைசுக ்கலலூரி்கள் மறறும் 
2 அைசு உதவிவபறும் ்கலலூரி்கள்–Aided Colleges, அறதத்தவிை, 
14 தனியனார் ்கலலூரி்கள் affiliation ெனாஙகியிருககிைனார்்கள். இதறகு 
Provisional affiliation வ்கனாடுக்கப்படடிருககிைது. இப்வபனாறதககு 
இதுதனான status. இனறைககு 860 மனாணெர்்கள் அதில graduation 
வபைப்வபனாகிைனார்்கள். மி்க, மி்க அதி்கமனா் demand உள்ை 
்கலலூரி்கைனா்க இநதக ்கலலூரி்கள் ஒவ்வெனானறும் இருககினை். 
மி்க அழ்கனா்க இநதப் பல்கறலக்கழ்கத்தில எலலனாப் பனா்டங்களும் 
ெடிெறமக்கப்படடு, ந்டத்தப்படடுக வ்கனாண்டிருககினை். 
இதன தைத்றதயும், தனித்துெத்றதயும் உத்வதசித்துதனான இநதச் 
சட்டமுனெடிறெ அறெககு சமர்ப்பித்திருககிவைனாம். மனாண்புமிகு 
முதலெர் அெர்்கள் இநதப் பல்கறலக்கழ்கத்தில MGR Film and 
Television Institute–ஐ இறணத்திருககிைனார்்கள். அது, இதில 
இைண்்டனாெது ஷைத்து. மூனைனாெது ஷைத்து, புைடசித் தறலவி 
அம்மனா அெர்்களின வபயறை, அெர்்கள் ம்துககு மி்கவும் உ்கநத, 
இநத தமிழநனாடடிவல இறைய பல்கறலக்கழ்கமனா் இநத இறச 
மறறும் ்கவின ்கறல பல்கறலக்கழ்கத்திறகு சூடடுெதும் இதில 
மூனைனாெது அம்சம். இநத மூனறுதனான இதனுற்டய அம்சங்கள். 
எநத சட்டமீைலும் கிற்டயனாது. இநதியனாவிவலவய முதனறமயனா் 
இறச மறறும் ்கவின ்கறல பல்கறலக்கழ்கமனா்க இது எழுநது 
ெநதுவ்கனாண்டிருககிைது. அதற்கனா்க, இநத அறெயின முன்னால 
இநதச் சட்டமுனெடிறெ றெத்திருககிவைனாம். நனறி.

பிறப்கல 3–10

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு தமிழ ஆடசி 
வமனாழி மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்களின 
தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

[திரு. ்க. பனாண்டியைனாஜன]
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ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

சட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆயவுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்ைப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 9 ெறை, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 9 ெறை சட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க 
இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிரிவு 1, மு்கப்புறை, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ சட்டமுனெடிவின 
பகுதியனா்க இருக்க வெண்டும் எனனும் தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு தமிழ ஆடசி வமனாழி மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் 
துறை அறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோண்டியராஜன: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

[வபைறெத் தறலெர்]
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“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு இறச மறறும் ்கவின 
்கறல பல்கறலக்கழ்கம் மறறும் தனியனார் ்கலலூரி்கள் 
(ஒழுஙகுமுறைப்படுத்துதல) திருத்தச் சட்டமுனெடிவு (சட்டமனைப் 
வபைறெ சட்டமுனெடிவு எண் 14/2020) நிறைவெறைப்வபை 
வெண்டும்”

எ்க வ்கனாருகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு தமிழ ஆடசி 
வமனாழி மறறும் தமிழப் பண்பனாடடுத் துறை அறமச்சர் அெர்்களின 
தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏறவபனாவை அதி்கம் எனறு ்கருதுகிவைன.

ஏறவபனாவை அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைவெறியது.

சட்டமுனெடிவு ஏற்கப்பட்டது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

9. அரசினர் ெனித தீர்ைானம்
ேனா்டனாளுமனை இரு அறெகளிலும் நிறைநெற்ைப்வபற்ை 2019 
ஆம் ஆண்டு அரசறமப்பு (நூற்று இருபத்து ஆைனாெது 

திருத்தச்) சட்டமுனெடிவி்னால் வசயைக் கருதப்வபற்றுள்ள 
இநதிை அரசறமப்பின 368–ெது பிரிவின (2) ஆம் பகுதியின 

கனாப்புறர (d) பகுதியின ெரம்வபல்றைக்குள் ெரும் 
திருத்தஙகளுக்கு ஒப்பளித்தல்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: அைசி்ர் தனித் தீர்மனா்ம். 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, 

“நனா்டனாளுமனை இரு அறெ்களிலும் நிறைவெறைப்வபறை 2019 
ஆம் ஆண்டு அைசறமப்பு (நூறறு இருபத்து ஆைனாெது திருத்தச்) 
சட்டமுனெடிவி்னால வசயயக ்கருதப்வபறறுள்ை இநதிய 
அைசறமப்பின 368–ெது பிரிவின (2) ஆம் பகுதியின, ்கனாப்புறை (d) 
பகுதியின ெைம்வபலறலககுள் ெரும் திருத்தங்களுககு இப்வபைறெ 
ஏறபளிககிைது”

எனனும் தீர்மனா்த்றத முனவமனாழிகிவைன. 

[திரு. ்க. பனாண்டியைனாஜன]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள், வசனாலலுங்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, ஒரு ெைலனாறறுச் சிைப்புமிக்க இநதத் தீர்மனா்த்தினமீது 
வபசுகிை ெனாயப்றபப் வபறைதிவல நனான வபருறமப்படுகிவைன. I am 
proud to take part in this discussion. ்கனாைணம், இநத நனாடடிவல, 
தனாழத்தப்பட்ட, பிறபடுத்தப்பட்ட மக்களுககு சலுற்க்கறை 
ெழஙகுகினை ஒரு தீர்மனா்ம் இது. அைசறமப்புச் சட்டத்தின 
பிரிவு 332–ல the Constitution lays down the provision relating 
to reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes. இனறைககு சட்டமனைத்தில, பனாைனாளுமனைத்தில 
தனாழத்தப்பட்ட அலலது பிறபடுத்தப்பட்ட SC & ST ெகுப்பி்ர் 
அமர்நதிருககிைனார்்கள் எனைனால, அதறகு அைசறமப்புச் சட்டம் 
அஙகீ்கனாைம் ெழஙகியிருககிைது. அவதவபனால, இனவ்னானறு, 
வதர்நவதடுக்கப்பட்ட பிைதிநிதி்கள் இலலனாவிட்டனால, ஆஙகிவலனா–
இநதியர்்களுககு ஒரு nomination வ்கனாடுத்து, அெர்்கறை உட்கனாை 
றெக்க வெண்டுவமனறு இநதச் சட்டத்தில வசனாலலப்படடிருககிைது. 
ஆற்கயி்னால, இநதச் சட்டத்தினமூலம், இப்வபனாது 10 ெரு்டங்களுககு 
ஒரு த்டறெ, 10 ெரு்டங்களுககு ஒரு த்டறெ இநத ெனாயப்றப ெழஙகிக 
வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். இதறகு இப்வபனாது பனார்த்தீர்்கவைனைனால, 
shall cease to have effect on the expiration of a period of seventy 
years from the commencement of the Constitution. In other words, 
it shall cease to have effect on 26th January, if not extended. 
இதறகு நனாம் மறுபடியும் வ்கனாடுக்கவிலறல எனைனால வபனாயவிடும் 
எனறு வசனாலகினை்ர். ஆற்கயி்னால, பனாைனாளுமனைத்தில, எநதவித 
எதிர்ப்பும் இலலனாமல, SC & ST–்களுககு மீண்டும் ஒரு பத்தனாண்டுக 
்கனாலத்திறகு அெர்்கள் பனாைனாளுமனைத்திவல, சட்டமனைத்திவல அநத 
reservation இருப்பதறகு அனுமதி அளித்திருககிைனார்்கள். ஆ்னால, 
அஙவ்க ஒரு சிறிய திருத்தம். SC, ST ெகுப்பி்ர் மடடும் continue 
ஆ்க இனவ்னாரு பத்தனாண்டு ்கனாலம் இருப்பதறகு பனாைனாளுமனைம் 
அனுமதி ெழஙகியிருககிைது. அதறகு நம்மி்டம் ஓர் ஒப்புதல 
ெனாஙகுெதற்கனா்க இஙவ்க ெநதிருககிைது. 

