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ெமிழோடு சடடைன்றப க�்ரமவ

வி்காரி, ைாசி 8, திருவளளுவர் ஆண்டு–2051 

2020 பிப்ரவரி 20, வியாழக்கிழமை
வசெனற், புனித ெனார்ஜ் த்கனாடற்டயிலுள்்ள செட்டமனைப் 

தபெறெ மண்்டபத்தில மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
திரு. �. ென�ால் அெர்்கள் தறலறமயில ்கனாறல 10–00 மணிய்ளவில 
தபெறெ கூடியது. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்:

“ஈதல இறசெப்ட ெனாழதல; அதுஅலலது
 ஊதியம் இலறல உயிர்ககு.”

ஏறழ்களுககு வ்கனாடுக்க தெண்டும். அதனமூலம் பு்கழ 
உண்்டனா்க ெனாழதெண்டும். அநதப் பு்கறழத் தவிெ உயிருககு உறுதி 
தருெது தெவைதுவும் இலறல.

1. இ்ரங்கற்குறிபபு
முன்னாள் உறுப்பி்ர் திரு. தி. வெங்கட்டவெடடி 

அெர்்கள் மறைவு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தமிழநனாடு செட்டமனைப் 
தபெறெ முன்னாள் உறுப்பி்ெனா் திரு. தி. வெங்கட்டவெடடி 
அெர்்கள் 6–1–2020 அனறு மறைவுற்ை வசெய்தியிற் 
இப்தபெறெககு ெருத்தத்து்டன வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. திரு. தி. 
வெங்கட்டவெடடி அெர்்கள் 1980–1984 மற்றும் 1985–1988 ஆகிய 
ஆண்டு்களில ஓசூர் வதனாகுதியிலிருநது தமிழநனாடு செட்டமனைப் 
தபெறெககுத் ததர்நவதடுக்கப்படடு பனாெனாட்டத்தக்க ெற்கயில 
பணியனாற்றி்னார்்கள். இம்முன்னாள் உறுப்பி்ெது மறைெனால 
அெறெப் பிரிநது ெருநதும் அெர்தம் குடும்பத்தி்ருககு ஆழநத 
இெங்கறலயும், அனுதனாபத்றதயும் இப்தபெறெயின செனார்பிலும், என 
செனார்பிலும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. மறைநத இப்வபருநதற்கககு 
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மரியனாறத வசெலுத்தும் ெற்கயில மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் 
அற்ெரும் எழுநது நினறு இெண்டு மணித்துளி்கள் அறமதி 
்கனாககுமனாறு த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 

(மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் எழுநது நினறு 
இெண்டு மணித்துளி்கள் அறமதி ்கனாத்த்ர்.)

2. வினாக்்கள–விமட்கள
(அ) உடுக்குறியிட்ட வி்னாக்்கள்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னாக்கள்–விற்ட்கள். வி்னா 
ெரிறசெ எண் 56, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. த்க.எஸ. வதன்ெசு, 
மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு 
தமம்பனாடடுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

56—

்கறையெங்கம் 

*56305—திரு. க்க.எஸ். தெனன்ரசு:

மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் 
விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ஈதெனாடு கிழககு வதனாகுதியில உள்்ள வபண்்கள் தமலநிறலப் 
பள்ளிககு ்கறலயெங்கம் ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா? 

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 

இனறு செமூ்க நீதி தி்ம். செமூ்க நீதி ்கனாத்த வீெனாங்கற் 
புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின ெழியில அெறசெ 
ந்டத்திகவ்கனாண்டிருககினை (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு 
தமிழ்க முதலறமச்செர் அெர்்கள் இருககும் இநத அறெயில, இதத 
இ்டத்தில அம்மனா அெர்்கள் தபசுகினைதபனாது, ‘எ்ககுப் பிைகு 
நூைனாண்டுக ்கனாலம் இநத ஆடசி நிறலககும்’ எனறு வசெனான்னார்்கள். 

[தபெறெத் தறலெர்]
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மூனைனாண்டுக்கனாலம் முடிநது, நனான்கனாம் ஆண்டில அடிவயடுத்து 
றெத்துகவ்கனாண்டிருககிை, செனாதற் செரித்திெம் பற்டககினை 
நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதறலறமச்செர் (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) அெர்்களுககு ெனாழத்து்கற்ளயும், அெருககு உறுதுறணயனா்க 
இருககினை மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அெர்்களுககு எ்து 
நனறிறயயும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

 (அ) மற்றும் (ஆ) மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
ஈதெனாடு மனாெட்டம், ஈதெனாடு செட்டமனைத் வதனாகுதி, அெசு 
வபண்்கள் மனாதிரி தமலநிறலப் பள்ளியில தமற்டயு்டனகூடிய 
திைநதவெளி ்கறலயெங்கம் ்கடடிக வ்கனாடுக்கப்படுமனா எனை த்கள்வி 
இஙகு த்கட்கப்படடிருககிைது. அதற்கு செனாத்தியககூறு்கள் இலறல 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. த்க.எஸ. வதன்ெசு அெர்்கள். 

திரு. க்க.எஸ். தெனன்ரசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, “மக்க்ளனால நனான, மக்களுக்கனா்கதெ நனான” எனறு 
கூறி ெனாழநது மறைநத இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்கள் இருககும் திறசெ தநனாககி ெணஙகுகிதைன. 

இதய வதய்ெம் அம்மனாவின அரு்ளனாசிதயனாடு, மூனைனாண்டு்கள் 
நிறைவுவசெய்து, நனான்கனாம் ஆண்டில அடிவயடுத்து றெககும், 
வநருப்பனாற்றில நீநதி, தமிழ்கத்தில எநத முதலெருககும் இலலனாத 
தசெனாதற்்கற்ளச் செநதித்து. செனாதற்யனாககிய செரித்திெ நனாய்கன; 
குடிமெனாமத்து நனாய்கன; நலலனாடசி நனாய்கன; மறழெனாசி நனாய்கன; 
மனாங்கனி மனாெட்டம் தநத றமநதன; மனாண்புமிகு அண்ணன 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கற்ளயும், மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் 
வதனபனாண்டிச் சிங்கம், அருறம அண்ணன அெர்்கற்ளயும் 
ெணஙகுகிதைன. 100 த்கனாடி ரூபனாய் திட்டத்தில ஈதெனாடு கிழககு 
வதனாகுதிககு புறதெ்ட ்கம்பி ெழித்த்டம் அறமத்துக வ்கனாடுத்த 
மனாண்புமிகு மினசெனாெத் துறை அறமச்செர் அெர்்கற்ளயும் 
ெணஙகுகிதைன. 100 ந்கெனாடசி்கள், இநதியனாவில smart city–யனா்க 
தெம் உயர்த்தப்படடிருநதனாலும், ஈதெனாடு மனாந்கெனாடசிறய முதல 
மனாந்கெனாடசியனா்க மனாற்றி மத்திய அெசின விருதிற்ப் வபற்றுத் 
தநத மனாண்புமிகு உள்்ளனாடசித் துறை அறமச்செர் அெர்்கற்ளயும், 
பள்ளிக ்கலவித் துறையில தமிழ்கத்றத முனத்னாடி மனாநிலமனா்க 
உருெனாக்க தனற் அர்ப்பணித்து, அலலும் ப்கலும் அயெனாது 
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உறழத்து ெரும் செனாதற்ச்வசெம்மல, எ்து அெசியல ெழி்கனாடடி 
மனாண்புமிகு அண்ணன திரு. த்க.ஏ. வசெஙத்கனாடற்டயன 
அெர்்கற்ளயும் ெணஙகுகிதைன.

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, வபண் உரிறம 
்கனாத்த தநறத வபரியனார் அெர்்கள் பிைநத மண்ணில, ஈதெனாடு 
கிழககுத் வதனாகுதி, பனனீர்வசெலெம் பனார்க அருகில உள்்ள அெசு 
வபண்்கள் தமலநிறலப் பள்ளியில ஒரு ்கறலயெங்கம் ்கடடிக 
வ்கனாடுப்பதற்கு மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் முனெருெனாெனா 
எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். 

முற்ப்கல 10–05

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள், பள்ளியில ்கறலயெங்கம் அறமக்கப்படுமனா எனை 
த்கள்விறயக த்கடடிருககிைனார்்கள். பள்ளிக ்கலவித் துறைறயப் 
வபனாறுத்தெறெயிலும், ெகுப்பறை்கள், ஆய்வுககூ்டங்கள், ்கழிப்பி்ட 
ெசெதி்கள், சுற்றுச் சுெர் ்கடடுெது தபனானை பணி்கற்ளத்தனான 
இதுெறெ வசெய்து வ்கனாண்டிருககிைது. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ருற்டய 
த்கனாரிகற்க நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களுற்டய 
்கனிெனா் ்கெ்த்திற்கு எடுத்துச் வசெலலப்படும். தமலும், வபண்்கள் 
அதி்கமனா்க இருககினை பல இ்டங்களிதல ்கறலயெங்கங்கள் 
ததறெப்படுகினை் எனறு மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
தபசி்னார்்கள். அறத ம்திலவ்கனாண்டு, மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களுற்டய ்கெ்த்திற்கு நனான எடுத்துச்வசெலதென எனபறத 
இநத தநெத்தில தங்கள்மூலம் மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. த்க.எஸ. வதன்ெசு அெர்்கள்.

திரு. க்க.எஸ். தெனன்ரசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, ்கறலயெங்கம் ்கடடிக வ்கனாடுக்கப்படும் எனறு 
வசெனான்தற்கு மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்களுககு நனறிறயத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.
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அெசு உதவி வபறும் பள்ளி்களுககு செட்டமனை உறுப்பி்ர் 
வதனாகுதி தமம்பனாடடு நிதியிலிருநது ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்கு 
நிதிறய ெழஙகிக வ்கனாண்டிருநததனாம். தற்தபனாது அது நிறுத்தி 
றெக்கப்படடிருககிைது. அதததபனால, நூல்கக ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்கும் 
செட்டமனை உறுப்பி்ர் வதனாகுதி தமம்பனாடடு நிதியிலிருநது நிதி 
ெழஙகி ்கட்ட்டம் ்கடடிக வ்கனாண்டிருநததனாம். அதுவும் நிறுத்தி 
றெக்கப்படடிருககிைது. பள்ளி்களுககுத் ததறெயனா் ெகுப்பறை்கள் 
மற்றும் நூல்கங்களுக்கனா் ்கட்ட்டங்கள் செட்டமனை உறுப்பி்ர் 
வதனாகுதி தமம்பனாடடு நிதியிலிருநது ்கடடுெதற்கு மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களின ்கெ்த்திற்கு எடுத்துச் வசெனறு, ்கட்ட்டங்கள் ்கடடிக 
வ்கனாடுப்பதற்கு ந்டெடிகற்க எடுப்பனாெனா எனபறதத் தங்கள் 
ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
இநதக த்கனாரிகற்கறய வசெனை ஆண்த்ட இநத அறெயில எடுத்து 
றெத்தனார். மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கத்ளனாடு ்கலநது 
தபசெ உள்த்ளனாம். இஙத்க இருககினை நம்முற்டய அெசு நிதி 
உதவி வபறுகினை பள்ளி்களில செட்டமனை உறுப்பி்ர் வதனாகுதி 
தமம்பனாடடு நிதியிலிருநது அதற்்கனா் உதவி்கற்ளச் வசெய்ெதற்கு 
ெனாய்ப்பு இருககிைதனா எனபறத ம்திதலவ்கனாண்டு மனாண்புமிகு 
உள்்ளனாடசித் துறை அறமச்செர் அெர்்களும், நனானும் மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செருற்டய ்கெ்த்திற்கு எடுத்துச் வசெலதெனாம் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி. முரு்கன அெர்்கள்.

திரு. பி. முரு்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
எங்களுற்டய ்கழ்கத் தறலெர் அெர்்கற்ள ெணஙகுகிதைன. நனான 
படித்த பள்ளிககூ்டமனா் கிருஷணகிரி மனாெட்டம், தெப்ப்ஹள்ளி 
செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட குண்்டெப்பள்ளி பள்ளிககூ்டம் 
உயர்நிறலப் பள்ளியனா்க உள்்ளது. 1971 ஆம் ஆண்டு துெங்கப்பட்ட 
அநதப் பள்ளிககூ்டம் இனறு ெறெ தமலநிறலப் பள்ளியனா்கத் தெம் 
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உயர்த்தப்ப்டவிலறல. அெசுககுச் வசெலுத்த தெண்டிய வதனாற்கயும் 
வசெலுத்தப்படடுள்்ளது. அதததபனால, ்கட்ட்ட ெசெதியும் உள்்ளது. 
ஆ்கதெ, இநதப் பள்ளிககூ்டத்றத உ்ட்டியனா்க இநதக ்கலவி 
ஆண்டிதலதய மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் தமலநிறலப் 
பள்ளியனா்கத் தெம் உயர்த்தித் தெ தெண்டுவமனறு தங்கள் ெனாயிலனா்க 
தெண்டிக த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுற்டய 
த்கனாரிகற்க்கள் அற்த்தும் நம்முற்டய அெசின ்கெ்த்திதல 
இருககினை். வதனாறலதூெங்களிலிருநது மனாணெர்்கள் படிக்க 
ெருகிைனார்்கள் எனபதனால, சில பள்ளி்கற்ளத் தெம் உயர்த்தித் தெ 
தெண்டுவமனறும், மனாணெர்்களின எண்ணிகற்க கூடுதலனா்க இருககிைது 
எனபதனால பல பள்ளி்கற்ளத் தெம் உயர்த்த தெண்டுவமனறும் 
த்கனாரிகற்க்கள் உறுப்பி்ர்்க்ளனால றெக்கப்படடிருககினை். இறெ 
அற்த்றதயும் பரிசீலற் வசெய்து, ெருகினை நிதியனாண்டில, இநத 
ஆண்டில நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களுற்டய 
்கெ்த்திற்கு எடுத்துச்வசெனறு, மனாண்புமிகு முதலறமச்செருற்டய 
ஒப்புததலனாடு இதற் நிறைதெற்றித் தருெதற்கு அெசு பரிசீலிககும் 
எனபறதயும் நனான இநத தநெத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

தநற்றையதி்ம் மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. இெனாமர் 
அெர்்கள் ததனாற்கமறலயிதல இருககினை பள்ளியில 
தறலறமயனாசிரியர் இலறல எனறு ஒரு த்கனாரிகற்கறய 
றெத்தனார்்கள். அநதப் பள்ளிககு இனறையதி்ம் தறலறமயனாசிரியர் 
பணியிதல ஒருெர் அமர்த்தப்படடிருககிைனார் எனபறதயும் நனான 
இநத தநெத்திதல வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தெ.ஜி. பிரினஸ அெர்்கள்.

திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எனனுற்டய செட்டப் தபெறெத் வதனாகுதிககுடபட்ட 
ஆற்ககுழி தமலநிறலப் பள்ளி மி்கவும் பழறம ெனாய்நத 
பள்ளிககூ்டம். சுமனார் ஆயிெம் மனாணெர்்களுககுதமல அஙத்க 
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்கலவி பயினறு ெருகிைனார்்கள். அஙத்க சுற்றுச் சுெர் செரியனா்க 
இலலனாததனால பனாது்கனாப்பனா் சூழநிறல இலறல. ஆபத்தனா் 
நிறலயில இருககிைது. தமலும், ஏழு புதிய ெகுப்பறை்கள் மற்றும் 
்கறலயெங்கங்கள்கூ்ட அநதப் பள்ளிககூ்டத்திற்குத் ததறெயனா்க 
இருககினை். இெற்றைவயலலனாம் வசெய்து தெ மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்கள் முனெருெனாெனா எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க 
அறிய விரும்புகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
மனாணெர்்களின எண்ணிகற்ககத்கற்ப ஏழு ெகுப்பறை்கள் 
ததறெ எனறு குறிப்பிட்டனார்்கள். சுற்றுச் சுெர் ததறெ எனறும் 
குறிப்பிட்டனார்்கள். எலலனாப் பள்ளி்களுககும் சுற்றுச் சுெர் 
முககியமனா்கத் ததறெ எனபறத நனாங்கள் அறிதெனாம். ஏவ்னறு 
வசெனான்னால, சுற்றுச் சுெர் இலறலவயனைனால, அஙத்க பலதெறு 
இ்டர்ப்பனாடு்கள் இருககினை நிறலறய ம்தில வ்கனாண்டு அறதப் 
பனாது்கனாக்க முடியனாத சூழநிறல பள்ளிக ்கலவித் துறையிதல 
இருககிைது எனபது எங்களுககுத் வதரியும். அப்படிப்பட்ட 
நிறல்கற்ள ம்திலவ்கனாண்டுதனான, நம்முற்டய மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்கள் ஒவவெனாரு பள்ளிககும் எஙவ்கஙத்க 
சுற்றுச் சுெர் ததறெதயனா அஙத்க நபனார்டு திட்டத்தின மூலமனா்கக 
்கடடுெதற்கும், அதததநெத்தில, கூடுதலனா்க மனாணெர்்கள் இருககினை 
பள்ளி்களில ெகுப்பறை்கற்ளக ்கடடுெதற்கும் அெசு ந்டெடிகற்க 
தமற்வ்கனாண்டு ெருகிைது. உறுப்பி்ர் அெர்்கள் குறிப்பிடடிருககினை 
பள்ளிககு ்கட்ட்டம் ்கட்ட இநத ஆண்டு நபனார்டு திட்டத்திதல 
எடுத்துகவ்கனாள்ெதற்கு பரிநதுறெ வசெய்யப்படும் எனபறதயும் நனான 
இநத தநெத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

அதததபனால, உள்்ளனாடசித் துறைறயப் வபனாறுத்தெறெயிலும், 
நம்முற்டய மனாண்புமிகு உள்்ளனாடசித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
சுற்றுச் சுெர் அறமப்பதற்்கனா்க நம்முற்டய பள்ளிக ்கலவித் 
துறைககு குறிப்பிட்ட அ்ளவிற்கு நிதி்கற்ள ெழஙகி இருககிைனார்்கள். 
அறதயும் நனாம் பயனபடுத்திகவ்கனாள்்ளலனாம் எனபறதயும் நனான 
இநத தநெத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 57, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி, 
மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

57—

நியனாய விறைக் ்கற்ட 

*8560—திரு. �. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி:

மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திரு.வி.்க. ந்கர் வதனாகுதி, 75–ெது ெனார்டு, எஸ.எஸ. புெம் 
‘பி’ பகுதியில நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க அெசு முனெருமனா? 

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ்ராேு, கூடடு்றவுத தும்ற 
அமைசசர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 

(அ) மற்றும் (ஆ) திரு.வி.்க. ந்கர் வதனாகுதி, 75–ெது ெட்டத்தில 
பூங்கனா ந்கர் கூடடுைவு வமனாத்த விற்பற்ப் பண்்ட்கசெனாறலயின 
்கடடுப்பனாடடில எஸ.எஸ. புெம் ‘பி’ பி்ளனாக பகுதியிலுள்்ள 875 
குடும்ப அடற்ட்கற்ளயும் தசெர்த்து 976 குடும்ப அடற்ட்களு்டன 
பனார்த்தசெனாெதி வதருவில ெள்ளுென வதரு, எண் 5 எனை எண்ணுள்்ள 
முழுதநெ நியனாய விறலக ்கற்ட வசெயலபடடு ெருகிைது. 

முற்ப்கல 10–10

ந்கர்ப்புைப் பகுதியில புதிய நியனாய விறலக ்கற்ட 
அறமப்பதற்கு குறைநதபடசெம் 800 குடும்ப அடற்ட்கள் முதல 
அதி்கபடசெமனா்க 1,000 குடும்ப அடற்ட்கள் ெறெ இருக்கலனாம். 
ஆ்னால, ெள்ளுென வதரு, எண் 5 எனை முழுதநெ நியனாய 
விறலக ்கற்டயில 976 குடும்ப அடற்ட்கள் மடடுதம உள்்ள். 
இற்டவெளியும் ஒரு கிதலனா மீட்டர் தூெம் மடடுதம உள்்ளதனால, 
எஸ.எஸ. புெம் ‘பி’ பி்ளனாக பகுதியில புதிய நியனாய விறலக ்கற்ட 
அறமப்பதற்்கனா் செனாத்தியககூறு்கள் இலறல எனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.



175வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 20]

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி அெர்்கள்.

திரு. �. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்களுககு எ்து ெணக்கத்றதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
திரு.வி.்க. ந்கர் வதனாகுதி, 75–ெது ெனார்டு, எஸ.எஸ. புெம் 
எனைறழக்கப்படுகினை சிெசெண்மு்கபுெம் பகுதி எனபது ஒரு 
பிெதனா் செனாறலறயயும், எடடு நீண்்ட வதருக்கற்ளயும், 3,596 
ெனாக்கனா்ளர்்கற்ளயும் வ்கனாண்்ட மி்கப் வபரிய பகுதியனாகும். 
அப்பகுதியிதல நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க தெண்டுவமனபது 
அப்பகுதி மக்களுற்டய நீண்்ட்கனாலக த்கனாரிகற்கயனாகும். 
்கனாெணம், அநதப் பகுதிகவ்கனறு ஒதுக்கப்படடிருககினை 
நியனாய விறலக ்கற்டககு அநதப் பகுதியில ெசிககும் மக்கள் 
வசெலல தெண்டுவமனைனால நீண்்டதூெம் பயணிக்க தெண்டிய 
சூழநிறல இருககிைது. அப்படி நீண்்ட தூெம் பயணிப்பதற்கு 
தபனாககுெெத்து ெசெதியும் அஙத்க இலறல. தமலும், அநத நியனாய 
விறலக ்கற்டககுச் வசெனறு வபனாருட்கற்ள ெனாஙகுபெர்்கள் 
வீடடிலுள்்ள வபண்்கள் எனபதனால நீண்்டதூெம் பயணிக்க 
முடியனாத சூழநிறலயில ஆடத்டனாறெ நனாடுெதற்கு அெர்்களுற்டய 
ம்ம் வசெலகிைது. அப்படி ஆடத்டனாவில ்கற்டககுச் வசெலெதற்கு 
40 ரூபனாயும், மீண்டும் வீடடிற்கு ெருெதற்கு 40 ரூபனாயும் எ் 
வமனாத்தமனா்க 80 ரூபனாய் வசெலெனாகிைது. அநதப் பகுதியில ெசிககும் 
மக்கள் ெசெதி பற்டத்தெர்்கள் கிற்டயனாது. வபனாரு்ளனாதனாெத்தில 
மி்கவும் பினதஙகியெர்்க்ளனா்க இருப்பதனால, ஒவவெனாரு முறையும் 
ஆடத்டனாவிற்கு 80 ரூபனாய் வசெலவு வசெய்து வசெனறு ெருெது 
அெர்்களுககு மி்கவும் சிெமமனா்க இருககிைது. எ்தெ, அெர்்களுற்டய 
நலற்க ்கருத்திற்வ்கனாண்டு அநதப் பகுதியிதல நியனாய விறலக 
்கற்டறய அறமத்தி்ட தெண்டுவமனறு த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 

தமலும், மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள், தனனுற்டய 
பதிலுறெயில வசெனாலகினைதபனாது டி.பி. 052 குறியீற்டக வ்கனாண்்ட 
பூங்கனா ந்கர் கூடடுைவு வமனாத்த விற்பற்ப் பண்்ட்கசெனாறலயின 
்கடடுப்பனாடடில 5 முழுதநெ நியனாய விறலக ்கற்ட்கள் இயஙகி 
ெருெதனா்கத் வதரிவித்தனார். அது உண்றமயலல. அநத 5 நியனாய 
விறலக ்கற்ட்களும் திறசெககு ஒனைனா்க இயஙகி ெருகினை். 
குறிப்பனா்க, ஒரு நியனாய விறலக ்கற்ட எஸ.எஸ. புெம் ‘ஏ’ 
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பி்ளனாக பகுதியிலும், இெண்்டனாெது நியனாய விறலக ்கற்ட 
திரு.வி.்க. வதருவிலும், மூனைனாெது நியனாய விறலக ்கற்ட ~ பெனானி 
எலறலயம்மன வதருவிலும், நனான்கனாெது மற்றும் ஐநதனாெது நியனாய 
விறலக ்கற்ட்கள் எழும்பூர் வதனாகுதி, பனார்த்தசெனாெதி வதருவிலும் 
வசெயலபடடு ெருகினை். நனான குறிப்பனா்கக த்கடகினை நியனாய 
விறலக ்கற்ட எனபது திரு.வி.்க. ந்கர் வதனாகுதியிலுள்்ளது. 
மக்கள் நீண்்டதூெம் பயணம் வசெய்து எழும்பூர் வதனாகுதி, 
பனார்த்தசெனாெதி வதருவில அறமநதிருககும் ்கற்டககுச் வசெலல  
தெண்டிய சிெமமனா் சூழநிறல இருககிைது. அநத நிறலறயப் 
தபனாககுெதற்்கனா்கத்தனான நியனாய விறலக ்கற்டறய அநதப் 
பகுதியிதல அறமக்க தெண்டுவமனறு நனான த்கடகிதைன. 

தமலும், மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் தபசுகினைதபனாது, 
புதியதனா்க ஒரு நியனாய விறலக ்கற்ட அறமக்க தெண்டுவமனைனால 
குறைநதபடசெம் 800 குடும்ப அடற்ட்கள் இருக்க தெண்டும்; 
அதததபனால, தனாய் அங்கனாடிககும் புதியதனா்க அறமக்கப்படுகினை 
நியனாய விறலக ்கற்டககும் இற்டயில 1.5 கிதலனா மீட்டர் தூெம் 
இருக்க தெண்டுவமனறு இஙத்க சுடடிக்கனாடடி்னார். இநத இெண்டு 
நிபநதற்்களுதம அநதக ்கற்டககுப் வபனாருநதுகினை். ்கனாெணம், 
எஸ.எஸ. புெம் ‘பி’ பி்ளனாக பகுதியில கிட்டத்தட்ட 975 குடும்ப 
அடற்ட்கள் இருககினை். பயணிககினை தூெமும் 1.5 கிதலனா 
மீட்டருககு தமல உள்்ளது. எ்தெ, புதியதனா்கக ்கற்ட அறமக்க 
தெண்டுவமனறு வசெனான்னால, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் 
வசெனாலகினை. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர், 
த்கள்வி ஒனறைக த்களுங்கள்.

திரு. �. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: எ்தெ, மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்கள் வதரிவித்த இெண்டு நிபநதற்்கற்ளயும் அநதக 
்கற்ட பூர்த்தி வசெய்கினை ்கனாெணத்தனால, அறதக ்கருத்திற்வ்கனாண்டு 
அநதப் பகுதியில ெசிககும் மக்களின சிெமங்கற்ளப் தபனாககுகினை 
ெற்கயில புதியதனா்க நியனாய விறலக ்கற்டறய அறமப்பதற்கு 
மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் முனெருெனாெனா எனபறதத் 
தங்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.
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ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ்ராேு: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ப. சிெகுமனார் 
எனகிை தனாய்கம் ்கவி அெர்்கள் அதி்கம் விெெமனா்ெர். அற்த்தும் 
வதரிநதெர். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கத்ள நியனாய விறலக 
்கற்ட அறமப்பதற்கு இ்டம் ததர்வு வசெய்து வ்கனாடுத்தனால நனைனா்க 
இருககும். வசெனற்யில, நியனாய விறலக ்கற்ட அறமப்பதற்கு 
இ்டம் கிற்டப்பது மி்கவும் அரிதனா்க உள்்ளது. அப்படி 
கிற்டககும்படசெத்தில ெனா்டற்கயும் அதி்கமனா்க இருககிைது. பூங்கனா 
ந்கர் கூடடுைவு வமனாத்த விற்பற் பண்்ட்கசெனாறலயினுற்டய நிதி 
நிறலறம குறைெனா்க உள்்ளது. அது இதுெறெயில cumulative 
loss–தல இருககிைது. இதுதபனானை ்கனாெணங்கள் இருககினை். 
ந்கர்ப்புைங்களில வபனாதுெனா்க 1,000 குடும்ப அடற்ட்கள் இருக்கலனாம் 
எனறு ஏற்வ்க்தெ செட்ட விதிமுறை்கள் ெகுக்கப்படடுள்்ள். 
1 கிதலனா மீட்டர் தூெத்திற்குள்்ளனா்கத்தனான செம்பநதப்பட்ட 
இ்டத்திலுள்்ள மக்கள் ெசிககிைனார்்கள். Thickest Population. 
வசெனற்றயப் வபனாறுத்தெறெயில 2,000 குடும்ப அடற்ட்கள் 
வ்கனாண்்ட நியனாய விறலக ்கற்ட்களும் இருககினை். எ்தெ, 
இறதக ்கருத்திற்வ்கனாண்டுதனான, 2 ந்கரும் நியனாய விறலக ்கற்ட்கற்ள 
ந்டத்துெதற்கு மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் ஏற்வ்க்தெ 
முற்பட்டனார்்கள்.

முற்ப்கல 10–15

அததமனாதிரி மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அண்ணன 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களும் வசெனற் தபனானை மனாந்கெங்களில 
வநருக்கமனா்க இருககினை பகுதி்களில தெசென ்கற்டககு இ்டம் 
வ்கனாடுப்பதிலறல, இ்டம் வ்கனாடுத்தனாலும் அதி்கமனா் ெனா்டற்க 
த்கடகிைனார்்கள். ெனா்டற்கறய அநத வசெனாறசெடடி ்கட்ட முடியனாத 
நிறல இருககினைது. நிலம் ெனாங்கலனாம் எனறு வசெனான்னால, 
அநத நிலத்தினுற்டய மதிப்பு அதி்கமனா்க இருககிைது. இதுமனாதிரி 
்கனாெணங்களி்னால வபனாதுெனா்க தெசென ்கற்ட்கற்ளப் பிரித்துக 
வ்கனாடுக்க முடியனாத சூழநிறல இருககினைது. பூங்கனா ந்கரில 
மடடும் ஏைத்தனாழ 7 ்கற்ட்களில கிட்டத்தட்ட 2,000 ்கனார்டு்களுககு 
தமல உள்்ள். 2,400, 2,300 ்கனார்டு்கள் உள்்ள். ஆ்னால 
அெற்றிற்வ்கலலனாம் ்கற்டறயப் பிரித்துக வ்கனாடுக்கலனாம். 
ஆ்னால, பிரித்துக வ்கனாடுக்க முடியவிலறல. மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின அெசு ெநதபிைகு 47 முழுதநெக ்கற்ட்கற்ள 2011–ககுப் 
பிைகு இதுெறெயிலும் பூங்கனா ந்கரில பிரித்துக வ்கனாடுத்துள்த்ளனாம். 
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ஒரு பகுதிதநெக ்கற்டயும் பிரித்துக வ்கனாடுக்கப்படடுள்்ளது. ஆ்க 
48 ்கற்ட்கள் பிரித்துக வ்கனாடுக்கப்படடுள்்ள். எ்தெ, திரு. 
தனாய்கம் ்கவி அெர்்களி்டம் ஒரு சிறிய உதவி, எஸ.எஸ. புெத்தில 
உள்்ள மக்கள் அதி்க தூெம் ெருகிைனார்்கள் எனறு வசெனான்னால, 
101 ்கனார்டு்கள் இருககினை இநதப் பகுதியிற் அநதப் பக்கம் 
மனாற்றுெதற்கு இ்டம் பனார்த்துக வ்கனாடுப்பீர்்கத்ளயனா்னால துறை 
ரீதியனா்க ஆய்வு வசெய்து, அநதக ்கற்டறய எஙகு மக்கள் அதி்கமனா்க 
இருககினைனார்்கத்ளனா, ்கனார்டு்கள் அதி்கமனா்க இருககினைததனா, அநதப் 
பகுதிககுக வ்கனாண்டுெெ மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசு 
ந்டெடிகற்க எடுககும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.   

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. சிெகுமனார் எனகிை தனாய்கம் ்கவி.

திரு. �. சிவகுைார் எனகி்ற ொய்கம் ்கவி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, நனான றெககும் த்கனாரிகற்க எனபது திரு.வி.்க. 
ந்கர் பகுதி மக்கள் நீண்்ட தூெம் பயணித்து எழும்பூர் வதனாகுதிககுச் 
வசெனறு வபனாருட்கள் ெனாங்க தெண்டிய நிறலறம இருககினைது 
எனபது. எ்தெ, அதற்ச் சீர்வசெய்ய தெண்டும் எனபதற்்கனா்கத்தனான 
திரு.வி.்க. ந்கர் பகுதியில ்கற்டறயக த்கடகிதைன. தமலும், அறமச்செர் 
அெர்்கள் வசெனாலெறதப்தபனால ்கட்ட்டம் ்கடடுெது எனபதும், 
்கட்ட்டத்திற்கு ெனா்டற்க நிர்ணயம் வசெய்ெது எனபதும் தங்க்ளது 
அதி்கனாெத்திற்குடபட்டது. நீங்கள் விரும்பி்னால அநதக ்கற்டறயக 
்கடடுெதற்குரிய இ்டத்திற் தநரில வசெனறு அற்டயனா்ளம் ்கனாட்டத் 
தயனாெனா்க இருககிதைன எனபறதச் வசெனாலலி, ெனாய்ப்புககு நனறி 
வதரிவித்து விற்டவபறுகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ்ராேு: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, இ்டம் வ்கனாடுப்பதனா்கச் வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். 
வபனாதுெனா்க இதுதபனானை ்கற்ட்கற்ள அறமப்பதற்கு இ்டத்திற் 
விறலககு ெனாங்க முடியனாது. வசெனாறசெடடியில அநத அ்ளவிற்கு 
நிதியனாதனாெம் கிற்டயனாது. எ்தெ, அநத இ்டத்றத அெசு 
அலலது மனாந்கெனாடசி இ்டமனா்கக ்கண்்டறிநது ்கனாண்பித்துக 
வ்கனாடுத்தீர்்கவ்ளனைனால, ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்கு துறை ரீதியனா்க 



179வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 20]

ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும். இலலனாவிட்டனால மனாந்கெனாடசி 
்கட்ட்டம் ஏதும் இருநதனாலும், அெசு செமூ்க நலக கூ்டம் இருப்பதனா்கச் 
வசெனான்னாலும் அதில அறமத்துக வ்கனாடுப்பதற்கு அெசு முனெரும் 
எனபறதயும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. அதுதவிெ, தநற்றைககு 
முனதி்ம் நனான பதிலிற் இஙத்க வசெனாலலியிருககிதைன. சில 
பகுதி்களில 50 ்கனார்டு்கள், 60 ்கனார்டு்கள் இருககும். 2 கி.மீ., 3 கி.மீ. 
தூெம் மக்கள் ெருகிைனார்்கள். இறதவயலலனாம் ்கருத்திலவ்கனாண்டு 
நம்முற்டய மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கள் ்கருறணதயனாடு அெற்றை ஆய்வு வசெய்யச் 
வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். செட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள், ஆளும் 
்கடசியனா்க இருநதனாலும் செரி, எதிர்க்கடசியனா்க இருநதனாலும் செரி, 
எலலனா உறுப்பி்ர்்களும் த்கடபது நம்முற்டய ்கனாலத்தில ஒரு 
பகுதிதநெக ்கற்டகூ்ட ெனாஙகிகவ்கனாடுக்க முடியவிலறல எனறு 
வசெனான்னால, நம்முற்டய மக்கள் என் நிற்ப்பனார்்கள் எனை ஒரு 
நிறல இருப்பறத அறிநது, இதுதபனானை நிறல்கற்ள துறைரீதியனா்க 
ஆய்வு வசெய்து, ஒரு study வசெய்து, அதற் ந்கரும் ்கற்டயனா்க 
ந்டத்துெதற்கு ந்டெடிகற்க எடுங்கள் எனறு வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். 
நனான துறை அலுெலர்்களி்டம் வசெனாலலி மூனறு, நனானகு முறை 
கூட்டம் தபனாடடுவிடத்டன. சீககிெதம அதற்்கனா் விடிவு ஏற்படும். 
அதுதபனானறு ெரும்தபனாது, திரு. தனாய்கம் ்கவி அெர்்களின 
த்கனாரிகற்க எநவதநதப் பகுதி்களில அதுதபனானை ்கற்ட்கற்ள 
ந்டத்தலனாம் எனறு நீங்கள் வசெனானனீர்்கள் எனறு வசெனான்னாலும், 
நீங்கள் எழுதிகவ்கனாடுத்தீர்்கள் எனைனாலும், இதுதபனால இநத 
இநத ்கற்ட்களுககு இவெ்ளவு தூெம் வசெலகிைனார்்கள், அெர்்கள் 
வீணனா்கச் வசெலவு வசெய்கிைனார்்கள், அற்ெரும் ஏறழ மக்கள், 
** மக்களுககு இநத அெசு ெழஙகும் வபனாருட்கள் வசெனைற்டய 
தெண்டும். செனாதனாெண ஏறழவயளிய மக்களுககுக வ்கனாடுக்க 
தெண்டும் எனறுதனான மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசு 
6,500 த்கனாடி ரூபனாய் மனானியம் வ்கனாடுககினைது. எநத அெசும் 
இதுெறெககும் வ்கனாடுத்தது கிற்டயனாது. இநதியனாவில எநதவெனாரு 
மனாநிலத்திலும் இலலனாதெற்கயில, வபனாருட்கற்ள விறலககு ெனாஙகி 
விறலயிலலனாமல வ்கனாடுககினை ஒதெ அெசு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அெசு. அது தமிழ்கத்திலதனான. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) தெறு 
எஙகும் கிற்டயனாது. எ்தெ, தம்பி அெர்்கள் த்கடடிருககினை 
த்கனாரிகற்க குறித்து மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் எநதப் பகுதி 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.
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எனறு எழுதிகவ்கனாடுககும்படசெத்தில உங்களுற்டய த்கனாரிகற்கறய 
நிறைதெற்றுெதற்கு அெசு தயனாெனா்க இருககினைது. நீங்கள் எழுதிக 
வ்கனாடுககும்படசெத்தில அதுகுறித்து ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ெனாற்க செநதிெதசெ்கர் அெர்்கள்.