பிறப்கல 3–15

ஆ்னாலும், ஆஙகிவலனா–இநதியர்்களுககு nomination வ்கனாடுத்து 
உட்கனாை றெத்திருககிைனார்்கள். இஙவ்ககூ்ட, உறுப்பி்ைனா்க ஓர் அம்மனா 
உட்கனார்நதிருககிைனார்்கள். ஆ்னால, அறத இனிவமல அெர்்களுககு தைத் 
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வதறெயிலறல எனறு இநதச் சட்டத்தில குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. 
அதில, நனாங்கள் மனாறுபடுகிவைனாம். ்கனாைணம், வதசிய குடியுரிறம 
திருத்தச் சட்டம் வ்கனாண்டுெநதனார்்கள். அதில முஸ்லிம்்கறை cut 
வசயதுவிட்டனார்்கள். இநதச் சட்டத்றதக வ்கனாண்டுெநதனார்்கள், இதில 
Anglo Indian–ஐ cut வசயதுவிட்டனார்்கள். ஆ்க இஙவ்க கிறிஸ்தெர்்கள், 
அஙவ்க முஸ்லிம்்கள். ஒருமனாதிரி வசயதிருககிைனார்்கள். ஆற்கயனால 
அறதயும் வசர்க்க வெண்டும் எனபறத நனாம் அழுத்தம் திருத்தமனா்கச் 
வசனாலல வெண்டுவமனறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைன. ஆ்னால, Statement 
of Objects and Reasons–ல மத்திய சட்டத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் 
ஒனறு வசனாலகிைனார், “Although the Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes have made considerable progress in the last 70 years” ்க்டநத 
70 ஆண்டு்களில SC/ST எப்படி இருககிைனார்்கள் எனைனால considerable 
progress, அற்டநதிருககிைனார்்கைனாம். எஙவ்க ெைர்நதிருககிைனார்்கள், 
அைசியல சட்டம் reservation வ்கனாடுக்கவிலறலவயனைனால 10, 15, 20 
வபர்கூ்ட உட்கனாைமனாட்டனார்்கள். யனாருககும் வ்கனாடுக்கமனாட்டனார்்கள். 
அைசியல சட்டம் reservation வ்கனாடுத்த ்கனாைணத்தி்னாலதனான 
இனறைககு இஙவ்க பலவபர் உட்கனார்நதிருககிைனார்்கள். ஆ்னால, 
மத்திய சட்ட அறமச்சர் considerable progress எனறு 
வசனாலகிைனார். எஙவ்க ெைர்நதிருககிைனார்்கள்? தமிழநனாடடில, 
இநதியனாவில SC/ST–ல இருப்பெர்்கள் எத்தற்வபர் High 
Court–ல Judge ஆ்க உட்கனார்நதிருககிைனார்்கள்? வெறுபல 
உத்திவயனா்கங்களில எத்தற்வபர் உட்கனார்நதிருககிைனார்்கள்? 
இனறைககு ஒனறு வசனாலகிவைன. இனறைககு நீங்கள் இநத 
ஆச்த்தில அமர்நதிருககிறீர்்கள். அதற்கனா்க நனான அம்றமயனாருககு 
பனாைனாடடு வசனாலல, நனறி வசனாலலக ்க்டறமப்படடிருககிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அதறகுத்தனான எங்கள் தறலெர் ்கறலஞர் 
அெர்்கள், உங்களு்டன சண்ற்ட வபனாடடுகவ்கனாண்டு வசனைவு்டன, 
நம்முற்டய இயக்கத்தின முதல வ்கனாள்ற்க என் எனறு வ்கடபனார். 
தனாழத்தப்பட்ட, பிறபடுத்தப்பட்டெர்்கள் சமநிறல அநதஸ்தில 
ெநது உட்கனாை வெண்டும். அதில அெர் உட்கனார்நதிருககிைனார். 
அதிலும் முனவ்றியெர்்கள் இ்டத்தில உட்கனார்நதிருககிைனார். 
நீங்கள் அெவைனாடு த்கைனாறு வசயயக கூ்டனாது எனறு வசனாலெனார். 
அவதவபனானறுதனான High Court ெநது 120 ெரு்டங்கள் ஆகிவிட்ட். 
ஒரு தனாழத்தப்பட்டெர் நீதிபதியனா்க ெநததிலறல. ்கறலஞர், திரு. 
ெைதைனாஜன அெர்்கறைக வ்கனாண்டுெநது உட்கனாைறெத்து Supreme 
Court–ககு வ்கனாண்டுவபனா்னார். (குறுககீடு்கள்) இப்வபனாழுது நிறையவபர் 
ெநதிருககிைனார்்கள், இலறலவயனறு வசனாலலவிலறல. இவதவபனானறு 
Chief Justice, Chief Secretaries–ஐ வ்கனாண்டுெநது உட்கனாைறெத்வதனாம். 

[திரு. துறைமுரு்கன]
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DGP ஆ்க ஒருெறைக வ்கனாண்டுெநது உட்கனாைறெத்வதனாம். வ்கனாஞ்சம் 
வ்கனாஞ்சமனா்க, அவ்ெைவுதனான முடியும். ஆ்னால இெர்்கள் 
considerable எனை அைவுககு ெநதுவிட்டனார்்கள் எனறு வசனாலலத் 
வதறெயிலறல. அது எ்ககு ஆச்சரியமனா்க இருநதது. 

இைண்்டனாெதனா்க, இனவ்னானறை நனான பனார்த்வதன. ஏன இதறகு 
10 ெரு்டம், 10 ெரு்டம் வ்கனாடுககிைனார்்கள். 25 ெரு்டங்களுககு இறத 
நீடடிக்கககூ்டனாதனா எனறு வ்கட்டனால, அறதக வ்கனாடுத்திருப்பனார்்கள். 
அதறகு நனான வசனாலலவிலறல, அண்ணல அம்வபத்்கர் அெர்்கள் 
என் வசனாலகிைனார் எனைனால, In the Constituent Assembly 
on 25th August 1947, when the Article 295A was amended, Dr. 
Ambedkar said, “For the Scheduled Tribes, I prepared to give far 
long time.” இெர்்களுகவ்கலலனாம் நீண்்ட நனாட்கள், 10 ெரு்டங்கள் 
இலறல, 25 ெரு்டங்கள், 30 ெரு்டங்கள் வ்கனாடுக்க வெண்டும் எனறு 
நிற்ககிவைன. ஏவ்னைனால, அெர் ஒரு தனாழத்தப்பட்டெர். மி்கவும் 
பிறபடுத்தப்பட்ட ெகுப்பிலிருநது ெநதெர். “I prepared to give far 
long time. But all those who have spoken for reservation to SC 
and ST have been so meticulous, that the thing should end by 10 
years.” நனான நீண்்ட்கனாலம் தனாழத்தப்பட்டெர்்கள், பிறபடுத்தப்பட்ட
ெர்்களுகவ்கலலனாம் சலுற்க அளிக்க வெண்டுவமனறு நிற்ககிவைன. 
ஆ்னால, இநத மவசனாதனா amendment–ல வபசி்னார்்கவை, அெர்்கள் 
எப்படிப் வபசி்னார்்கள் எனறு வசனாலகிைனார், “Those who have 
spoken for reservation to SC and ST have been so meticulous.” 
Meticulous means, showing extreme care. It is a minute point. 
உள்வை ஒனறு றெத்து வெளிவய ஒனறு வபசுெது. அெர்்கள் 
எலலனாம் வபசிவிட்டனார்்கள் that the thing should end by 10 years. 
அத்னாலதனான 10 ெரு்டம் எனறு வ்கனாடுத்வதன எனறு வசனாலகிைனார். 
All I want to say to them is that–நனான அெர்்களுகவ்கலலனாம் என் 
வசனாலல விரும்புகிவைன வதரியுமனா? நனான பதில வசனாலலவிலறல.