திரு. வாம்க சந்தி்ரகச்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, தெ்ளச்தசெரி வதனாகுதியில, எ்து செட்டமனை உறுப்பி்ர் 
வதனாகுதி தமம்பனாடடு நிதியிலிருநது தசெெனா ந்கர் பகுதியில 2 நியனாய 
விறலக ்கற்ட்களும், இநதிெனா ந்கர் பகுதியில ஒரு ்கற்டயும் ்கடடி 
முடிக்கப்படடு ்கட்ட்ட திைப்பு விழனாவும் ந்டநது முடிநது, மூனறு 
மனாதங்க்ளனாகியும் இனனும் பயனபனாடடுககு ெெவிலறல. தங்க்ளது 
துறைககும், மனாந்கெனாடசிககும் இற்டதய உள்்ள நற்டமுறை 
செம்பிெதனாயங்கற்ள விறெவுபடுத்தி, தசெெனா ந்கர், இநதிெனா ந்கர் 
்கற்ட்கற்ள விறெவில பயனபனாடடிற்குக வ்கனாண்டுெருவீர்்க்ளனா 
எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க 
அறிய விரும்புகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். 

முற்ப்கல 10–20

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ்ராேு: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ெனாற்க 
செநதிெதசெ்கர் அெர்்கள் த்கடடிருககிைனார்்கள். உறுதியனா்க, துறைரீதியனா்க, 
உ்ட்டியனா்க அதனமீது ந்டெடிகற்க எடுத்து, ்கற்ட திைப்பதற்்கனா் 
ெழிமுறை்கற்ள இநத அெசு ெகுககும். எஙத்க, எத்னால வ்கனாடுக்கனாமல 
இருககிைனார்்கள், ஒப்பற்டக்கனாமல இருககிைனார்்கள் எனறு ஆய்வு 
வசெய்யப்படும். ஒருதெற்ள எங்களுற்டய society–ககு ஒப்பற்டக்க 
தெண்டும். ஒப்பற்டக்கனாமல இருககும்தபனாது இதுதபனானை தெறு்கள் 
ந்டநதுவிடுகினை். ஒரு இ்டத்தில ்கட்ட்டம் ்கடடிவிடுகிதைனாம். 
அதற்கு செனானறு ெனாஙகியிருக்க தெண்டும். தற்டயிலலனாச் செனானறு 
ெனாஙகி ்கடடியிருநதனால இதுதபனானை பிெச்சிற் இருக்கனாது. 
எத்னாதலனா இநத மனாதிரி கு்ளறுபடி ெநதிருககிைது. இருநதனாலும், 
மக்களுற்டய பிெச்சிற்க்கனா்க இது ்கட்டப்படடிருககிைது. எ்தெ, 
இதில இருககினை தற்ட்கற்ள நீககி, சீககிெமனா்க மனாண்புமிகு 
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உறுப்பி்ர் திரு. ெனாற்க செநதிெதசெ்கர் அெர்்களின த்கனாரிகற்கறய 
நிறைதெற்றுெதற்கு அெசு ந்டெடிகற்க எடுககும் எனபறத 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

திரு. கு. பிசசாண்டி: மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் ** 
மக்கள்’ எனறு வசெனான்னார்்கள். அநத ** எனபறத—மக்களில 
வித்தியனாசெம் இலறல. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இலறல, அது தெண்்டனாம். 
அறத நீககிவி்டலனாம். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வப. சுப்ெமணி 
அெர்்கள்.

திரு. த�. சுப்ரைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எனனுற்டய தருமபுரி வதனாகுதி, ததனாககுவபனாத்ஹள்ளி 
ஊெனாடசியில, சீெலக்கனத்கனாடற்ட, துர்க்கனாளியம்மன 
த்கனாயில வதருவில புதிதனா்க நியனாய விறலக ்கற்ட திைக்க 
தெண்டுவமனறு J.R. இ்டத்தில நனான பலமுறை பரிநதுறெ 
்கடிதம் வ்கனாடுத்துள்த்ளன. அதததபனானறு எனனுற்டய த்டங்கம் 
கிெனாமத்திலிருநது துெக்கம்படடிககு ஒரு ்கற்டறய பிரித்துத் தெ 
தெண்டுவமனபது குறித்து, ்க்டநத 2, 3 மனாத ்கனாலமனா்கதெ அஙகுள்்ள 
அதி்கனாரி்களி்டத்தில வதனா்டர்பு வ்கனாண்்டவபனாழுது, எப்வபனாழுது 
தெண்டுமனா்னாலும் ்கற்டறயத் திைக்கலனாம் எனறு வசெனான்னார்்கள். 
ஆ்னால, இனனும் அநதக ்கற்டறயத் திைப்பதற்குண்்டனா் நிறல 
இலறல. உ்ட்டியனா்க அநத 3 இ்டங்களிதலயும் புதிய நியனாய 
விறலக ்கற்டறயத் திைப்பதற்கு மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் 
முனெருெனார்்க்ளனா எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக த்கடடு அமர்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ்ராேு: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களின 
த்கனாரிகற்கறய அம்மனாவுற்டய அெசு ்கனிதெனாடு பரிசீலிககும். 
்க்டநத 2011–லிருநது இதுெறெககும் பனார்த்தீர்்கவ்ளனைனால, 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.
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676 முழுதநெக ்கற்ட்கள், 1,748 பகுதிதநெக ்கற்ட்கள், ஆ்க 
2,424 ்கற்ட்கற்ள இநத அெசு திைநதிருககிைது. இதுதவிெ, 46 ந்கரும் 
்கற்ட்கள், மக்கள் எளிதில அணு்க முடியனாத பகுதி்களில ெனாழகினை 
மக்களுககும், தபனாககுெெத்து ெசெதி இலலனாத பகுதியில ெனாழகினை 
மக்களுககும், மறலக கிெனாமங்களில ெனாழகினை மக்களுககு 
எலலனாம், இநத அெசு அெர்்கள் இலலத்திற்கு அருகில தபனாய் 
வ்கனாடுத்துக வ்கனாண்டிருககிைது. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
தருமபுரி மனாெட்டத்தில குறிப்பிடடுக த்கடடிருககிைனார்்கள். அது, 
செட்டவிதி்களுககுடபடடு ெரும்படசெத்தில நிச்செயமனா்க, உ்ட்டியனா்க, 
துறைரீதியனா்க ஆய்வு வசெய்யப்படடு ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும். 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் எநவதநதப் பகுதி்களில எவெ்ளவு 
்கனார்டு்கள் இருககினை் எனறு எழுதிக வ்கனாடுத்தீர்்கத்ளயனா்னால 
அெசு உறுதியனா்க ந்டெடிகற்க எடுப்பதற்கு முனெரும் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 58, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் ்டனாக்டர் ஆர்.டி. அெசு, மனாண்புமிகு 
மினசெனாெம், மதுவிலககு மற்றும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள்.

58—

புதிய மினமனாற்றி

*34863—டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு:

மனாண்புமிகு மினசெனாெம், மதுவிலககு மற்றும் ஆயத்தீர்றெத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

வசெய்யூர் வதனாகுதி, சித்தனாமூர் ஒனறியம், சித்தனாற்்கனாடு 
கிெனாமத்திற்கு புதிய மினமனாற்றி அறமக்க அெசு முனெருமனா?

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி, மினசா்ரம், ைதுவிலக்கு ைற்றும் 
ஆயததீர்மவத தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களின வதனாகுதியனா் வசெய்யூர் 
வதனாகுதியில, சித்தனாற்்கனாடு கிெனாமத்திற்கு புதிய மினமனாற்றி 
அறமக்க தெண்டுவமனறு த்கடடிருககிைனார்்கள். ஏற்வ்க்தெ, 
ஆறு, 100 த்க.வி.ஏ. திைன வ்கனாண்்ட மினமனாற்றியும், இெண்டு, 
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63 த்க.வி.ஏ. திைன வ்கனாண்்ட மினமனாற்றியும் அஙகு இருககினை். 
அது, வமனாத்த மினபளுவில 50 செதவிகிதம்தனான இருககினைது. புதிய 
மினமனாற்றி அறமக்க தெண்டிய அெசியம் இலறல எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் மின 
அழுத்தம் குறைெனா்க இருககிைது எனறு வசெனான்னால, அது ஆய்வு 
வசெய்யப்படும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
்டனாக்டர் ஆர்.டி. அெசு அெர்்கள்.

டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, ஓய்ெறியனா உறழப்பனால ஒப்புயர்ெற்ை தறலெர், 
தமிழி்த்தின ்கனாெலன, எங்கள் தறலெறெ ெணஙகுகிதைன. 
வசெய்யூர் வதனாகுதியில துறண மின நிறலயம் உள்்ளது. அநத 
துறண மின நிறலயத்திலிருநது நலலூர், இரும்தபடு, செனாறலயூர், 
ெமினபுதூர், அறமநத்கறெ, ஆற்்கனாடு, நலங்க்ளத்தூர், பனாறலயூர், 
சித்தனாற்்கனாடு, தண்ணீர்பநதல ஆகிய பகுதி்களுககு மின இறணப்பு 
வ்கனாடுக்கப்படடிருககிைது. 5,000–ககும் தமற்பட்ட வீடு்களுககும், 
200–ககும் தமற்பட்ட மினதமனாட்டனார்்களுககும் பயனபடுத்துெதனால 
அநதப் பகுதியில மின்ழுத்த குறைபனாடு உள்்ளது. அதததபனால 
தசெம்புலிபுெம், இநதலூர் ஆகிய பகுதி்களில துறண மின 
நிறலயம் விறெநது அறமத்தி்டவும், ஜி.டி. குப்பம் இரு்ளர் 
பகுதியில மின இறணப்பு இதுெறெ ெழங்கப்ப்டனாதிருப்பதனால 
ெழங்கவும், தட்டனாம்படடு, இரும்புலிச்தசெரி, எற்டயனாத்தூர் 
ஆகிய பகுதி்களிலுள்்ள மின ்கம்பங்கள் 60 ஆண்டு்கள் பழறம 
ெனாய்நத மின்கம்பி்க்ளனா்க இருப்பதனால, அெற்றை மனாற்றித் தெவும் 
தெண்டுவம் த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. அதததபனால, சித்தனாமூர், 
சூ்னாம்தபடு பகுதி்களில கிட்டத்தட்ட 15 கிதலனா மீட்டர் 
தூெத்திற்கு எநத ஒரு மின இறணப்பும் ெழங்கப்ப்டனாமல 
இருககிைது. வீெதபனா்கம், வபரிய்க்ளக்கனாடி ஆகிய பகுதி்களிலும், 
வசெய்யூர் வதனாகுதியில வபரும்பனாலனா் இ்டங்களிலும் ஆர்.சி.சி. 
்கம்பங்கள் மி்கவும் பழுதற்டநது, அடிக்கடி மின இறணப்பு 
துண்டிக்கப்படுெதனால, ்கம்பங்கற்ளச் சீெறமத்துத் தருமனாறு 
தெண்டுகிதைன. இறெயற்த்றதயும் விறெநது முடித்துத் 
தருெதற்கு மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் ஆெ் வசெய்ெனாெனா 
எனறு தங்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகினதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மினசெனாெம், 
மதுவிலககு மற்றும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.
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ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வசெனான்து, ஆற்்கனாடு 
மினமனாற்றி ெழியனா்க மினசெனாெம் ெநதுவ்கனாண்டிருககிைது. நனான 
ஏற்வ்க்தெ வசெனான்றதப்தபனால 8 மினமனாற்றி்கள் இருககினை். 
அநத 8 மினமனாற்றி்கள்மூலம் உங்கள் கிெனாமத்தில வமனாத்தம் 
561 மின இறணப்பு்கள் மடடும்தனான இருககினை். 5,000 மின 
இறணப்பு்கள் கிற்டயனாது. 561 மின இறணப்பு்கள் மடடும்தனான 
இருககினை். 

முற்ப்கல 10–25

ஆ்னால, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வசெனான்றதப்தபனால, 
conductors, மின ்கம்பி்கவ்ளலலனாம் பழுதற்டநதிருககினை். 
ஏவ்னைனால, 11–11½ கி.மீ. நீ்ளத்திற்கு அநத மின ்கம்பி்கள் 
வசெலெதனால பழுதற்டநதிருககினை். அஙகு ஏற்வ்க்தெ மின 
திைன 2.9 த்க.வி. ஆ்க இருப்பறத, விறெவில 4.09 த்க.வி. ஆ்க மனாற்றித் 
தருெதற்குண்்டனா் ந்டெடிகற்க்கற்ள தமற்வ்கனாள்கினதைனாம். 

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 60 ஆண்டு ்கனாலமனா் மின 
்கம்பங்கற்ள மனாற்ை தெண்டுவமனறு த்கடடிருககினைனார்்கள். இநத 
ஆண்டு மடடும் கிட்டத்தட்ட இதுெறெ 65,000–ககும் தமற்பட்ட 
பழுதற்டநத மின ்கம்பங்கள் மனாற்றித் தெப்படடிருககினை். 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் குறிப்பிட்ட இ்டத்தில ஆய்வு 
வசெய்து, அவெனாறு இருப்பின உ்ட்டியனா்க அநத மின ்கம்பங்கள் 
மனாற்றித் தெப்படும். மின ்கம்பி்கற்ளப் வபனாறுத்தெறெ, நனான 
ஏற்வ்க்தெ வசெனான்றதப்தபனால, அெற்றை மனாற்றுெதற்குண்்டனா் 
ந்டெடிகற்க்கற்ள எடுத்திருககிதைனாம். அஙகு ததறெப்படும் மின பளு 
50 செதவீதம் மடடும்தனான இருககிைது. நீ்ளம் அதி்கமனா்க இருககினை 
்கனாெணத்தனால மின ்கம்பி்கள் பழுதற்டநதுள்்ள ்கனாெணத்தி்னால 
மின பளு குறைெனா்க இருக்கலனாம். அறத மனாற்றி்னால மின பளு 
செரியனாகிவிடும். ஆ்க, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வசெனான் 
பணி்கற்ள உ்டத் வதனா்டஙகுெதற்குண்்டனா் ந்டெடிகற்க்கள் 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படும். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
்டனாக்டர் ஆர்.டி. அெசு அெர்்கள்.

டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எ்து கிெனாமத்றதச் தசெர்நத தங்கப்பிெ்கனாசெம் எனை ஓர் 
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இற்ளஞர் 27–10–2018 அனறு வசெனற், ெள்ளுெர்த்கனாட்டத்தில 
மின பணியில ஈடுபடடிருநததபனாது, மின ்கசிவின ்கனாெணமனா்க 
த்து ெலது ற்க மணிக்கடடு ெறெ இழநதுவிட்டனார். அெருககு 
இதுெறெயில எநதவெனாரு நிெனாெணதமனா அலலது ஒரு தற்்கனாலி்கப் 
பணிதயனாகூ்ட இநத அெசு ெழங்கனாதது மி்கவும் ெருத்தத்றத 
அளிககிைது.

“எநநனறி வ்கனானைனார்ககும் உய்வுண்்டனாம்; உய்விலறல
வசெய்நநனறி வ்கனானை ம்கற்கு.”

இது திருககுைள். இநதக குைளுகத்கற்ப, இநத அெசு ஆடசியிதல 
மூனைனாண்டு ்கனாலமனா்க அமர்நதுவ்கனாண்டிருப்பதற்கு முககியக 
்கனாெணமனா்க வி்ளஙகுெது ** உள்்ள்டககிய வதனாகுதி வசெய்யூர் 
வதனாகுதி.  (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இறதவயலலனாம் எதற்குச் 
வசெனாலகிறீர்்கள்? நீங்கள் த்கள்வி தநெத்தில த்கள்விதனாத் த்கட்க 
தெண்டும். அறெ எதற்கு? அநத ெனார்த்றத அறெக குறிப்பிலிருநது 
நீக்கப்படுகிைது. (குறுககீடு)

டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: நனான த்கள்விறயத்தனான த்கடகிதைன. ** 
உள்்ள்டககிய. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: ஏன அறததய திரும்பத் 
திரும்ப தபசுகிறீர்்கள்? (குறுககீடு) அறெக குறிப்பிலிருநது நீககிய 
ெனார்த்றத்கற்ள ஏன மறுபடியும் record வசெய்கிறீர்்கள்?

டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: வசெய்யூர் வதனாகுதி எநதவெனாரு அடிப்பற்ட 
ெசெதியும் இலலனாத அடித்தடடு மக்கற்ளக வ்கனாண்டிருககினை ஒரு 
வதனாகுதி. அநதத் வதனாகுதியில அெசு ்கறல மற்றும் அறிவியல 
்கலலூரிதயனா, வதனாழிற்கூ்டங்கத்ளனா, வதனாழிற்செனாறல்கத்ளனா இலறல. 
எநத ஒரு ெசெதியும் இலறல. ஒதெ ஒரு உப்ப்ளத் வதனாழிற்செனாறல 
இருககிைது. அதில பணிபுரிகினை பணியனா்ளர்்களுககு குறைநதபடசெ 
கூலிகூ்ட ெழங்கப்ப்டனாத ஒரு நிறல இருககிைது. ஆ்கதெ, இநத 
அெசு ** தீர்ககினை ெற்கயில, 4,000 வம்கனா ெனாட அ்ல 
மின நிறலயத்றத அஙகு அறமப்பதனா்க அறிவித்து, அது 
கி்டப்பில தபனா்டப்படடு, இதுெறெ paper level–லதனான 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.
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இருநதுவ்கனாண்டிருககிைது. இறதயனாெது முடித்து, ** தீர்த்துகவ்கனாள்்ள 
இநத அெசு முனெருமனா எனறு அறிய விரும்புகிதைன. (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
்டனாக்டர் ஆர்.டி. அெசு, இனறு உங்களுககு என்ெனாயிற்று? 
நீங்கள் த்கள்வி தநெத்தில த்கள்விறயத்தனாத் த்கட்க தெண்டும்? 
ததறெயிலலனாதறதவயலலனாம் ஏன தபசுகிறீர்்கள்? அெர் ** எனறு 
வசெனான் ெனார்த்றத அறெக குறிப்பிலிருநது நீக்கப்படுகிைது. 
மனாண்புமிகு மினசெனாெம், மதுவிலககு மற்றும் ஆயத்தீர்றெத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் முதலில த்கள்வி 
த்கட்டனார்்கள். அஙகு மின பளு குறைெனா்க இருககினைது; அத்னால 
மினமனாற்றிறய மனாற்ை தெண்டுவமனறு த்கட்டனார்்கள். ஏற்வ்க்தெ 
அஙகிருககினை மினமனாற்றியில 50 செதவிகித மின பளுதனான இருககிைது. 
Conductors அதனாெது மின ்கம்பி்கள் பழுதற்டநதிருககினை். 
ஆ்கதெ, அறத மனாற்றித் தருகிதைனாம் எனறு வசெனானத்ன. அதற்கு 
அடுத்ததனா்க, அெெது வதனாகுதிககு என் ததறெதயனா அறதக 
த்கடடிருக்கலனாம். ததறெயிலலனாமல தபசி, மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் அெற்றை நீககிவிட்ட ்கனாெணத்தி்னால நனான 
அநத விஷயத்திற்குள் வசெலலவிலறல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
த்து வதனாகுதிககு என் ததறெதயனா, அறதப் பற்றிப் தபசி்னால, 
அெற்றைப் வபை ெனாய்ப்பு்கள் இருககினை். உங்கள் வதனாகுதிககுத் 
ததறெயனா்ெற்றைப் பற்றிக த்கடபதற்கு ெனாய்ப்பு்கள் இருககினை். 
வபனாதுெனா்க, செட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் யனாெனா்க இருநதனாலும், 
அெர்்களுற்டய த்கனாரிகற்கறய நிறைதெற்றிகவ்கனாண்டு 
ெருகிதைனாம். அனறையதி்ம்கூ்ட திரு. அெவிநத் ெதமஷ அெர்்கள் 
தபசுகினைதபனாது, அெருற்டய முழு speech–லும் அெர் 
அெருற்டய வதனாகுதிக்கனா்ெற்றை மடடும்தனான த்கடடிருநதனார். 
அெர் நிதிநிறல அறிகற்கயிலகூ்ட தபசெவிலறல. அநத அ்ளவிற்கு 
செட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் அெெெர் வதனாகுதிககு என் ததறெதயனா 
அறதக த்கடகிைனார்்கள். அறதப்தபனால நீங்களும் த்கடகினறீர்்கள். 
நனாங்கள் ஆளுங்கடசி, எதிர்க்கடசி எனவைலலனாம் பனார்ப்பதிலறல. 
மக்கற்ளத்தனான பனார்ககினதைனாம். அத்னால, ததறெயனா்ெற்றை 
நனாங்கள் வசெய்துவ்கனாண்டுதனான இருககினதைனாம். 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.
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4,000 வம்கனா ெனாட மின திட்டத்றதப் பற்றிச் வசெனான்னார்்கள். 
மனாண்புமிகு செட்டமனை உறுப்பி்ருககு இறதப் பற்றி 
நனைனா்கத் வதரியும். அநதப் பகுதியில இருககினை மக்கள் 
அஙத்க இநதத் திட்டத்றதக வ்கனாண்டுெெக கூ்டனாது எனறு 
தபனாெனாட்டம் ந்டத்திகவ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். கிட்டத்தட்ட 
1,060 ஏக்கர் நிலம் ற்கய்கப்படுத்தப்படடிருககினைது. நிலம் 
ற்கய்கப்படுத்தப்பட்டதற்குப் பின்ர், தபனாெனாட்டம் ந்டத்திய 
்கனாெணத்தி்னால, மத்திய அெசு அதற்கு என் வசெய்ெவதனறு 
பனார்ப்பதற்்கனா்க அறத pending–ல றெத்திருககிைது. இருநதனாலும், 
இநத அெசு எதிர்்கனால மின ததறெறயக ்கருத்தில வ்கனாண்டு, 
அநதத் திட்டத்றதக வ்கனாண்டுெெ தெண்டும் எனறு வதனா்டர்நது 
த்கடடுகவ்கனாண்டிருககிைது. விறெவில அநதத் திட்டத்றதக வ்கனாண்டு 
ெருெதற்்கனா்க மத்திய அெசு்டன இறணநது தபசி, ஒரு சுமூ்கத் 
தீர்வு எட்டப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

அதததபனால, இரு்ளர் கிெனாமத்தில மினசெனாெ ெசெதிதய இலறல 
எனறு வசெனான்னார்்கள். இதுகுறித்து இதுெறெ எங்கள் ்கெ்த்திற்கு 
ெெவிலறல. உ்ட்டியனா்க, அதி்கனாரி்கற்ள அஙகு அனுப்பி, ஆய்வு 
வசெய்து, இரு்ளர் கிெனாமத்திற்குத் ததறெயனா் மினசெனாெ ெசெதிறயச் 
வசெய்ெதற்்கனா் ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க. அனபழ்கன அெர்்கள். (குறுககீடு) இருங்கள். ெனாய்ப்புத் 
தருகிதைன. உட்கனாருங்கள். 

முற்ப்கல 10–30

திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எங்கள் உயிரினும் தமலனா் தறலெர் ்கறலஞர் 
அெர்்கற்ளயும், தறலெர் த்ளபதி அெர்்கற்ளயும் ெணஙகுகிதைன. 
தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், கும்பத்கனாணம் வதனாகுதியில, தமலக்கனாதெரி 
கிெனாமம், ஏலனா்கனாெெழிந்டப்பு மற்றும் ்கலலூர் ெட்டம், ெடடியூர் 
கிெனாமங்களில இெண்டு 33/11 த்க.வி. துறண மின நிறலயங்கள் 
அறமத்தி்ட ்க்டநத 2012 முதல பணி்கள் ஆெம்பிக்கப்பட்ட். 
இநத மனாமனைத்தில 14–7–2014 மற்றும் 5–12–2014 ஆகிய தததி்களில 
2,016 ம்கனாம்கப் பணி்கள் முடித்துத் தெப்படுவமனறு மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்கள் உறுதி அளித்தனார்்கள். வதனாகுதி மக்கள் 
செனார்பில அறத ெெதெற்கிதைன. 
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் 
அறமதியனா்க இருங்கள். த்கள்வி த்கடகிைனார்்கள் அலலெனா?

திரு. ்க. அன�ழ்கன: தமலும், துறைசெனார்பில ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்பட்டது. ெற்க மனாற்ைம் வசெய்ய தெண்டியும், விறல 
நிர்ணயம் வசெய்ெதில ஏற்பட்ட ்கனாலதனாமதத்தனால தனியனார் நிலம் 
விற்்கப்படடு விட்டது. மநறதவெளிப் புைம்தபனாககு நிலத்றத ெற்க 
மனாற்ைம் வசெய்ய இயலனாது எனறு ெருெனாய்த் துறை வசெனான்தி்னால 
அதுவும் தற்டப்படடு விட்டது. வதனா்டர்நது இம்மனாமனைத்தில 
நனான ெலியுறுத்திப் தபசும்தபனாது, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் 
அஙகு மின்ழுத்தம் குறைெனா்க இருப்பதனால அெசியம் துறண 
மின நிறலயம் அறமக்க தெண்டுவமனறு நீங்கள் கூறினீர்்கள். 
தற்தபனாது தசெனாழபுெம் தபரூெனாடசி, தெ்ளனாண்தமடு பகுதியில 
தனியனாருககுச் வசெனாநதமனா் சுமனார் ஒனைறெ ஏக்கர் பெப்ப்ளவில 
ஆர்.எஸ. வந.21/15–ல இ்டம் ததர்வு வசெய்யப்படடுள்்ளது. அஙகுள்்ள 
மிெனாசுதனார்்கள் 24 தபர்்களில, 13 மிெனாசுதனார்்கள் ம்முெநது ஒப்புதல 
அளித்துவிட்ட்ர். உள்ளூர் பிெமு்கர்்களும், துறை அதி்கனாரி்களும் 
தபசிக வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். எ்தெ, மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்கள் இப்பணி்கற்ள விறெவுபடுத்தி தசெனாழபுெம் மற்றும் 
தமலக்கனாதெரி பகுதி்களில 33/11 த்க.வி. துறண மின நிறலயம் 
அறமத்தி்ட ஆெ் வசெய்ெனாெனா எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க 
அறிய விரும்புகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மினசெனாெம், 
மதுவிலககு மற்றும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, வபனாதுெனா்க வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில மினபளு 
குறைெனா்க இருககிைது எனபறத நனாத் ஒத்துகவ்கனாண்டிருககிதைன. 
அதற்்கனா் ்கனாெணத்றத ஏற்வ்க்தெகூ்ட நனான 
வசெனாலலியிருககினதைன. மனாந்கெங்களிலகூ்ட இ்டம் ெனாங்க 
முடிகிைது. வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில நனாம் இ்டம் வபறுெது 
்கடி்மனா்க இருககினைது. இ்டம் கிற்டத்தனால துறண மின 
நிறலயங்கள் அறமப்பதற்கு நனாங்கள் தயனாெனா்க இருககினதைனாம் 
எனறு வசெனாலலியிருககினதைன. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
இப்தபனாது ஒரு இ்டத்றத வசெனாலலியிருககினைனார். நனாற்ளய தி்ம் 
நனான திருெனாரூர் ெருகினதைன. ெருகினை ெழியில அஙத்க மினசெனாெ 
ெனாரியத்தினுற்டய CE அெர்்கற்ள ெெச் வசெனாலலி, உ்ட்டியனா்க 
ஆய்வு வசெய்து, இ்டம் வ்கனாடுப்பதற்குத் தயனாெனா்க இருககிைனார்்கவ்ளனறு 
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வசெனான்னால, அதி்கனாரி்களி்டத்திதல ்கலநதுதபசி, அநத இ்டத்றத 
உ்ட்டியனா்கக ற்கய்கப்படுத்தி, அஙகு துறண மின நிறலயம் 
அறமப்பற்குண்்டனா் ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் எனபறத 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. ெங்கநனாதன அெர்்கள்.

திரு. �. ்ரங்கோென: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, 2019 ஆம் ஆண்டு இநதத் துறையின மூலமனா்க நீங்கள் 
பதிலுறெ வசெனாலகிைதபனாவதலலனாம் வசெனாலகிை ்கருத்து, மத்திய 
அெசு திட்டங்க்ளனா் கிெனாமப்புை மினமயமனாக்கல திட்டம், உதய் 
மின திட்டம் இெற்றின மூலமனா்க பலதெறு சூழநிறல்களில 
நிறைய அ்ளவில நிதி ெருெதனா்கவும், அெற்றை முழுறமயனா்கப் 
பயனபடுத்தனாததனால ெனாரியம் பணி்கற்ள குறித்த ்கனாலத்தில 
முடிக்கனாமல இருப்பதனா்கவும், அத்னால அநத நிதி மீண்டும் மத்திய 
அெசுகத்க வசெனறுள்்ளதனா்கவும் ஒரு த்கெல ெனாரியத்தின மூலமனா்க 
ெநதுள்்ளது. அது உண்றமயனா எனபறத மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்கள் வதளிவுபடுத்த தெண்டுவமனறு த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மினசெனாெம், 
மதுவிலககு மற்றும் ஆயத்தீர்றெத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மற்ை திட்டங்கற்ள எலலனாம் மத்திய 
அெசு வ்கனாடுககினைது. வ்கனாடுககினை திட்டங்களுககு நனாங்கள் 
ஏதனாெது பணி்கற்ளச் வசெய்கினைதபனாது அஙகு விெசெனாயி்கள், 
இ்டம் வ்கனாடுப்பதிதல பல தபனாெனாட்டங்கள் நற்டவபறுகினை 
்கனாெணத்தி்னால ்கனாலதனாமதமனாகி விடுகினைது. நிதி ஒனறும் திரும்பப் 
தபனா்கவிலறல. அெர்்கள் வ்கனாடுககினை அநத மனானியத்றத நீங்கத்ள 
ஏற்றுகவ்கனாள்்ள தெண்டும். மத்திய அெசினுற்டய பஙகீடு ெருகினைது. 
அநதக குறித்த ்கனாலத்திற்குள் அறதக வ்கனாடுக்கவிலறலவயனறு 
வசெனான்னால, மனாநில அெதசெ ஏற்றுகவ்கனாள்்ள தெண்டும் எனறுதனான 
வசெனாலலியிருககிைனார்்கத்ளவயனாழிய, நிதி திரும்பி தபனாெது கிற்டயனாது. 
ஆ்னால, குறித்த ்கனாலத்திற்குள் முடித்தனால அெர்்கள் வ்கனாடுககினை 
அநதப் பஙகுத் வதனாற்க நமககு மனானியமனா்கக கிற்டககும். 
்கனாலதனாமதமனாகினைதபனாது அெர்்கள் அறத முழுறமயனா்க மனாநில 
அெசு ஏற்றுகவ்கனாள்்ள தெண்டுவமனறு வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். 
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நனாங்கள் ்கனாலதனாமதத்திற்கு என் ்கனாெணம் எனபறத எலலனாம் 
வி்ளககி இருககினதைனாம். மத்திய அெசின பஙகீடற்ட மனானியமனா்கக 
வ்கனாடுக்க தெண்டுவமனறு த்கடடிருககினதைனாம். த்கடடு ெனாஙகி 
விடுதெனாம், எநத நிதியும் திரும்பிப் தபனா்கவிலறல, அறத மடடும் 
நீங்கள் புரிநதுவ்கனாள்ளுங்கள் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

 ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 59, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி மு. செநதிெபிெபனா, மனாண்புமிகு 
ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
வசெயலனாக்கத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

59—

மின்னாெ த்க் மமற்ட

*49125—திருைதி மு. சந்தி்ரபி்ர�ா:

மனாண்புமிகு ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் வசெயலனாக்கத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ~விலலிபுத்தூர் வதனாகுதி, ~ விலலிபுத்தூர் ந்கெனாடசியில 
மினசெனாெ த்க் தமற்ட அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ே்க்ராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊ்ர்க வ்ளர்சசி, சி்றபபுத திடடங்கள தசயலாக்்கத தும்ற அமைசசர்: 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள,

 (அ) மற்றும் (ஆ) ~விலலிபுத்தூர் ந்கெனாடசியில மதுறெ செனாறல 
மயனா்த்தில எரிெனாயு த்க் தமற்ட அறமக்க தக்க ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படடு ெருகிைது எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திருமதி மு. செநதிெபிெபனா அெர்்கள்.
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முற்ப்கல 10–35

திருைதி மு. சந்தி்ரபி்ர�ா: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, தமிழ்க மக்களுக்கனா்க அலலும் ப்கலும் அயெனாது 
உறழத்து, குறிப்பனா்க, ஏறழவயளிய மக்களுக்கனா்க எண்ணற்ை பல 
நலத் திட்டங்கற்ளத் தீடடி, அதற்ச் சிைப்பனா்க வசெயலபடுத்தி, 
இநத மண்றண விடடு மறைநதனாலும் மக்கள் ம்றதவிடடு 
நீங்கனாமல, ெங்கக ்க்டதலனாெம் துயில வ்கனாண்டிருககும் மனாண்புமிகு 
இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா வதய்ெத்றத (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) முதற்்கண் ெணஙகுகிதைன. மனாண்புமிகு இதய 
வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின நலலனாசிதயனாடு 
தமிழ்க மக்களுககு அம்மனாவின ெழியிதல அம்மனாவின ெழித் 
ததனானைலனா்க, அனபின பிைப்பி்டமனாய், ஆற்ைலின இருப்பி்டமனாய், 
பண்பின சி்கெமனாய், அறமதியின திருவுருெனாய் (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) தி்கழும் தசெலத்து மனாங்கனிதபனால தித்திககும் நலல 
பல திட்டங்கற்ள ெனாரி ெழஙகிக வ்கனாண்த்ட, அதற்ச் சிைப்பனா்கச் 
வசெயலபடுத்திகவ்கனாண்டிருககும் குடிமெனாமத்து நனாய்கன, வ்கனாஙகு 
நனாடடுத் தங்கம், ்கழ்க இறண ஒருஙகிறணப்பனா்ளர், மனாண்புமிகு 
தமிழநனாடு முதலறமச்செர் ஐயனா திரு. எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கற்ள 
ெணஙகுகிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

எங்கள் விருதுந்கர் மனாெட்ட மக்களின நீண்்டநனாள் 
த்கனாரிகற்கயனா் விருதுந்கர் மனாெட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துெக 
்கலலூரிறய ெனாரி ெழஙகிய மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககு (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எனனுற்டய 
~விலலிபுத்தூர் வதனாகுதி மக்களின செனார்பனா்க எ்து ம்மனார்நத 
நனறிறய முதற்்கண் வதரிவித்துகவ்கனாள்கினதைன.

‘தமிழ்க மக்கள் எம் மக்கள், தமிழ்க நலத் என நலன’ எனை 
தனாெ்க மநதிெத்றதக ்கருத்திலவ்கனாண்டு நிதிநிறல அறிகற்கயிற், 
சிைப்பனா்கத் தயனாரித்து, தமிழ்கம் ஏற்ைம் வபைவும், தமிழ்க மக்களின 
ெனாழவு ெ்ளம் வபறும் ெற்கயில, அற்த்துப் பிரிவி்ரும் 
ெெதெற்கும்விதமனா்க சிைப்பனா்க நிதிநிறல அறிகற்கறயத் தனாக்கல 
வசெய்த ெலலிக்கடடு நனாய்கர், தங்கத் தமிழம்கன, (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) வதனபனாண்டி சிங்கம், ்கழ்க ஒருஙகிறணப்பனா்ளர், 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் ஐயனா, திரு. ஓ.பி.எஸ. 
அெர்்கற்ளயும் ெணஙகுகினதைன.
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விருதுந்கரில விருதுந்கர் மனாெட்ட மக்களின நலன ்கருதி, 
நலல முறையில அற்ெருககும் மருத்துெ ெசெதி கிற்டக்க 
தெண்டுவமனை உயர்நத எண்ணத்ததனாடு, விருதுந்கர் மனாெட்டத்திற்கு 
வதனா்டர்நது மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கற்ள ெலியுறுத்தி, 
மருத்துெக ்கலலூரிறயப் வபற்றுத் தநத விருதுந்கர் மனாெட்டக 
்கழ்கத் வதனாண்்டர்்களின பனாது்கனாெலரும், பனால ெ்ளத் துறை 
அறமச்செருமனா், மதிப்பிற்கும், மரியனாறதககும் உரிய மனாண்புமிகு 
அண்ணன திரு. த்க.டி. ெனாதெநதிெ பனாலனாஜி அெர்்களுககு 
ெணக்கத்றதத் வதரிவித்துகவ்கனாண்டு, அற்த்து மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் வபருமக்களுககும், மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்களுககும் எனனுற்டய நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

எ்து ~விலலிபுத்தூர் வதனாகுதி, ~விலலிபுத்தூர் 
ந்கெனாடசியில மினசெனாெ த்க்தமற்ட அறமப்பதற்கு உரிய 
ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது எனறு கூறிய மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்களுககு நனறிறயத் வதரிவித்து, அதற் உ்டத் 
வசெயலபடுத்தித் தருமனாறு அனதபனாடு த்கடடுகவ்கனாண்டு நனறிகூறி 
விற்டவபறுகினதைன. நனறி, ெணக்கம்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் 
மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசெயலனாக்கத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் நனறிதய 
வசெனாலலிவிட்டனார்்கள். (சிரிப்பு) 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: அறத உ்டத் 
வசெனாலலிவிட்டனார்்கள். (சிரிப்பு) தமற்படி ந்கெனாடசிப் பகுதியில மதுறெ 
செனாறல மயனா்ம் மற்றும் கிருஷணன த்கனாயில வதரு மயனா்ம் ஆகிய 
இரு மயனா்ங்கள் ந்கெனாடசியனால பெனாமரிக்கப்படடு ெருகினை். 
இநத இெண்டு மயனா்ங்களிலும் வபனாது மக்களின பயனபனாடடிற்கு 
ஏற்ை ெற்கயில உரிய செனாறல ெசெதி்கள், மின வி்ளககு்கள் மற்றும் 
அடிப்பற்ட ெசெதி்கள் ஏற்படுத்தப்படடிருககினை். ~விலலிபுத்தூர் 
ந்கெனாடசியின மக்கள்வதனாற்க 75,373 ஆகும். ந்கெனாடசிப் பகுதியில 
ெனாழும் மக்களில சுமனார் 80 செதவிகிதத்திற்குதமல இநத இரு 
மயனா்ங்கற்ளயும் பயனபடுத்துகினை்ர். மீதமுள்்ள 20 செதவிகிதம் 
மக்கள், ந்கெனாடசி எலறலககு அருகில, கிெனாம ஊெனாடசிப் 
பகுதியில அறமநதுள்்ள வமனாட்ட பித்தனான தனியனார் மயனா்ம் 
மற்றும் ம்டெனார்வி்ளனா்கம், வபரியகு்ளம் ்கண்மனாய் வதன பகுதி 
வபனாது மயனா்ங்கற்ளப் பயனபடுத்தி ெருகினை்ர். மதுறெ 
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செனாறல மயனா்த்தின பெப்ப்ளவு 7,041 செதுெ கிதலனா மீட்டெனாகும். 
இநத மயனா்த்றத அதி்க்ளவில வபனாது மக்கள் பயனபடுத்தி 
ெருெதனாலும், அதற்கு தபனாதுமனா் இ்ட ெசெதி உள்்ளதனாலும் இநத 
மயனா்த்தில நவீ் எரிெனாயு த்க்தமற்ட அறமக்க ஒரு த்கனாடிதய 
ஐநது இலடசெம் ரூபனாய் அ்ளவிற்கு மதிப்பீடு தயனாரிக்கப்படடு, 
தக்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது எனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. அறதப்தபனால, விறெெனா்க 
பணி முடிக்கப்படும் எனபறதயும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திருமதி மு. செநதிெபிெபனா அெர்்கள். (குறுககீடு) செரி, உட்கனாருங்கள். 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அ.வசெ. விலெநனாதன அெர்்கள்.

திரு. அ.தச. வில்வோென: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
எங்கள் ்கழ்கத் தறலெர் அெர்்கற்ள ெணஙகுகிதைன. ஆம்பூர் 
வதனாகுதி, ஆம்பூர் ந்கெனாடசியில மினசெனாெ த்க் தமற்ட அறமக்க 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா எனபறத மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்களி்டம் மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் மூலமனா்க 
அறிய விரும்புகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் 
மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசெயலனாக்கத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, ஆம்பூர் ந்கெனாடசியிதல எரிெனாயு த்க் தமற்ட 
அறமக்க தெண்டுவமனறு த்கட்டனார்்கள். இயற்ற்க எய்தியெர்்கள் 
திைநதவெளியில எரியூட்டப்படுெதனால, Carbon dioxide, Carbon 
monoxide, Dioxin தபனானை ெனாயுக்கள் வெளிதயறி, சுற்றுச்சூழலுககு 
மனாசு ஏற்படுத்துகிைது. சுற்றுச்சூழறலப் பனாது்கனாக்கவும், எரியூடடும் 
தநெத்றதக குறைக்கவும், ந்கர்ப்புை உள்்ளனாடசி அறமப்பு்க்ளனால 
நவீ் எரிெனாயு த்க் தமற்ட்கள் அறமக்கப்படுகினை். நவீ் 
எரிெனாயு த்க் தமற்ட்கள்மூலம் மறழக்கனாலங்களிலகூ்ட திைம்ப்ட 
எரியூட்ட இயலும். தமிழநனாடடில வசெனற் தவிெ 135 ந்கெ 
உள்்ளனாடசி்களிதல, 98 ந்கர்ப்புை உள்்ளனாடசி்கள் ததர்வு வசெய்யப்படடு 
பலதெறு திட்டங்களில 116 நவீ் எரிெனாயு த்க் தமற்ட்கள் 
அறமக்க 40 த்கனாடிதய 43 இலடசெம் ரூபனாய் நிதிவயனாதுககீடு 
வசெய்யப்படடு, பணி்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகினை். இெற்றில 
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தற்தபனாது 113 பணி்கள் முடிவுற்றிருககினை். வ்கனாற்டக்கனா்ல, 
பத்மநனாபபுெம், வசெம்பனாக்கம் ஆகிய மூனறு இ்டங்களில  
3 பணி்கள் நற்டவபற்றுகவ்கனாண்டிருககினை். ஆம்பூர் ந்கெனாடசியில 
தபனாதுமனா் இ்டெசெதி்கள் இருககினைபடசெத்தில ்கண்டிப்பனா்க 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்களின ்கெ்த்திற்குக 
வ்கனாண்டுவசெலலப்படும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

முற்ப்கல 10–40

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
்டனாக்டர் (திருமதி) பூஙத்கனாறத அெர்்கள்.

டாக்டர் (திருைதி) பூஙக்காமெ: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, இநத ெரு்டம் உள்்ளனாடசித் துறை ெனாயிலனா்க 
TNRRIS ெனாயிலனா்க உள்்ளனாடசி செனாறல்களுககு நிதிவயனாதுககீடு 
வசெய்யப்படடுள்்ளது. எனனுற்டய ஒதெ த்கனாரிகற்க எநதச் 
செனாறல்கவ்ளலலனாம் அதி்க அ்ளவு பழுதற்டநதுள்்ளததனா, அநதச் 
செனாறல்கற்ள priority அடிப்பற்டயில முதலில அறமக்க தெண்டும் 
எனபதுதனான. முககியமனா்க எனனுற்டய வதனாகுதியில உள்்ள 
பனாப்பனாககுடி ஒனறியத்திலுள்்ள அற்த்து ஊெனாடசிச் செனாறல்களும் 
மி்கவும் தமனாசெமனா் நிறலயில உள்்ள். அதததபனால வதனா்டர்நது 
மூனறு ஆண்டு்க்ளனா்க நலலூரிலிருநது குறுெனத்கனாடற்டககு 
கிட்டத்தட்ட 2,000 மனாணெர்்கள் அநதச் செனாறலயில தபனாகினைனார்்கள். 
ஆ்னால, இதுெறெககும் அநதச் செனாறல்கள் அறமக்கப்ப்டவிலறல. 
நனான மூனறு மனாதங்களுககு ஒருமுறை அெசுச் வசெயலனா்ளறெப் 
பனார்த்து ்கடிதம் வ்கனாடுத்துெருகிதைன. எநதச் செனாறல்கள் அதி்கம் 
பழுதற்டநதுள்்ளததனா, அநதச் செனாறல்களுககு நீங்கள் முனனுரிறம 
ெழங்க தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்களி்டம் பணிதெனாடு 
த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் 
மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசெயலனாக்கத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, சிைப்புச் செனாறல்கள் திட்டத்றதப் பற்றி 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களின கூறுகிைனார்்கள். மனாண்புமிகு 
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புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின அெசு 2011 ஆம் ஆண்டு 
அறமநத பிைகு ஊெனாடசிச் செனாறல்களுககு அதி்க முககியத்துெம் 
வ்கனாடுத்துெருகிைது. 2011 ஆம் ஆண்டுெறெ, வமனாத்தமனா்க 
1,02,000 கிதலனாமீட்டர் செனாறல்கள் அறமக்கப்படடுள்்ள். 47,000 
கிதலனாமீட்டர் செனாறல்கற்ளப் புதிய செனாறல்க்ளனா்கக ்கண்்டறிநது 
அநதச் செனாறல்கள் எலலனாம் அறமக்கப்படடுள்்ள். இதில 
இநதியனாவிதலதய நம் மனாநிலம்தனான முதலி்டத்தில இருககிைது. 
இதில TNRRIS NABARD, உள்ளிட்ட பலதெறு நிதி்கள், PMGSY–
பனாெதப் பிெதமர் செனாறல அறமப்புத் திட்டத்திலும்கூ்ட (இதற்கு 
முன்னால 2012 ஆம் ஆண்டு ெறெயிலும்  நிதி ெனாங்கப்ப்டவிலறல.) 
2012 ஆம் ஆண்டு மனாண்புமிகு புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் 
ந்டெடிகற்க எடுத்து funds–ஐ ெனாஙகியிருககிதைனாம். இநத முறையும் 
நிறைய செனாறல்கள் எடுக்கப்படடிருககினை். மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் குறிப்பிட்ட பனாப்பனாககுடி ஊெனாடசி, 
நலலூர்–குறுெனத்கனாடற்ட school செனாறல எனறு வசெனானனீர்்கள். 
அநத இெண்டு செனாறல்களும் ்கண்டிப்பனா்க உ்ட்டியனா்க ஆய்வு 
வசெய்யப்படடு, மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களின ்கெ்த்திற்குக 
வ்கனாண்டுவசெனறு ஒனறியச் செனாறல்கள் ்கண்டிப்பனா்க அறமத்துத் 
தெப்படும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. மனாண்புமிகு 
புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் எப்படி கிெனாமச் செனாறல்களுககு 
அதி்கமனா் முககியத்துெம் வ்கனாடுத்தனார்்கத்ளனா, அதததபனால 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்களும் கிெனாமச் செனாறல்களுககு அதி்கமனா் முககியத்துெம் 
வ்கனாடுத்துெருகிைனார்்கள் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. ்கனார்த்தித்கயன அெர்்கள்.

திரு. �. ்கார்ததிக்கயன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எங்களுற்டய எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கற்ள 
ெணஙகுகிதைன. எங்களுற்டய தெலூர் வதனாகுதியில பனாதனா்ள 
செனாக்கற்டத் திட்டம் நற்டவபற்றுகவ்கனாண்டிருககிைது. அதததபனால, 
குடிநீர் pipeline திட்டமும் நற்டவபற்றுகவ்கனாண்டிருககிைது. 
எலலனா தெனாடு்களிலும் பனாதனா்ள செனாக்கற்டத் திட்டப் பணி்கற்ளச் 
வசெய்து வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். அதததபனாதல, TWAD Board 
குடிநீர்த் திட்டத்திதல பணி வசெய்துவ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். அநத 
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pipeline தபனாட்ட பின்ர், தெனாடற்ட மட்டம் அடிப்பதிலறல. 
Pipeline தபனாடும்தபனாது தெனாவ்டலலனாம் தம்டனா்க இருககிைது. 
அதததபனால பனாதனா்ள செனாக்கற்டத் திட்டத்தில பணியனாற்றும்தபனாது 
அநதத் திட்டத்தி்னால தெனாவ்டலலனாம் தமடும் பள்்ளமுமனா்க 
இருககிைது. செனாறலயில தபனா்கமுடியவிலறல, ெெமுடியவிலறல. 
Two wheeler–ல தபனா்க முடியவிலறல. அநத அ்ளவுககு பனாதனா்ள 
செனாக்கற்டத் திட்டத்திலும் TWAD Board குடிநீர்த் திட்டத்திலும் 
பணிவசெய்துெருகிைனார்்கள். என ்கற்ட எதிரிலும்கூ்ட pipeline 
தபனாடடுவிடடு, ெண்டி்கள் எலலனாம் எகிறி குதித்து railway station 
தபனாெதுதபனால இருககிைது. Contractors உ்டத் தெனாடு தபனா்ட 
முடியனாது எனைனாலும், செனாறலறய மட்டப்படுத்தி சிைப்பனா்கச் வசெய்து 
வ்கனாடுத்தனால மக்கள் ்கனார்்களிலும், Two wheelers–லும் தபனாெதற்கு 
ெசெதியனா்க இருககும். அதததபனால கிருஷணனா ந்கர், செத்துெனாச்செனாரி 
பகுதி்களிவலலலனாம் பனாதனா்ள செனாக்கற்டத் திட்டத்தி்னால செனாறல்கள் 
பள்்ளமனா்க இருககினை். நனான நி்கழச்சி்களுககு தபனாகும்தபனாது 
மக்கள் எனனி்டத்திதல இநதமனாதிரி குண்டும் குழியுமனா்க இருககிைதத, 
பனார்ககிறீர்்க்ளனா எனறு த்கடகிைமனாதிரி இருககிைது. அதததபனால 
மனாந்கெனாடசியில பனார்த்தீர்்கவ்ளனறு வசெனான்னால சு்கனாதனாெப் 
பணி்களுக்கனா்க மனாதத்திற்கு 80 இலடசெம் ரூபனாய் contract விடடு 
அநதப் பணி்கற்ளச் வசெய்கிைனார்்கள். மனாந்கெனாடசி main road–ல 
குப்றபயனா்க கி்டககிைது. எநதப் பணி்களும் வசெய்ெதிலறல. ஆ்கதெ, 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்கற்ளக த்கடடுகவ்கனாள்ெது smart city ஆ்க 
இருககினை தெலூர் மனாந்கெனாடசிறய daily சுத்தம் வசெய்ய தெண்டும். 
தெனாடு பிைகுகூ்ட தபனா்டடடும். செனாறலறய மட்டம் அடித்து விட்டனால 
தபனாதும். ஒரு செனாறலயில பணி வசெய்த பின்ர் மற்ை பணியனா் 
பனாதனா்ள செனாக்கற்டத் திட்டத்றதச் வசெய்ய தெண்டும் எனபதுதனான 
எனனுற்டய ்கருத்து. ஒரு வதரு தெறலறய finish வசெய்துவிடடு, 
அடுத்தத் வதருவுககுப் தபனா்க தெண்டும். எலலனா தெனாடு்களிலும் 
pipeline ததனாண்டிவிடுகிைனார்்கள். வபனாதுமக்கள் திடடுகிைனார்்கள். 
அநதப் பணி்கற்ளச் வசெய்து முடிக்க தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்கற்ளக த்கடடு அமர்கினதைன. நனறி, ெணக்கம்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் 
மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசெயலனாக்கத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.



197வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 20]

முற்ப்கல 10–45

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கட்ட 
த்கள்வி மூலக த்கள்விககு செம்பநதமிலலனாத த்கள்வியனாகும். மூலக 
த்கள்வி மினசெனாெ த்க் தமற்ட அறமப்பது குறித்ததனாகும். 
இருநதனாலும்கூ்ட, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள், வதனாகுதி 
மக்களினமீது வ்கனாண்டுள்்ள அக்கறையின ்கனாெணமனா்க 
இகத்கள்விறயக த்கடடிருககிைனார்்கள். நனான, பனாதனா்ளச் செனாக்கற்டத் 
திட்டப் பணி்கள் குறித்து இதற்கு முனபு தபசும்தபனாதத 
வசெனாலலியிருககிதைன. 

பனாதனா்ள செனாக்கற்டத் திட்டப் பணி்கற்ள தமற்வ்கனாள்ளும்தபனாது, 
அஙகுள்்ள மக்களுககு சில பிெச்சிற்்கள் ஏற்ப்டககூடிய 
சூழநிறல்கள் இருககினை். ஏவ்னைனால, இத்திட்டப் பணி்கற்ளப் 
வபனாறுத்த்ளவிற்கு, பறழய ந்கெங்கள், பறழய ஊர்்கள், வியனாபனாெப் 
பகுதி்கள் ஆகியெற்றிற்கு மத்தியிலதனான pipeline–ஐக வ்கனாண்டு 
தபனா்க முடியும். ெ் வநருக்கடி அதி்கமுள்்ள பகுதி்களிலதனான 
இத்திட்டத்றத வசெயலபடுத்த முடியும். அஙத்கதனான திட்டத்றத 
வசெயலபடுத்த தெண்டும். அப்தபனாது இதுதபனானை சில 
இ்டர்ப்பனாடு்கள் ஏற்படுகினை சூழநிறல்கள் இருககும். மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் கூறியதுதபனானறு, சில செனாறலப் பணி்கற்ள 
எடுத்தனால, அப்பணி்கற்ள முழுறமயனா்க முடித்துவிடடு, அடுத்த 
பணிறய எடுககும் ெற்கயில, மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களி்டம் கூறி, தனியனா்க கூட்டம் ந்டத்தி, ஒரு குழுறெ 
அறமத்திருககிதைனாம். அதததபனானறு, பனாதனா்ளச் செனாக்கற்டத் திட்டப் 
பணியனா்க இருநதனாலும் செரி, குடிநீர் ெடி்கனால ெனாரியத்தின மூலமனா்க 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் றபப்றலன பதிப்பது உள்ளிட்ட குடிநீர்த் 
திட்டப் பணியனா்க இருநதனாலும் செரி, மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள் இதற்வ்க் சிைப்புத் திட்டத்றத அறிவித்திருககிைனார்்கள். 
எப்படிவயனைனால, பனாதனா்ள செனாக்கற்டத் திட்டத்றதப் 
வபனாறுத்தெறெயில, main pipeline தபனாடடு முடித்த பிைகு, house 
connection–க்கனா்க தனித்தனியனா்க செனாறல்கற்ளத் ததனாண்டி damage 
வசெய்ெனார்்கள். இப்பணி்கள் கிட்டத்தட்ட 6 மனாதங்கள், 1 ெரு்டம் 
எ் தமற்வ்கனாள்்ளப்படும். எ்தெ, தற்தபனாது, main pipeline 
தபனாடும்தபனாதத, திட்டத்தின மூலமனா்கதெ அெசு house connection–ஐ 
உ்ட்டியனா்கக வ்கனாடுத்துவிடடு, பிைகு தெறண முறையில 
வதனாற்கயிற் ெசூல வசெய்கிதைனாம். இனி ெருகினை ்கனாலங்களில 
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1 செனாறல, 2 செனாறல பணி்கற்ள எடுத்துகவ்கனாண்்டனால, அப்பணி்கற்ள 
முழுறமயனா்க முடித்துவிடடு, அடுத்த செனாறலறய பணிககு 
எடுத்துகவ்கனாள்்ளககூடிய திட்டத்றத இப்வபனாழுதுதனான வ்கனாண்டு 
ெநதிருககிதைனாம். இத்திட்டம் விறெெனா்க அமலபடுத்தப்படும். 
இத்திட்டத்றத தற்தபனாது வசெயலபடுத்தவிருககும் பணி்களில 
தசெர்த்துவிடத்டனாம். தற்தபனாது நற்டவபற்று ெரும் பணி்கள் பறழய 
பணி்கத்ள தவிெ, புதிய பணி்கள் அலல. இனி நற்டவபறும் பணி்கள் 
தமற்்கனாணும் ெற்கயிலதனான நற்டவபறும் எனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. த்க.எஸ. இெவிச்செநதிென அெர்்கள்.

திரு. க்க.எஸ். இ்ரவிசசந்தி்ரன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, எனனுற்டய எழும்பூர் செட்டமனைத் 
வதனாகுதிககுடபட்ட மண்்டலம் 8, ெனார்டு எண் 104–ல உள்்ள 
பிரிகளின செனாறலயில அறமநதுள்்ள மயனா்மனா்து பலதெறு 
அெசியல ்கடசித் தறலெர்்கற்ள நலல்டக்கம் வசெய்த இ்டமனா்கவும், 
பலதெறு செமூ்கப் தபனாெனாளி்கற்ள நலல்டக்கம் வசெய்த இ்டமனா்கவும் 
இருககினைது. அநத மின மயனா்ம் ்க்டநத ஒரு ெரு்ட ்கனாலமனா்கதெ 
பழுதற்டநத நிறலயில இருககினைது. அஙகுள்்ள புற்க தபனாககி்கள் 
முற்றிலுமனா்க பழுதற்டநதுள்்ளதனால, மின மயனா்த்தின கீழப் 
பகுதியிதலதய, நலல்டக்கம் வசெய்யககூடிய இ்டத்திதலதய புற்க 
பெெககூடிய சூழநிறல உள்்ளது. இத்னால, பலதெறு தநனாய்்கள் 
ெருெதற்்கனா் சூழநிறல உள்்ள இ்டமனா்க அநத மின மயனா்ம் 
இருககிைது. ஆ்கதெ, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் அநத மின 
மயனா்த்திலுள்்ள மின த்க் தமற்டறய முழுறமயனா்க நவீ் 
ெசெதியு்டனகூடிய த்க் தமற்டயனா்க மனாற்றித் தருெனாெனா எனபறதத் 
தங்கள் மூலமனா்க அறிய விரும்புகினதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் 
மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசெயலனாக்கத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசிறயப் 
வபனாறுத்தெறெயில, 199 மயனா் பூமி்கள் பெனாமரிப்பில 
இருககினை். அெற்றில, 25 எரிெனாயு த்க் தமற்ட்க்ளனா்கவும், 
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9 LPG த்க் தமற்ட்க்ளனா்கவும், 6 மினசெனாெ த்க் தமற்ட்க்ளனா்கவும் நவீ் 
முறையில மனாற்றியறமக்கப்படடு, வபனாது மக்களின பயனபனாடடிற்கு 
முற்றிலும் இலெசெமனா்கக வ்கனாண்டுெெப்படடுள்்ள். மற்ை மயனா் 
பூமி்களில பறழய முறை்களிதலதய த்க்ம் வசெய்யப்படுகிைது. 
அறெயற்த்தும் படிப்படியனா்க தமம்படுத்தப்படும்.

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள், எழும்பூர் செட்டமனைத் 
வதனாகுதி, மண்்டலம் 8, ெனார்டு 104–ல உள்்ள மயனா் தமற்ட 
குறித்துச் வசெனான்னார்்கள். துறை அதி்கனாரி்கற்ள றெத்து ஆய்வு 
வசெய்து, மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்களுற்டய 
்கெ்த்திற்குக வ்கனாண்டு வசெனறு அெசியம் ஏற்படின, மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுற்டய த்கனாரிகற்க ்கண்டிப்பனா்க பரிசீலற் 
வசெய்யப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 60, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. சு. ெனாதெநதிென, மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

60—

ஒருஙகிறைநத நீதிமனை ெளனா்கம்

*38734—திரு. சு. ்ராகேந்தி்ரன:

மனாண்புமிகு செட்டம், நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) அரியலூர் வதனாகுதி, அரியலூரில ஒருஙகிறணநத நீதிமனை 
ெ்ளனா்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம், சடடம், நீதிைன்றங்கள ைற்றும் 
சிம்றசசாமல்கள தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள,

(அ) மற்றும் (ஆ) அரியலூர் மனாெட்டம், அரியலூரில புதிய 
நீதிமனைம் மற்றும் நீதிபதி்களுக்கனா் குடியிருப்பு்கள் ்கடடுெதற்்கனா் 
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இ்டம் ததர்வு வசெய்யப்படடுள்்ளது; நிலமனாற்ைம் வசெய்ெதற்்கனா் 
பணி்கள் நற்டவபற்று ெருகினை். அநதப் பணி்கள் முடிவுற்ைவு்டன, 
்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்்கனா் ந்டெடிகற்க்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சு. ெனாதெநதிென அெர்்கள்.

திரு. சு. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மறைநதும் மறையனாமல ெனாழும் எங்கள் மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்கள் இருககும் திறசெ தநனாககி ெணஙகுகிதைன. 
மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளயும், மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளயும் ெணஙகி, மறைநத மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின ெழியில மக்கள் நலப் பணி்களில, மக்களின 
தபெனாதெதெனாடு மூனறு ஆண்டு்கற்ள நிறைவு வசெய்து, நனான்கனாெது 
ஆண்டில அடிவயடுத்து றெத்துள்்ள மனாண்புமிகு தமிழ்க 
முதலறமச்செர் அெர்்களுககு எ்து வநஞசெனார்நத பனாெனாடடு்கற்ள 
இம்மனாமனைத்தின ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

முற்ப்கல 10–50

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின பிைநத நனாற்ள மனாநில வபண் குழநறத்கள் 
பனாது்கனாப்பு நனா்ளனா்கக வ்கனாண்்டனா்ட அெசு முடிவு வசெய்து, 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) மறைநத அம்மனா அெர்்களின 
நிற்றெப் தபனாற்றும்ெண்ணம் ஆதெெற்ை வபண் குழநறத்களின 
ெனாழவுக்கனா் 5 புதிய திட்டங்கற்ள அெசு வசெயலபடுத்த உள்்ளது 
எனை மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களின தநற்றைய அறிவிப்பு, 
தமிழ்கத்தில ெனாழும் தனாய்மனார்்களின ஏத்கனாபித்த ெெதெற்பிற்ப் 
வபற்றுள்்ளது. அதற்கு எ்து வநஞசெனார்நத நனறியிற் 
இப்தபெறெயின ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. தமிழ்கத்தில 
11 புதிய மருத்துெக ்கலலூரி்கற்ள அறமக்கவிருப்பதற்்கனா் 
அறிவிப்பினமூலம் எ்து அரியலூர் மனாெட்டத்திற்கும் ஒரு 
மருத்துெக ்கலலூரி ெழஙகியறமககு, எ்து வதனாகுதி மக்களின 
செனார்பனா்க மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்செர் அெர்்களுககும், 
மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவுத் துறை அறமச்செர் அெர்்களுககும் 
எ்து செனார்பனா்கவும், எ்து வதனாகுதி மக்களின செனார்பனா்கவும் 
நனறியிற்த் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 



201வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 20]

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, எ்து அரியலூர் 
வதனாகுதியில ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கம் அறமக்கப்படும் 
எ் அறிவித்தறமககு நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
அதற் விறெநது அறமத்தி்ட மனாண்புமிகு செட்டத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் ஆெ் வசெய்ெனார்்க்ளனா எனபறதத் தங்கள் 
ெனாயிலனா்கக த்கடடு அமர்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
த்கனாரியிருககினை, அரியலூரில ஒருஙகிறணநத நீதிமனைம் 
்கடடுெதற்்கனா் த்கனாரிகற்கறய றெத்தவு்டன, அரியலூர் 
மனாெட்டத்திதல இ்டம் ததர்வு வசெய்ெதிதல இருநத பிெச்சிற்றயக 
்கருத்தில வ்கனாண்டு, இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் 
துறைககுச் வசெனாநதமனா் 3.85 ஏக்கர் இ்டம் ததர்வு வசெய்யப்படடு, 
அதற்கு நிதித் துறையி்டம் 7.88 த்கனாடி ரூபனாய்ககு அனுமதி 
வபைப்படடிருககிைது. தற்தபனாது நில மனாற்ைம் வசெய்ெதற்்கனா் 
ந்டெடிகற்க்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகினை். அநத நில மனாற்ைம் 
வசெய்ெதற்்கனா் பணி்கள் முடிநதவு்டத் ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்்கனா் 
மதிப்பீடு தயனார் வசெய்யப்படடு, உயர் நீதிமனைத்திற்கு பரிநதுறெ 
வசெய்யப்படடு, உயர் நீதிமனைத்திலிருநது பரிநதுறெககு ஒப்புதல 
வபைப்பட்டவு்டத், ்கண்டிப்பனா்க மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களின ்கெ்த்திற்குக வ்கனாண்டு வசெனறு, இநத ஆண்டிதலதய 
அறத நிறைதெற்றித் தருெதற்கு ந்டெடிகற்க்கள் எடுக்கப்படும் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. சு. ெனாதெநதிென அெர்்கள்.

திரு. சு. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, த்களுங்கள் வ்கனாடுக்கப்படும் எனறு வசெனாலெதற்கிணங்க, 
அரியலூரில ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கம் விறெநது 
அறமக்கப்படும் எனறு மனாண்புமிகு செட்டத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் அறிவித்தறமககு, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்களுககும், 
மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் அெர்்களுககும் எ்து அரியலூர் வதனாகுதி மக்களின 
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செனார்பனா்க நனறியிற் இநத மனாமனைத்தின ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்து, 
நனறி கூறி அமர்கிதைன. நனறி, ெணக்கம்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அனபில மத்கஷ வபனாய்யனாவமனாழி அெர்்கள்.

திரு. அனபில் ைக்கஷ் த�ாயயாதைாழி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, எங்களுற்டய ்கழ்கத் தறலெர் அெர்்கற்ள 
ெணஙகுகிதைன. எனனுற்டய திருவெறும்பூர் வதனாகுதி 2010–ல 
அனறைககிருநத முத்தமிழ அறிஞர் ்கறலஞர் அெர்்க்ளனால தனாலு்கனா 
அநதஸறதப் வபற்ைது. தனாலு்கனா ஆ்தற்குப் பிைகு, இனறைககு 
அதற்கு தனாலு்கனா மருத்துெமற்்கவ்ளலலனாம் ெநதுவிட்ட். 
ஆ்னால, இனனும் தனாலு்கனா நீதிமனைம் ெெனாமதலதய இருநது 
வ்கனாண்டிருககிைது. ஆ்க, இநத ஆண்்டனாெது மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்கள் அதற்கு ஆெ் வசெய்ெனார்்க்ளனா எனபறதத் தங்கள்மூலம் 
அறிய விரும்புகிதைன.  

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கனாரிய 
்கருத்துப்படி, மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசெனால, புதிதனா்க 
இப்தபனாது பலதெறு புதிய தனாலு்கனாக்கள் உருெனாக்கப்படடிருககினை். 
ஏற்வ்க்தெ இருககினை தனாலு்கனாக்களிதல நீதிமனைங்கள் இலலனாத 
தனாலு்கனாக்கற்ளக ்கணகவ்கடுத்து, வசெனற் உயர் நீதிமனைமும், 
தமிழ்க அெசும் இறணநது எநத தனாலு்கனாக்களிதல நீதிமனைங்கள் 
இலறலதயனா, ெழககு்கள் அதி்கமனா்க நிலுறெயில இருககினை 
தனாலு்கனாக்களின எலறலககுடபடடு அநத தனாலு்கனாக்கற்ளக 
்கணகவ்கடுத்து, அஙவ்கலலனாம் புதிய நீதிமனைங்கள் அறமக்கப்ப்ட 
தெண்டுவமனறு ஒரு வ்கனாள்ற்க முடிவெடுத்து, மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அெசு பதவிதயற்ைவு்டத் 51 நீதிமனைங்கற்ளத் 
திைப்பதற்கு அனுமதியளித்து, ்க்டநத ஆண்டு கூடுதலனா்க 5 
தனாலு்கனா நீதிமனைங்கள் அறமெதற்கும் முடிவெடுத்து, இதுெறெ 
2 நீதிமனைங்களுக்கனா் ்கட்ட்டங்கள் திைக்கப்படடிருககினை். 
்க்டநத ஆண்டு அறிவித்த 5 தனாலு்கனா நீதிமனைங்களில இப்தபனாது 
3 நீதிமனைங்கள் திைக்கப்படடிருககினை். மதுெெனாயலிலும், 
பலலனாெெத்திலும் திைக்கப்ப்ட தெண்டும். அெற்றையும் 
விறெவிதல திைப்பதற்்கனா் ந்டெடிகற்க்கள் எடுக்கப்படும். ஆ்கதெ, 
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மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கனாரியபடி, நீதிமனைங்கள் 
இலலனாத ெட்டங்களில, நீதிமனைங்கள் அறமப்பதற்கு ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படும். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களின திருவெறும்பூர் 
தனாலு்கனா நீதிமனைம் அறமப்பதற்்கனா் த்கனாரிகற்கயிற், 
அஙகிருககினை ெழககு்களின எண்ணிகற்கறயக ்கணககில 
வ்கனாண்டு, உயர் நீதிமனைத்தின ்கெ்த்திற்குக வ்கனாண்டு 
வசெனறு, இநத ஆண்டு ்கண்டிப்பனா்க அதற்்கனா் ந்டெடிகற்க்கள் 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. டி. வசெஙகுடடுென அெர்்கள். 