பிறப்கல 3–20

In the words of Edmund Burke–லிருநது வசனாலகிவைன. 
நனான Edmund Burke வசனான்றத றெத்து வசனாலகிவைன. யனார், 
யனார் உள்வைனானறு றெத்து புைவமனானறு வபசி்னார்்கவைனா, 
அெர்்களுகவ்கலலனாம் நனான பதில வசனாலல விரும்பவிலறல. Edmund 
Burke வசனான்றத றெத்து வசனாலகிவைன. Edmund Burke என் 
வசனான்னாவைனைனால, He said, “A great empire and little minds go 
ill together.” Large empire, வபரிய சனாம்ைனாஜ்யம், but small minds. 

[திரு. துறைமுரு்கன]
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அண்ணனா வசனாலெனாவை, “உயர்நத மனிதர்்கள், தனாழநத உள்ைங்கள்” 
எனறு. அறதப்வபனானறுதனான. Edmund Burke அப்படித்தனான 
வபசுெனார். Edmund Burke–ன Impeachment of Warren Hastings–ஐ 
மூனறு முறை படித்திருககிவைன. எனற்ப் வபனாறுத்தெறையில, 
அெருற்டய English இருககிைவத, குறைனாலத்தில சனாைலில ந்டககிை 
மனாதிரி இருககும். அதுவபனானை English–ல அெர் வபசுெனார். அெர், “A 
great empire and little minds go ill together. That is what I could see 
in the restriction of ten years” எனறு வசனாலகிைனார். அநத “உயர்நத 
மனிதர்்கள் தனாழநத உள்ைங்கள்” இருககிை ்கனாைணத்தனாலதனான, நனான 
10 ெரு்டங்களுககுள் முடிககிவைன. Anyway, I welcome this Bill 
எனறு வசனாலலியிருககிைனார். ஆ்க, இநத Bill–ல ஏன 25 ெரு்டங்கள், 10 
ெரு்டங்கள் வ்கனாடுக்கவிலறல எனபதறகுக ்கனாைணம், இப்படிப்பட்ட 
குறுகிய உள்ைம் பற்டத்தெர்்கள் இருநதிருககிைனார்்கள் எனபதுதனான. 
எ்வெ, அெர்்கள் யனார், யனார் எனபது வதரியும். யனார், யனார் 
Constituent Assembly–ல அப்வபனாழுது இருநதனார்்கள், யனார், யனார் 
Drafting Committee–ககு ெநதனார்்கள் எனபறதவயலலனாம் நனான 
இஙவ்க வசனாலலத் வதறெயிலறல. எ்வெ, எப்படியிருநதனாலும், 
இப்வபனாழுது பனாைனாளுமனைத்தில 10 ெரு்டங்கள் ்கனால நீடடிப்பு 
எனபறத 25 ெரு்டங்கள் எ்க வ்கனாடுத்திருநதனால நனான வபருமகிழச்சி 
அற்டநதிருப்வபன. 

அவதவபனானறு, ஆஙகிவலனா–இநதியர்்கறைப் வபனாறுத்தெறையில, 
பனாைனாளுமனைத்தில ஓர் உறுப்பி்ர், “This Community is an ethnic 
minority. It has historically contributed a lot to the growth of this country. 
You can check from the records of Railways, for example, about the 
number of employees who have worked in the initial stage, right from 
the Independence times and how much contribution this Community 
has given to this country” எனறு வபசியிருககிைனார். மனாண்புமிகு மத்திய 
சட்ட அறமச்சர் அெர்்கள், “நனாங்கள் ற்கவி்டவிலறல, மறுபடியும் 
சிநதிககிவைனாம்” எனறு வசனாலலியிருககிைனார். எ்வெ, நம்முற்டய 
மத்திய சட்டத் துறை அறமச்சர் அெர்்கள் மறுபடியும் சிநதித்து, 
ஆஙகிவலனா–இநதியன Community–ககும் ஒரு nomination தை வெண்டும் 
எனபறத ெலியுறுத்துகிவைன. இநதத் தீர்மனா்த்தினமீது ்கருத்றதச் 
வசனாலலும்வபனாது, எனனுற்டய வநஞ்சில அறல வமனாதுகிைது. 
எவ்ெைவு வபரிய படிப்பு படித்தெர், எவ்ெைவு வபரிய Constituent 
Assembly–ல இருநதெர் அம்வபத்்கர். (குறுககீடு) அெருற்டய 
உள்ைம் எவ்ெைவு துனபப்படடிருநதனால, அநத ெனார்த்றதறய, 
meticulous எனை ெனார்த்றதறய use பண்ணியிருப்பனார் எனபறத 

[திரு. துறைமுரு்கன]
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எண்ணிப் பனார்ககிவைன. அவ்ெைவு வபரிய மனிதவை, அவ்ெைவு 
வபரிய Constitution–ஐ எழுதியெவை, 10 ஆண்டு்களுககுவமல 
வசயய முடியனாவிட்டனால, இனறைககு இருககிை சமுதனாயம் 
வசயயுமனா எனபது வதரியவிலறல. இனனும் ஓர் அம்வபத்்கர் இநதச் 
சமுதனாயத்தில வதனானைப்வபனாெதிலறல, இனவ்னாரு சூழநிறல 
ெைப்வபனாெதிலறல. ஆ்னால, ஒவ்வெனாருெரும் அம்வபத்்கைனா்க அதறகு 
குைல வ்கனாடுத்தனாலதனான இநதச் சமுதனாயம் வமம்பனா்டற்டயும் எனறு 
கூறி, வபச ெனாயப்பளித்தறமக்கனா்க தங்களுககு நனறி வதரிவித்து 
விற்டவபறுகிவைன. நனறி.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி 
எஸ். விஜயதைணி, வசனாலலுங்கள்.