முற்ப்கல 10–55

திரு. டி. தசஙகுடடுவன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எங்களுற்டய ்கழ்கத்தின தறலெர் மனாண்புமிகு 
த்ளபதியனார் அெர்்கற்ள ெணஙகுகிதைன. கிருஷணகிரி மனாெட்டம் 
மி்கப் வபரிய வதனாழிற்செனாறல்கள் நிறைநத, வதனாழிலனா்ளர்்கள் 
அதி்கமனா்க இருக்கககூடிய மனாெட்டமனாகும். ஆ்கதெ, அநத 
மனாெட்டத்திதல, கிருஷணகிரியிதல ஒருஙகிறணநத நீதிமனை 
ெ்ளனா்கத்திற்குள் ஒரு வதனாழிலனா்ளர் நீதிமனைம் தெண்டுவமனறு 
ஏற்வ்க்தெ மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்களி்டம் நனான 
த்கடடிருநததன. அனறைககு மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்களும் 
அறத ஏற்றுகவ்கனாண்டு, தீர்மனா்மனா்க நிறைதெற்றி அனுப்பச் 
வசெனாலலுங்கள் எனறு வசெனான்னார்்கள். பின்ர், தீர்மனா்மும் 
நிறைதெற்றி, அது அநத நீதிமனைத்தின மூலமனா்க உயர் 
நீதிமனைத்திற்கு அனுப்பப்படடிருககிைது. ஆ்கதெ, மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்கள் உ்ட்டியனா்க அறதக ்கருத்திற்வ்கனாண்டு, 
கிருஷணகிரி ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கத்திற்குள் ஒரு 
வதனாழிலனா்ளர் நீதிமனைத்றத அறமப்பதற்கு முனெருெனார்்க்ளனா 
எ்த் தங்கள் ெனாயிலனா்கக த்கடடு அமர்கினதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் ஏற்வ்க்தெ 
இநதக த்கனாரிகற்கறய இஙத்க றெத்தனார்்கள். கிருஷணகிரி 
மனாெட்டம் வதனாழிலனா்ளர்்கள் நிறைநத ஒரு மனாெட்டமனாகும். 
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ஆ்கதெ, அெருற்டய த்கனாரிகற்கறய ஏற்று அஙத்க ்கண்டிப்பனா்க, 
ஒரு வதனாழிலனா்ளர் நீதிமனைம் அறமக்க தெண்டுவமனறு தமிழ்க 
அெசின செனார்பனா்க உயர் நீதிமனைத்திற்கு பரிநதுறெ வசெய்யப்பட்டது. 
இனனும் அநதப் பரிநதுறெயினதமல எநதவித தமல ந்டெடிகற்கயும் 
எடுக்கப்ப்டவிலறல. ஆ்னால, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களின 
த்கனாரிகற்கறய உயர் நீதிமனைத்து்டன தபசி, ்கண்டிப்பனா்க, இநத 
ஆண்த்ட வதனாழிலனா்ளர் நீதிமனைம் அறமப்பதற்்கனா் ந்டெடிகற்க 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் எ்த் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.  

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திருமதி ம. கீதனா அெர்்கள்.

திருைதி ை. கீொ: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
எங்கள் இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கற்ள 
ெணஙகுகிதைன. மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளயும், 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளயும் ெணஙகுகிதைன. 
கிருஷணெனாயபுெம் செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட ்க்டவூர் 
தனாலு்கனாவில ஒரு நீதிமனைம் அறமத்துத் தருமனாறு மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்கற்ளக த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுற்டய 
த்கனாரிகற்க குறித்து வசெனாலல தெண்டுவமனைனால, வபனாதுெனா்க, 
ஒரு நீதிமனைம் அறமக்கப்ப்ட தெண்டுவமனைனால, அெசு மடடும் 
நிற்த்து, முடிவெடுக்க முடியனாது. அதற்கு உயர் நீதிமனைத்தி்டமிருநது 
பரிநதுறெ வபைப்ப்ட தெண்டும். ெழககு்களின எண்ணிகற்கயின 
அடிப்பற்டயிலதனான நீதிமனைங்கள் அறமப்பதற்கு உயர் 
நீதிமனைம் பரிநதுறெ வசெய்யும். ஆ்கதெ, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களின அநதப் பகுதியில இருககினை நீதிமனைங்களில 
உள்்ள ெழககு்களின எண்ணிகற்கறயக ்கருத்திற்வ்கனாண்டு, உயர் 
நீதிமனைத்ததனாடு ்கலநது தபசி, தமல ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 61, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஆர்.டி. இெனாமச்செநதிென, மனாண்புமிகு 
உயர் ்கலவித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.
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்கறைக் ்கல்லூரி

*3995—திரு. ஆர்.டி. இ்ராைசசந்தி்ரன:

மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) குன்ம் வதனாகுதி, வசெநதுறை ெட்டம், வசெநதுறையில 
்கறலக ்கலலூரி துெக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன�ழ்கன, உயர் ்கல்வித தும்ற 
அமைசசர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 

(அ) மற்றும் (ஆ) வபெம்பலூர் மனாெட்டம், குன்ம் வதனாகுதிறயச் 
செனார்நத மனாண்புமிகு செட்டமனை உறுப்பி்ர் அெர்்கள் அரியலூர் 
மனாெட்டம், வசெநதுறை ெட்டம், அெர்்களுற்டய வதனாகுதிறயச் 
செனார்நத வசெநதுறையில ்கறல மற்றும் அறிவியல ்கலலூரி துெங்க 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா எ்க த்கனாரியுள்்ளனார். இதுகுறித்து ்கருத்துரு 
ஏதும் தற்தபனாது அெசின பரிசீலற்யில இலறலவயனபறத 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஆர்.டி. இெனாமச்செநதிென அெர்்கள்.

திரு. ஆர்.டி. இ்ராைசசந்தி்ரன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, தன உ்டலிலுள்்ள தநனாய் தன ஆயுற்ளக 
குறைத்துக வ்கனாண்டிருககிைது எனபறதத் வதரிநதும் தனற்ப் 
பற்றி தன்லம் ்கருதனாமல, தனற் நம்பியிருக்கககூடிய தமிழ்க 
மக்களின நலற்தய ்கருத்திற்வ்கனாண்டு, (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) இநத மண்ணில நலலனாடசி புரிநது மக்களின ம்தில 
நிறலத்து நிற்்கககூடிய எங்க்ளது மனாண்புமிகு இதய வதய்ெம் 
்டனாக்டர் புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கற்ள ெணஙகுகிதைன. 
தனாயின மறைவிற்குப் பிைகு தனாய் இலலனா பிள்ற்ள்க்ளனா்க இருநத 
எங்கற்ளயும், எங்கள் ்கழ்கத்றதயும் ்கனாத்து நினறு, அதுமடடுமலல, 
தனாறய நம்பி ெனாக்களித்த, மக்கள் ெனாக்களித்த இநத ஆடசிறயயும் 
்கனாத்து நினறு, தமிழ்கத்தில ஏற்படடிருநத வெற்றி்டத்றத 
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நிெப்ப யனாறெயும் நம்பனாமல, தமிழ்க மக்கற்ள மடடுதம நனாடி, 
மக்கத்ளனாடு மக்க்ளனா்க மக்கள் தபனாற்றும் முதலெெனா்க (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) பீடுநற்ட தபனாடடுக வ்கனாண்டிருககும் தசெலம் தநத 
முதலெர், தமிழ்க முதலெர், விெசெனாயி, ்டனாக்டர் எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கற்ளயும் மற்றும் அெருககு உறுதுறணயனா்க இருக்கககூடிய 
எங்க்ளது மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளயும் 
ெணஙகுகிதைன. இநத இருெர் தறலறமயிலும் சிைப்பனா்க 
தறலறமதயற்று, சிைப்பனா்க ்கழ்கப் பணியனாற்ை இனறும் எ்ககு 
அறிவுறெ ெழஙகி, எனற் ெழிந்டத்துகினை என அண்ணன, 
்கழ்கத் துறண ஒருஙகிறணப்பனா்ளர், மனாநிலங்க்ளறெ உறுப்பி்ர் 
அண்ணன ஆர். றெத்திலிங்கம் அெர்்கற்ளயும் இநதநெத்தில 
ம்தில நிறலநிறுத்துகிதைன. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, எ்து குன்ம் 
செட்டமனைத் வதனாகுதி, அரியலூர் ெருெனாய் மனாெட்டம், வசெநதுறை 
ெட்ட மக்கள், அறியனாறம நிறைநத மக்கள்.

முற்ப்கல 11–00

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தபெறெயின முன்னுமதியு்டன 
வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் தநெம் நீடடிக்கப்படுகிைது. மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. ஆர்.டி. இெனாமச்செநதிென அெர்்கள்.

திரு. ஆர்.டி. இ்ராைசசந்தி்ரன: அநத ெட்டம், குறுகிய 
கிெனாமங்கற்ளக வ்கனாண்்ட ஒனறியம். இதற்கு முனபு 
அஙகிருக்கககூடிய இற்ளஞர்்கள் பள்ளிக ்கலவிதயனாடு தங்க்ளது 
படிப்றப முடித்த பின்ர், அஙகிருக்கககூடிய பல தனியனார் 
சிவமனட வதனாழிற்செனாறல்களில பணியனாற்றும் நிறல மனாறி, 
இப்வபனாழுது படிப்பினமீது அக்கறை வ்கனாண்டு பள்ளிப் படிப்பில 
ஆர்ெம் ்கனாடடி ெருகிைனார்்கள். குறிப்பனா்க, வபண்்கள் உயர் ்கலவிறயப் 
வபறுெதற்கு ஏதுெனா்க அநத ெட்டனாெத்தில ்கட்டனாயமனா்க ஓர் அெசு 
்கறலக ்கலலூரிறய அறமத்துத் தெ தெண்டுவமனறு தங்கள் 
ெனாயிலனா்க எ்து மரியனாறதககுரிய மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கற்ளக த்கடடுகவ்கனாள்்ள விரும்புகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் புதியதனா்க 
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்கலலூரி தெண்டுவமனறு த்கடடிருககினைனார். வசெநதுறை ெட்டம் 
அறமநதிருககினை அரியலூர் மனாெட்டத்தில ஏற்வ்க்தெ ஓர் 
அெசு ்கறல மற்றும் அறிவியல ்கலலூரியும், இெண்டு சுயநிதி 
்கலலூரி்களும் வசெயலபடடுக வ்கனாண்டிருககினை். அதிதல 
அரியலூர் மனாெட்டத்தில உள்்ள ்கலலூரியிதல, 1,025 மனாணனாக்கர் 
தசெர்கற்கக்கனா் ஒப்பளிப்பு ெழங்கப்படடிருககிைது. அதிதல, 55 
இ்டங்கள் ்கனாலியனா்க இருககினை். சுயநிதி ்கலலூரியிதல 2,130 
மனாணனாக்கர் தசெர்ெதற்்கனா் இ்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டதில, 560 
இ்டங்கள் ்கனாலியனா்க இருககினை். வபண்்கள் ்கலவி பயிலெதற்்கனா்க 
்கலலூரி தெண்டும்; அதற்கு முககியத்துெம் தெ தெண்டுவமனறு 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் இஙத்க த்கனாரிகற்க 
றெத்திருககினைனார். இனறைககு அெர் செனார்நதிருக்கககூடிய 
வபெம்பலூர் மனாெட்டம், தெப்பூரிதல வபண்்களுகவ்க் தனியனா்க 
ஒரு ்கலலூரிறயத் வதனா்டஙகியெர், இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி 
அம்மனா அெர்்கள் எனபறத இநத தநெத்திதல சுடடிக்கனாட்ட 
விரும்புகிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இனறைககு அநதக 
்கலலூரியிலும் 720 இ்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட சூழநிறலயிதல, 
608 மனாணவி்கள் அதில தசெர்நதிருககினைனார்்கள். அதில 112 இ்டங்கள் 
்கனாலியனா்க இருககினை். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் செனார்நதிருக்கககூடிய 
வபெம்பலூர் மனாெட்டமனா்து, அரியலூர் மனாெட்டத்திற்கு அருகில 
இருக்கககூடிய சூழநிறலயிதல, ஏற்வ்க்தெ இதய வதய்ெம் 
புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்க்ளனால ெழங்கப்பட்ட இெண்டு 
்கலலூரி்களிலும் 1,295 இ்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடிருககினை். 
அதிதல, 952 மனாணனாக்கர் தசெர்கற்க நற்டவபற்றிருககிைது. 343 
இ்டங்கள் ்கனாலியனா்க இருககினை். ஆ்க, ஒடடுவமனாத்தமனா்க அெசு 
்கலலூரி்களிதல, அரியலூர் மற்றும் வபெம்பலூர் மனாெட்டங்கற்ளப் 
பனார்ககினைவபனாழுது, 510 இ்டங்கள் ்கனாலியனா்க இருககினை். 
2019–2020 ஆம் ்கலவியனாண்டிதல, சுயநிதி ்கலலூரி்களில 560 
இ்டங்கள் ்கனாலியனா்க இருககினை். ஆ்கதெ, எதிர்ெெககூடிய 
்கனாலக்கட்டங்களில மனாணனாக்கர்்களுற்டய தசெர்கற்ககத்கற்ப, 
புதிய ்கலலூரிறயத் வதனா்டஙகுெதற்கு செனாத்தியககூறு இருப்பின, 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசெனா்து பரிசீலற் 
வசெய்யும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்து, 
அமர்கினதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஆர்.டி. இெனாமச்செநதிென அெர்்கள்.



208 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 20

திரு. ஆர்.டி. இ்ராைசசந்தி்ரன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் கூறியதுதபனால, 
வபெம்பலூர் மனாெட்டத்தில 3 தனியனார் ்கலலூரி்களும் 
மற்றும் வபெம்பலூரில ஓர் அெசு இருபனாலர் ்கலலூரியும் 
அறமநதிருநததபனாதிலும், 2011–2016 ஆம் ஆண்டு ெறெயிலனா் இதய 
வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின ஆடசிக ்கனாலத்தில, 
நனான இப்வபனாழுது செட்டமனை உறுப்பி்ெனா்க இருக்கககூடிய 
குன்ம் செட்டமனைத் வதனாகுதியில, திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்கக 
்கடசிறயச் செனார்நத செட்டமனை உறுப்பி்ர் இருநததபனாதும்கூ்ட, 
இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் குன்ம் 
வதனாகுதி, தெப்பூரில ்கடசி பனாகுபனாடினறி அநத மக்கற்ள தநசித்து, 
அநதப் பகுதிககு ம்களிர் ்கலலூரிறய ெழஙகி்னார்்கள். 

அதுமடடுமலல, வபெம்பலூர் மனாெட்டம், தெப்பநதடற்ட 
ெட்டனாெத்திற்கு ஓர் அெசுக ்கலலூரியும், வபெம்பலூர் 
மனாெட்டம், ஆலத்தூர் ெட்டனாெத்திற்கு ஓர் ஆசிரியர் பயிற்சிக 
்கலலூரியும் ெழஙகி்னார்்கள். இப்படி, வபெம்பலூர் மனாெட்டத்தில 
இருக்கககூடிய 4 ெட்டங்களுககும் ்கலலூரி்கற்ள ெழஙகி, 
வபெம்பலூர் மனாெட்டத்தில இருக்கககூடிய அத்தற் மனாணெ, 
மனாணவியரும் உயர் ்கலவி வபறுகினை ெனாய்ப்பிற் இதய 
வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் ெழஙகி்னார்்கள். 
அதத எதிர்க்கடசி செட்டமனை உறுப்பி்ெனா்க இருநததபனாது, ெனாரி 
ெழஙகிய நமது ஆடசியில, உங்கள் வீடடுப் பிள்ற்ளயனா்க, குன்ம் 
செட்டமனை உறுப்பி்ெனா் நனான த்கடகிதைன, அம்மனா அெர்்கள் 
எப்படி ஒரு மனாெட்டத்தின அருகில இருக்கககூடிய அத்தற் 
ெட்டங்களுககும் ்கலலூரிறய அறமத்துக வ்கனாடுத்தனார்்கத்ளனா, 
அதததபனானறு, சிைப்பி்மனா்க, அரியலூர் மனாெட்டம், வசெநதுறையில 
இருக்கககூடிய ஏறழவயளிய மனாணெர்்கள் பய்ற்டகிை ெற்கயில 
ஓர் அெசுக ்கலலூரிறய அறமத்துத் தெ தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்களி்டம் நனானும் த்கனாரிகற்க றெககினதைன. 
அருறம அண்ணன அெர்்களி்டம் மீண்டும் த்கடகினதைன, 
வசெநதுறைககு ஏததனும் ஓர் அெசுக ்கலலூரிறய அறமத்துத் தெ 
தெண்டும் எனறு தங்கள் ெனாயிலனா்கக த்கடடு விற்டவபறுகிதைன.

முற்ப்கல 11–05

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.
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ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
சுடடிக்கனாடடியறதப்தபனால 2011–ல ஆடசிப் வபனாறுப்தபற்ை பிைகு 
இதய வதய்ெம், புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் தமிழ்கம் 
முழுெதும் எஙவ்கஙத்க மனாணெர்்களின தசெர்கற்க அதி்கமனா்க 
இருககினைது எனபறதக ்கணகவ்கடுத்து, உயர் ்கலவித் துறையினகீழ 
4 வபனாறியியல ்கலலூரி்கள், 21 பலெற்க வதனாழிலநுடபக 
்கலலூரி்கள், 57 ்கறல மற்றும் அறிவியல ்கலலூரி்கள் எ் 
ஏற்படுத்திக வ்கனாடுத்தனார்்கள். மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
ெழியில நலலனாடசி வசெய்யககூடிய மனாண்புமிகு தமிழநனாடு 
முதலறமச்செர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களும் தசெர்நது 
82 புதிய ்கலலூரி்கற்ளத் ததனாற்றுவித்தததனாடு மடடுமலலனாமல 
ததறெயனா் ்கலலூரி்களில புதிய புதிய பனா்டப் பிரிவு்கற்ளயும் 
மனாணெர்்களுற்டய ததறெககு ஏற்ைனாற்தபனால ஆங்கனாஙத்க 
ெழஙகி்னார்்கள். அநத ெற்கயில அரியலூர் மனாெட்டத்திலகூ்ட 
இ்ளநிறல படிப்பிற்்கனா்க 4 புதிய பனா்டப் பிரிவு்கள், முதுநிறல 
படிப்பிற்்கனா்க 5 புதிய பனா்டப் பிரிவு்கள், M.Phil.–க்கனா்க 5 புதிய 
பனா்டப் பிரிவு்கள், Ph.D.–ககு 7 புதிய பனா்டப் பிரிவு்கள் எனறு 
ெழஙகிய வபருறம இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அெறசெச் செனாரும் எனபறத இநத தநெத்தில 
சுடடிக்கனாட்ட விரும்புகினதைன. தமலும், அரியலூர் மனாெட்டத்தில 
மனாணனாக்கர்்களுற்டய தசெர்கற்க அதி்கமனா்க இருககினைது. ஆ்கதெ 
அஙத்க ஒரு புதிய அெசுக ்கலலூரி வதனா்டங்கப்ப்ட தெண்டும் எனறு 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கனாரிகற்க றெத்திருககினைனார். 
அரியலூர் மனாெட்டத்தில இருக்கககூடிய அநத அெசு ்கறல 
மற்றும் அறிவியல ்கலலூரியிலகூ்ட ஒப்பளிக்கப்பட்ட இ்டங்களில 
55 இ்டங்கள் மடடும்தனான ்கனாலியனா்க உள்்ள். ஆ்கதெ, ெெககூடிய 
்கலவி ஆண்டில அநதப் பகுதியினுற்டய மனாணனாக்கர்்களின 
விண்ணப்பத்திற்த்கற்ப அரியலூர் மனாெட்டத்தில புதியதனா்க 
ஒரு ்கறல மற்றும் அறிவியல ்கலலூரிறயத் வதனா்டஙகுெதற்கு 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்களின பனார்றெககு எடுத்துச்வசெனறு ததறெகத்கற்ப அெசெனா்து 
பரிசீலற் வசெய்யும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எ.ெ. தெலு அெர்்கள்.
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திரு. எ.வ. கவலு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் துறை அறமச்செர் அெர்்களுற்டய 
்கெ்த்திற்குக வ்கனாண்டுெெ விரும்புெது, அெசு ்கறலக 
்கலலூரி்களில பணிபுரியும் வ்கௌெெ விரிவுறெயனா்ளர்்கள் சுமனார் 
4,000 தபர் வதனாகுப்பூதியம் 15,000 ரூபனாய் வபற்று பணிபுரிகினை்ர். 
அதுவும் குறிப்பனா்க ஓெனாண்டில 11 மனாதங்கள்தனான அெர்்களுககு 
பணி வ்கனாடுக்கப்படுகினைது. பல்கறலக்கழ்க மனானியக குழு 
50,000 ரூபனாய் மனாதச் செம்ப்ளம் வ்கனாடுக்கலனாம் எனறு ஏற்வ்க்தெ 
ஆறண பிைப்பித்திருககினைது. அநத ஆறணறய ஏற்று 
ஹரியனா்னா, பஞசெனாப் தபனானை மனாநிலங்களில ‘செம தெறலககு செம 
ஊதியம்’ எனை அடிப்பற்டயில 57,700 ரூபனாய் மனாதச் செம்ப்ளம் 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. பனாண்டிச்தசெரியிலும், த்கெ்ளனாவிலும்கூ்ட 
50,000 ரூபனாய் செம்ப்ளம் ெழங்கப்படுகிைது. தமிழநனாடடில செட்டக 
்கலலூரி்களிலும்கூ்ட 50,000 ரூபனாய் செம்ப்ளம் ெழங்கப்படுகிைது. உங்கள் 
்கடடுப்பனாடடில இயஙகுகினை அண்ணனா பல்கறலக்கழ்கத்திலகூ்ட 
விரிவுறெயனா்ளர்்களுககு 25,000 ரூபனாய் செம்ப்ளம் ெழங்கப்படுகிைது. 
அெசுக ்கறலக ்கலலூரி்களில பணிபுரிகினை வ்கௌெெ 
விரிவுறெயனா்ளர்்களுககு 15,000 ரூபனாய் செம்ப்ளம் வ்கனாடுககினை 
இநதச் சூழநிறலயில, வபனாரு்ளனாதனாெம் மற்றும் குடும்பச் சூழநிறல 
்கனாெணமனா்க அது தபனாதுமனா்தனா்க இலறல எனபது அெர்்கள் 
மத்தியில ஒரு குறையனா்க இருககினைது. ஆசிரியர்்கள் நலல ம் 
நிறலயில இருநதனாலதனான நலல ்கலவிறய மனாணெர்்களுககுத் தெ 
முடியும். ்க்டநத செட்டமனைக கூட்டத் வதனா்டரில அெர்்களுற்டய 
தகுதியின அடிப்பற்டயில விரிவுறெயனா்ளர்்கள் நிெநதெம் 
வசெய்யப்படுெனார்்கள், செம்ப்ளம் ெழங்கப்படும் எனறு நீங்கத்ள 
குறிப்பிடடிருககினறீர்்கள். அெர்்களுககு எப்தபனாது செம்ப்ளம் 
வ்கனாடுக்கப்படும் எனபறத அறிய விரும்புகினதைன. பல தநெங்களில 
செட்டமனைத்தில நம்முற்டய உயர் ்கலவித் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் தபசுகினைதபனாது ்கலவியில இனறைககு இநதியனாவிதலதய 
தமிழ்கம்தனான முதனறம மனாநிலமனா்க இருககிைது எனறு அடிக்கடி 
வசெனாலகினறீர்்கள். ஆ்னால, அப்படிப்பட்ட சூழநிறல உருெனாெதற்கு 
ஆசிரியப் வபருமக்கள்தனான உறுதுறணயனா்க இருககினைனார்்கள். 
எ்தெ, இநத 4,000 வ்கௌெெ விரிவுறெயனா்ளர்்கற்ள எப்தபனாது 
நிெநதெம் வசெய்யப் தபனாகினறீர்்கள், அெர்்களுககு எப்தபனாது 50,000 
ரூபனாய் செம்ப்ளம் வ்கனாடுக்கப்தபனாகினறீர்்கள் எனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்களி்டம் அறிய விரும்புகினதைன. 
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு இதய வதய்ெம், புெடசித் 
தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய ெழியில தமிழ்கத்தில நலலனாடசி 
ந்டத்திகவ்கனாண்டிருககினை மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் 
அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கள் இனறைககு TRB மூலமனா்க 
2,331 ஆசிரியர்்கற்ளத் ததர்வு வசெய்ெதற்்கனா்க அனுமதி தநது 
இனறைககு அதற்கு விண்ணப்பம் வபைப்படடிருககினைது. 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வ்கௌெெ விரிவுறெயனா்ளர்்களுககு 
கூடுதலனா்கச் செம்ப்ளம் ெழங்க தெண்டும் எனறு த்கடகினைனார்்கள். 
ஆ்கதெ, நிெநதெ பணி நியம்ம் வசெய்ெதற்்கனா் உத்தெவிற் 
பிைப்பித்ததன அடிப்பற்டயில, அதற் கூடிய விறெவில 
நிறைதெற்றுகினை ெற்கயில, அதற்த் ததர்ெனாறணயம் மூலமனா்கச் 
வசெயலபடுத்திக வ்கனாண்டிருககினைனார்்கள். அதற்கு தமலனா்க வ்கௌெெ 
விரிவுறெயனா்ளர்்களுக்கனா்க தனியனா்கக ்கெ்ம் வசெலுத்தப்ப்ட 
தெண்டும் எனறு குறிப்பிட்டனார். அதற்்கனா்க இனறைககு மனாண்புமிகு 
தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களுற்டய 
பனார்றெககு எடுத்துச்வசெனைவு்டன, அெர்்களுககும் இனறைககு 
நிெநதெப் பணி ெழஙகுெதற்்கனா் ெனாய்ப்றப உருெனாககுகினை 
ெற்கயிதல அதற்கும் அனுமதி தநது, அது உயர் ்கலவித் துறையின 
பரிசீலற்யில உள்்ளது எனபறதயும் இநத தநெத்தில அெருககு 
சுடடிக்கனாடடி எதிர்ெரும் ்கனாலக்கட்டங்களிதல அெருற்டய 
த்கனாரிகற்க்கற்ள அெசெனா்து பரிசீலற் வசெய்யும் எனபறதயும் 
வதரிவித்து அமர்கினதைன.

 முற்ப்கல 11–10

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்கரி. இெனாமசெனாமி.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, ஏைத்தனாழ 3 ஆண்டு்க்ளனா்க நம்முற்டய மனாண்புமிகு 
உயர் ்கலவித் துறை அறமச்செர் அெர்்களி்டம் ்கனாறெககுடியில 
அெசு ்கறலக ்கலலூரி ஒனறு தெண்டும் எனறு ெற்புறுத்தி 
ெருகிதைன. ஆ்னால என் ்கனாெணத்தி்னாதலனா அது எங்களுககு 
கிற்டக்கவிலறல. ஒவதெனார் ஆண்டும் அெர்்கள் வசெனாலகினை 
பதில, இநத ஆண்டு 20 செதவிகிதம் மனாணெர்்கற்ள அதி்கமனா்க 
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தசெர்த்துகவ்கனாள்்ளலனாம் எனறு வசெனான்னார்்கள். வதனா்டர்நது 3 
ஆண்டு்க்ளனா்க அதி்கமனா்கச் தசெர்த்து ெருகிைனார்்கள். அநத ந்கெத்றத 
ஒரு ்கலவி ந்கெம் எனறு வசெனாலலலனாம். எலலனாவிதமனா் ்கலவி 
அறமப்பு்களும் இருககினை்; இனனும் ததறெப்படுகிைது. அஙத்க 
கிெனாமங்களில இருக்கககூடிய ஏறழவயளிய மனாணெர்்களுககு தெறு 
ெழிதய கிற்டயனாது. Private college–ககுப் தபனா்னால என்ெனாகும் 
எனபது உங்களுகத்க வதரியும். எனற்வி்ட உங்களுககுத்தனான 
அதி்கமனா்கத் வதரியும். மனாண்புமிகு செட்டமனை உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள், ஆளும் ்கடசியனா்க இருநதனாலும் செரி, எதிர்க்கடசியனா்க 
இருநதனாலும் செரி, நனாங்கள் தெறுபனாடு ்கனாடடுெதிலறல எனறு 
வசெனான்னார்்கள். என் ்கனாெணத்தி்னாதலனா, எங்களுககு புதியதனா்க 
்கலலூரிறய அறமப்பதற்கு நீங்கள் உறுதுறணயனா்க இலறல 
எனபறத நனான வசெனாலெறதத் தவிெ தெறு ெழிதய கிற்டயனாது, 
நனான ெருத்தப்படுகிதைன. கூடியவிறெவில அஙத்க ஒரு புதிய 
்கலலூரிறயத் திைப்பதற்கு நீங்கள் உதவியனா்க இருப்பீர்்க்ளனா எ் 
தங்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
த்கடகினை இ்டத்திதல, இனறைககு ்கனாறெககுடி–சிெ்கஙற்க 
மனாெட்டத்திற்குடபட்ட பகுதியிதல, அெசு ்கறல மற்றும் 
அறிவியல ்கலலூரி்கள் நனானகும், அெசு உதவி வபறும் ்கலலூரி்கள் 
நனானகும், அதததபனால தனியனார் ்கலலூரி்கள் பதி்னானகும் 
வசெயலபடடுக வ்கனாண்டிருககினை். அதற்கு தமற்வ்கனாண்டு அெர் 
செனார்நதிருக்கககூடிய ்கனாறெககுடியில, அெசுக ்கலலூரி ஒனறும், 
அெசு உதவி வபறுகினை ்கறல மற்றும் அறிவியல ்கலலூரி ஒனறும் 
வசெயலபடடுக வ்கனாண்டிருககிைது. வபனாறியியல ்கலலூரி ஒனறு 
வசெயலபடடுக வ்கனாண்டிருககிைது. பலெற்க வதனாழிலநுடபக 
்கலலூரி ஒனறு வசெயலபடடுக வ்கனாண்டிருககிைது. ஆ்கதெ, 
மனாணெர்்கள் தசெர்நது படிப்பதற்கு அெருற்டய செட்டமனைத் 
வதனாகுதியிதல எநதவிதமனா் இற்டயூறும் இலறல. அெர் த்கனாரிகற்க 
றெத்துகவ்கனாண்டிருககினைனார். அதி்கப்படியனா் விண்ணப்பங்கள் 
ெருகினை் எனபறத எனனி்டம் சுடடிக்கனாடடி்னார். 
ஆ்கதெதனான அதி்கப்படியனா் விண்ணப்பங்கள் ெருகினைதபனாது, 
அெசுக ்கலலூரி்களிதல 20 செதவிகிதம் மனாணனாக்கர்்கற்ள 
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கூடுதலனா்க தசெர்ப்பதற்்கனா் ெனாய்ப்றப அெசு உருெனாககித் 
தநதுள்்ளது. அததனாடு மடடுமலலனாமல, அெசு உதவி வபைககூடிய 
்கலலூரி்களிதல 15 செதவிகித இ்ட ஒதுககீடற்ட தசெர்த்து ெழஙகி, 
அதற்குண்்டனா் ெனாய்ப்றபயும் உருெனாககித் தநதது. சுயநிதிக 
்கலலூரி்களில 10 செதவிகித இ்ட ஒதுககீடற்டத் தநது மனாணெர்்கள் 
தசெர்நது படிப்பதற்குண்்டனா் ெனாய்ப்பிற் இநத அெசெனா்து 
செரியனா் முறையில உருெனாககித் தநதிருககிைது. அெருற்டய 
செட்டமனைத் வதனாகுதியில கூடுதலனா்க தமலும் ஒரு ்கலலூரி 
தெண்டுவமனறு த்கனாரிகற்க றெத்திருககினைனார். ஆற்கயனால, 
இனறைககு எநவதநதப் பகுதி்களில கூடுதலனா்கக ்கலலூரி்கள் 
தெண்டுதமனா, அஙத்க அெசெனா்து புதிய பனா்டப் பிரிவு்கற்ளக 
வ்கனாடுத்தனால, அஙத்க மனாணெர் தசெர்கற்கககு செரியனா்க இருககும். 
அதற்்கடுத்த்கட்டமனா்க, 20 செதவிகித இ்ட ஒதுககீடற்ட தசெர்த்துத் 
தருகினைதபனாது எஙவ்கஙவ்கலலனாம் மனாணெர் தசெர்கற்க செரியனா்க 
இருககிைது எனபறத ஆய்வு வசெய்து, அற்ெரும் இனறைககு 
உயர் ்கலவி படிககினை ெனாய்ப்றப உருெனாககித் தருகிை அெசெனா்க 
அம்மனாவினுற்டய அெசு தி்கழநத ்கனாெணத்தி்னால Gross 
Enrollment Ratio–ல, நனான சுடடிக்கனாடடியது, நனாங்கள் வசெனான் 
புள்ளிவிெெம் அலல; MHRD–யிலிருநது வசெனாலகினை புள்ளிவிெெம், 
இநதியனாவிதலதய வபரிய மனாநிலங்கற்ளவி்ட தமிழ்கம்தனான 
இனறைககு முதனறம இ்டத்றதப் வபற்று, 49 செதவிகிதம் 
மனாணனாக்கர்்கள் தசெர்கற்க நற்டவபற்றிருககிைது எனபறத இநத 
தநெத்தில நனான வபருறமதயனாடு சுடடிக்கனாடடுகிதைன. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) ஆ்கதெ, அெர் சுடடிக்கனாடடிய பகுதியிதல 
கூடுதலனா்க ஒரு ்கலலூரி தெண்டுவமனறு த்கடகினைதபனாதுதனான, 
அெசெனா்து பரிசீலற் வசெய்யும் எனறு இெண்்டனாண்டு ்கனாலமனா்கச் 
வசெனாலலியிருநததன. ஆ்கதெ, எநவதநதப் பகுதியில அெசியம் ததறெ 
எனறு எழுகிைததனா, அநதப் பகுதியில கூடுதலனா்கக ்கலலூரிறய 
ெழஙகிய ்கனாெணத்தி்னாலதனான இனறைககு 2011–ககுப் பினபனா்க 
உயர் ்கலவித் துறையினகீழ இநதிய ெெலனாற்றிதலதய இலலனாத 
அ்ளவிற்கு 82 ்கலலூரி்கற்ள ெழஙகிய வபருறம மனாண்புமிகு 
அம்மனாவினுற்டய அெறசெச் செனாரும் எனபறதத் வதரிவித்து 
அமர்கினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