பிறப்கல 3–25

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் 
அெர்்கவை, இநத ெைலனாறறுச் சிைப்புமிக்க அைசி்ர் தனித் 
தீர்மனா்த்தினமீது வபசுெதில ஒருபுைம் மகிழச்சியனா்க இருநதனாலும், 
இனவ்னாரு புைம் ெருத்தப்படுகிவைன எனபறத நனான பதிவு வசயகிவைன. 
இநதிய அைசறமப்புச் சட்டத்தின 334–ெது பிரிவு, sub–clause (a)–ல, 
ஆதி திைனாவி்ட பழஙகுடியி் மக்களுககு சட்டப் வபைறெ்களில 
இ்ட ஒதுககீடு, அெர்்களுகவ்கனறு பங்களிப்பு, அதறகுண்்டனா் 
்கனாலநீடடிப்பு எனபறத 10 ஆண்டு்கள் எ்ச் வசயதிருககிைனார்்கள். 25 
ஜ்ெரி, 2030 ெறை அநதக ்கனால நீடடிப்றபச் வசயதிருககிைனார்்கள். 
ஆதி திைனாவி்ட மக்கள், பழஙகுடியி் மக்கள் நலல முனவ்றைத்றத 
அற்டநதிருககிைனார்்கள் எனறு அதில கூைப்படடிருககிைது. ஓைைவுககு 
ஆதி திைனாவி்ட மக்கள் 70 ஆண்டுக ்கனாலத்தில முனவ்றைம் 
அற்டநதிருககிைனார்்கள். அத்னாலதனான நம்முற்டய சட்டப் 
வபைறெத் தறலெர் அெர்்கள் வபனானைெர்்கள் கூ்ட, நம்றமவயலலனாம் 
ெழிந்டத்தககூடிய இ்டத்தில இருப்பதிலிருநது, இனறைககு நனாம் அநத 
ெைர்ச்சிறய ஓைைவுககுப் பனார்ககிவைனாம். அவத வநைம், பழஙகுடியி் 
மக்கறைப் வபனாறுத்தெறையில, அதுவபனானை ெைர்ச்சி இலறல 
எனபது பனார்க்கப்ப்ட வெண்டிய ஒனறு. அநத sub clause (a)–ல ஒரு 
பிரிவு ஒருவிதமனா்க இருநதனாலும், இனவ்னாரு பிரிவு வெறு விதமனா்க 
இருககிைது. Extension 10 ஆண்டு்கள் வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். அறத 
ெைவெறகிவைனாம். அதிவல எங்களுககு மனாறறுக ்கருத்து இலறல. 
அவதவபனானறு, SC மக்களுககு இன்மும் Community Certificate 
கிற்டப்பதிவலலலனாம் சிைமங்கள் இருககினை். இதுவபனானை 
பிைச்சிற்்கள் ்கைத்தில இருநதுவ்கனாண்டுதனான இருககினை். 

[திரு. துறைமுரு்கன]
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சட்டப் வபைறெயிவல இ்டம் வபறுெதிவல ஓைைவுககு ெைர்ச்சி 
இருககிைது. அதில மனாறறுக ்கருத்து இலறல. ஏவ்னைனால Compulsory 
Reservation Policy–இருப்பத்னால. ஆ்னால, பழஙகுடியி் மக்களுககு 
இன்மும் சிைமங்கள் இருககினை். அெர்்களுற்டய பங்களிப்பு 
இனனும் அதி்கமனா்க வெண்டும் எனபது ்கனாஙகிைஸ் தைப்பின ்கருத்து. 

அவதமனாதிரி Article 334, sub clause (b)–ல, குறிப்பனா்க,  
Anglo–Indian Community, 70 ஆண்டுக ்கனாலமனா்க அெர்்களுககுத் 
தைப்பட்ட nomination, சட்டப் வபைறெயில nominated post 
எனபது ஒனறுதனான. அநத ஒரு post தனான ெருகிைது. இனறைககு 
கிறிஸ்தெ சமுதனாயம் எனறு பனார்த்தனால, அது சிறுபனானறமயி் 
சமுதனாயம். அநத சமுதனாயத்திவல இருக்கககூடிய இெர்்கள் இனனும் 
சிறுபனானறமப்பட்டெர்்கள். அதிவலவய அெர்்கள் இனனும் 
சிறுபனானறமயி்ர். Micro minority எனறுதனான வசனாலல வெண்டும். 
அப்படி வசனாலலும்வபனாது, அெர்்களுககு ஒவை ஒரு representation–ஐ 
நனாம் வ்கனாடுப்பதில வபருறமப்படுகிவைனாம். இநத அறெயில, Anglo–
Indian சமுதனாயத்றதச் சனார்நத ஒருெர் வதனா்டர்நது இத்தற் 
ஆண்டுக்கனாலம் மைபு தெைனாமல, நற்டமுறை தெைனாமல, சட்டம் 
மீைனாமல, இ்டம்வபறறுக வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். ஆற்கயனால, 
தமிழ்கத்றதப் வபனாறுத்தெறையில, இநதிய அைசறமப்புச் சட்டத்தின 
Clause (b)–ல ெைககூடிய அநதத் தீர்மனா்த்றத. . . 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: திருமதி விஜயதைணி, வ்கனாஞ்சம் 
சுருக்கமனா்கப் வபசி முடியுங்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெரணி: அநதத் தீர்மனா்த்துககு தமிழநனாடு 
அைசு ஒப்புதல வ்கனாடுத்து ஏறகிை இ்டத்தில அநதத் தீர்மனா்ம் 
முனவமனாழியப்படடிருககிைது. அநத Sub–clause (b)–ககு நீங்கள் 
ஒப்புதலளிக்கக கூ்டனாது. அதறகு ்கனாஙகிைஸ் தைப்பில எதிர்ப்பு 
வதரிவிககிவைனாம். மத்திய சட்டம் என்ெனா்க வெண்டுமனா்னாலும் 
இருக்கடடும். ஆ்னால, ஒப்புதலளிககும் இ்டத்தில நமககு ஒரு 
அதி்கனாைம் இருககிைது. மனாநில அைசுககு ஒரு அதி்கனாைம் இருககிைது. 
அத்னாலதனான அது மனாநிலச் சட்டமனைத்தில ெருகிைது. ஆற்கயனால, 
அநத sub–clause (b)–ககு (குறுககீடு) அதி்கனாைவம இலறலயனா? 
அதி்கனாைம் இருககிைவதனறு நனான நம்புகிவைன. அத்னாலதனான இஙவ்க 
தீர்மனா்ம் ெருகிைது. Sub–clause (a)–ககு நீங்கள் ஒப்புதல வ்கனாடுங்கள். 
தெவை கிற்டயனாது. ஆ்னால, Sub–clause (b)–ஐப் வபனாறுத்தெறைககும் 
அதறகு ஒப்புதல அளித்து இநத அறெ ஏற்கக கூ்டனாது எனபறத 
்கனாஙகிைஸ் ்கடசியின தைப்பில நனாங்கள் முனவமனாழிகிவைனாம். அறத 
ஏறறுகவ்கனாள்ை வெண்டுவமனறு வ்கடடுகவ்கனாள்கிவைனாம். 

[திருமதி எஸ். விஜயதைணி்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அெர்்கள், என் வசனாலலுங்கள். 

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, பனாைனாளுமனைத்தினுற்டய தீர்மனா்ம் குறித்து 
இநதிய அைசறமப்புச் சட்டம், Article 334–ல தனாழத்தப்பட்ட மக்கள், 
அவதவபனானறு சிறுபனானறமயி்ைனா்க இருக்கககூடிய Anglo Indian 
Community மக்களுற்டய பிைதிநிதித்துெத்றதப் பறறிய தீர்மனா்ம் 
குறித்துப் வபசுெதறகு ெனாயப்பளித்தறமககு நனறி. 