முற்ப்கல 11–15

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.
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ைாண்புமிகு முமனவர் த�ாள்ளாசசி V. தேய்ராைன (க�்ரமவத 
துமைத ெமலவர்): மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
இநதியனாவின சிைநத மனாநிலமனா்க தமிழ்கம் ததர்வு வசெய்யப்படடு, 
சிைநத நிருெனா்கத் திைறமமிக்க முதலறமச்செெனா்க நம்முற்டய 
மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் ததர்வு வசெய்யப்படடு, 
எலலனா மனாநிலங்களுககும் ெழி்கனாடடுகிை மனாநிலமனா்க தமிழ்கம் 
வி்ளஙகிகவ்கனாண்டிருககிை இநத நலல தநெத்தில, உயர் ்கலவித் 
துறையிலும் சிைநத நிருெனா்கத்து்டன சிைநது வி்ளஙகுகிை மனாநிலம், 
தமிழ்கம் எனை நற்வபயறெப் வபற்றிருககிைது. வபனாள்்ளனாச்சி 
ெட்டம், வந்கமம் தபரூெனாடசியில ஒரு தமலநிறலப் பள்ளி இயஙகி 
ெருகிைது. அநத தமலநிறலப் பள்ளி ெ்ளனா்கத்தில ததறெயனா் 
அ்ளவிற்கு ்கட்ட்ட ெசெதியும், இ்ட ெசெதியும் இருககிைது. மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்களுற்டய அனுமதிறயப் வபற்று, மனாண்புமிகு 
உயர் ்கலவித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் ெரும் ஆண்டில அஙத்க 
ஒரு polytechnic ்கலலூரிறய அறமத்துக வ்கனாடுப்பனாெனா எனபறதத் 
தங்கள் ெனாயிலனா்கக த்கடடு அமர்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கடகினை 
பகுதியிதல ஏற்வ்க்தெ ஒரு ்கறல மற்றும் அறிவியல ்கலலூரி, 
பல்கறலக்கழ்கத்தின உறுப்புக ்கலலூரியனா்கத் வதனா்டங்கப்படடு, அது 
தற்தபனாது அெசு ்கறலக ்கலலூரியனா்க மனாற்ைப்படடு, அக்கலலூரியில 
மனாணனாக்கர்்கள் தசெர்கற்க நற்டவபற்றுகவ்கனாண்டிருககினைது. அதற்கு 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்க்ளனால தனியனா்கக ்கட்ட்டம் ெழங்கப்படடு, தற்தபனாது 
அநதக ்கலலூரி சிைநத முறையில நற்டவபற்றுகவ்கனாண்டிருககிைது. 
தமலும், அதத பகுதியில ஒரு பலெற்க வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கனாரிகற்க 
றெத்திருககினைனார்்கள். அநதப் பலெற்க வதனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
அஙத்க அெசியம் ததறெயனா எனபறதக ்கருத்திலவ்கனாண்டு அெசு 
பரிசீலற் வசெய்யும் எனபறதத் வதரிவித்து அமர்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 62, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. வசெ. செண்முற்கயனா, மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.
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ஆெம்்ப சு்கனாதனாெ நிறையதறதத தெம் உயர்ததுதல்

*51601—திரு. தச. சண்மும்கயா:

மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

ஒட்டப்பி்டனாெம் ெட்டம், ஒட்டநத்தம் கிெனாமத்திலுள்்ள ஆெம்ப 
சு்கனாதனாெ நிறலயத்றதத் தெம் உயர்த்தவும், 108 அெசெெ ்கனால ஊர்தி 
ெழங்கவும் அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, 

ஒட்டப்பி்டனாெம் ெட்டம், ஒட்டநத்தம் கிெனாமத்திலுள்்ள அெசு 
மருத்துெமற்றயத் தெம் உயர்த்த தெண்டுவமனறு புதிய செட்டமனை 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கனாரிகற்க றெத்திருககிைனார்்கள். மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் குறிப்பிட்ட ஒட்டநத்தம் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயம் தெம் உயர்த்தப்படடிருககிைது. அநத மருத்துெமற் 5 
மருத்துெர்்கற்ளகவ்கனாண்டு வசெயலனாற்றி ெருகிைது எனை வசெய்திறய 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

 (மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் தறலறம)

108 அெசெெ ்கனால ஊர்தி தெண்டுவமனை த்கனாரிகற்கறயயும் 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் றெத்திருககிைனார்்கள். 108 
அெசெெ ்கனால ஊர்திறயப் வபனாறுத்தெறெககும், 108 அெசெெ ்கனால 
ஊர்திறய ஒவவெனாரு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்வ்கனறு 
ஒதுககுெதிலறல. குறிப்பனா்க, 108 அெசெெ ்கனால ஊர்தி, வசெனற் 
மனாந்கெனாடசி தபனானை மனாந்கெனாடசிப் பகுதி்களில 3 கிதலனா 
மீட்டருககு ஒரு ambulance–ம், பிை மனாந்கெனாடசிப் பகுதி்களில 4 
கிதலனா மீட்டருககு ஒரு ambulance–ம், N.H. எனறு வசெனாலலககூடிய 
ததசிய வநடுஞசெனாறலப் பகுதி்களில, 10 கிதலனா மீட்டருககு ஒரு 
ambulance–ம், கிெனாமப்புைப் பகுதி்களில 15 கிதலனா மீட்டர், 20 
கிதலனா மீட்டருககு ஒரு ambulance–ம் எனை அடிப்பற்டயில, 
எநதப் பகுதி்களில விபத்து்கள் அதி்கமனா்க ந்டககினை்தெனா அநதப் 
பகுதி்கற்ளவயலலனாம் ்கண்்டறிநது, அதனபடி, அநத ambulances–ஐ 
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நனாம் allot வசெய்கிதைனாம். அநத விஷயத்தில timing தனான மி்கவும் 
முககியம். மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் தற்தபனாது 200 புதிய 
ambulances–ககு அனுமதிறயக வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். அதில, 
inter facility transfer, அதனாெது ஒரு மருத்துெமற்யிலிருநது 
இனவ்னாரு மருத்துெமற்ககு patient–ஐ transfer வசெய்ெதற்்கனா்க 
மடடும், dedicated ஆ்க, புதிய 60 ambulances–ஐ தற்தபனாது 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசு விறெவில ஒதுக்க 
இருககிைது. அதற்்கனா் பணி்கள் ந்டநதுவ்கனாண்டிருககினை். 
ஆ்கதெ, தங்கற்ளப் தபனானை செட்டமனை உறுப்பி்ர்்களின 
த்கனாரிகற்க்களும் ்கனிதெனாடு பரிசீலற் வசெய்யப்படும் எனபறத 
மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. வசெ. செண்முற்கயனா அெர்்கள்.

திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, முத்தமிழ அறிஞர் ்டனாக்டர் ்கறலஞர் அெர்்கள் 
துயில வ்கனாண்டிருககும் திறசெதநனாககி ெணஙகுகிதைன. ெருங்கனால 
தமிழச் செமூ்கம், ெனாசெலில ெண்ணப் பூக்கற்ளத் தூவி ெெதெற்்கக 
்கனாத்திருககும் ெருங்கனால முதலெர், தமிழ்கத்தின பனாது்கனாெலரும், 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எங்களுற்டய ்கழ்கத் தறலெருமனா் 
மனாண்புமிகு த்ளபதியனார் அெர்்கற்ளயும் ெணஙகுகிதைன. 
தூத்துககுடி வதற்கு மனாெட்டப் வபனாறுப்பனா்ளரும், நலத் திட்ட 
நனாய்கரும், திருச்வசெநதூர் செட்டமனைப் தபெறெ உறுப்பி்ருமனா் 
அண்ணனாச்சி திரு. அனிதனா ஆர். ெனாதனாகிருஷணன அெர்்கற்ளயும் 
ெணஙகுகிதைன. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
ஒட்டநத்தம் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்றதச் சுற்றியுள்்ள சுமனார் 28 
கிெனாமங்களில உள்்ள மக்கள் அத்னால பயனவபற்று ெருகிைனார்்கள். 
30–7–2019 அனறு அநதக ்கட்ட்டம் திைக்கப்படடு, தற்தபனாது 
6 படுகற்க்கற்ளக வ்கனாண்்டதனா்கச் வசெயலபடடு ெருகிைது. 
தெமுயர்த்தப்பட்ட ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் 30 படுகற்க்கற்ளக 
வ்கனாண்்டதனா்க இருக்க தெண்டும். இப்வபனாழுது 6 படுகற்க்கற்ளக 
வ்கனாண்்டதனா்கத்தனான அநதச் சு்கனாதனாெ நிறலயம் இருககிைது. அஙகு 
X–ray ்கருவி்களும், அதற்குரிய உப்கெணங்களும், பணியனா்ளர்்களும் 
இலறல. இெத்த ெஙகிககுத் ததறெயனா் உப்கெணங்களும், 
பணியனா்ளர்்களும் இலறல. பல மருத்துெரும், உதவியனா்ளரும், 
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அதற்குரிய உப்கெணங்களும் இலறல. இதற் உ்ட்டியனா்க 
பரிசீலற் வசெய்து, ததறெயனா் உப்கெணங்கற்ள ெழஙகி, 
பணியனா்ளர்்கள் நியமிக்கப்ப்ட தெண்டுவமனறு தங்கள் ெனாயிலனா்க 
மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கற்ளக த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 
மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் அஙகு வமனாத்தம் 5 மருத்துெர்்கள் 
ஒதுக்கப்பட்டதனா்கச் வசெனான்னார்்கள். 

முற்ப்கல 11–20

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர், இனவ்னாரு த்கள்வி இருககிைது உங்களுககு, இறத 
முடியுங்கள்.

திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, நீங்கள் ்க்டநத முறையும் இப்படித்தனான 
‘உட்கனாருங்கள், உட்கனாருங்கள்’ எனறு வசெனானனீர்்கள். இப்வபனாழுதும் 
இப்படித்தனான வசெனாலகிறீர்்கள்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர், உங்களுககு இனவ்னாரு த்கள்வி இருககிைது.

திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, அஙகு 3 வபண் மருத்துெர்்கற்ள 
நியமித்திருககிறீர்்கள், 1 ஆண் மருத்துெறெ நியமித்திருககிறீர்்கள். 
அெற்றில 1 வபண் மருத்துெர் த்கனாவிலபடடி சு்கனாதனாெப் பணி 
அலுெல்கத்திற்கு மனாற்றுப் பணிக்கனா்க அனுப்பப்படடுள்்ளனார். 
அெர்்கற்ளயும் அநதப் பகுதியிதலதய அமர்த்த தெண்டுவமனறு 
த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. இெவு தநெப் பணிக்கனா்க ஆண் மருத்துெர் 
மடடும்தனான இருககிைனார். வபண் மருத்துெர் ்கண்டிப்பனா்க இருக்க 
தெண்டும். ்கர்ப்பிணிப் வபண்்களுககு மிகுநத சிெமம் ஏற்படுெதனால 
பிெசெெத்திற்்கனா்க வபண் மருத்துெறெ இெவில நியமிக்க தெண்டும்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: இநதக த்கள்விறய 
நீங்கள் அடுத்த த்கள்வியில த்கட்கலனாம்.

திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, இெவு தநெங்களில ்கட்டனாயமனா்க வபண் 
மருத்துெறெ பணியமர்த்த தெண்டும். அஙகு 5 வசெவிலியர்்கள் 
ஒதுககீடு வசெய்யப்படடுள்்ள்ர். ஆ்னால, 3 வசெவிலியர்்கள்தனான 
பணியில இருககிைனார்்கள். அதற்கும் நீங்கள் ந்டெடிகற்க எடுக்க 
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தெண்டும். சித்தனா மருத்துெர்்கள் இருககிைனார்்கள், ஆ்னால சித்தனா 
மருத்துெக ்கட்ட்டம் இலறல. மருத்துெமற்றயச் சுற்றி, சுற்றுச் 
சுெர் ததறெப்படுகிைது. கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினமூலம் 
குடி தண்ணீரும் ததறெப்படுகிைது. ஒட்டநத்தம் கிெனாமத்றதச் 
சுற்றி, 75–ககும் தமற்பட்ட கிெனாமங்கள் உள்்ள். 108 எண்றண 
வதனாறலதபசியில அறழத்தனால, 1 மணி தநெம் ்கழித்துதனான அநத 
ஊர்தி ெருகிைது. அத்னால, அநதப் பகுதி மக்களின நலன ்கருதி, 
அெசெெ ்கனால 108 Ambulance ஊர்திறய ஒட்டநத்தம் பகுதியில 
நிெநதெமனா்க அமர்த்த தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு தபெறெத் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக த்கடடுகவ்கனாள்்ள 
விரும்புகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள், 
ஒட்டநத்தம் அெசு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்றதத் தெம் 
உயர்த்துவீர்்க்ளனா எனறு த்கள்விறயக த்கடடிருககிறீர்்கள். அதற்கு 
நனான என் பதில வசெனானத்ன? அது தெம் உயர்த்தப்படடிருககிைது 
எனறு பதில வசெனானத்ன. நீங்கள் அதற்்கடுத்து அடுத்த 
த்கனாரிகற்க்கற்ளச் வசெனாலகிறீர்்கள். ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்றதத் 
தெம் உயர்த்திய பிைகு ்கட்ட்டம் வ்கனாடுப்தபனாம், ்கட்ட்டம் வ்கனாடுத்த 
பிைகு அதிலுள்்ள படுகற்க ெசெதி்கற்ள அதி்கப்படுத்துதெனாம், 
அதன பிைகு X–ray ெசெதி்கள் வசெய்து வ்கனாடுப்தபனாம், இப்படித்தனான 
வ்கனாடுக்க முடியும், அறதத்தனான வசெனாலகிதைன, உங்களுற்டய 
முதல த்கள்விறய மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசு 
நிறைதெற்றியிருககிைது. அதற்கு முதலில நீங்கள் நனறி வசெனாலல 
தெண்டும். அஙகு நீங்கள் த்கனாரிய அற்த்து ெசெதி்களுதம ெரும். 
எநத அெசெனா்க இருநதனாலும், படிப்படியனா்க ெரும். அெசெனாறண 
பிைப்பித்தனாயிற்று. மருத்துெர்்கற்ள நியம்ம் வசெய்துவிடத்டனாம். 
நீங்கள் த்கனாரிய அற்த்து ெசெதி்கற்ளயும் வசெய்து தருெதற்கு அெசு 
தயனாெனா்க இருககிைது. இநதியனாவிதலதய மி்கச் சிைப்பனா்கச் வசெய்து 
வ்கனாண்டிருப்பெர்்கற்ள நீங்கள் குற்ைம் வசெனாலலிகவ்கனாண்த்ட 
ெருெது வபனாருத்தமனா்க இலறல, மற்வைனானறு, (குறுககீடு) ஒரு 
நிமி்டம், நனான வசெனாலலி முடித்த பிைகு நீங்கள் மறுபடியும் 
தபசெலனாம். 108 அெசெெ ்கனால ஊர்தி ஒரு மணி தநெம் ்கழித்து 
ெருகிைது எனறு வசெனாலகிறீர்்கள். எனறைககு 108 ெனா்க்ம் 
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1 மணி தநெம் ்கழித்து ெநதிருககிைது? 1 மணி தநெம் ்கழித்து 108 
ெனா்க்ம் ெநதனால, அதுெறெயில அநத தநனாயனாளியின நிறலறம 
என் ஆகும்? மக்கள் எப்படி இருப்பனார்்கள்? இநதியனாவிதலதய 
செர்ெததசெ அ்ளவில International level–ல 8 minutes, அதுதனான 
average standard time. ஒரு விபத்து ந்டநதனால, 8 நிமி்டங்களில 
Ambulance ெெ தெண்டும். நனானும் வெளிநனாடு்களில பயணம் 
வசெய்திருககிதைன. அஙவ்கலலனாம் more than 8 minutes ஆகிைது. 
Japan city–யிதல 13 நிமி்டங்கள் ஆகினை். City traffic–ல Ambulance 
ெநது தசெருெதற்கு. வசெனற் metro–வில 8.2 minutes–ல நம்முற்டய 
அம்மனா அெர்்க்ளது அெசில Ambulance ெநது வ்கனாண்டிருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) நீங்கள் எஙகு தெண்டுமனா்னாலும் 
check வசெய்துவ்கனாள்்ளலனாம். விபத்து ஏற்பட்டனால எங்கள் average 
time, 8.2 நிமி்டங்களில ெனா்க்ங்கள் ெருகினை். எ்தெதனான 
3 கி.மீ.–ககு ஒரு Ambulance எனறு றெத்திருககிதைனாம். இதற்கு நடுவில 
2–wheeler Ambulance. First respondent எனறு வசெனாலலககூடிய 
2–wheeler Ambulance தசெறெ ஏற்படுத்தப்படடுள்்ளது. 
கிெனாமங்களில 10.5 நிமி்டங்கள் ஆகினை். மறலப் பகுதி்களில 16.5 
நிமி்டங்கள் ஆகினை். அறெயின த்கெலுக்கனா்க, (குறுககீடு்கள்) 
ஒரு மணி தநெம் எனபது அறெயில பதிெனாகியிருககிைது. 
மனாண்புமிகு புதிய உறுப்பி்ருற்டய த்கனாரிகற்கயிற் அெசு 
நிறைதெற்றியிருககிைது. தமலும், மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
என் த்கடகிறீர்்கத்ளனா, அதற் அெசு வபற்றுத் தெ இருககிைது. 
குற்ைச்செனாட்டனா்க அறெயில பதிவு வசெய்திருப்பது துறைககு 
வபனாருத்தமனா்க இருக்கனாது எனபதற்்கனா்கச் வசெனாலகிதைன, மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் தமலும் என் த்கனாரிகற்கறய த்கடகிறீர்்கத்ளனா, 
அதற்ச் வசெய்து தருெதற்கு அெசு தயனாெனா்க இருககிைது. ஒரு 
மணி தநெம் எனபது வபனாருத்தமனா்க இருக்கனாது. இறததனான நனான 
ஏற்வ்க்தெ அழ்கனா்கச் வசெனாலலிவிடத்டன, வசெனற் metro–வில 
8.2 minutes–ல நம்முற்டய அம்மனா அெர்்க்ளது அெசில Ambulance 
ெநது வ்கனாண்டிருககிைது. நம்முற்டய அெசு செர்ெததசெ தெத்திற்கு 
இறணயனா்க வசெய்துவ்கனாண்டிருககிைது. கிெனாமப்புைங்களில (urban)
13.5 நிமி்டங்கள்; Rural மறலப் பகுதி்களில 16.5 நிமி்டங்களில Ambulance 
ெநது வ்கனாண்டிருககிைது எனபதற் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
இநத ஆண்டு புதிதனா்க 200 Ambulance தபருநது்கள் இயக்கப்ப்ட 
இருககினை். அெசு Inter facility transfer வ்கனாண்டு ெெ இருககிைது. 
108–ஐப் வபனாறுத்தெறெயில, இநதியனாவில ஒரு மனாநிலத்தில ஒரு 
நனாற்ளககு 15,000 அறழப்பு்கற்ள நனாம் handle வசெய்கிதைனாம். ஒரு 
நனாற்ளககு 15,000 calls ெருகினை். ஒரு மனாதத்திற்கு 1 இலடசெம் 
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தசெறெ்கள் வசெய்கிதைனாம். ்கர்ப்பிணிப் வபண்்களுககு வசெய்கிதைனாம். 
Heart attack–ககு வசெய்கிதைனாம், Accident–ககு வசெய்கிதைனாம், ஒரு 
மருத்துெமற்யிலிருநது மற்வைனாரு மருத்துெமற்ககு இநத தசெறெ 
வசெய்கிதைனாம். ஒடடுவமனாத்தமனா்க செர்ெததசெ அ்ளறெக ்கனாடடிலும், 
மி்கச் சிைப்பனா்கச் வசெய்யககூடிய ஒரு ம்கத்தனா் தசெறெ எனறு 
வசெனான்னால, அது தமிழ்கத்தில வசெயலப்டககூடிய 108 எண்ணில 
வசெயலப்டககூடிய Ambulance தசெறெ எனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. செண்முற்கயனா அெர்்கள். (குறுககீடு) அெர் தபசி 
முடித்துவி்டடடும். மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் இப்தபனாதுதனான 
By–election–ல ெநதெர். அெர் ஏததனா வபனாத்தனாம்வபனாதுெனா்கக 
த்கட்கலனாம். மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் முடிநதெறெயில, 
Hon’ble Minister should educate him. இலறலயனா? நீங்கள் தபனாடடு 
மிெடடுகிை மிெட்டலில அடுத்த த்கள்விறயதய த்கட்க மனாட்டனார் 
தபனாலிருககிைது.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. செண்முற்கயனா, த்கள்விறயக த்களுங்கள், 
சுருக்கமனா்கக த்களுங்கள்.

முற்ப்கல 11–25

திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் 
தெ்கமனா்கப் பதில வசெனான்னார்்கள். ஆ்னால, அநத தெ்கத்திற்கு 
108 ஆம்புலனஸ ெெவிலறல. ்க்டநத மனாதம் ஒரு பிெசெெத்திற்கு 
108 ஆம்புலனஸ ெெவிலறலவயனறு அநத தநனாயனாளி எனனி்டம் 
வதனா்டர்புவ்கனாண்்டனார்்கள். ஒரு ெனா்க்ம் திருவநலதெலியில 
இருககிைது, அது ்கயத்தனாறிலிருநது திருவநலதெலிககுச் வசெலகிைது, 
மற்வைனாரு ஆம்புலனஸ ஒட்டப்பி்டனாெத்திலிருநது தூத்துககுடிககுச் 
வசெலகிைது. நனான வதனாறலதபசியில 108 ஆம்புலனஸிற்குத் 
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வதனா்டர்புவ்கனாண்டு தபசியதபனாது, ‘நனான இப்தபனாது 
திருவநலதெலியில நிற்கினதைன, நனாங்கள் ெருெதற்கு எப்படியும் 
ஒரு மணி தநெம் ஆகும்’ எனறு வசெனான்னார்்கள். அதத மனாதிரி ஒரு 
மணி தநெம் ்கழித்துத்தனான. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர், சுருக்கமனா்கக த்கள்விறயக த்களுங்கள். நீங்கள், 
குற்ைச்செனாடடு வசெனாலெது மனாதிரி த்கட்கனாதீர்்கள். த்கள்விறயக 
த்களுங்கள். (குறுககீடு) இருங்கள், இருங்கள். இப்படி த்கள்வி 
த்கட்கக கூ்டனாது. 

திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, நனான குற்ைச்செனாடடு. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: இலறலயிலறல, 
த்கள்விறயக த்களுங்கள். சுருக்கமனா்க த்கள்விறயக த்களுங்கள். 
த்கள்விறயச் சுருக்கமனா்கக த்களுங்கள். 

திரு. தச. சண்மும்கயா: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் எவெ்ளவு 
speed ஆ்கப் பதில வசெனாலகிைனார்்கத்ளனா அதத மனாதிரி 108 ஆம்புலனஸ 
speed ஆ்க ெெவிலறல. எங்களுற்டய திெனாவி்ட முனத்ற்ைக 
்கழ்கத்தினுற்டய தறலெர் அெர்்க்ளனாலதனான 108 ஆம்புலனஸ 
திட்டம் உருெனாக்கப்பட்டது எனறு வசெனாலலி அமர்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கள், நீங்கள் educate வசெய்ய தெண்டுவமனறு 
வசெனாலகிைனார்்கள். அப்படிப் பனார்த்தனால 108 ambulance குறித்து 
இநத அறெயில நனான தபசியிருககிதைன. இநதத் திட்டம் 
எப்வபனாழுது வ்கனாண்டுெெப்பட்டது, யனார் வ்கனாண்டுெநதது எனபது 
பற்றிவயலலனாம் தபசியிருககிதைன. அநதக ்கருத்திற்குள் நனான 
வசெலல விரும்பவிலறல. எனைனாெது ஒரு சில தநெங்களில நீங்கள் 
வசெனான்துதபனால, ஒதெ மனாெட்டத்தில விபத்து்கள் ஏற்படுகினை். 
இனறு அதி்கனாறல திருப்பூரில 3 மணிககு மி்கப் வபரிய விபத்து 
ஏற்படடிருககிைது. அதி்கனாறல 3 மணிககு அஙகு 108 ஆம்புலனஸதனான 
வசெனறிருககிைது. குெங்கனியில தீ விபத்து ஏற்பட்டதபனாதும் 108 
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ஆம்புலனஸதனான முதலில வசெனறு, முன்ணியனா்க நினறு, உள்த்ள 
வசெனறிருககிைது. அநத அ்ளவிற்கு 108 ஆம்புலனஸ தசெறெறய 
வதனா்டர்நது தமம்படுத்திக வ்கனாண்டிருககிதைனாம். அத்னால 
நனான முதல பதிலிதலதய கூறித்ன. நீங்கள் த்கட்டதுதபனால 
ஒரு மருத்துெமற்யிலிருநது மற்வைனாரு மருத்துெமற்ககு 
வசெலெதற்கு exclusive ஆ்க 60 ambulance allot வசெய்து இநத 
தசெறெ பனாதிக்கனாத அ்ளவிற்கு ஒரு தனி தசெறெயனா்க தனி number 
வ்கனாடுத்து, அறத இப்தபனாது தமம்படுத்தியிருககினதைனாம். இது 
number one. மற்வைனானறு, calls–ஐப் வபனாறுத்த்ளவில, வதனா்டர்நது 
108 ஆம்புலனஸிற்கு calls ெநதுவ்கனாண்த்டயிருககும். அத்னாலதனான 
ஒரு software create வசெய்து, Uber, Ola மனாதிரி எநத இ்டத்தில 
ambulance ெநதுவ்கனாண்டிருககிைது எனபறதப் பனார்க்கலனாம். 
இத்தற் நிமி்டங்களில ெநதுவிடும், எஙகு ெநதுவ்கனாண்டிருககிைது 
எனபறத, எப்படி Uber, Ola–வில பனார்ககிறீர்்கத்ளனா 
அதுதபனானறு, ெெககூடிய ஓடடுநரின எண் எப்படி அறலதபசியில 
கிற்டககிைததனா அநத software–ஐ 2 மனாதங்களில நனாம் 
அறிமு்கப்படுத்தவிருககிதைனாம். அத்னால எநத அ்ளவிற்கு செர்ெததசெ 
அ்ளவிலனா் தசெறெ இருககிைததனா அநத அ்ளவிற்கு அறத இனனும் 
தமம்படுத்திகவ்கனாண்த்டயிருககிதைனாம். ெருங்கனாலத்தில மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் கூறியறத அெசு ்கெ்த்திதல வ்கனாள்ளும் 
எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு அனதபனாடு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. ஐ.எஸ. இனபதுறெ அெர்்கள். 

திரு. ஐ.எஸ். இன�தும்ர: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மூதெநதர் ஆண்்ட தமிழ்கத்றத முனத்ற்ைப் 
பனாறதயில ்க்டநத 3 ஆண்டு்க்ளனா்க முறையனா்க ந்டத்திச்வசெனறு ெருகிை 
தமிழ்க முதலெர், தமிழர் குல தில்கம் மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
திரு. எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களுற்டய பனாதங்கற்ள ெணஙகுகிதைன. 
எங்களுற்டய ெனாதனாபுெம் வதனாகுதியிலுள்்ள, ெள்ளியூர் இப்வபனாழுது 
திருவநலதெலி மனாெட்டத்தின இெண்்டனாெது தறலந்கெனா்க 
ெ்ளர்நது ெருகிைது. அஙகிருககினை அெசு மருத்துெமற்றயத் 
தெம் உயர்த்த தெண்டும். ஏவ்னைனால ்கனனியனாகுமரியிலிருநது 
திருவநலதெலி வசெலகினை வநடுஞசெனாறலயில 4 ெழிச் செனாறலயிதல 
அநத மருத்துெமற் இருககிைது. அறதத் தெம் உயர்த்தித் தெ 
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தெண்டும். அஙகு அெசெெ சிகிச்றசெ, விபத்து சிகிச்றசெப் பிரிவு ஒனறு 
அறமத்துத் தெ தெண்டுவமனறு த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. அதுதபனால 
அருகிலிருககிை கூ்டஙகு்ளத்திற்கு 108 ambulance ெனா்க்ம் ஒனறு 
தெண்டும். நனான ்க்டநத முறை இநத செட்டமனைத்திதல தபசுகிைதபனாது, 
திறசெயனவிற்ளககு ஒரு 108 ambulance ெனா்க்ம் தெண்டுவமனறு 
த்கடத்டன. நனான தபசி முடித்துவிடடு, செட்டமனைத்திலிருநது 
திறசெயனவிற்ளககு வசெலெதற்கு முனபனா்கதெ 108 ambulance 
ெனா்க்த்றத திறசெயனவிற்ளககு தநத அெசு இநத அெசு. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எ்தெ, த்கட்டறதத் தருகிை அெசு, 
நலலனாடசி புரிகிை அெசு எனகிை ெற்கயில, எனனுற்டய வதனாகுதி 
மக்கள் செனார்பனா்க ெள்ளியூரிதல இருககிை மருத்துெமற்றய 
அெசெெ சிகிச்றசெப் பிரிவு வ்கனாண்்டதனா்கத் தெம் உயர்த்தித் 
தெதெண்டும். கூ்டஙகு்ளத்திற்கு 108 ambulance ெனா்க்ம் ஒனறை 
ெழங்க தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப 
நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கற்ளக த்கடடு அறமகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, கூ்டஙகு்ள மருத்துெமற்யும் 
மனாண்புமிகு அம்மனாவினுற்டய அெசெனால மி்கச் சிைப்பனா்க தெம் 
உயர்த்தப்படடிருககிை மருத்துெமற். அஙகு 108 ambulance 
ெழஙகுெதற்கு அெசு ஆெ் வசெய்யும். அதததபனால ெள்ளியூர் 
அெசு மருத்துெமற்றய உரிய ஆய்வு வசெய்து அெசு ந்டெடிகற்க 
எடுககும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு 
அனதபனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. ப. ஆ்டலெசென அெர்்கள். 

திரு. �. ஆடல்ரசன: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, திருெனாரூர் மனாெட்டத்தில முத்துப்தபடற்ட பகுதியில 
ஓர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் இயஙகிகவ்கனாண்டிருககிைது. 
ஏற்வ்க்தெ அது அெசு தனாலு்கனா மருத்துெமற்யனா்கச் 
வசெயலபடடுகவ்கனாண்டிருநதது. அது இப்தபனாது தெம் குறைக்கப்படடு, 
அெசு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமனா்க இயஙகிகவ்கனாண்டிருககிைது. 



224 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 20

அஙகிருககிை மக்கள் மருத்துெத்திற்குச் வசெலல தெண்டுவமனைனால, 
சுமனார் 50 கி.மீ. தூெத்திலுள்்ள திருெனாரூர், மன்னார்குடி ஆகிய 
இ்டங்களுககுச் வசெலல தெண்டியிருககிைது. அப்பகுதி ECR 
பகுதிறய ஒடடியிருககினை ்கனாெணத்தனால, அடிக்கடி விபத்து்கள் 
ஏற்படடு, அநத தநனாயனாளி்கள் கிட்டத்தட்ட 1 மணி தநெம் பயணம் 
வசெய்து அெசு மருத்துெமற்றயச் வசெனைற்டய தெண்டிய நிறல 
இருககிை ்கனாெணத்தனால, அதற் தனாலு்கனா மருத்துெமற்யனா்கத் 
தெம் உயர்த்தியும், அெசெெ சிகிச்றசெப் பிரிறெ உருெனாககியும் 
தெ தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கற்ளக 
த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன.

முற்ப்கல 11–30

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களின 
த்கனாரிகற்கறய அெசு ஆய்வுவசெய்து, உரிய ந்டெடிகற்க எடுககும் 
எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திருமதி வி. ்கஸதூரி ெனாசு அெர்்கள். 

திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு இதய வதய்ெம், புெடசித் தறலவி 
அம்மனா அெர்்கற்ள ெணஙகுகிதைன. அம்மனா அெர்்கள் ெழியில 
வசெயலபடடு, அம்மனா அெர்்களின பிைநத நனா்ளனா் பிப்ெெரி 24 
ஆம் தததிறய “மனாநில வபண் குழநறத்கள் பனாது்கனாப்பு நனா்ளனா்க” 
அறிவித்த மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களுககு நனறி ்கலநத 
ெணக்கத்றதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளயும் ெணஙகுகிதைன.

மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
எனனுற்டய ெனாலபனாறை வதனாகுதியில உள்்ள ஆற்மறல 
ஒனறியத்தில தனாலு்கனா அலுெல்கம் வசெயலபடடு ெருகினைது. 
இஙகுள்்ள மருத்துெமற் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமனா்க இயஙகி 
ெருகினைது. அதற் தனாலு்கனா மருத்துெமற்யனா்கத் தெமுயர்த்தி 
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அறிவித்தனால மி்கவும் சிைப்பனா்க இருககும். ஏவ்னைனால, 
ஆற்மறல ஒனறியத்தில 24 ஊெனாடசி்களும், 4 தபரூெனாடசி்களும் 
உள்்ளதனால, இஙகுள்்ள ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்றதத் தனாலு்கனா 
மருத்துெமற்யனா்க தெமுயர்த்தித் தநதனால, அது மக்களுககு மி்கவும் 
பயனுள்்ளதனா்க இருககும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, வபனாதுெனா்க ஓர் ஊர் 
தனாலு்கனாெனா்க தெம் உயர்த்தப்பட்டனால, அஙகுள்்ள ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயத்றத தனாலு்கனா மருத்துெமற்யனா்கத் தெமுயர்த்தி, புதிய 
்கட்ட்டங்கற்ளயும், அதற்குத் ததறெயனா் மருத்துெர்்கற்ளயும் 
மற்றும் பலதெறு ெசெதி்கற்ளயும் வசெய்து வ்கனாடுப்பது எனபது 
அம்மனாவினுற்டய அெசின வ்கனாள்ற்கயனா்க இருககினைது. அநத 
ெற்கயில, ஆற்மறல தனாலு்கனாெனா்க தெம் உயர்த்தப்படடிருநதனால, 
அெசின ஆய்விற்கு எடுத்துகவ்கனாண்டு, தனாலு்கனா மருத்துெமற் 
தெமுயர்த்திக வ்கனாடுக்கப்படும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத துமைத ெமலவர்: மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. வசெ. ஸ்டனாலின குமனார் அெர்்கள். 

திரு. தச. ஸ்டாலின குைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, எனனுற்டய துறையூர் வதனாகுதியில இருககிை 
துறையூர் தனாலு்கனா மருத்துெமற்யனா்து 1975 ஆம் ஆண்டு 
்கட்டப்பட்ட, பழறமயனா் ்கட்ட்டத்தில இயஙகி ெருகினைது. 
கிெனாமப்புைத்திலிருநது ெெககூடிய ்கர்ப்பிணித் தனாய்மனார்்களும், 
விபத்து ்கனாலத்தில ்கனாயமற்டநத நபர்்களும், துறையூர் தனாலு்கனா 
மருத்துெமற்ககு ெநது சிகிச்றசெ தமற்வ்கனாள்கிைனார்்கள். தமல 
சிகிச்றசெககு தனாலு்கனா மருத்துெமற்யிலிருநது 55 கிதலனா மீட்டர் 
தூெம் உள்்ள திருச்சிெனாப்பள்ளி மருத்துெமற்ககுத்தனான பரிநதுறெ 
வசெய்கிைனார்்கள். எ்தெ, துறையூர் தனாலு்கனா மருத்துெமற்யில புதிய 
்கட்ட்டங்களும் Trauma Care, CEmONC தபனானை ெசெதி்கற்ளயும் 
வசெய்து தெ தெண்டுகிதைன. 