வதசப்பிதனா ம்கனாத்மனா ்கனாநதி அெர்்கள் குறிப்பிட்டறதப்வபனால, 
பல ெண்ண மலர்்கள் பூத்துக குலுஙகும் பூஞ்வசனாறல நம் இநதியத் 
திருநனாடு. ஐநதனாயிைத்திறகும் வமறபட்ட பலவெறு வமனாழி்கறைப் 
வபசககூடியெர்்கள், பலவெறு சமுதனாயத்றதச் வசர்நதெர்்கள், 
பலவெறு இ் மக்கள் இநதியத் திருநனாடடிவல இருககினைனார்்கள். 
அெர்்கள் எலவலனாரும் சமூ்க நீதிவயனாடு, சம அநதஸ்வதனாடு ெனாழ 
வெண்டுவமனபதுதனான இநதிய நனாடடினுற்டய வபருறமயனா்க 
இருககினைது. ஒரு ்கனாலத்திவல, தமிழ்கத்தில ்கலவிமனான்கைனா்க, பலவெறு 
்கலவிககூ்டங்கறைவயலலனாம் ந்டத்தககூடிய ஒரு சமுதனாயமனா்க Anglo 
Indian சமுதனாயம் இருநதது. அது ்கனாலப்வபனாககிவல, Micro minorities 
எனறு வசனாலலககூடிய அைவிவல, இனறு ஒருசிலர்தனான இஙகு 
இருநதுவ்கனாண்டிருககினைனார்்கள். பலவெறு இ்டங்களிவல Anglo 
Indian சமூ்கத்தனால ந்டத்தப்படுகினை பள்ளிககூ்டங்கள் இனறும் 
இருநதுெருகினை். அநத அடிப்பற்டயிவல, அெர்்கள் தமிழ்கத்திறகு 
வசயதிருக்கககூடிய அநதக ்கலவிப் பணிறயயும் ்கருத்தில வ்கனாண்டு, 
அநதச் சமூ்கமும் நம் நனாடடிவல ெனாழகினைனார்்கள் எனபறத 
அற்டயனாைப்படுத்தககூடிய ெற்கயிவல வதனா்டர்நது Anglo Indian 
பிைதிநிதி்கள் தமிழ்க சட்டப் வபைறெயிவல இ்டம்வபைககூடிய ெற்கயில 
மத்திய அைசனாங்கம் தீர்மனா்த்றத நிறைவெறறி்னாலும், தமிழ்கத்திவல 
அறதத் வதனா்டர்ெதறகுண்்டனா் ெழிமுறை்கள் இருநதனால, அறதக 
்கனிவெனாடு பரிசீலிக்க வெண்டுவம் இநதிய யூனியன முஸ்லிம் லீக 
்கடசியின சனார்பனா்க நனான வ்கடடுகவ்கனாள்கினவைன.

பிறப்கல 3–30

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: ்டனாக்டர் (திருமதி) நனானசி ஆன 
சிநதியனா பிைனானசிஸ் அெர்்கள்.
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*Dr. (Tmt.) Nancy Ann Cynthia Francis: Hon’ble Speaker, 
Hon’ble Chief Minister and Hon’ble Deputy Chief Minister, I thank 
you for this opportunity to speak. I think my colleagues have spoken 
at large. But, what I wish to say is, this community, the Anglo 
Indian community, which I stand here and represent is a minority 
community—linguistic, religion and numbers. In fact, you can call it 
as micro–minority community. We have been given this privilege of 
enjoying a representation for 70 years and all of a sudden, if we are 
going to be deprived of this representation, it is really heartbreaking. 
This community has contributed, at large, to the development of this 
country of which we are proud and we will continue to be proud 
of. In Educational Institutions, in Railways, in Post and Telegraphs, 
name it, there were the Anglo Indians who were in the forefront. 
I know that this Government, Amma’s Government, will definitely 
uphold this cause of our representation and see that this reservation 
for this micro–minority community both in the Parliament as well 
as in the State Legislatures would still continue. This is my humble 
request. I know, I can always rely on this Government, which was 
steered by my late beloved Amma that this will meet with the good 
result. I thank you all for hearing my speech patiently. With this, I 
end my speech. 

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை, முதலனாெதனா்க, இநத அைசி்ர் தீர்மனா்த்றத 
இஙவ்க வ்கனாண்டு ெருெதறகு, ஒரு நலல ெனாயப்றப என 
ெனாழநனாளில வபறைறமககு நனான மிகுநத மகிழச்சியற்டகிவைன, 
வபருறமப்படுகிவைன. அதற்கனா்க இநத அறெககு நனான நனறி 
வசனாலலக ்க்டறமப்படடிருககிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, நனா்டனாளுமனை 
மக்கைறெயிலும், சட்டமனைப் வபைறெ்களிலும் ஆதி திைனாவி்டர் 
மறறும் பழஙகுடியி்ருககு உள்ை இ்ட ஒதுககீடற்ட வமலும் 
10 ஆண்டு்களுககு நீடடிக்க ெற்க வசயயும் நனா்டனாளுமனை இரு 
அறெ்களிலும் நிறைவெறைப்பட்ட 2019 ஆம் ஆண்டு அைசறமப்பு 
126–ெது திருத்தச் சட்டமுனெடிவு குறித்து, இநதத் தீர்மனா்த்தில 
வபசிய நம்முற்டய எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்களுககும், 
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மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி எஸ். விஜயதைணி அெர்்களுககும், 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வ்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் 
அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் (திருமதி) நனானசி 
ஆன சிநதியனா பிைனானசிஸ் அெர்்களுககும் எனனுற்டய நனறிறய இநத 
நலல வநைத்திவல வதரிவித்துகவ்கனாள்ைக ்க்டறமப்படடிருககிவைன. 

அற்த்திநதிய அண்ணனா திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்றதப் 
வபனாறுத்தெறையில, எங்களுற்டய இநத மனாவபரும் இயக்கத்றதத் 
வதனாறறுவித்த புைடசித் தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். அெர்்களும், மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களும் ஆதி திைனாவி்ட வபருமக்கள்மீது எநதைவிறகு 
பறறும், பனாசமும் றெத்திருநதனார்்கள் எனபறத, அெர்்களுற்டய 
47 ஆண்டு ்கனால அைசினுற்டய அற்த்து ந்டெடிகற்க்கறையும் 
றெத்து மக்கள் நனைனா்கவெ அறிெனார்்கள் எனபதற் நனான இநத 
நலல வநைத்திவல எடுத்துக கூறுெதறகு ்க்டறமப்படடிருககிவைன. 

வபனாதுெனா்கவெ, ஆதி திைனாவி்டர்்களுகவ்கனறு தனி இ்ட 
ஒதுககீடு இருநதனாலும், ஒரு வபனாது வதனாகுதியில ஆதி திைனாவி்டர் 
வபரும்க்னாறை நிறுத்தி றெத்து, (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அெறை 
வெறறி வபைச் வசயத மி்கப் வபரிய வபருறமககுரியெர் மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்கள்தனான எனபதற் இநத மனாமனைத்திறகு பணிவெனாடு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

பிறப்கல 3–35

எலலனாெறறிறகும் வமலனா்க நம்முற்டய மதிப்பும், மரியனாறதயும் 
மிக்க இநதச் சட்டப் வபைறெககு சட்டப் வபைறெத் தறலெறை 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள்தனான (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) இநதச் 
சட்டமனைத்திறகு வதனா்டர்நது இைண்்டனாெது முறையனா்கவும் சட்டப் 
வபைறெத் தறலெைனா்கக வ்கனாண்டுெநத வபருறமயும் மனாண்புமிகு இதய 
வதயெம் புைடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுககும், அற்த்திநதிய 
அண்ணனா திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கம் எனை மனாவபரும் 
இயக்கத்திறகும் உண்டு எனபறத நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்ைக 
்க்டறமப்படடிருககிவைன. 