 (மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் தறலறம)
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தமலும், ்க்டநத 7 ஆம் தததி குன்ம் தனாலு்கனாவில ஏற்பட்ட 
தபருநது விபத்தில எனனுற்டய வதனாகுதிறயச் செனார்நத 14 ெயது 
சுவித்திெனா எனை மனாணவி, தறசெச் சிறதவு ்கனாெணமனா்க ெலது 
ற்க பனாதிக்கப்படடு, திருச்சி தறலறம மருத்துெமற்யில 
அனுமதிக்கப்படடுள்்ளனார். அநத மனாணவிககு தகுநத மருத்துெச் 
சிகிச்றசெறயயும், நிதியுதவி்கற்ளயும் இநத அெசு வசெய்ய 
தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க 
மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கற்ளக த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு 
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, தமிழ்கத்தில 126 இ்டங்களில CEmONC 
Centres மி்கச் சிைப்பனா்கச் வசெயலபடடு ெருகினை். அதி்கமனா் 
பிெசெெங்கள் நற்டவபறுகினை மருத்துெமற்்கற்ளக ்கண்்டறிநது, 
CEmONC Centre ஆ்க மனாற்றுெதற்கு, எலதலனாரும் இநத CEmONC 
Centre–்கற்ள விரும்பிக த்கடபதனால, அஙகு தனாய்–தசெய் நல 
ெசெதி்கற்ள இநத அெசு உயர்த்தியிருககிைது. நிதிநிறல அறிகற்கயில 
வசெனான்துதபனால, 65% பிெசெெங்கள் தமிழ்கத்திலுள்்ள அெசு 
மருத்துெமற்யிலதனான நற்டவபறுகினை். மற்ை மனாநிலங்களில 
உள்்ள அெசு மருத்துெமற்்களில இதுதபனானறு அதி்க அ்ளவில 
பிெசெெங்கள் நற்டவபறுெதிலறல. Institutional Delivery–யும் 
99.9% அெசு மருத்துெமற்்களில ந்டககினை். தனாய்–தசெய் நலத் 
திட்டங்கள்-ABC–Amma Baby Care kit, அம்மனா ம்கப்தபறு குழநறத்கள் 
வபட்ட்கம், ்கர்ப்பினிப் வபண்்களுககு வபட்ட்கம் தபனானை திட்டங்கள் 
எலலனாம் நம்முற்டய அெசெனாங்கத்தில வ்கனாடுக்கப்படுெதனால, 
எநதத் தனியனார் மருத்துெமற்்களிலும் பிெசெெம் பனார்க்க மக்கள் 
விரும்புெதிலறல. அெசு மருத்துெமற்்களிலதனான எலதலனாரும் 
பிெசெெம் பனார்க்க விரும்புகிைனார்்கள். CEmONC Centre ஆ்க 
மனாற்றுெதற்கு பிெசெெத்தின எண்ணிகற்ககத்கற்ப அெசு ்கருத்தில 
வ்கனாள்ளும் எனறு வதரிவித்து, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் கூறிய தறசெச் 
சிறதவு தநனாயனாளிககு என் உதவி்கள் தெண்டுவமனைனாலும், 
மி்கச் சிைப்பனா் ெற்கயில, உயர்தெ சிைப்பு சிகிச்றசெ்கள் மற்றும் 
சிைப்பு ெசெதி்கள் அெசுமூலம் வசெய்து வ்கனாடுக்கப்படும் எனபறத 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. இெனா. குமெகுரு அெர்்கள்.

திரு. இ்ரா. குை்ரகுரு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
மறைநத மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கற்ள ெணஙகுகிதைன. 
தமிழநனாடடில உள்்ள எலலனா துறை்களும் முதலி்டம் வபை 
தெண்டுவமனபதற்்கனா்க சிைப்பனா்க ஆடசிபுரியும் மனாண்புமிகு தமிழ்க 
முதலறமச்செர் அெர்்களின பனாதங்கற்ள ெணஙகி, மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்செர் அெர்்களின பனாதங்கற்ள ெணஙகுகிதைன. 
மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் விழுப்புெம் மனாெட்டத்றத 
இெண்்டனா்கப் பிரித்து, ்கள்்ளககுறிச்சிறயத் தறலறமயி்டமனா்கக 
வ்கனாண்டு நெம்பர் மனாதம் 26 ஆம் தததி புதிய மனாெட்டமனா்க 
அறிவித்தனார். புதிய மனாெட்டமனா்க துெங்கப்பட்ட மூனதை 
மனாதத்திற்குள்்ளனா்க ்கள்்ளககுறிச்சியில மருத்துெக ்கலலூரிறயக 
வ்கனாண்டு ெநது செனாதற் பற்டத்த செனாதற் நனாய்கன (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அண்ணன 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களுககு, ்கள்்ளககுறிச்சி மனாெட்டத்தின 
செனார்பனா்க எ்து நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. அதற்கு 
பரிநதுறெ வசெய்த அண்ணன மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்களுககும், எங்க்ளது மனாெட்ட அறமச்செர் அருறம 
அண்ணன மனாண்புமிகு செட்டத் துறை அறமச்செர் அெர்்களுககும் 
எ்து நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

 முற்ப்கல 11–35

மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்கள் ்கள்்ளககுறிச்சி 
மனாெட்டத்றத உருெனாககியதபனாது, உளுநதூர்தபடற்ட ெட்ட 
மருத்துெமற் மனாெட்ட தறலறம மருத்துெமற்யனா்கத் தெம் 
உயர்த்தப்படும் எனறு அறிவித்தனார்்கள். உளுநதூர்தபடற்ட 
ெட்ட மருத்துெமற் ததசிய வநடுஞசெனாறலறயவயனாடடி 
அறமநதுள்்ளது. அநதப் பகுதியில விபத்து ஏற்பட்டனால விபத்தில 
பனாதிக்கப்பட்டெர்்களுககு சிகிச்றசெ அளிப்பதற்குத் ததறெயனா் 
உப்கெணங்கள் அநத மருத்துெமற்யில இலலனாத ்கனாெணத்தனால, 
முண்டியம்பனாக்கம் மருத்துெமற்கத்கனா அலலது புதுச்தசெரி 
மருத்துெமற்கத்கனாதனான அனுப்ப தெண்டிய நிறல இருககிைது. 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்கள் உளுநதூர்தபடற்ட 
ெட்ட மருத்துெமற், மனாெட்ட தறலறம மருத்துெமற்யனா்கத் 
தெம் உயர்த்தப்படும் எனறு அறிவித்தனார்்கள். அதற்கு முதலில நனான 
எ்து நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. அஙத்க ததறெயனா் 
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அற்த்து உப்கெணங்கற்ளயும் ெழஙகுெதற்கு மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் ஆெ் 
வசெய்ெனாெனா எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க அறிய விரும்புகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு 
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, உளுநதூர்தபடற்ட அெசு மருத்துெமற் 
மனாநில வநஞசெனாறலயில அறமநதிருககினை ்கனாெணத்தனால, ஏற்வ்க்தெ 
இதுகுறித்து மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் குறிப்பிடடிருககிைனார். 
TAEI திட்டத்தினகீழ Accident Trauma Care Centre–விபத்துக ்கனாய 
சிகிச்றசெ றமயமனா்க அது ததர்நவதடுக்கப்படடிருககிைது. விபத்துக 
்கனாய சிகிச்றசெ றமயத்திற்குத் ததறெயனா் ெசெதி்கற்ள விறெவில 
அெசு வசெய்து வ்கனாடுககும் எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு 
அனதபனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 
63, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திருமதி ப. செத்யனா, மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

63—

முநதிரி ்பதப்்படுததும் வதனாழில் றமயம்

*17341—திருைதி �. சதயா:

மனாண்புமிகு தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

பண்ருடடி ந்கரில உள்்ள ஒழுஙகுமுறை விற்பற்க கூ்டத்தில 
முநதிரி பதப்படுத்தும் வதனாழில றமயம் அறமககும் வசெயற்குறிப்பு 
அெசி்டம் உள்்ளதனா?

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள,

பண்ருடடி ந்கர், விற்பற்க குழு பண்ருடடி ஒழுஙகுமுறை 
விற்பற்க கூ்டத்தில முநதிரி பதப்படுத்தும் வதனாழில 
றமயம் அறமககும் வசெயற்குறிப்பு ஏதும் தற்தபனாது அெசின 
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பரிசீலற்யில இலறல எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திருமதி ப. செத்யனா, இருகற்கயில இலறல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திருமதி எஸ. விெயதெணி அெர்்கள்.

திருைதி எஸ். விேயெ்ரணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எ்து வி்ளெஙத்கனாடு வதனாகுதிககுடபட்ட பலதெறு 
முநதிரி வதனாழிற்செனாறல்கள் மி்கவும் சிெமமனா் சூழநிறலயில 
இருப்பதனால, மூ்டப்படுகினை நிறலறமயில உள்்ள். 50 
ஆண்டு்களுககும் தமலனா்க எ்து வதனாகுதியில முநதிரி தயனார் 
வசெய்யும் வதனாழிறல பல நிறுெ்ங்கள் ந்டத்தி ெருகினை். 
வெளிநனாடு்களுககும் முநதிரிறய ஏற்றுமதி வசெய்து ெருகினை். 
அதி்க்ளவிலனா் வபண்்களுககு தெறலெனாய்ப்றப ெழஙகிய 
முநதிரி வதனாழிற்செனாறல்களும் எ்து வதனாகுதியில இருககினை். 
தற்தபனாது அநதப் வபண்்களுககு தெறல இலலனாத சூழநிறல 
ஏற்படடிருககிைது. ஆ்கதெ, இறத தமம்படுத்தும்விதமனா்க, சிைப்புத் 
திட்டத்தின மூலமனா்க, அதனாெது முநதிரி பதப்படுத்தும் றமயதமனா 
அலலது வபண்்களுககு தெறலெனாய்ப்பு கிற்டக்கககூடிய ெற்கயிதலனா 
அெசு ந்டெடிகற்க எடுக்க தெண்டுவமனறு த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 

தமலும், முநதிரி வதனாழிற்செனாறல்களுககு வபனாருட்கள் 
கிற்டக்கவிலறல எனை குற்ைச்செனாடடு இருககிைது. வபனாருட்கற்ள 
அதி்க விறல வ்கனாடுத்து ெனாங்க தெண்டிய ஒரு சூழநிறலயும் 
இருககிைது. Machineries அதி்க்ளவில பயனபடுத்தப்படுெதனால 
வபண்்களுககு தெறல இலலனாமல தபனாய்விடுகிைது. இதுதபனானை 
்கனாெணங்க்ளனால முநதிரி வதனாழிற்செனாறல்கள் மூ்டப்ப்டககூடிய 
சூழநிறலயும் ஏற்படடிருககிைது. வதனாழிற்செனாறல்கள் 
பழறமயனா்தனா்கவும் இருககினை். தெ்ளனாண்றமத் துறை 
மூலமனா்க இெற்றை தமம்படுத்துெதற்கு அெசு ந்டெடிகற்க எடுக்க 
தெண்டும். தமலும், வபண்்களுககுண்்டனா் தெறலெனாய்ப்றப 
உறுதி வசெய்ெதற்கு தெ்ளனாண்றமத் துறை மூலமனா்க ஆதலனாசெற் 
வசெய்து, நிதி ஒதுககீடு வசெய்து முடிவெடுக்க தெண்டுவமனறு 
த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. அப்படி முடிவு எடுககும்படசெத்தில, எ்து 
வதனாகுதியிலுள்்ள முநதிரி வதனாழிற்செனாறல்கள் ்கனாப்பனாற்ைப்படும். 
வபண்்களுககுண்்டனா் தெறலெனாய்ப்பும் உறுதி வசெய்யப்படும். 
பதப்படுத்தும் றமயம் அறமப்பதற்கு ததறெயனா் நிதிறயச் 
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வசெலவு வசெய்தது தபனா்க இதற்வ்கனறு தெ்ளனாண்றமத் துறையில நிதி 
இருககிைது. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
த்கள்விறய முடியுங்கள். 

திருைதி எஸ். விேயெ்ரணி: தெ்ளனாண் உற்பத்திறய 
ஸதிெப்படுத்துெதற்கு நிதி இருககிைது. அறதப் பயனபடுத்த 
தெண்டுவமனறு த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு தெ்ளனாண்றமத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுற்டய 
வி்ளெஙத்கனாடு வதனாகுதியில முநதிரி பதப்படுத்தும் வதனாழில றமயம் 
அறமக்க தெண்டுவமனறு த்கடடிருககிைனார். தற்தபனாது, ்க்டலூர் 
மனாெட்டம், பண்ருடடியிலதனான முநதிரி அதி்க்ளவில உற்பத்தி 
வசெய்யப்படடு ெருகிைது. அறெ வெளிநனாடு்களுககு ஏற்றுமதி 
வசெய்யப்படடு ெருகினை். மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் 
றெத்த த்கனாரிகற்க வதனா்டர்பனா்க மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
மற்றும் துறை அதி்கனாரி்களி்டம் ்கலநது தபசி ந்டெடிகற்க 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் எனபறதத் வதரிவித்துவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 64, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. ஏ.பி. நநதகுமனார், மனாண்புமிகு ெணி்க 
ெரித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

64—

்னார்–்பதிெனாளர் அலுெை்கம் அறமப்்பது குறிதது

*37748—திரு. ஏ.பி. ேந்ெகுைார்:

மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) அறணக்கடடு வதனாகுதி, அறணக்கடடில செனார்–பதிெனா்ளர் 
அலுெல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீ்ரைணி, வணி்க வரித தும்ற அமைசசர்: 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள,

 (அ) மற்றும் (ஆ) தெலூர் மனாெட்டம், அறணக்கடடு 
வதனாகுதி, அறணக்கடடில செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கம் 
அறமககும் செனாத்தியககூறு்கள் இலறல எனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஏ.பி. நநதகுமனார் அெர்்கள். 

முற்ப்கல 11–40

திரு. ஏ.பி. ேந்ெகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எ்து அறணக்கடடு செட்டமனைத் வதனாகுதி தனித் 
தனாலு்கனாெனா்கப் பிரிக்கப்பட்ட பின செற்தைைககுறைய 50 கிெனாம 
ஊெனாடசி்கற்ள உள்்ள்டககியுள்்ளது. அறணக்கடடு, ்கங்கநலலூர், 
ஊற், ஊற் ெனாணியம்பனாடி, டி.சி. குப்பம் மற்றும் 
மறலயடி கிெனாமங்க்ளனா் கீழவ்கனாத்தூர், ெெதலம்படடு தபனானை 
கிெனாமங்கள் உள்்ள். ஏறழவயளிய மக்கள் எளிதில பத்திெப் 
பதிவு வசெய்யதெண்டுவமனைனால, தனாலு்கனாெனா்க உருெனாக்கப்பட்ட 
பகுதியனா் அறணக்கடடில ஒரு செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கம் 
தெண்டுவமனறு நனான த்கடத்டன. அறணக்கடடு எனை ஊர், 
அறணக்கடடு எனை வதனாகுதி, ஆ்னால அறண இலறல. தனித் 
தனாலு்கனா. D.S.P. அலுெல்கம் கிற்டயனாது. தீயறணப்பு அலுெல்கம் 
கிற்டயனாது. மருத்துெமற் தெம் உயர்த்தப்படடும் அஙகு 
மருத்துெர்்கள் இலறல. எங்க்ளது பக்கத்து மனாெட்டத்திற்ச் 
தசெர்நத இநதத் துறையினுற்டய அறமச்செர், செனார்–பதிெனா்ளர் 
அலுெல்கம் அறமப்பதற்கு செனாத்தியககூறு்கள் இலறல எனறு 
இஙத்க வதரிவித்திருககிைனார்்கள். இதற் மறுபரிசீலற் வசெய்து, 
அறணக்கடடு ஒரு தனித் வதனாகுதி, ஒரு தனித் தனாலு்கனா. எ்தெ, 
அநத இ்டத்திதல ஒரு செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கம் அறமத்துத்தெ 
இநத அெசு முனெருமனா எனபறதத் தங்கள் ெனாயிலனா்க அறிய 
விரும்புகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 
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ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீ்ரைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, அறணக்கடடுககு அருகில இருக்கககூடிய 
தறலறம செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கம் எனைனால, பக்கத்தில 10 
கி.மீ. அலலது 12 கி.மீ. தூெத்தில உள்்ள தெலூரிலதனான உள்்ளது. 
அதுதபனால, சுற்றுெட்டனாெத்தில உள்்ள ்கடியம்பனாடி, ஒடு்கத்தூர் 
மற்றும் பள்ளிவ்கனாண்்டனா ஆகிய இ்டங்களில 10 கி.மீ. அலலது 15 
கி.மீ. தூெத்தில செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கங்கள் அறமநதிருககினை 
்கனாெணத்தி்னால புதியதனா்க ஒரு செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கம் 
அறணக்கடடில அறமக்கப்படும்படசெத்தில, மக்களுககு சிெமங்கள் 
ஏற்படுகினை ெனாய்ப்பு்கள் உள்்ள். அததசெமயத்தில, அெசுககு 
ெெதெண்டிய ெருெனாயில, இழப்பு ஏற்ப்டககூடிய ெனாய்ப்பும் 
இருககினைது. எ்தெ, தற்செமயம் அஙகு புதிய செனார்–பதிெனா்ளர் 
அலுெல்கம் அறமக்கககூடிய ெனாய்ப்பு்கள் இலறல எனபறத 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ஏ.பி. நநதகுமனார் அெர்்கள். 

திரு. ஏ.பி. ேந்ெகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் எ்து அறணக்கடடு 
வதனாகுதியில ஒடு்கத்தூர், பள்ளிவ்கனாண்்டனா மற்றும் தெலூரில 
செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கங்கள் இருககினை் எனறு கூறி்னார்்கள். 
ஆ்னால, ஒடு்கத்தூர், பள்ளிவ்கனாண்்டனா மற்றும் தெலூரில 
இருக்கககூடிய செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கங்களில ஏறழ எளிய 
மக்கள் தங்களுற்டய பத்திெப் பதிவிற் வசெய்ய தபனாகினைதபனாது–
தற்தபனாது online–ல பத்திெப் பதிவு வசெய்கினை முறையிற் 
அெசு அறிமு்கம் வசெய்து றெத்திருககினைது. ஒருசில இ்டங்களில 
servers–ல பிெச்சிற் ெருகினை தநெத்திதல, செற்தைைககுறைய 4 
அலலது 5 மணி தநெம் ்கனாத்திருக்கககூடிய நிறல இருககினைது. 
அஙத்க வசெனறு நனாம் பனார்ககினைதபனாது, அநதப் பத்திெப் பதிவு 
அலுெல்கங்களில மக்கள் தஙகுெதற்வ்கனறு ஒரு இ்டம் கிற்டயனாது. 
செற்தைைககுறைய தமிழநனாடடில உள்்ள அற்த்து செனார்–பதிெனா்ளர் 
அலுெல்கங்களிலும் இதத நிறலதனான. ஆ்கதெ, மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்கள் அநதநத பத்திெப் பதிவு அலுெல்கங்களில 
மக்கள் அமெககூடிய ெற்கயில, இ்டெசெதிறயச் வசெய்து தெ 
தெண்டுவமனறு நனான த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. அதுதபனால, பத்திெப் 
பதிவு அலுெல்கங்களில scanner இலறல எனகினை சூழநிறல 
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இருககினைது, Xerox Machine இலறல எனகினை சூழநிறல 
இருககினைது. நனான அற்த்து இ்டங்களிலும் இலறலவயனறு 
வசெனாலலவிலறல. எனனுற்டய வதனாகுதியில, அறமச்செர் அெர்்கள் 
வசெனாலலியிருக்கககூடிய ஒடு்கத்தூர், பள்ளிவ்கனாண்்டனா மற்றும் 
தெலூரில அநத நிறல இருககினைது. அநத நிறலயிற் மனாற்றி 
அநத அலுெல்கங்களில Xerox Machine, Scanner–ஐ உ்ட்டியனா்க 
இநத அெசு அறமத்துத் தருமனா எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக த்கடடு அறமகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீ்ரைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வசெனாலகினை 
குற்ைச்செனாடடு்கற்ளப் வபனாறுத்தெறெயில, நனான அதத பகுதியில 
ெசிக்கககூடியென. இதுெறெயிலும் அதுதபனானை குற்ைச்செனாடடு்கள் 
ஏதும் இலறல. இறெவயலலனாம் ஆெம்ப்கனாலத்தில computerized 
வசெய்யும்தபனாது, online மூலமனா்கப் பதிவு வசெய்த ்கனாலத்தில, 
இதுதபனானை நிறல்கள் இருநதிருக்கலனாம். ஆ்னால, தற்செமயம் 
இறெவயலலனாம் செரிவசெய்யப்படடு, ஒழுங்கனா் நிறலயில 
வசெயலபடடுகவ்கனாண்டிருககினை். அதுதபனானை குற்ைச்செனாடடு்கள் 
இதுெறெ எழவிலறல. நீங்கள் வசெனாலலியிருக்கககூடிய குற்ைச்செனாடடு 
குறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும். 

அதுதபனால, நீங்கள் வசெனாலலியிருக்கககூடிய அறணக்கடடில 
புதிய செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கம் அறமக்க இயலனாததற்கு 
2009–2010 ஆம் ஆண்டில புதியதனா்க செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கங்கள் 
அறமப்பறத நிறுத்தி றெப்பவதனறு ஒரு வ்கனாள்ற்க முடிவு 
எடுக்கப்படடுள்்ளதத ்கனாெணம். தற்தபனாது பனார்த்தீர்்கவ்ளனைனால 
மஹனாெனாஷடிெனாவில 11 த்கனாடி மக்கள் ெனாழககூடிய பகுதியில 516 
செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கங்கள்தனான வசெயலபடுகினை். ஆ்னால, 
7.2 த்கனாடி மக்கள் ெனாழககூடிய நம்முற்டய மனாநிலத்தில 578 செனார்–
பதிெனா்ளர் அலுெல்கங்கள் வசெயலபடடுகவ்கனாண்டிருககினை். 
எ்தெ, தமலும் புதிய செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கங்கற்ள 
அறமப்பதற்்கனா் செனாத்தியககூறு்கள் இலறல. 

முற்ப்கல 11–45

அதத செமயத்தில நனான, ‘மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களி்டத்தில எடுத்துச் வசெனறு, தெண்டிய ந்டெடிகற்க 
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எடுக்கப்படும்’ எனறு வசெனான்னால, அடுத்து ெருகினை ஆண்டிதல 
நனாங்கள்தனான மீண்டும் ஆடசியில இருப்தபனாம். மீண்டும் நீங்கள் 
ஒரு த்கள்விக்கறணறயத் வதனாடுப்பீர்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) நீங்கள் வசெனை முறை த்கட்ட த்கள்வியில, ‘நனான பரிசீலற் 
வசெய்கிதைன எனறு வசெனானனீர்்கள், இதுெறெ புதிய செனார்–பதிெனா்ளர் 
அலுெல்கம் அறமக்கப்ப்டவிலறல’ எனறு வசெனாலவீர்்கள். 
ஏவ்னைனால, உங்கற்ளப் பற்றி நனகு அறிநதென எனகினை 
முறையில, அறத அறமப்பதற்்கனா் செனாத்தியககூதை இலறல 
எனபதற் மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. இ. ்கருணனாநிதி அெர்்கள்.

திரு. இ. ்கருைாநிதி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, எங்களுற்டய தறலெர் த்ளபதி அெர்்கற்ள 
ெணஙகுகிதைன. பலலனாெெம் செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட 
பலலனாெெம் செனார்–பதிெனா்ளர் அலுெல்கம் குறித்து த்கட்க 
விரும்புகிதைன. பலலனாெெத்தில 1927 ஆம் ஆண்டு, 92 ஆண்டு்களுககு 
முனதப, 14 கிெனாமங்கற்ள உள்்ள்டககிய ஒரு பத்திெப் பதிவு 
அலுெல்கம் ெனா்டற்க அடிப்பற்டயில இயஙகி ெருகிைது. 
அது ெ்ளர்நது ெருகினை பகுதி எனை ்கனாெணத்தனால வசெனற் 
புைந்கரில பத்திெப் பதிவு வசெய்கினைெர்்கள் மி்க அதி்க அ்ளவில 
அஙத்க ெருகினைனார்்கள். ஆ்கதெ, அறதக ்கருத்திலவ்கனாண்டு, 
புதிய பத்திெப் பதிவு அலுெல்கக ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்கு, 
ெட்டனாடசியர் அெர்்கள் 21–1–2020–ல மனாெட்ட ஆடசியருககு 
்கருத்துருறெ அனுப்பியிருககிைனார்்கள். அதன அடிப்பற்டயில 
இ்டம் ததர்வு வசெய்யப்படடு, நனாத் இ்டத்றதத் ததர்வு வசெய்து 
ெழஙகியிருககினதைன. ெமீன பலலனாெெம் செர்தெ எண் 214 (்க்ளம் 
புைம்தபனாககு), ெனார்டு ‘D’ Block, 49–ல 11 வசெனட இ்டத்றத 
நம்முற்டய ெட்டனாடசியர் அலுெல்கத்திற்கு, ்க்டநத ்கனாலத்தில 
நனான இ்டத்றதத் ததர்வு வசெய்து, இதத மனைத்தில வதரிவித்ததன. 
அநதக ்கட்ட்டம் ஒதுககீடு வசெய்து, ்கட்டப்படடு, 
திைக்கப்படடுவிட்டது. இப்வபனாழுது புதிய செனார்–பதிெனா்ளர் 
அலுெல்கம் அதத இ்டத்தில ்கட்டப்படுமனா எனபறதத் தங்கள் 
மூலமனா்க அறிய விரும்புகிதைன.
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெணி்க ெரித் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீ்ரைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, பலலனாெெம் பகுதியில நீண்்ட நனாட்க்ளனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வதனாடுத்துகவ்கனாண்டிருக்கககூடிய த்கள்வி 
இது. அஙத்க இ்டம் ஒதுக்கப்படுெதில பலதெறு சிக்கல்கள் மீண்டும் 
மீண்டும் ஏற்படுகினை். அநதப் பகுதியில இருககும் மக்களி்டம் 
்கருத்து தெறுபனாடு்கள் நிலவுகினை ்கனாெணத்தனால, இது தள்ளிச் 
வசெனறு வ்கனாண்த்டயிருககிைது. கூடியவிறெவில அதில ஒரு முடிவு 
எடுக்கப்படடு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்்கனா் ந்டெடிகற்க்கற்ள 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசு எடுககும் எனபறத 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னா ெரிறசெ எண் 
65, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. S. வசெம்மறல, மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

65—

சிைப்புத திட்டம்

*47231—திரு. S. தசம்ைமல:

மனாண்புமிகு தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

அெசு தபனாககுெெத்றதப் பயனபடுத்துதெனார் எண்ணிகற்கறய 
அதி்கரிக்க சிைப்புத் திட்டம் ஏததனும் அெசி்டம் உள்்ளதனா?

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 

அெசு தபனாககுெெத்றதப் பயனபடுத்துதெனார் எண்ணிகற்கறய 
அதி்கரிககும் வபனாருடடு தபனாககுெெத்துக ்கழ்கங்களில 
பலதெறுவிதமனா் புதிய திட்டங்கள் தீடடி பயணி்கற்ளக 
்கெரும் விதமனா்கச் வசெயலபடுத்தப்படடு ெருகினை் எனபறதத் 
தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. S. வசெம்மறல அெர்்கள்.

திரு. S. தசம்ைமல: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
உல்க நனாடு்கள் பலெற்றில, குறிப்பனா்க, Hong Kong, Kenya, 
Russia, Ukraine, Philippines தபனானை நனாடு்களில மக்கள் அதி்க 
அ்ளவில வபனாதுப் தபனாககுெெத்றதப் பயனபடுத்துகிைனார்்கள் எனறு 
வசெனாலலப்படுகிைது. அதற்குக ்கனாெணம், Public transportation is safe 
and cheap. அதனாெது, பனாது்கனாப்பனா் பயணம், அதத செமயத்தில 
சிக்க்மனா் பயணம். அநத அடிப்பற்டயிலதனான இனறைககு 
லண்்டன மனாந்கறெ எடுத்துகவ்கனாண்்டனாலகூ்ட, இப்தபனாறதககு 
60 செதவிகிதம் மக்கள் வபனாதுப் தபனாககுெெத்றதத்தனான 
பயனபடுத்துகிைனார்்கள். ஆ்னால, அநத மனாந்கெத்தினுற்டய 
நிருெனா்கம், 25 ஆண்டு்களில வபனாதுப் தபனாககுெெத்துப் 
பயனபனாடற்ட 80 செதவிகிதம் உயர்த்த தெண்டுவமனை இலகற்க 
நிர்ணயித்திருககிைது. அநத அடிப்பற்டயில, தபனாககுெெத்துத் 
துறை ஒரு தசெறெத் துறை எனபறத உணர்நத ்கனாெணத்தனாலதனான, 
அநதத் துறைககு எநத சிெமமும் இருக்கக கூ்டனாது, குறிப்பனா்க, 
டீசெல விறல உயர்ெனால அநதத் துறை நலிெற்டநதுவி்டக 
கூ்டனாது எனை அடிப்பற்டயில அநதச் சுறமறயயும் அெதசெ 
ஏற்றுகவ்கனாள்ளும் எனை மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களின 
அறிவிப்பிற்கிணங்க, தபனாககுெெத்துத் துறைககு, மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் அெர்்கள் இநத நிதிநிறல அறிகற்கயில நிதி ஒதுக்கம் 
வசெய்திருககிைனார்்கள். அது மடடுமலல, ஒரு வதனாறலதநனாககுப் 
பனார்றெதயனாடு மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்கள், 
அதனாெது டீசெலுற்டய பயனபனாடற்டக குறைப்பதற்கும், 
சுற்றுச்சூழல பனாது்கனாப்றப உறுதிப்படுத்துெதற்கும், ்கனாற்றில மனாசு 
்கலக்கக கூ்டனாது எனை அடிப்பற்டயில, இப்தபனாது மினசெனாெப் 
தபருநது்கற்ள அதி்கமனா்க இஙத்க நற்டமுறைககுக வ்கனாண்டு 
ெெதெண்டுவமனை அநதத் திட்டத்றதயும் அறிவித்திருககிைனார்்கள். 
எ்தெ, நனான மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் 
மூலமனா்க அறிய விரும்புெது, நம்முற்டய தமிழநனாடடிதல வபனாதுப் 
தபனாககுெெத்து, மக்க்ளனால எத்தற் செதவிகிதம் பயனபடுத்தப்படடு 
ெருகிைது? அறத அதி்கப்படுத்துெதற்கு துறை ஏததனும் இலககு 
நிர்ணயிககிைதனா எனபறத அறிய விரும்புகிதைன.
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முற்ப்கல 11–50 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு தபனாககுெெத்துத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, ்க்டநத நனானகு ஆண்டு்களில 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அெசு வபனாதுப் தபனாககுெெத்றதப் 
பயனபடுத்துபெர்்களின எண்ணிகற்கறய அதி்கரிககும் வபனாருடடு 
பினெரும் திட்டங்கற்ளவயலலனாம் வசெயலபடுத்தி ெருகிைது: 

அெசு விறெவுப் தபனாககுெெத்துக ்கழ்கங்களில தற்தபனாது 
செனாதனாெண படுகற்க ெசெதி வ்கனாண்்ட தபருநது்கள், படுகற்க 
மற்றும் இருகற்க ெசெதி வ்கனாண்்ட தபருநது்கள், படுகற்க ெசெதி 
வ்கனாண்்ட குளிர்செனாத்ப் தபருநது்கள், ்கழிெறை ெசெதி வ்கனாண்்ட 
classic தபருநது்கள், ப்கல தநெத்தில குறைநத தூெம் வசெலலககூடிய 
புைந்கெ குளிர்செனாத்ப் தபருநது்கள் மற்றும் பயண தநெத்றதக 
குறைககும் ெற்கயில ந்டத்து்ரிலலனா, இற்டநிலலனா தபருநது்கள் 
ஆகியறெ இயக்கப்படடு ெருகினை். இவெற்கப் தபருநது்கள் 
வபனாதுமக்களி்டத்தில மிகுநத ெெதெற்றபப் வபற்றிருககினை். 
அெசு விறெவுப் தபனாககுெெத்துக ்கழ்கங்களில பயணி்களின 
அ்டர்றெ அதி்கரிககும்வபனாருடடு ெனாெ நனாட்களில, அதனாெது, 
திங்கடகிழறம முதல வியனாழககிழறம ெறெ இயலபனா் 
தபருநதுக ்கட்டணத்திலிருநது 10 செதவீதம் குறைத்து, அதிநவீ் 
வசெனாகுசுப் தபருநது்கள் நீங்கலனா்க, குறைநத ்கட்டணம் (flexi fare) 
ெசூலிக்கப்படுகிைது. தமலும், இத்து்டன அதிநவீ் வசெனாகுசுப் 
தபருநது்களில அம்மனா குடிநீர் 10 ரூபனாய்ககு விற்பற் வசெய்யப்படடு 
ெருகிைது. ஏற்வ்க்தெ நற்டமுறையில உள்்ள இறணயத்ளம்மூலம் 
முனபதிவு வசெய்யும் நற்டமுறை tnstc.in தவிெ, ்க்டநத 8–12–2018 
முதல RedBus, BusIndia, Paytm ஆகிய இறணயத்ளம் மூலமனா்க 
முனபதிவு வசெய்யும் ெசெதியும் வசெய்யப்படடுள்்ளது. ்க்டநத 
மூனைனாண்டு்களில சுமனார் 7,000 புதிய தபருநது்கற்ள ெனாஙகுெதற்கு 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கள் நிதிறய ெழஙகியுள்்ளனார்்கள். 

தமலும், மத்திய அெசு நற்டமுறைப்படுத்தியுள்்ள FAME II 
திட்டத்தின மூலமனா்க தமிழ்கத்திலுள்்ள வபரு ந்கெங்களில 525 
மினசெனாெப் தபருநது்கற்ள இயககுெதற்குண்்டனா் ந்டெடிகற்க்கள் 
எடுக்கப்படடு ெருகினை். வசெனற் மனாந்கெத்தில வபனாதுப் 
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தபனாககுெெத்றத ஊககுவிககும்வபனாருடடு, மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக 
்கழ்கம், வமடதெனா இெயில நிறுெ்த்து்டன இறணநது, Common 
Mobility Card ெழஙகுெதற்கு ந்டெடிகற்க எடுத்து ெருகிைது. தமலும், 
BRTS–Bus Rapid Transit System–ஐ நற்டமுறைப்படுத்த விரிெனா் 
திட்ட அறிகற்க்கள் வபைப்படடுள்்ள். விரிெனா் பரிசீலற்ககுப் 
பினபு இத்திட்டம் நற்டமுறைககுக வ்கனாண்டுெெப்படும் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. தமலும், வபனாதுமக்களின வபனாரு்ளனாதனாெ 
நிறலயும், ெனாஙகும் திைனும் உயர்நத ்கனாெணத்தி்னால, 
வபரும்பனாலனா் மக்கள் இரு செக்கெ ெனா்க்ங்கள் மற்றும் நனானகு 
செக்கெ ெனா்க்ங்கற்ள அதி்க அ்ளவில பயனபடுத்துெதனால, 
வபனாதுப் தபனாககுெெத்றதப் பயனபடுத்துதெனாரின எண்ணிகற்க 
்கணிசெமனா்கக குறைநதுள்்ளது. இருப்பினும், மனாண்புமிகு அம்மனாவின 
அெசு வபனாதுப் தபனாககுெெத்றதப் பயனபடுத்துதெனாரின 
எண்ணிகற்கறய அதி்கரிககும் வபனாருடடு, பலதெறு 
ந்டெடிகற்க்கற்ள தமற்வ்கனாண்டுள்்ளது எனபறத மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்்ள விரும்புகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. S. வசெம்மறல அெர்்கள்.