அவதனாடுமடடுமலலனாமல, பனாபனா சனாகிப் அம்வபத்்கர் வபயரிவல 
மணிமண்்டபம், அன்னாருககு வசனற்யிவல திருவுருெச் சிறல, 
மரியனாறதககுரிய இைடற்டமறல சீனிெனாசன வபரும்க்னாருககு 
நிற்வு மண்்டபம், வமனாழிஞனாயிறு வதெவநயப் பனாெனாணருககு 
நிற்வு மண்்டபம், பண்டிதமணி அவயனாத்திதனாசர் நூல்கறை 
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நனாடடுற்டறமயனாக்கல எ் ஆதி திைனாவி்டர்/பழஙகுடியி் 
மக்களுற்டய வமம்பனாடடுககு பலவெறு திட்டங்கறைத் தீடடி, 
அறிவித்து, வசயலபடுத்தி, இநதியனாவிவலவய அற்த்து மனாநிலங்கறைக 
்கனாடடிலும், அற்த்து துறை்களிலும் தமிழ்கம் முனனிறல வபறறு 
ெருெறதப்வபனால, சனாதி, மத, வபதமினறி அற்ெறையும் ஒவை 
வநர்வ்கனாடடில நிறுத்திப் பனார்ககிை சமத்துெத் தறலவி, சமூ்க நீதி ்கனாத்த 
வீைனாங்கற், எங்கள் இதய வதயெம் புைடசித் தறலவி (வமறசறயத் 
தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய ெழியில வசயலபடும் 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அைசு எனவைனறைககும் ஆதி 
திைனாவி்டர்/பழஙகுடியி் மக்களுககு அைணனா்க, சிறுபனானறமயி் 
வபருமக்களுககு அைணனா்க, அனவபனாடு அைெறணத்துச் வசலகினை 
அைசனா்க வதனா்டர்நது தி்கழும் எனபறத (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) 
நிரூபிககினை ெற்கயிவல, இநதத் தீர்மனா்த்திறகு அற்த்திநதிய 
அண்ணனா திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கம் ஒரும்தனா்க த்து 
ஆதைறெத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிைது. 

அவதனாடு, Anglo Indians. அெர்்களுற்டய பிைதிநிதித்துெம் 
சட்டமனைத்திவல இருக்க வெண்டுவமனை வ்கனாரிகற்கறயயும், 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள், மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் இஙவ்க எடுத்துச் வசனான்னார்்கள். 
எங்களுற்டய நிறலப்பனாடற்டயும், அற்த்திநதிய அண்ணனா 
திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்தினுற்டய நிறலப்பனாடற்டயும் 
மனாநிலங்கைறெயில debate நற்டவபறுகினைவபனாது, பலவெறு ்கடசி்கள், 
‘Samajwadi Party, BSP, Biju Janata Dal, Janata Dal (U), AIADMK, 
DMK, AAP, JD (S), YSRCP, RJD and Left parties demanded that the 
Government consider extending reservation to Anglo–Indians under the 
Bill’ எனறு அஙவ்க ெலியுறுத்தி வபசியிருககினைனார்்கள். வநைடியனா்கவும் 
மனாண்புமிகு மத்திய அறமச்சறை சநதித்துப் வபசியிருககிைனார்்கள். 
அெர்்களும் consider வசயெதனா்க உறுதி அளித்திருககிைனார்்கள். 
ஆ்க, அற்த்திநதிய அண்ணனா திைனாவி்ட முனவ்றைக ்கழ்கத்றதப் 
வபனாறுத்தெறையில, மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
வபனாற்கனால ஆடசியில, ஆதி திைனாவி்ட வபருமக்களுககு 18 சதவிகிதம் 
எனறிருநத நிறலயில இருநதனாலும், அறதக ்கனாடடிலும் மனாண்புமிகு  
அம்மனா அெர்்கள் அநதச் சமுதனாய மக்களுற்டய அற்த்து 
வபனாருைனாதனாை வமம்பனாடடுக்கனா்க, பலவெறு சலுற்க்கறை, உயர் 
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சலுற்க்கறை அளித்திருககிைனார்்கள் எனபதற் நனான இஙவ்க 
வதரிவித்துகவ்கனாள்ைக ்க்டறமப்படடிருககிவைன.

சமூ்க நீதிக்கனா்கப் வபனாைனாடிய மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள், 
சமூ்க நலத் திட்டங்கறை நனாடடு மக்களுககு அர்ப்பணித்தனார்்கள். 
சமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களின மூலமனா்க ஏறழ, எளிய மக்கள், 
தமிழ்கத்திவல இருககினை அற்த்து மனாணெச் வசலெங்களுககும் 
தைமனா் ்கலவிறய அெர்்கள் ஏழறம நிறலயில இருநதனாலும், அெர்்கள் 
வபை முடியனாத சலுற்க்கள், வபை முடியனாத ்கலவி உப்கைணங்கறை 
அநத மனாணெச் வசலெங்களின ற்கயிவல தை வெண்டுவமனறு, 
அைசின மூலமனா்கத் தை வெண்டுவமனறுதனான மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்கள் 16 ெற்கயனா் ்கலவி உப்கைணங்கறை அநத மனாணெச் 
வசலெங்களின ற்கயிவல தநது, படிக்க றெத்ததன ்கனாைணமனா்க 
இனறைககு மனாணெச் வசலெங்களுற்டய, பள்ளியிலிருநது ்கலலூரி 
ெறை (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) வசர்கற்க கூடியிருககிைது. பட்டம் 
வபறை மனாணெர்்களுற்டய வசர்கற்க கூடியிருககிைது. படித்த 
பட்டதனாரி்களின எண்ணிகற்க கூடியிருககிைது. அநத ெற்கயில, 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் அநத 16 ெற்கயனா் ்கலவி 
உப்கைணங்கறை ெழஙகி்னார்்கள். 

இலெச றசககிள் திட்டம். இலெச றசககிள் திட்டத்றத 
முதனமுதலில மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் 2011 ஆம் ஆண்டு, 
ஆதி திைனாவி்டர் வபண்்களுக்கனா்க மடடும்தனான முதலில 
அறிமு்கப்படுத்தி்னார்்கள். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அதறகுப் 
பின்னாலதனான ஆதி திைனாவி்டர் மனாணெர்்களுககும், மறை 
மனாணெர்்களுககும், பிறபடுத்தப்பட்ட, மி்கவும் பிறபடுத்தப்பட்ட 
மனாணெர்்களுககும் அறிமு்கப்படுத்தி்னார்்கள். 

அவதவபனால, கிைனாமப்புை ஏறழ, எளிய மக்களுற்டய, 
கிைனாமப்புைத்தினுற்டய வமம்பனாடு, வபனாருைனாதனாை வமம்பனாடு உயை 
வெண்டுவமனறு, மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் விறலயிலலனா 4 
வெள்ைனாடு்கள் அலலது வசம்மறியனாடு்கள் தருகினை திட்டத்றத 
அறிவிககினைவபனாது, 4 வெள்ைனாடு்கறை ெழஙகுகினை வநைத்தில, 
30 சதவிகித வெள்ைனாடு்கள் ஆதி திைனாவி்ட வபருமக்களுககு 

[திரு. ஓ. பனனீர்வசலெம்]



 759அரசினர் தனித் தீர்்மானம்

2020 ஜனவரி 9]

ெழங்கப்படும் எனறு அறிவித்தனார்்கள். (வமறசறயத் தடடும் 
ஒலி) இதிலிருநது மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் ஆதி திைனாவி்ட 
வபருமக்களின நலனிலும், அக்கறையிலும், எநத அைவிறகு அக்கறை 
வ்கனாண்டுள்ைனார்்கள் எனபது வதரிகிைது. வமலதடடிலிருககிை சமுதனாய 
மக்களுககு இறணயனா்க அெர்்களுற்டய ெனாழகற்க நற்டமுறைறயக 
வ்கனாண்டு ெநது நிறலநிறுத்த வெண்டுவமனறு எநத அைவிறகு 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் எண்ணி்னார்்கள் எனபதற் நனாடு 
நனைனா்கவெ அறிநதிருககிைது. 