திரு. S. தசம்ைமல: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
ெனா்க்ங்களின விறல உயர்வு, எரிவபனாருட்களின விறல உயர்வு, 
அதத செமயத்தில இனறைககு இருககினை தபனாககுெெத்து வநரிசெல 
இெற்றைவயலலனாம் ்கருத்தில வ்கனாண்டு, மக்கள் வபனாதுெனா்கதெ 
வபனாதுப் தபனாககுெெத்றதப் பயனபடுத்த முனெநதிருககிைனார்்கள் 
எனபதுதனான நிதர்செ்மனா் உண்றம. மனாண்புமிகு மத்திய 
அறமச்செர் திரு. நிதின ்கட்கரி அெர்்கள் செமீபத்தில 
பத்திரிற்கயனா்ளர்்களுககுப் தபடடியளிககினைதபனாது, சீ்னாவில 1,000 
தபருககு 6 தபருநது்கள் இயஙகிக வ்கனாண்டிருககினை்; ஆ்னால, 
இநதியனாவில, தமிழநனாடடில அலல, இநதியனாவில 10,000 தபருககு 
4 தபருநது்கள்தனான இயஙகுகினை் எனை புள்ளிவிெெத்றதச் 
வசெனாலலியிருககினைனார்்கள். எ்தெ, நனான மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் மூலமனா்க, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்க நம்முற்டய தபனாககுெெத்துத் துறை, மக்களின 
பயனபனாடடிற்கு அதி்க அ்ளவில தபருநது்கற்ள இயககுெதற்்கனா் 
ந்டெடிகற்க்கற்ள எடுககுமனா எனறு அறிய விரும்புகிதைன.
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு தபனாககுெெத்துத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

முற்ப்கல 11–55

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, ஏற்வ்க்தெ தமிழ்கத்தில 22,000 தபருநது்கள் 
இயக்கப்படுகினை். அதிலும் குறிப்பனா்க, 12,000 தபருநது்கள் கிெனாமப் 
பகுதி்களில இயக்கப்படுகினை். இருநததபனாதிலும், இப்தபனாது 
இயக்கககூடிய தபருநது்களுகத்க பயணி்களின அ்டர்வு மி்கவும் 
குறைெனா்க இருககினைது. இது செெனாசெரியனா்க 60 செதவீதத்திற்கும் 
குறைெனா்க இருககினை ்கனாெணத்தி்னால, இனனும் அதி்கமனா் 
தபருநது்கற்ள இயககும்தபனாது தபனாககுெெத்துக ்கழ்கங்களுககு 
நிதிச் சுறம மி்க அதி்கமனா்க இருககும். இப்வபனாழுதத, ஒரு 
நனாளுககு ரூ.7 த்கனாடி அ்ளவிற்கு நிதிச் சுறம ஏற்படுகிைது. அதற்கு 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அெசு, மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்செர் 
எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கள், இதுெறெ தபனாககுெெத்துக ்கழ்கங்களின 
ெெலனாற்றில இலலனாத ெற்கயில, ரூ.14,000 த்கனாடி நிதிறய 
தபனாககுெெத்துக ்கழ்கங்களுககு அள்ளிக வ்கனாடுத்திருககிைனார் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
ததறெயிருககினை பகுதி்களில அநதப் தபருநது்கற்ள இயககுெதற்கு 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு பரிசீலிககும் எனபறதத் 
தங்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

 (ஆ) உடுக்குறியி்டனாத வி்னாக்்கள் 

 (்படடியல்்கள் 4 மற்றும் 5)@

்படடியல்–4

1—

அடுக்குமனாடிக் குடியிருப்பு்கள்

வினா எண் 54787—திரு. மு.த�. கிரி: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

@ இப்படடியல்களிலுள்்ள வி்னாக்களுக்கனா் விற்ட்கள் 
அநதநத அறமச்செர்்கள் ஒப்புதலளித்த தததியனறு உள்்ளபடி 
அறமநத்ெனாகும்.
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(அ) வசெங்கம் வதனாகுதி, வசெங்கம் தபருநததனாக்கெனாடி பகுதியில 
அடுககுமனாடிக குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம், துமை முெலமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருெண்ணனாமறல மனாெட்டம், வசெங்கம் 
ெட்டம், தபருநததனாக்கெனாடி கிெனாமத்தில தற்தபனாது அடுககுமனாடி 
குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட வீடடு ெசெதி ெனாரியத்தி்டம் தற்செமயம் 
நிலங்கள் ஏதும் ற்கெசெம் இலலனாததனால திட்டத்றத வசெயலபடுத்த 
இயலனாத நிறல உள்்ளது.

2—

்பனாைம் ்கடடுதல்

வினா எண் 9772—திரு. மு.த�. கிரி: மனாண்புமிகு ெ்த் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெங்கம் வதனாகுதி, ெவெனாது மறல ஊெனாடசி ஒனறியம், 
புலியூர் ஊெனாடசி, எருக்கம்படடு வசெலலும் செனாறலயில பனாலம் 
்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) புலியூர், தமலபடடு செனாறலயிலிருநது 
எருக்கம்படடு கிெனாமத்திற்கு வசெலலும் அனுமதிக்கப்பட்ட 
ெழிப்பனாறதயின குறுகத்க ்கனாட்டனாறு வசெலகினைது. அதற்கு ஒரு 
சிறு பனாலம் ஏற்வ்க்தெ அறமக்கப்படடு, உபதயனா்கத்தில உள்்ளது. 
எ்தெ, இககிெனாமத்திற்கு வசெலலும் பனாறதயில பனாலம் புதியதனா்க 
்கட்ட தெண்டிய அெசியம் ஏற்ப்டவிலறல.
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நிைச்ரிறெத தடுததல்

வினா எண் 37542—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

தமிழ்கத்தில மறலச் செனாறல்களில ஏற்படும் நிலச்செரிறெத் 
தடுக்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

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

தமிழ்கத்தில ெ்த் துறையின ்கடடுப்பனாடடில உள்்ள மறலச் 
செனாறல்களில ஏற்படும் நிலச் செரிறெத் தடுக்கத் ததறெப்படும் 
இ்டங்களில தடுப்புச் சுெர் (Retaining Wall) அறமக்கப்படடும், 
மண் அரிப்பு்கற்ளத் தடுககும் ெற்கயில மறலச் செரிவு்களில 
மெக்கனறு்கள் நடடு ெ்ளர்க்கப்படுகினை். தமலும், மறலச் 
செனாறல்களின ஓெங்களில ்கற்ைனாறழ வசெடி்கள் மண் அரிப்பு 
ஏற்ப்டனாமல தடுக்க நடடு ெ்ளர்க்கப்படுகினை். தமலும், நிலச்செரிவு 
ஏற்ப்டககூடிய இ்டங்கற்ளத் ததர்வு வசெய்து, அஙகு நிலச்செரிவு 
ஏற்ப்டனாதெனாறு தடுப்புச் சுெர்்கள் ்கட்டப்படடு ந்டெடிகற்க 
எடுக்கப்படடுள்்ளது.

4—
்பனாது்கனாப்பு ந்டெடிக்ற்கறய மமம்்படுததுதல்

வினா எண் 50834—திரு. ்க.சு. ச்ரவைக்குைார்: மனாண்புமிகு 
ெ்த் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

வபரியகு்ளம் வதனாகுதி, கும்பக்கறெ அருவியில நீெனா்ட ெரும் 
சுற்றுலனா பயணி்களுககு ெழங்கப்படும் பனாது்கனாப்பு ந்டெடிகற்கறய 
தமம்படுத்த அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

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

வபரியகு்ளம் செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட ்கனாப்புக்கனாடு 
பகுதியில கும்பக்கறெ அருவி அறமநதுள்்ளது. சுற்றுலனாப் பயணி்கள் 
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அருவி பகுதியில நீெனா்ட வசெலெதற்கு ெசெதியனா்க ஆங்கனாஙத்க 
விழிப்புணர்வு்டனகூடிய விெெங்கற்ளத் வதரிவிப்பதற்கு சூழல 
்கனாெலர்்கள் (Eco watchers) நியமிக்கப்படடுள்்ள்ர். தமலும், 
ஆபத்தனா் பகுதி்களில சுற்றுலனா பயணி்கள் குளிப்பதற்கு தற்ட 
வசெய்யப்படடுள்்ளது.

தமலும், ற்கப்பிடி நற்டபனாறத அறமத்து பனாது்கனாப்பு 
ந்டெடிகற்க்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படடுள்்ள். குதிறெ பள்்ளம் மற்றும் 
யனாற் பள்்ளம் ஆகிய ஆபத்தனா் இ்டங்களில ்கம்பி்களு்டனகூடிய 
்கற்்கனாறையிடடு மூ்டப்படடு சுற்றுலனாப் பயணி்கள் குளிப்பதற்கு 
ெசெதியனா்க ஏற்பனாடு வசெய்யப்படடுள்்ளது. இவெனாறு பல 
த்கனாணங்களில கும்பக்கறெ அருவி பகுதிககு ெரும் சுற்றுலனா 
பயணி்களுககு பனாது்கனாப்பு ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.

5—

்கணிப்வ்பனாறி ்பயிற்சிக்கூ்டம்

வினா எண் 52156—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தமிழ்கத்திலுள்்ள அற்த்து பள்ளி்களிலும் 6 ஆம் ெகுப்பு 
முதல பயிலும் மனாணெர்்களுககும் ்கணிப்வபனாறி பயிற்சிககூ்டம் 
அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்கத்தில தற்தபனாது 6 முதல 12 ஆம் 
ெகுப்பு ெறெ உள்்ள 6,029 அெசு உயர்நிறலப் பள்ளி/தமலநிறலப் 
பள்ளி்களில, உயர்நிறலப் பள்ளி்களில 10 ்கணினி்களும், தமலநிறலப் 
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பள்ளி்களில 20 ்கணினி்களு்டனகூடிய உயர் வதனாழிலநுடப 
்கணினி ஆய்ெ்கங்கள் அறமக்கப்படடு ெருகினை். மனாணெர்்கள் 
அவெனாய்ெ்கத்திதலதய ்கணினி பயிற்சி்கள் தமற்வ்கனாள்்ளலனாம்.

6—

நூை்கதறத மனாற்றியறமததல்

வினா எண் 53319—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு 
தமம்பனாடடுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

திருெள்ளூர் ந்கரில வசெயலபடும் நூல்கத்றத மனாெட்ட 
ஆடசியர் அலுெல்க ெ்ளனா்கத்தில ஒதுக்கப்படடுள்்ள இ்டத்தில 
அறமக்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

திருெள்ளூர் மனாெட்டம், திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெள்ளூர் 
ந்கரில 1956–ல மனாெட்ட றமய நூல்கம் துெங்கப்படடு 2002 
ஆம் ஆண்டிலிருநது 3,600 செதுெடி பெப்ப்ளவில ்கட்டப்பட்ட 
்கட்ட்டத்தில தறெத்த்ளம் மற்றும் மூனைனாம் த்ளங்களு்டன 
வசெனாநதக ்கட்ட்டத்தில வசெயலபடடு ெருகிைது. இம்மனாெட்ட றமய 
நூல்கத்திற்கும் மனாெட்ட ஆடசியர் அலுெல்க ெ்ளனா்கத்திற்கும் 
இற்டப்பட்ட தூெம் சுமனார் 3 கிதலனா மீட்டெனாகும். ந்கரின றமயப் 
பகுதியில மனாெட்ட றமய நூல்கம் அறமநதுள்்ளதனால, அஙகு வபனாது 
மக்கள் அதி்க்ளவில ெசித்து ெருெத்னாலும், நூல்கத்திற்கு அருகில 
பள்ளி்கள் உள்்ளதனாலும், வபனாது மக்கள்/மனாணெ/மனாணவியர்்கள் 
அதி்க்ளவில நூல்கத்றதப் பயனபடுத்தி ெருகினைனார்்கள். தற்தபனாது, 
மனாெட்ட ஆடசியர் அலுெல்க ெ்ளனா்கத்தில தமற்படி நூல்கத்றத 
மனாற்றி்னால வபனாது மக்களுககும், ெயதனா்ெர்்களுககும் மற்றும் 
பள்ளி மனாணெ/மனாணவியர்்களுககும் ெநது வசெலெதற்கு சிெமமனா்க 
இருககும். தமலும், றமய நூல்கத்திற் மனாெட்ட ஆடசியர் 
அலுெல்க ெ்ளனா்கத்திற்குள் மனாற்ைம் வசெய்ெதற்்கனா் இ்டம் ஒதுககீடு 
வசெய்து ஏதும் ெழங்கப்ப்டனாததனால, அஙகு நூல்கம் அறமப்பதற்்கனா் 
ெழிெற்க இலறல.
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7—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 56333—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
திப்பிெனாெபுெம் ஊெனாடசி, திப்பிெனாெபுெம், ெனாமச்செநதிெபுெம் ஆதி 
திெனாவி்டர் குடியிருப்புப் பகுதியில பயனபனாடினறி உள்்ள செமுதனாயக 
கூ்ட இ்டத்தில நூல்கம் அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் 
ஊெனாடசி ஒனறியம், திப்பிெனாெபுெம் ஊெனாடசி, திப்பிெனாெபுெம் 
பகுதியில அறமநதுள்்ள ெனாமச்செநதிெபுெம் ஆதி திெனாவி்டர் 
குடியிருப்புப் பகுதியில உள்்ள செமுதனாயக கூ்டம் வபனாது 
மக்கள் வபனாது நி்கழச்சி ந்டத்த ்கட்டப்பட்ட ்கட்ட்டம் ஆகும். 
அக்கட்ட்டத்தில வபனாது நூல்கத் துறை செனார்நத நூல்கம் அறமக்க 
ெழிெற்கயிலறல.

8—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 59347—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், இஞசிகவ்கனாலறல, ஏ்நலலூர், உமனாமத்கஸெெபுெம், 
்கதிெனாமங்கலம் மற்றும் ்கருப்பூர் ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் 
அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், ்கதிெனாமங்கலத்தில 
14–11–1996 முதல கிற்ள நூல்கம் வசெயலபடடு ெருகிைது. 
தமலும், திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
இஞசிகவ்கனாலறல, ஏ்நலலூர், உமனாமத்கஸெெபுெம் மற்றும் 
்கருப்பூர் ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்கு ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

9—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 59352—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், ்கஞசெனூர், ்கம்பனாந்கெம், ்கண்ணனார்குடி, கிருஷணனாபுெம் 
மற்றும் கீெனூர் ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்தில ்கம்பனாந்கெம் 
எனபதற்கு பதிலனா்க ்கட்டனாந்கெம் எனை வபயரில ஊர் உள்்ளது. 
எ்தெ, தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, 
திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட ்கஞசெனூர், 
்கட்டனாந்கெம், ்கண்ணனார்குடி, கிருஷணனாபுெம் மற்றும் கீெனூர் 
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ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

10—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 59357—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், கீழசூரியமூறல, கூத்தனூர், கூகூர் மற்றும் வ்கனாத்தஙகுடி 
ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
கீழசூரியமூறல, கூத்தனூர், கூகூர் மற்றும் வ்கனாத்தஙகுடி ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்கு ததறெயனா் நிபநதற்்கள் 
பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் 
அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

11—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 59364—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், வசெம்பியெெம்பல, த்கனாெனூர், த்கனாவிநதபுெம் மற்றும் 
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செனாத்தனூர் ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
வசெம்பியெெம்பல, த்கனாெனூர், த்கனாவிநதபுெம் மற்றும் செனாத்தனூர் 
ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்கு ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

12—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 59371—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், தசெங்கனூர் ஊெனாடசியில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஊெனாடசி ஒனறியம், தசெங்கனூர் 
ஊெனாடசியில நூல்கம் அறமப்பதற்கு ததறெயனா் நிபநதற்்கள் 
பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் 
அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.
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13—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 59372—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் 
ஊெனாடசி ஒனறியம், தண்்டனா்ளம், துக்கனாச்சி, திருவிசெநலலூர், 
ததப்வபருமனாள்நலலூர் மற்றும் நெசிங்கனதபடற்ட ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், திருவிசெநலலூரில 
12–11–2003 முதல ஊர்ப்புை நூல்கம் வசெயலபடடு ெருகிைது. தமலும், 
திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட தண்்டனா்ளம், 
துக்கனாச்சி, ததப்வபருமனாள்நலலூர் மற்றும் நெசிங்கனதபடற்ட 
ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்கு ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

14—

நூை்கம் அறமததல்

வினா எண் 59380—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், திருநறெயூர், திருநீலககுடி, திருப்பநதுறை மற்றும் 
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திருமங்கலககுடி ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், திருநறெயூரில 
28–10–2013 முதல பகுதிதநெ நூல்கம் வசெயலபடடு ெருகிைது. தமலும், 
திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட திருநீலககுடி, 
திருப்பநதுறை மற்றும் திருமங்கலககுடி ஆகிய ஊெனாடசி்களில 
நூல்கம் அறமப்பதற்கு ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி 
வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் 
அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

15—

விற்ப் ்ப்டகு்கறள மீடடுத தருதல்

வினா எண் 295—திரு. உ. ைதிவாைன: மனாண்புமிகு மீன ெ்ளம் 
மற்றும் பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கீழதெளூர் வதனாகுதி, அக்கறெப்தபடற்ட, கீச்செனாகுப்பம், 
்கனாதமஸெெம் மற்றும் வசெருதூர் ஆகிய கிெனாமங்களில இலஙற்க 
்க்டற்பற்டயனால ற்கப்பற்ைப்படடுள்்ள 98 விறசெப் ப்டகு்கற்ளயும் 
மீடடுத்தெ அெசு ந்டெடிகற்க எடுககுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) இலஙற்க அெசெனால ற்கப்பற்ைப்படடு, 
அெர்்கள் ெசெம் உள்்ள மீனபிடி ப்டகு்கற்ள விடுவித்தி்ட 
ததறெயனா் ந்டெடிகற்க்கற்ள தமிழநனாடு அெசு வதனா்டர்நது 
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தமற்வ்கனாண்டு ெருகிைது. தமலும், தமிழ்க மீ்ெர்்களின ப்டகு்கற்ள 
விடுவிப்பது வதனா்டர்பனா் ெழககு்களில தமிழ்க அெசின 
வசெலவில செம்பநதப்பட்ட ெழக்கறிஞர்்கற்ள நியமித்து, ப்டகு்கற்ள 
உ்ட்டியனா்க விடுவித்தி்டவும், ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது. அதனபய்னா்க 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழ்க மீ்ெர்்களின 
170 ப்டகு்கற்ள விடுதறல வசெய்தி்ட இலஙற்க அெசு ஆறண 
ெழஙகியது. அதற்த் வதனா்டர்நது மீன துறை அலுெலர்்கள் 
மற்றும் மீ்ெர்்கள் அ்டஙகிய குழு இலஙற்கககு அனுப்பப்படடு 
தமிழ்க ப்டகு்களில வ்கனாண்டுெெ தகுதியனா் ப்டகு்கற்ள ஆய்வு 
வசெய்து, தகுதிெனாய்நத 47 ப்டகு்கற்ள மீடடு தமிழ்கம் வ்கனாண்டுெெ 
துரிதப்படுத்தப்பட்டது. அவெனாறு இககுழு இலஙற்க வசெனறு 5 
்கட்டமனா்க 36 மீனபிடிப் ப்டகு்கற்ள மீடடு தமிழ்கம் வ்கனாண்டு 
ெநதது.

தமலும், மீட்க தகுதியற்ை 119 தமிழ்க மீனபிடி ப்டகு்களின 
உரிறமயனா்ளர்்களின ெனாழெனாதனாெத்திற்க ்கருத்திற்வ்கனாண்டு உரிய 
நிெனாெணம் ெழஙகுெது குறித்து அெசின பரிசீலற்யில உள்்ளது.

16—

்கனாைக்வ்கடுவிற் குறைததல்

வினா எண் 1856—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு மீன 
ெ்ளம் மற்றும் பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

ஆழ்க்டலில மீனபிடிககினைதபனாது ்கனாணனாமலதபனா் 
மீ்ெர்்களின குடும்பத்திற்கு அெசு நிெனாெணம் ெழஙகுெதற்்கனா் 
்கனாலகவ்கடு 7 ெரு்டம் எனபறத 2 ெரு்டங்க்ளனா்க குறைக்க அெசு 
முனெருமனா?

விமட— 

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

இநதிய செனாடசிய செட்டத்தினபடி (Indian Evidence Act) ஒருெர் 
்கனாணனாமல வசெனறு 7 ஆண்டு்கள் ்க்டநத பின்ர்தனான, ்கனாணனாமல 
தபனா்தனா்க கூைப்படும் நபர் இைநதுவிட்டதனா்க ்கருதி்ட ெழிெற்க 
வசெய்யப்படடுள்்ளது.
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இருப்பினும், மீ்ெர் விபத்துக ்கனாப்புறுதித் திட்டத்திற் 
வபனாறுத்தமடடில, புதுவ்டலலி ததசிய மீ்ெர் கூடடுைவு 
செம்தம்ளத்தி்னால, இவவிதி த்ளர்த்தப்படடு இெண்டு ஆண்டு்கள் 
்க்டநத பின்ர், ்கனாணனாமல தபனா் மீ்ெறெ ்கண்டுபிடிக்க 
இயலனாது எனை ்கனாெல துறையின இறுதி அறிகற்கயின 
அடிப்பற்டயில ்கனாப்புறுதி நிறுெ்த்தி்டமிருநது உரிய விபத்துக 
்கனாப்புறுதி நிெனாெணம் வபற்று ெழங்கப்படுகிைது. அதததபனானறு, 
தமிழநனாடு மீ்ெர் நல ெனாரியம்மூலம் ெழங்கப்படும் விபத்து 
தீர்ெழி நிெனாெணமும் இெண்டு ஆண்டு்களில ெழஙகி்ட ெழிெற்க 
வசெய்யப்படடுள்்ளது.

தமலும், ்க்டநத 30–11–2017 அனறு ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்றத 
தனாககிய ஒகி புயலி்னால ஆழ்க்டல மீனபிடிப்பிற்கு வசெனை 
்கனனியனாகுமரி, திருவநலதெலி, தூத்துககுடி, புதுகத்கனாடற்ட, 
நனா்கப்படடி்ம் மற்றும் ்க்டலூர் மனாெட்டங்கற்ளச் தசெர்நத 
்கனாணனாமலதபனா் 177 மீ்ெர்்களின குடும்பங்களுககு நிெனாெணத் 
வதனாற்க ெழஙகி்ட ஏதுெனா்க, ்கனாணனாமல தபனா் மீ்ெர்்கற்ள 
இைநதெர்்க்ளனா்கக ்கருதி அறிவிகற்க வசெய்தி்ட, மனாண்புமிகு 
தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்களின ஆறணப்படி, கூடுதல 
தறலறமச் வசெயலனா்ளர் மற்றும் ெருெனாய் நிருெனா்க ஆறணயரின 
தறலறமயில உயர்மட்ட குழு அறமக்கப்படடு, அககுழுவின 
அறிகற்கயின அடிப்பற்டயில ்கனாணனாமலதபனா் மீ்ெர்்கற்ள 
இைநதெர்்க்ளனா்க முடிவுவசெய்து, நிெனாெணமனா்க தலனா ரூ.20 இலடசெம் 
ெழஙகி்ட ஏதுெனா்க அெசெனால ெகுக்கப்பட்ட உரிய ெழி்கனாடடு 
வநறிமுறை்களினபடி நிெனாெணத் வதனாற்க்கள் ெழங்கப்படடுள்்ள்.

17—

மீனவதனாடடி அறமததல்

வினா எண் 37594—திரு. கி. ைாணிக்்கம்: மனாண்புமிகு மீன ெ்ளம் 
மற்றும் பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தசெனாழெநதனான வதனாகுதி, செனாத்தியனாறு அறணக்கடடில மீன 
குஞசு்கள் ெ்ளர்க்க மீன வதனாடடி அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?



252 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 20

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) மதுறெ மனாெட்டம், ெனாடிப்படடி தனாலு்கனா, 
செனாத்தியனாறு அறணக்கடடில மீனகுஞசு ெ்ளர்ப்புப் பண்றண 
1968–லிருநது இயஙகி ெருகிைது. 1,281 செதுெ மீட்டர் வ்கனாண்்ட 
ஆண்டுககு 1 இலடசெம் மீனவிெலி்கள் ெ்ளர்த்வதடுக்கககூடிய மீன 
பண்றணயிற் தமம்படுத்துதல பணி தமற்வ்கனாள்்ள விரிெனா் 
திட்ட அறிகற்க மதுறெ மீன துறை உதவி இயககுநெனால தயனாரிக்க 
ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு, தூத்துககுடி, மீனபிடி துறைமு்க 
திட்டக த்கனாட்டம், வசெயற்வபனாறியனா்ளெனால திட்ட மதிப்பீடு ரூ.420 
இலடசெத்திற்கு தயனார் வசெய்யப்படடு, மீன ெ்ளம் மற்றும் நீர் உயிரி் 
ெ்ளர்ப்பு உள்்கட்டறமப்பு தமம்பனாடடு நிதி (FAIDF)–யினமூலம் 
நிதியுதவி வபற்று பு்ெறமக்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.

18—

மெ்டனார் வதனா்டர்புற்டய அறைம்பசி

வினா எண் 52183—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
மீன ெ்ளம் மற்றும் பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ஆழ்க்டலில மீனபிடிப்பெர்்கற்ள ்கண்்டறிய தெ்டனார் 
வதனா்டர்புற்டய அறலதபசி ெழங்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு அெசு, குழு அடிப்பற்டயில 
ஆழ்க்டலில மீனபிடிப்பு தமற்வ்கனாள்ளும் ப்டகு்களுககு ஒரு 
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குழுவிற்கு வதனாறலவதனா்டர்பு ்கருவி்க்ளனா் 2 வசெயற்ற்ககத்கனாள் 
வதனாறலதபசி, 3 தநவிக செனாத்ம், 2 தநவவ்டகஸ தபனானை 
வதனாறல வதனா்டர்பு ்கருவி்கள் ெழங்க ரூ.3.10 த்கனாடி வதனாற்கயிற் 
ஒப்பளித்துள்்ளது.

அதனபடி இதுெறெ குழு அடிப்பற்டயில மீனபிடிப்பு 
தமற்வ்கனாள்ளும் 80 குழுக்களுககு 160 வசெயற்ற்ககத்கனாள் 
வதனாறலதபசி்கள், 200 தநவிக செனாத்ங்கள் மற்றும் 80 தநவவ்டகஸ 
செனாத்ங்கள் ெழங்கப்படடுள்்ள். ஆழ்க்டல மீனபிடிப்பு 
தமற்வ்கனாள்ளும் மீனபிடி ப்டகு்கள் தற்தபனாது இக்கருவி்கற்ளப் 
பயனபடுத்தி ெருகினை்.

தமலும், மீனபிடி ்கலன்கள் 100 ்க்டல றமல்களுககு அப்பனால 
இருநதனாலும், அப்ப்டகிற் இயககுபெர்்கள் ஆபத்து ்கனாலத்தில 
அெசெெ த்கெல வதனா்டர்பு வ்கனாள்்ளவும், ப்டகு நிறலவ்கனாண்டுள்்ள 
இ்டம், மீன அதி்கம் கிற்டககும் இ்டங்கள் மற்றும் ெனானிறல 
எச்செரிகற்க தபனானை த்கெல்கற்ளப் வபைவும், வசெயற்ற்கத்கனாள் ெழி 
இயஙகும் டிெனானஸபனாண்்டர்்கள் மி்கவும் பயனுள்்ளதனா்க உள்்ள்.

இநதிய விண்வெளி ஆெனாய்ச்சி றமயத்தின (இஸதெனா) 
வதனாழிலநுடபத்தனால இயஙகும், வசெயற்ற்கத்கனாள் ெழி த்கெல 
வதனா்டர்பு மற்றும் ்கலன பயணத்றதக ்கண்்கனாணிககும் 
டிெனானஸபனாண்்டர்்கள் (Transponders) வசெனற் மனாெட்டத்திற்கு 
150, ்க்டலூர் மனாெட்டத்திற்கு 42, நனா்கப்படடி்ம் மனாெட்டத்திற்கு 
122, தூத்துககுடி மனாெட்டத்திற்கு 97, ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்திற்கு 
96 ஆ்க வமனாத்தம் 507 டிெனானஸபனாண்்டர்்கள் மீனபிடி 
விறசெப்ப்டகு்களில வபனாருத்தி, இநதிய விண்வெளி ஆெனாய்ச்சி 
றமயம் ்க்ள ஆய்வு தமற்வ்கனாண்்டது.

்க்ள ஆய்வு முடித்து, இநதிய விண்வெளி ஆெனாய்ச்சி றமயம் 
த்து ்க்ள வசெயலபனாடடு அறிகற்கயிற் இநதிய அெசுககு 
செமர்ப்பித்துள்்ளது.

19—

ெழக்்கறிஞர்்களுக்கு தனிததனி அறை்கள் ்கடடுதல்

வினா எண் 1968—திரு. எம். இ்ராைசசந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
செட்டம், நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—



254 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 20

(அ) தஞசெனாவூர் ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில 
பணிபுரியும் ெழக்கறிஞர்்களுககு தனித்தனி அறை்கள் ்கட்ட அெசு 
ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் ஒருஙகிறணநத நீதிமனை 
ெ்ளனா்கத்தில பணிபுரியும் ெழக்கறிஞர்்களுககு தனித்தனி அறை்கள் 
்கடடுெது வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு எதுவும் தற்வபனாழுது அெசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

20—

குளிரூட்டப்்பட்ட ெ்தியு்டனகூடிய ஓயெறை

வினா எண் 13219—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு 
செட்டம், நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தசெலம் மனாெட்டத்தில உள்்ள ஒருஙகிறணநத நீதிமனை 
ெ்ளனா்கத்தில குளிரூட்டப்பட்ட ெசெதியு்டனகூடிய ஓய்ெறை 
அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) தசெலம் மனாெட்டத்தில உள்்ள ஒருஙகிறணநத 
நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில, ஆண், வபண் மற்றும் மனாற்றுத் 
திை்னாளி்களுக்கனா் ்கனாத்திருப்பு அறை ்கடடுெது குறித்த 
்கருத்துரு உயர் நீதிமனைத்தின பரிசீலற்யில இருப்பத்னால, 
தசெலம் ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில குளிரூட்டப்பட்ட 
ெசெதியு்டனகூடிய ஓய்ெறை அறமப்பதற்கு அெசியம் எழவிலறல.
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21—

்கழிப்பி்ட ெ்தி

வினா எண் 16850—திரு. C.V. கச்கர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) படடுகத்கனாடற்ட ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில 
வபனாதுக ்கழிப்பி்ட ெசெதி வசெய்து தெ அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) படடுகத்கனாடற்ட ஒருஙகிறணநத நீதிமனை 
ெ்ளனா்கத்தில வபனாது மக்கள் பயனபனாடடிற்்கனா்க ஆண்்கள் மற்றும் 
வபண்்களுகவ்க் தனித்தனிதய ்கழிப்பி்ட ெசெதி்கள் ஏற்படுத்தப்படடு 
பெனாமரிக்கப்படடு ெருகினை். எ்தெ, படடுகத்கனாடற்ட 
ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில புதியதனா்க ்கழிப்பி்ட ெசெதி 
ஏற்படுத்த தெண்டியதன அெசியம் எழவிலறல.

22—

சுததி்கரிக்்கப்்பட்ட குடிநீர்

வினா எண் 32379—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஒருஙகிறணநத 
நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட குடிநீர் (R.O. Water) 
ெசெதி வசெய்ய அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் 
ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில, சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட குடிநீர் 
(R.O.) ெழஙகும் ெசெதி 15–2–2016 அனறு ஏற்படுத்தப்படடு 
பயனபனாடடில இருநது ெருகிைது.

23—

ெழக்்கறிஞர்்களுக்கு தனிததனி அறை்கள் வ்கனாண்ட 
்கட்ட்டம்

வினா எண் 38127—திரு. அ. ேல்லெம்பி: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் ஒருஙகிறணநத நீதிமனை 
ெ்ளனா்கத்தில ெழக்கறிஞர்்களுககு தனித்தனி அறை்கள் வ்கனாண்்ட 
்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் 
வதனாகுதி, திருப்பத்தூர் ஒருஙகிறணநத நீதிமனை ெ்ளனா்கத்தில 
ெழக்கறிஞர்்களுககு தனித்தனி அறை்கள் வ்கனாண்்ட ்கட்ட்டம் 
்கடடுெது குறித்த ்கருத்துரு எதுவும் தற்வபனாழுது அெசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

24—

்கழிெறை்கறள நவீ்மயமனாக்குதல்

வினா எண் 52641—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
செட்டம், நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—
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வசெனற் உயர் நீதிமனை மதுறெ கிற்ளயில உள்்ள 
்கழிெறை்கற்ள நவீ்மயமனாககி்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

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

வசெனற் உயர் நீதிமனை மதுறெ கிற்ளயில உள்்ள 
்கழிெறை்கற்ள சுத்தமனா் முறையில பெனாமரிககும் பணி்கள் 
அநநீதிமனை பணியனா்ளர்்க்ளனால தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகினை்.

25—

ஒருஙகிறைநத நீதிமனைமனா்கச வ்யல்்படுததுதல், 
வ்னாநதக் ்கட்ட்டம்

வினா எண் 45145—டாக்டர் (திருைதி) பூஙக்காமெ: மனாண்புமிகு 
செட்டம், நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

ஆலஙகு்ளம் வதனாகுதி, ெனா்டற்கக ்கட்ட்டத்தில இயஙகிெரும் 
குற்ைவியல நீதிமனைத்றத ஒருஙகிறணநத நீதிமனைமனா்கச் 
வசெயலபடுத்தவும் மற்றும் வசெனாநதக ்கட்ட்டம் அறமக்கவும் அெசு 
முனெருமனா?

விமட— 

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

ஆலஙகு்ளம் வதனாகுதி, ெனா்டற்கக ்கட்ட்டத்தில இயஙகிெரும் 
குற்ைவியல நீதிமனைத்றத ஒருஙகிறணநத நீதிமனைமனா்கச் 
வசெயலபடுத்துெது மற்றும் வசெனாநதக ்கட்ட்டம் ்கடடுெது குறித்த 
்கருத்துரு எதுவும் தற்வபனாழுது அெசின பரிசீலற்யில இலறல.

26—

கூடுதல் அலுெை்க அறை்கள் ்கடடுதல்

வினா எண் 52648—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
செட்டம், நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) வசெனற் உயர் நீதிமனை மதுறெ கிற்ள ெ்ளனா்கத்தில 
ெழக்கறிஞர்்களுககு கூடுதல அலுெல்க அறை்கள் (Lawyers 
Chamber) ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெனற் உயர் நீதிமனை மதுறெ கிற்ள 
ெ்ளனா்கத்தில ெழக்கறிஞர்்களுககு கூடுதல அலுெல்க அறை்கள் 
(Lawyers Chamber) ்கடடுெது வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு அெசின 
பரிசீலற்யில உள்்ளது.