பிறப்கல 3–40

வலனாக சபனாவில ஆதிதிைனாவி்ட மக்களுககு பிைதிநிதித்துெம் 
இருககிைது; மனாநிலங்கைறெயில இலறல. ஆ்னால, மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்கள், பனார்த்து, பனார்த்து மனாநிலங்கைறெயிலும் ஆதி 
திைனாவி்ட மக்களுககு பிைதிநிதித்துெத்றதப் வபறறுத் தநதனார்்கள் 
எனபறத இநத நலல வநைத்திவல நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 

 இனறைககு நற்டவபறறுக வ்கனாண்டிருககினை மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அற்த்திநதிய அண்ணனா திைனாவி்ட முனவ்றைக 
அைசு, ஓைனாண்டுககு முன்ர் ந்டநத ைனாஜ்ய சபனா வதர்தலிலகூ்ட ஆதி 
திைனாவி்ட வபருமக்களுககுரிய பிைதிநிதித்துெத்றத வபறறுத் தநதது 
எனபதற் இநத நலல வநைத்திவல வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
(வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அவதனாடு, நனாங்கள் சிறுபனானறமயி் 
வபருமக்களுககு (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) அனறும், இனறும், 
எனறும், எநத வநைத்திலும் உறுதுறணயனா்க இருப்வபனாம் எனறு வநறறு 
இநதச் சட்டமனைத்திவல நம்முற்டய அருறம சவ்கனாதைர் திரு. ஆர்.
பி. உதயகுமனார் அெர்்கைனால முழங்கப்பட்டது. இனறும் நனாங்கள் 
உறுதியனா்கச் வசனாலகிவைனாம், எநத வநைத்திலும், எநதச் சூழநிறலயிலும் 
சிறுபனானறமயி் வபருமக்களுககு அனறும், இனறும், எனறும் நனாங்கள் 
உறுதுறணயனா்க இருப்வபனாம். (வமறசறயத் தடடும் ஒலி) உங்களுககு 
சிறு இ்டர்பனாடு ெநதனாலும், அதற் எதிர்த்துக குைல வ்கனாடுககினை 
முதல குைலனா்க, எங்களுற்டய குைலதனான இருககும் எனபதற் இநத 
நலல வநைத்திவல வதரிவித்துகவ்கனாள்ைக ்க்டறமப்படடிருககிவைன.

மனாண்புமிகு வபைறெத் தறலெர் அெர்்கவை, இநதத் தீர்மனா்த்றத 
ஒரும்தனா்க நிறைவெறறித் தரும்படி அற்த்து சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்களின சனார்பனா்கக வ்கடடு, அறமகிவைன.
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ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.  

மறுப்வபனாவை இலறல எனறு ்கருதுகிவைன.

மறுப்வபனாவை இலறல, தீர்மனா்ம் ஒரும்தனா்க
நிறைவெறியது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

வமதகு ஆளுநர் உறைககு நனறி வதரிவிககும் தீர்மனா்த்திற் 
வபைறெ உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் ஒரும்தனா்க நிறைவெறறித் 
தநதறமககு எனனுற்டய நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. 
‘புத்தனாண்டு பிைநது, புதுறம்கள் வதனா்டைடடும்; மகிழவெனாடு 
ெைவெறவபனாம்.’ அற்ெருககும் என இனிய புத்தனாண்டு 
ெனாழத்துக்கள். ‘சநவதனாஷமும், வசலெமும் நம் ெனாழவில 
வபனாஙகிெை, ஜனாதி, மத வபதமினறி, சங்க்டங்கள் ஏதுமினறி, 
ற்ககூப்பி ெைவெறவபனாம் ‘றத’ திருநனாறை! இநத நலல வநைத்திவல 
இநத அறெயிவல இருககிை மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்சர் 
அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் அெர்்களுககும், 
மனாண்புமிகு அறமச்சர் வபருமக்களுககும், எதிர்க்கடசித் தறலெர், 
எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் மறறும் எதிர்க்கடசியினுற்டய மறை 
தறலெர்்கள் அற்ெருககும், மறை உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெருககும், 
ெநதிருககும் அத்தற் வபருககும், இநத அறெயிவல வீறறிருககிை 
அத்தற் உறுப்பி்ர்்களுககும் எனனுற்டய புத்தனாண்டு 
ெனாழத்துக்கறையும், வபனாங்கல ெனாழத்துக்கறையும் மகிழவெனாடு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. அற்ெருககும் மீண்டும் என 
ெனாழத்துக்கறைத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன.

8. அரசினர் தீர்ைானங்கள—வதனா்டர்ச்சி

 (இ) நபரறெ மீண்டும் கூடும் ேனாள் குறிப்பி்டப் வபைனாமல் 
ஒத்திறெக்கப் வபறுதல்

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: வபைறெ மீண்டும் கூடும் நனாள் 
குறிப்பி்டப் வபைனாமல ஒத்திறெக்கப் வபைக வ்கனாரும் தீர்மனா்ம். 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் மறறும் வபைறெ முன்ெர் 
அெர்்கள்.
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அைசி்ர் தீர்மனா்ங்கள்

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேனனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு வபைறெத் 
தறலெர் அெர்்கவை,

“வபைறெ விதி 25 (1)–னபடி வபைறெ மீண்டும் கூடும் நனாள் 
குறிப்பி்டப் வபைனாமல ஒத்திறெக்கப் வபைலனாம்” 

எனனும் தீர்மனா்த்றத வமனாழிகிவைன.

ைாண்புமிகு கேரமவத ெமைவர்: மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்சர் 
மறறும் வபைறெ முன்ெர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் வபைறெயின 
முடிவிறகு வி்டப்படுகிைது.

ஏறவபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்வபனார் ‘இலறல’ என்க.   

மறுப்வபனாவை இலறல எனறு ்கருதுகிவைன.

மறுப்வபனாவை இலறல, தீர்மனா்ம் ஒரும்தனா்க

நிறைவெறியது. (வமறசறயத் தடடும் ஒலி)

வபைறெ மீண்டும் கூடும் நனாள் குறிப்பி்டப் வபைனாமல 
ஒத்திறெக்கப்படுகிைது. அற்ெருககும் மீண்டும் ெனாழத்து்கறைத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிவைன. நனறி, ெணக்கம். 

 பின்ர், வபைறெ பிறப்கல 3–44 மணிககு மீண்டும் கூடும் நனாள் 
குறிப்பி்டப் வபைனாமல ஒத்திறெக்கப்வபறைது. 

13. கேரமவமுன மவக்்கப்தேற்்ற ஏடு்கள

 (அ) சட்டமுறை விதிகளும், ஆறணகளும்

30. 2019 ஆம் ஆண்டு மனாெட்ட குழு விதி்கறை இயறறியது 
குறித்து9–9–2019 ஆம் நனாளிட்ட சுறறுலனா, பண்பனாடு மறறும் 
அைநிறலயங்கள் (அநி4–2) துறையின அைசனாறண (நிறல) 
எண் 124–ல வெளியி்டப்பட்ட அறிவிகற்க. [1959 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு இநது சமய மறறும் அைநிறலகவ்கனாற்ட்கள் சட்டத்தின 
(தமிழநனாடு சட்டம் 22/1959) 116 (3) பிரிவினகீழ வபைறெமுன 
றெக்கப்வபறைது.].
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31. 1997 ஆம் தமிழநனாடு மினதூககி்கள் மறறும் இயஙகும் 
படிக்கடடு்கள் விதி்களுககு திருத்தங்கள் வசயதது குறித்து 
3–10–2019 ஆம் நனாளிட்ட எரிசகதி (டி2)த் துறையின அைசனாறண (நிறல) 
எண் 74–ல வெளியி்டப்பட்ட அறிவிகற்க. [1997 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு மின தூககி்கள் மறறும் இயஙகும் படிக்கடடு்கள் சட்டத்தின 
(தமிழநனாடு சட்டம் 35/1997) 23 (2) பிரிவினகீழ வபைறெமுன 
றெக்கப்வபறைது].

32. 2014–2015 ஆம் ஆண்டிற்கனா் தமிழநனாடு மனாநில மனித 
உரிறம்கள் ஆறணயத்தின ஆண்்டறிகற்க மறறும் அவ்ெறிகற்கயில 
இ்டம்வபறறுள்ை பரிநதுறை்களின மீது எடுக்கப்பட்ட ந்டெடிகற்க 
பறறிய அறிகற்க. [1993 ஆம் ஆண்டு மனித உரிறம்கள் பனாது்கனாப்புச் 
சட்டத்தின (மத்தியச் சட்டம் 10/1994) 28 (2) பிரிவினகீழ வபைறெமுன 
றெக்கப்வபறைது). (தமிழ மறறும் ஆஙகிலம்)]

33. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கனா் தமிழநனாடு த்கெல ஆறணயத்தின 
ஆண்்டறிகற்க. [2005 ஆம் ஆண்டு த்கெல வபறும் உரிறமச் 
சட்டத்தின (மத்தியச் சட்டம் 22/2005) 25 (4) பிரிவினகீழ வபைறெமுன 
றெக்கப்வபறைது). (தமிழ மறறும் ஆஙகிலம்)]

34. 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்கனா் தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் 
ெனாணிபக ்கழ்கத்தின நனாறபத்து ஆைனாெது ஆண்்டறிகற்க. [1956 ஆம் 
ஆண்டு நிறுெ்ங்கள் சட்டத்தின (மத்திய சட்டம் 1/1956) 619–ஏ 
பிரிவினகீழ வபைறெமுன றெக்கப்வபறைது). (தமிழ–ஆஙகிலம்)]

35. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கனா் தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ 
அறிவியல பல்கறலக்கழ்கத்தின முப்பதனாெது ஆண்்டறிகற்க. 
[1989 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ அறிவியல 
பல்கறலக்கழ்கச் சட்டத்தின (தமிழநனாடு சட்டம் 42/1989) 51 (3) 
பிரிவினகீழ வபைறெமுன றெக்கப்வபறைது). (தமிழ மறறும் ஆஙகிலம்)]

36. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கனா் தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட மருத்துெ 
அறிவியல பல்கறலக்கழ்கத்தின ஆண்டு நிதிக ்கணககு்கள் மறறும் 
தணிகற்க அறிகற்க. [1989 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கனாலநற்ட 
மருத்துெ அறிவியல பல்கறலக்கழ்கச் சட்டத்தின (தமிழநனாடு 
சட்டம் 42/1989) 35 (3) பிரிவினகீழ வபைறெமுன றெக்கப்வபறைது). 
(தமிழ–ஆஙகிலம்)]
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 (ஆ) அறிக்றககள், அறிவிக்றககள் மற்றும் ஏற்ை 
தனாள்கள்

12. 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ெைவு–வசலவுத் திட்டம் வதனா்டர்பனா் 
ெைவு்கள் மறறும் வசலவு்களின நிறல குறித்த ஆயவு. (தமிழ மறறும் 
ஆஙகிலம்) 

13. 2019 ஆம் ஆண்டு அைசறமப்பு (நூறறு இருபத்தனாைனாெது 
திருத்த) சட்டமுனெடிவின மீதனா் வசயதி குறித்து மனாநிலங்கைறெ 
இறணச் வசயலனாைர் அெர்்களி்டமிருநது ெைப்வபறை 20–12–2019 
ஆம் நனாளிட்ட RS.I/69/2019–B எண்ணுள்ை ்கடிதத்தின ந்கல. 

14. 2019 ஆம் ஆண்டு அைசறமப்பு (நூறறு இருபத்தனாைனாெது திருத்த) 
சட்டமுனெடிவு (மக்கைறெயில அறிமு்கப்படுத்தப்வபறைெனாறு). 

15. 2019 ஆம் ஆண்டு அைசறமப்பு (நூறறு இருபத்தனாைனாெது 
திருத்த) சட்டமுனெடிவு (பனாைனாளுமனை இரு அறெ்களிலும் 
நிறைவெறைப்வபறைெனாறு). 

16. 2019 ஆம் ஆண்டு அைசறமப்பு (நூறறு இருபத்தனாைனாெது 
திருத்த) சட்டமுனெடிவு மீதனா் மக்கைறெ ந்டெடிகற்க குறிப்பு.

17. 2019 ஆம் ஆண்டு அைசறமப்பு (நூறறு இருபத்தனாைனாெது 
திருத்த) சட்டமுனெடிவு மீதனா் மனாநிலங்கைறெ ந்டெடிகற்க 
குறிப்பு.

18. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறவைனானைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

19. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு இைண்்டனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

20. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு மூனைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

21. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு நனான்கனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

22. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு ஐநதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)
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23. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு ஆைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

24. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு ஏழனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

25. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு எட்டனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

26. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின வதனாண்ணூறறு ஒனபதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

27. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூைனாெது அறிகற்க. (2018–2020)

28. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூறறு ஒனைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

29. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூறறு இைண்்டனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

30. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூறறு மூனைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

31. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூறறு நனான்கனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

32. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின வதனாண்ணூறறு நனான்கனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

33. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின வதனாண்ணூறறு ஐநதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

34. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின வதனாண்ணூறறு ஆைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

35. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின வதனாண்ணூறறு ஏழனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

36. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின வதனாண்ணூறறு எட்டனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

37. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின வதனாண்ணூறறு ஒனபதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)
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38. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

39. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூறறு ஒனைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

40. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூறறு இைண்்டனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

41. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூறறு மூனைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

42. சட்டவிதி்கள் ஆயவுக குழுவின ஏழனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

43. அைசு உறுதிவமனாழிக குழுவின எழுபத்றதநதனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

44. அைசு உறுதிவமனாழிக குழுவின எழுபத்தனாைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

45. மனுக்கள் குழுவின ஏழனாெது அறிகற்க. (2018–2020)

46. மனுக்கள் குழுவின எட்டனாெது அறிகற்க. (2018–2020)

47. மனுக்கள் குழுவின ஒனபதனாெது அறிகற்க. (2018–2020)

48. மனுக்கள் குழுவின பத்தனாெது அறிகற்க. (2018–2020)

49. மனுக்கள் குழுவின பதிவ்னானைனாெது அறிகற்க. (2018–2020)

50. மனுக்கள் குழுவின பனனிவைண்்டனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

51.  உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் படடியல. 
(முதலனாெது படடியல) (2020) (ெரிறச எண்்கள் 1 முதல 100 ெறை)

52. உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் படடியல. 
(இைண்்டனாெது படடியல) (2020) (ெரிறச எண்்கள் 1 முதல 100 ெறை)

53. உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் படடியல. 
(மூனைனாெது படடியல) (2020) (ெரிறச எண்்கள் 1 முதல 100 ெறை)
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