27—

குப்ற்ப்கறள அ்கற்றுதல்

வினா எண் 52650—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
செட்டம், நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெனற் உயர் நீதிமனை மதுறெ கிற்ள ெ்ளனா்கத்தில 
உள்்ள ெனா்க் நிறுத்துமி்டங்களில உள்்ள குப்றப்கற்ள அ்கற்ை 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெனற் உயர் நீதிமனை மதுறெ கிற்ள 
ெ்ளனா்கத்தில உள்்ள குப்றப்கள் முறைப்படி அ்கற்ைப்படடு சுத்தம் 
வசெய்யப்படுகிைது.
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நிைததடி நீர் மனாசு்படுெறதத தடுததல், வதனாற்று 
மநனாயிலிருநது ்பனாது்கனாததல்

வினா எண் 53348—திரு. ொ.கைா. அன�்ரசன: மனாண்புமிகு 
சுற்றுச்சூழல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

ஆலநதூர் வதனாகுதி ெழியனா்க வசெலலும் அற்டயனாற்றில, 
பம்மல, திருநீர்மறல ஆகிய பகுதி்களில உள்்ள ததனால 
வதனாழிற்செனாறல்களிலிருநது வெளிதயறும் இெசெனாய் ்கழிவுநீர் 
்கலப்பதனால, நிலத்தடி நீர் மனாசுபடுெறதத் தடுக்கவும், மக்கற்ளத் 
வதனாற்று தநனாயிலிருநது பனாது்கனாக்கவும் அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப�ைன, சுற்றுசசூழல் தும்ற 
அமைசசர்: 

்கனாஞசிபுெம் மனாெட்டம், பலலனாெெம் தனாலு்கனா, பம்மல, 
நனா்கலத்கணி பகுதியில அறமநதுள்்ள சுமனார் 119 ததனால பதனிடும் 
வதனாழிற்செனாறல்களிலிருநது வெளிதயற்ைப்படும் வதனாழிற்்கழிவு 
நீறெ சுத்தி்கரிககும் வபனாருடடு, ஒரு வபனாது சுத்தி்கரிப்பு 
நிறலயமனா்து, 1996 முதல இறசெெனாறண ெழங்கப்படடு, இயஙகி 
ெருகிைது. இச்சுத்தி்கரிப்பு நிறலயத்திலிருநது வெளிதயற்ைப்படும் 
சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட ்கழிவு நீெனா்து, 4 கிதலனா மீட்டர் தூெம் 
ெறெ குழனாய்மூலம் எடுத்துச் வசெலலப்படடு அற்டயனாறு ஆற்றில 
வி்டப்படுகிைது. தமலும், சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட ததனால வதனாழிற்செனாறல 
வதனாழிற்்கழிவு நீெனா்து அற்டயனாறு ஆற்றில ்கலக்கப்படுெறத 
முற்றிலுமனா்க தடுககும் விதத்தில சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட ்கழிவுநீறெ 
குழனாய்்களின மூலமனா்க 13.5 கிதலனா மீட்டர் தூெம் வ்கனாண்டுவசெனறு 
வபருஙகுடியில உள்்ள வபனாது ்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிப்பு நிறலயத்தில 
்கழிவுநீரு்டன ்கலக்கப்படடு பககிங்கனாம் ்கனாலெனாய்மூலம் ்க்டலுககுள் 
வெளிதயற்ை முயற்சி்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகினை்.
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29—

்கனாற்று மனாசு்படுெறதத தடுததல்

வினா எண் 53429—திரு. �. ்கந்ெசாமி: மனாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வபரியகுயிலி, தத்கனானி ஆகிய கிெனாமங்களில வசெயலபடும் 
்கல குெனாரி்க்ளனால ்கனாற்று மனாசுபடுெறதத் தடுக்க அெசு ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப�ைன, சுற்றுசசூழல் தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) த்கனாறெ மனாெட்டம், சூலூர் வதனாகுதியில 
தமிழநனாடு மனாசு ்கடடுப்பனாடு ெனாரியத்தின சுற்றுச்சூழல பனாது்கனாப்புச் 
செட்டங்களினகீழ 38 ்கல குெனாரி்களுககு அனுமதி ெழங்கப்படடுள்்ளது. 
்கல குெனாரி்களுககு குத்தற்க உரிமம் ெழஙகுெது மற்றும் அதன 
அனைனா்ட ந்டெடிகற்க்கற்ள, மனாெட்ட ஆடசியர் அெர்்களினகீழ 
வசெயலபடும் புவியியல மற்றும் சுெங்கத் துறை ்கண்்கனாணித்து 
ெருகிைது. ்கல குெனாரி்களுககு மனாநில சுற்றுச்சூழல தனாக்க மதிப்பீடடுக 
குழு/மனாெட்ட சுற்றுச்சூழல தனாக்க மதிப்பீடடு குழுமூலம் அனுமதி 
ெழஙகிய பினதப தமிழநனாடு மனாசு ்கடடுப்பனாடடு ெனாரியத்தனால 
அனுமதி ெழங்கப்படுகிைது. இக்கலகுெனாரி்களின ந்டெடிகற்க்கள் 
புவியியல மற்றும் சுெங்கத் துறையின செட்டத்தினபடி குடியிருப்புப் 
பகுதியிலிருநது 300 மீட்டர் இற்டவெளி தூெத்தில அத்துறையனால 
அனுமதி ெழங்கப்படுகிைது. தமலும், இக்கலகுெனாரி்கள் திைநதவெளி 
குெனாரி்க்ளனா்க இருப்பதனால மனாசு ்கடடுப்பனாடடு ெனாரியம்மூலம் 
வதனா்டர் ஆய்வு்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படுெதிலறல. இருப்பினும் 
குெனாரி்களுககு வெடிறெககும்தபனாது ஏற்படும் ்கனாற்று மனாசிற்க 
்கடடுபடுத்த நீர் வதளிப்பனான பயனபடுத்த தமிழநனாடு மனாசு 
்கடடுப்பனாடடு ெனாரியத்தனால நிபநதற் விதிக்கப்படடு ந்டெடிகற்க 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது.
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தனானியக் கி்டஙகு அறமததல்

வினா எண் 1350—திரு. மு. தி்ராவிடைணி: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

நீலகிரி மனாெட்டம், பநதலூர் ெட்டம், பநதலூரில தனானியக 
கி்டஙகு அறமககும் பணியிற் விறெநது முடிக்க அெசு ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

நீலகிரி மனாெட்டம், கூ்டலூர் செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட 
பநதலூர் தனாலு்கனா தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் ெனாணிபக ்கழ்க 
கி்டஙகு ெனா்டற்கக ்கட்ட்டத்தில வசெயலபடடு ெருகிைது. வசெனாநதக 
்கட்ட்டம் ்கட்ட மனாெட்ட நிருெனா்கத்தி்டம் அெசு நிலம் த்கனாரியதன 
அடிப்பற்டயில பநதலூர் தனாலு்கனா, வநலலியனாலம் கிெனாமம் 2290/6 
புல எண்ணில (வெனமம்) தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் ெனாணிபக 
்கழ்க ெட்டனாெச் வசெயலமுறை கி்டஙகு ்கட்ட அெசு நிலம் ததர்வு 
வசெய்யப்பட்டது. ெழககு முடிவுற்று நிலத்திற் ெருெனாய்த் துறை 
ற்கப்பற்றியுள்்ளது. உரிய அனுமதிக்கனா்க ஆறணயர் (நில நிருெனா்கம்), 
வசெனற் அெர்்களுககு அனுப்பப்படடுள்்ளது. அனுமதி 
கிற்டக்கப்வபற்ைவு்டன, பநதலூர் தனாலு்கனாவில புதிய ெட்டனாெ 
வசெயலமுறைக கி்டஙகு ்கட்ட ததறெயனா் ந்டெடிகற்க்கள் 
தபனார்க்கனால அடிப்பற்டயில எடுக்கப்படும்.

31—

வநல் கி்டஙகு அறமததல்

வினா எண் 10287—திரு. க்க.வி. கச்க்ரன: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தபனாளூரில வநலமூடற்ட்கற்ள பனாது்கனாக்க கி்டஙகு ்கட்ட 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருெண்ணனாமறல மனாெட்டம், தபனாளூர் 
வதனாகுதிககுடபட்ட முரு்கபனாடி கிெனாமத்தில புதியதனா்க ெட்ட 
வசெயலமுறை கி்டஙகு அறமக்க கிெனாம செர்தெ எண் 219/14–5–ல 1.00.0 
ெருெனாய்த் துறை நிலத்திற் ததர்வு வசெய்து, மனாெட்ட ஆடசியருககு 
முனநுறழவு அனுமதித்கனாரி பிதெெறண செமர்ப்பிக்கப்படடுள்்ளது. 
இ்டத்திற்்கனா் முனநுறழவு அனுமதி கிற்டக்கப்வபற்ைவு்டன 2,000 
வம.்டன வ்கனாள்்ள்ளவு வ்கனாண்்ட தசெமிப்பு கி்டஙகு ்கடடுெதற்்கனா் 
முனவமனாழிவு்கள் அெசுககு செமர்ப்பிக்கப்படும்.

32—

வதனாழில்நுட்ப வநல் வ்கனாள்்கைன்கள் அறமததல்

வினா எண் 17371—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
உணவு மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருக்கனாடடுப்பள்ளி மற்றும் 
பூதலூர் பகுதியில நவீ் வதனாழிலநுடப வநல வ்கனாள்்கலன்கள் 
(SILO) அறமககும் வசெயற்குறிப்பு அெசி்டம் உள்்ளதனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டத்தில ெலலம் ெ்டககு 
பகுதியில 15,000 வம.்டன வ்கனாள்்ள்ளவு வ்கனாண்்ட SILO வ்கனாள்்கலன 
ரூ.20 த்கனாடி திட்ட மதிப்பீடடில நபனார்டு நிதியுதவியு்டன 
அறமக்கப்ப்டவுள்்ளதனாலும், இத்திட்டத்தி்னால திருறெயனாறு 
வதனாகுதிககுடபட்ட திருக்கனாடடுப்பள்ளி மற்றும் பூதலூர் ஆகிய 
பகுதி்களும் பயனவபைககூடும் எனபதனால இப்பகுதி்களில தனியனா்க 
ஒரு SILO வநலவ்கனாள்்கலன அறமப்பதற்கு அெசியம் எழவிலறல.
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33—

ம்கழெெகு ெழஙகுதல்

வினா எண் 36535—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) நியனாய விறலக ்கற்ட்களில வபனாது விநிதயனா்கத் திட்டத்தில 
வபனாது மக்களுககு த்கழெெகு ெழஙகும் வசெயற்குறிப்பு அெசின 
பரிசீலற்யில உள்்ளதனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடடில வபனாது விநிதயனா்கத் 
திட்டத்தினகீழ நியனாய விறலக ்கற்ட்கள்மூலம் குடும்ப 
அடற்டதனாெர்்களுககு த்கழெெகு ெழஙகும் வசெயற்குறிப்பு ஏதும் 
அெசின பரிசீலற்யில இலறல.

34—

்பனாமனாயில் ெழஙகுதல்

வினா எண் 37767—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

மனாதெெம் வதனாகுதி, தசெனாழெெம் ஒனறியம், தசெனாத்துப்பனாக்கம் 
நியனாய விறலக ்கற்டயில அற்த்து அடற்டதனாெர்்களுககும் 
பனாமனாயில ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

தசெனாழெெம் ஒனறியத்திற்குடபட்ட தசெனாத்துப்பனாக்கம் பகுதிதநெ 
நியனாய விறலக ்கற்ட எண் 018BP040P1–ல தற்தபனாது 157 குடும்ப 
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அடற்ட்களு்டன வசெயலபடடு ெருகிைது. வபனாது விநிதயனா்கத் 
திட்டத்தினகீழ அத்தியனாெசியப் வபனாருட்களுள் ஒனைனா் 
பனாமனாயில ஒரு குடும்ப அடற்டககு 1 கிதலனா கிெனாம் பனாகவ்கட எனை 
வீதத்தில குடும்ப அடற்டதனாெர்்களுககு விநிதயனா்கம் வசெய்யப்படடு 
ெருகிைது. அகத்டனாபர் 2019–ல தமற்படி நியனாய விறலக ்கற்டககு 
157 பனாகவ்கடடு்கள் பனாமனாயில ஒதுககீடு வசெய்யப்படடு, விநிதயனா்கம் 
வசெய்யப்பட்ட். குடும்ப அடற்டதனாெர்்கள் அத்தியனாெசியப் 
வபனாருட்கற்ள நியனாய விறலக ்கற்ட்களில உரிய அ்ளவினபடி 
அெெெர் ததறெகத்கற்ப வபற்று பய்ற்டநது ெருகினை்ர். 
அற்த்து குடும்ப அடற்டதனாெர்்களுககும் பனாமனாயில ெழங்க 
அெசி்னால ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது

35—

்பணியி்டங்கறள நிெப்புதல்

வினா எண் 46320—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ெட்டம், வநல 
வ்கனாள்முதல நிறலயங்களில ்கனாலியனா்கவுள்்ள பணியி்டங்கற்ள 
நிெப்ப அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) விெசெனாயி்களி்டமிருநது தநெடி வநல வ்கனாள்முதல 
நிறலயங்கள் திைக்கப்ப்ட தெண்டி வபைப்படும் மனுக்களினமீது 
தநெடி ்க்ள ஆய்வு வசெய்து, மனாெட்ட ஆடசியரின உத்தெவிற் 
வபற்று அதன அடிப்பற்டயில ததறெயனா் இ்டங்களில தநெடி 
வநல வ்கனாள்முதல நிறலயங்கள் திைக்கப்படடு ெருகினை். ஒரு 
வ்கனாள்முதல நிறலயத்திற்கு ஒரு பருெ்கனால படடியல எழுத்தர், 
ஒரு பருெ்கனால உதவுபெர் மற்றும் ஒரு பருெ்கனால ்கனாெலர்வீதம் 
நியமிக்கப்படடு ெருகிைனார்்கள். தமற்்கனாணும் பணியி்டங்களில 
்கனாலிப்பணியி்டம் ஏற்படும்படசெத்தில அவெப்தபனாது மனாெட்ட 



265வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 20]

தெறலெனாய்ப்பு அலுெல்கம் மற்றும் வசெய்தித்தனாள் வி்ளம்பெம்மூலம் 
விண்ணப்பங்கள் வபைப்படடு, தகுதியின அடிப்பற்டயில 
்கனாலிப்பணியி்டங்கள் நிெப்பப்படடு ெருகினை்.

36—

வ்பனாருட்கறளப் வ்பனாட்டைமனா்க ெழஙகுதல்

வினா எண் 50167—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தமிழ்கத்தில நியனாய விறலக ்கற்ட்களில ெழஙகும் 
வபனாருட்கற்ள வபனாட்டலமனா்க ெழஙகி்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடடில வபனாது விநிதயனா்கத் திட்டத்தினகீழ 
நியனாய விறலக ்கற்ட்களின மூலமனா்க குடும்ப அடற்டதனாெர்்களுககு 
தகுதியின அடிப்பற்டயில அெெெர் ததறெகத்கற்ை அ்ளவில 
அரிசி, த்கனாதுறம உள்ளிட்ட அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கள் 
ெழங்கப்படடு ெருகினை். நியனாய விறலக ்கற்ட்களில விநிதயனா்கம் 
வசெய்யப்படும் அத்தியனாெசியப் வபனாருட்களின தெம் மற்றும் 
எற்ட குறித்து எவவிதப் பு்கனாருககும் இ்டமளிக்கனாதெற்கயில 
குடும்ப அடற்டதனாெர்்களுககு அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கள் 
ெழங்கப்படுெது வதனா்டர்நது ்கண்்கனாணிக்கப்படடு ெருகிைது. வபனாது 
விநிதயனா்கத் திட்டத்தினகீழ நியனாய விறலக ்கற்ட்களினமூலம் 
குடும்ப அடற்டதனாெர்்களுககு ஒதெ முறையிதலனா அலலது தெறண 
முறையிதலனா நலல தெமனா் அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கள் செரியனா் 
அ்ளவில மின்ணு எற்டத்தெனாசுமூலம் எற்டயி்டப்படடு 
விநிதயனாகிக்கப்படடு ெருகினை். வபரும்ளவு மனானிய வசெலவு்டன 
அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கற்ள வபனாது விநிதயனா்கத் திட்டத்தினகீழ 
மனாநில அெசு ெழஙகி ெருகிைது. இநநிறலயில, வபனாது விநிதயனா்கத் 
திட்டத்தினகீழ அற்த்து அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கற்ளயும் 
வபனாட்டலமிடடு ெழஙகும்படசெத்தில, மனாநில அெசுககு கூடுதல 
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நிதிச் சுறம ஏற்படும். எ்தெ, நியனாய விறலக ்கற்ட்களில 
ெழங்கப்படும் அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கற்ளப் வபனாட்டலமிடடு 
ெழஙகி்ட தற்தபனாது செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

37—

ஊதியக் குழு முெண்பனாடு்கறளக் ்கறளதல்

வினா எண் 51888—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் ெனாணிபக ்கழ்கத்தில நவீ் அரிசி 
ஆறல ஊழியர்்களுக்கனா் 6–ெது ஊதியக குழு முெண்பனாடு்கற்ளக 
்கற்ளய அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் ெனாணிபக ்கழ்கத்தில 
நிதிநிறலறம செரியிலலனாத நிறலயில, குழு பரிநதுறெயிற் 
பரிசீலிப்பறத ஒத்தி றெக்கலனாம் எ் அெசெனால வதரிவிக்கப்பட்டதன 
அடிப்பற்டயில, நவீ் அரிசி ஆறல பணியனா்ளர்்களின ஊதிய 
முெண்பனாடடிற்க ்கற்ளயக த்கனாரி செமர்ப்பித்த த்கனாரிகற்கயிற் 
ஏற்்க ெழிெற்க இலறல.

38—

நியனாய விறைக் ்கற்டறய மனாற்றியறமததல்

வினா எண் 54020—திரு. க்க.எஸ். இ்ரவிசசந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
உணவு மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) எழும்பூர் வதனாகுதி, 58–ெது ெனார்டு, லனாலனாகுடடி 
வதருவிலுள்்ள MA029 அமுதம் நியனாய விறலக ்கற்டறய ஸடிங்கர்ஸ 
செனாறலயில உள்்ள மனாந்கெனாடசிககு வசெனாநதமனா் இ்டத்திற்கு மனாற்ை 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) எழும்பூர் செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட 
58–ெது ெனார்டில இயஙகும் MA029 அமுதம் சிலலறை 
அங்கனாடியிற் ஸடிங்கர்ஸ செனாறலயில மனாற்றுெது குறித்து வதனா்டர் 
ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது. அதனவதனா்டர்ச்சியனா்க 
ஸடிங்கர்ஸ செனாறலயிலுள்்ள வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசிககு 
வசெனாநதமனா் மிதிெண்டி நிறலயத்றத ஒதுககீடு வசெய்து 
தெப்பட்டது. ஒதுககீடு வசெய்யப்பட்ட மிதிெண்டி இ்டமனா்து 
குறைநத அ்ளவு உயெம்வ்கனாண்்ட சுற்றுச்சுெரு்டன மற்றும் 
அலுமினியத்த்கடு தமற்கூறெயு்டன சீர்படுத்த தெண்டிய நிறலயில 
உள்்ளதனாலும், அங்கனாடி ந்டத்துெதற்கு ஏதுெனா் இ்டமனா்க இலறல 
எனபதனாலும் அருகிலுள்்ள தனாய்–தசெய் நல விடுதிறய ஒதுககீடு 
வசெய்து தெக த்கனாெப்படடுள்்ளது. மனாந்கெனாடசியில இருநது இ்டம் 
கிற்டக்கப்வபற்ைவு்டன அங்கனாடிறய இ்டம் மனாற்ைம் வசெய்தி்ட 
ததறெயனா் ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படும்.

39—

த்கெக் வ்கனாட்டற்க அறமததல்

வினா எண் 57068—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு உணவு 
மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஒனறியம், 
திருநலலூர் கிெனாமத்தில உள்்ள அமுதம் அங்கனாடியில மக்கள் 
நலன ்கருதி த்கெக வ்கனாட்டற்க அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் 
ஒனறியம், திருநலலூர் கிெனாமத்தில முழுதநெ நியனாய நிறலக ்கற்ட 
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எண் 19DDO53P1, 294 குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசெயலபடடு 
ெருகிைது. தமற்கூறிய நியனாய விறலக ்கற்ட தற்தபனாது அங்கனெனாடி 
புதுக ்கட்ட்டத்தில தபனாதுமனா் இ்டெசெதியு்டன குடும்ப 
அடற்டதனாெர்்களுககு எவவித சிெமமுமினறி நலல நிறலயில இயஙகி 
ெருகிைது. எ்தெ, திருநலலூர் கிெனாமத்தில வசெயலபடடுெரும் 
தமற்கூறிய அமுதம் நியனாய விறலக ்கற்டககு த்கெக வ்கனாட்டற்க 
அறமக்க தெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

40—

்கனால்நற்ட மருததுெமற்

வினா எண் 18087—திரு. அ. பி்ரபு: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பெனாமரிப்புத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கள்்ளககுறிச்சி வதனாகுதி, சின்தசெலம் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
ஈசெனாநறத, நமச்சிெனாயபுெம் ஆகிய ஊெனாடசி்களில ்கனாலநற்ட 
மருத்துெமற் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ்ராொகிருஷ்ைன, ்கால்ேமட 
�்ராைரிபபுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கள்்ளககுறிச்சி வதனாகுதி, சின்தசெலம் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், ஈசெனாநறத, நமச்சிெனாயபுெம் ஆகிய ஊெனாடசி்களில 
்கனாலநற்ட மருத்துெமற் அறமக்க செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

41—

மனானியம் உயர்ததுதல்

வினா எண் 25100—திரு. அ. ேல்லெம்பி: மனாண்புமிகு ்கனாலநற்ட 
பெனாமரிப்புத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

திருப்பத்தூர் வதனாகுதியில அெசின செனார்பில ெழங்கப்படும் 
நனாடடுகத்கனாழி ெ்ளர்ப்பிற்்கனா் மனானியத்றத உயர்த்தி ெழங்க 
அெசு முனெருமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ்ராொகிருஷ்ைன, ்கால்ேமட 
�்ராைரிபபுத தும்ற அமைசசர்: 

த்கனாழி அபிவிருத்தித் திட்டத்தினகீழ நனாடடுக த்கனாழிப் 
பண்றண்கள் அறமககும் திட்டம் 2012–2013 ஆம் ஆண்டு 
முதல 2017–2018 ஆம் ஆண்டு ெறெ 18 மனாெட்டங்களில 
சிைப்புை வசெயலபடுத்தி முடிக்கப்படடுள்்ளது. நனாடடுக த்கனாழிப் 
பண்றண்கள் (250 எண்ணம் த்கனாழி்கள்) நிறுெ ஆகும் வமனாத்த 
வசெலவில 25% முன மனானியமனா்க ஒவவெனாரு பய்னாளிககும் தமிழ்க 
அெசு ெழஙகி ெநதது. 2012–2013 மற்றும் 2013–2014 ஆம் ஆண்டில 
ஒரு பய்னாளிககு ரூ.34,250–ஐ முன மனானியமனா்கவும், 2014–2015 
மற்றும் 2015–2016 ஆம் ஆண்டில ரூ.37,375/–ஐ முன மனானியமனா்கவும், 
2016–2017 ஆம் ஆண்டில ரூ.40,850/–ஐ முன மனானியமனா்கவும், 
2017–2018 ஆம் ஆண்டில ரூ.45,750/–ஐ முன மனானியமனா்கவும் 
தமிழ்க அெசு அளித்துள்்ளது. தமிழ்கத்தில 18 மனாெட்டங்களில 
நனாடடுக த்கனாழிப் பண்றண்கள் அறமப்பதற்கு 2012–2013 முதல 
2017–2018 ெறெ 6 ெரு்டங்களில தமற்்கனாணும் மனானியத் வதனாற்க 
முழுறமயனா்க ெழங்கப்படடு 18,545 நனாடடுக த்கனாழிப் பண்றண்கள் 
நிறுெப்படடுள்்ள். திருப்பத்தூர் வதனாகுதியில தமற்்கனாணும் 6 
ெரு்டங்களில 91 நனாடடுக த்கனாழிப் பண்றண்கள் அறமப்பதற்்கனா் 
மனானியத் வதனாற்க செம்பநதப்பட்ட பய்னாளி்களுககு முழுறமயனா்க 
ெழங்கப்படடு, திட்டம் வசெயலபடுத்தப்படடு முடிக்கப்படடுள்்ளது.

தற்தபனாது, 2018–2019 ஆம் நிதியனாண்டிலிருநது திருப்பத்தூர் 
வதனாகுதி உடப்ட அற்த்து மனாெட்டங்களிலும் (வசெனற் 
நீங்கலனா்க) கிெனாமப்புை ஏறழப் வபண்்கள் பயனவபறும் ெற்கயில 
விறலயிலலனா அசில இ் நனாடடுக த்கனாழி்கள் (100% மனானியத்தில) 
அற்த்து கிெனாமப்புை ஊெனாடசி்களிலும் ெழங்கப்படடு திட்டம் 
வசெயலபடுத்தப்படடு முடிக்கப்படடுள்்ளது. வதனா்டர்நது 2019–
2020 ஆம் ஆண்டிலும் அற்த்து கிெனாமப்புை ஊெனாடசி்கள் 
மற்றும் தபரூெனாடசி்களில உள்்ள ஏறழப் வபண்்கள் பயனவபறும் 
ெற்கயில விறலயிலலனா நனாடடுக த்கனாழி்கள் (100% மனானியத்தில) 
ெழங்கப்ப்ட உள்்ள். விறலயிலலனா அசில இ் நனாடடுக த்கனாழி்கள் 
ெழங்கப்படுெதனால நனாடடுக த்கனாழி ெ்ளர்ப்பிற்்கனா் மனானியத்றத 
உயர்த்தி ெழங்க அெசியம் எழவிலறல. 
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42—

்பசு மனாடு்களின எணணிக்ற்கறய உயர்ததுதல்

வினா எண் 60119—திரு. S.A. சதயா: மனாண்புமிகு 
்கனாலநற்ட பெனாமரிப்புத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ஓசூர் வதனாகுதி, மத்திகிரியில உள்்ள ்கனாலநற்ட 
பண்றணயில பசு மனாடு்களின எண்ணிகற்கறய உயர்த்த அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ்ராொகிருஷ்ைன, ்கால்ேமட 
�்ராைரிபபுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ஓசூர் வதனாகுதி, மத்திகிரியில உள்்ள அெசு 
மனாெட்ட ்கனாலநற்டப் பண்றணயில கீழக்கண்்ட எண்ணிகற்கயில 
பசு மனாடு்கள் (இ் ெனாரியனா்க) பெனாமரிக்கப்படடு ெருகினை்:

· ்கலப்பி் வெர்சி 216

· ்கலப்பி் தஹனாலடியன ப்ரீசியன 59

· சிெப்பு சிநதி 116

· ்கனாஙத்கயம் 73

தைாதெம் 464

தமலும், இப்பண்றணயில ்கருமனாற்று வதனாழிலநுடபம் 
ெனாயிலனா்கவும் ்கனறு்கள் உற்பத்தி வசெய்யப்படடு ெருகினை். 
எ்தெ, இப்பண்றணயில உள்்ள பசு மனாடு்களின எண்ணிகற்கறய 
உயர்த்துெதற்்கனா் பிெத்தய்க திட்டம் ஏதும் தற்தபனாது அெசின 
பரிசீலற்யில இலறல.
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SODAMINT மனாததிறெ்கள் தடடுப்்பனாடினறி ெழஙகுதல்

வினா எண் 36527—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) அெசு வபனாது மருத்துெமற்்களில SODAMINT 
மனாத்திறெ்கள் தடடுப்பனாடினறி ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) அெசு மருத்துெமற்்களில SODAMINT 
மனாத்திறெ்கள் சிறுநீெ்க தநனாயனாளி்களுககு அநத தநனாயின தீவிெத்றத 
்கடடுப்படுத்துெதற்கு ெழங்கப்படுகினை். தமலும், SODAMINT 
மனாத்திறெ்கள் தமிழநனாடு மருத்துெ தசெறெக ்கழ்கத்தில ததறெயனா் 
அ்ளவில இருப்பு றெக்கப்படடு அெசு மருத்துெமற்்களுககு 
சிகிச்றசெககு ெரும் தநனாயனாளி்களுககுத் ததறெயனா் செமயங்களில 
செம்பநதப்பட்ட அெசு மருத்துெமற்்க்ளனால தமற்படி தமிழநனாடு 
மருத்துெ தசெறெக ்கழ்கத்தி்டமிருநது SODAMINT மனாத்திறெ்கள் 
வபற்று உ்டனுககு்டன தடடுப்பனாடினறி சிறுநீெ்க தநனாயனாளி்களுககு 
ெழங்கப்படுகினை்.

44—

்பறழய மருததுெமற்றய மீணடும் திைததல்

வினா எண் 51579—திரு. பூண்டி கி. ்கமலவாைன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருெனாரூர் வதனாகுதி, திருெனாரூர் ந்கரின றமயப் பகுதியில 
உள்்ள பறழய மருத்துெமற்றய மீண்டும் திைக்க அெசு ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருெனாரூர் மனாெட்ட அெசு தறலறம 
மருத்துெமற், மருத்துெக ்கலலூரி மருத்துெமற்யனா்கத் 
தெமுயர்த்தப்பட்டறதத் வதனா்டர்நது, இ்ட ெசெதி கூடுதலனா்க 
ததறெப்பட்டதனால, பறழய மருத்துெமற் ெ்ளனா்கத்திலிருநது 4 
கி.மீ. வதனாறலவில உள்்ள இ்டத்தில திருெனாரூர் மருத்துெக ்கலலூரி 
மருத்துெமற் ்கட்டப்படடு சிைப்பனா்க வசெயலபடடு ெருகிைது. 
திருெனாரூர் பறழய அெசு மருத்துெமற் ெ்ளனா்கத்திலிருநது 3 கி.மீ. 
வதனாறலவிற்குள், விெயபுெம் வபண்்கள் மற்றும் குழநறத்கள் நல 
மருத்துெமற் 40 படுகற்க ெசெதி்களு்டன வசெயலபடடு ெருகிைது. 
இதற்த் தவிெ, பல அெசு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்களும் 
இப்பகுதிறயச் சுற்றி வசெயலபடடு ெருகினை். எ்தெ, திருெனாரூர் 
ந்கரின றமயப் பகுதியிலுள்்ள பறழய மருத்துெமற்றய மீண்டும் 
திைக்க தற்செமயம் அெசியம் எழவிலறல.

45—

புதிய மருததுெமற் ்கடடுதல்

வினா எண் 51911—திரு. L. இெயவர்ைன: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருப்தபனாரூர் வதனாகுதி, திருக்கழுககுனைம் தபரூெனாடசி 
பகுதியிலுள்்ள மருத்துெமற்ககு நனாள் ஒனறுககு சுமனார் 1,000 
நபர்்கள் ெருகினை்ர். இநத மருத்துெமற்ககு தபனாதிய இ்ட 
ெசெதியிலறல. ஆற்கயனால, இநத மருத்துெமற்ககு தமதல புதிய 
மருத்துெமற் ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

திருப்தபனாரூர் வதனாகுதி, திருக்கழுககுனைம் தபரூெனாடசியில 
திருக்கழுககுனைம் அெசு மருத்துெமற் 50 படுகற்க 
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ெசெதி்களு்டன ெட்ட மருத்துெமற்யனா்க வசெயலபடடு ெருகிைது. 
தமற்படி மருத்துெமற் தபனாதிய ்கட்ட்ட ெசெதி்களு்டன 
வசெயலபடுகிைது. ஆண்்கள், வபண்்கள் மற்றும் குழநறத்கள் 
சிகிச்றசெ பகுதி்களு்டனகூடிய ்கட்ட்டம், ம்கப்தபறு சிகிச்றசெப் 
பிரிவு, குடும்ப நல அறுறெ சிகிச்றசெப் பிரிவு, அறுறெ அெங்கம் 
ஆகியெற்று்டனகூடிய ்கட்ட்டம், வதனாற்ைனா தநனாய் சிகிச்றசெப் 
பிரிவு, வெளி தநனாயனாளி்கள் பதிவு வசெய்யும் இ்டம் மற்றும் 
மருத்துெர்்களின பணியறை ஆகியெற்று்டனகூடிய ்கட்ட்டம், 
அெசெெ சிகிச்றசெப் பிரிவு, வசெவிலியர் அறை, மருநது ெழஙகும் அறை, 
USG ஸத்கன அறை மற்றும் அலுெல்கம் ஆகியெற்று்டனகூடிய 
்கட்ட்ட ெசெதி்களு்டன வசெயலபடடு ெருகிைது. இதற்த் தவிெ 
சித்த மருத்துெ பகுதி தனி ்கட்ட்டத்தில வசெயலபடடு ெருகிைது. 
இம்மருத்துெமற்யின வசெயலபனாடடின அடிப்பற்டயில 9 
மருத்துெர்்கள் மற்றும் மருத்துெம் செனாெனா இதெப் பணியனா்ளர் 
பணியி்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடு பணிபுரிநது ெருகினைனார்்கள். 
தநனாயனா்ளர் நலச் செங்கத்திற்கு ஆண்வ்டனானறிற்கு ரூ.75,000/– நிதி 
ஒப்பளிக்கப்படுகிைது. இதற்க வ்கனாண்டு மருத்துெமற்ககுத் 
ததறெயனா் ெசெதி்கள் வசெய்யப்படுகினை். இம்மருத்துெமற்யில 
நனாள் ஒனறுககு செெனாசெரியனா்க 837 வெளி தநனாயனாளி்கள், 12 உள் 
தநனாயனாளி்கள் சிகிச்றசெப் வபற்று ெருகிைனார்்கள். தமலும், மனாதம் 
ஒனறுககு செெனாசெரியனா்க 4 பிெசெெங்கள் மற்றும் 2 அறுறெ சிகிச்றசெ 
பிெசெெங்களும், 17 வபரிய ெற்க அறுறெ சிகிச்றசெ்களும், 400 சிறிய 
ெற்க அறுறெ சிகிச்றசெ்களும் நற்டவபறுகினை். மனாதம் ஒனறுககு 
செெனாசெரியனா்க 4,492 ஆய்ெ்கப் பரிதசெனாதற், 67 எகஸதெ, 29 USG, 
43 இ.சி.ஜி. ஆகியறெ எடுக்கப்படுகினை். இம்மருத்துெமற்யனால 
பய்ற்டபெர்்களின எண்ணிகற்கயின அடிப்பற்டயில, 
தற்தபனாதுள்்ள ்கட்ட்ட ெசெதியும், இ்ட ெசெதியும் தபனாதுமனா்தனா்க 
உள்்ளதனால இநத மருத்துெமற்ககு தமதல புதிய மருத்துெமற் 
்கட்ட தற்செமயம் அெசியம் எழவிலறல.

46—

பிெ்ெ ெனார்டு அறமததல்

வினா எண் 52094—திருைதி ை. கீொ: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) கிருஷணெனாயபுெம் வதனாகுதி, ்க்டவூர் ஒனறியம், ்க்டவூரில 
இயஙகும் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்கு பிெசெெ ெனார்டு அறமக்க 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கரூர் மனாெட்டம், ்க்டவூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியத்தில ்க்டவூர் கூடுதல ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் 
வசெயலபடடு ெருகிைது. 2014–2015 ஆம் ஆண்டில மனாநில செமச்சீர் 
ெ்ளர்ச்சி நிதி திட்டத்தினகீழ (SBGF) ்க்டவூர் கூடுதல ஆெம்ப 
சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்கு ம்கப்தபறு பிரிவுக ்கட்ட்டம் ்கட்ட ரூ.21.00 
இலடசெம் நிதி ஒதுககீடு அளிக்கப்படடு, ம்கப்தபறு பிரிவுக ்கட்ட்டம் 
்கடடி முடிக்கப்படடு, நலலமுறையில வசெயலபடடு ெருகிைது.

47—

108 அெ்ெ ்கனாை ஊர்தி இயக்குதல்

வினா எண் 53102—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், தபெம்பனாக்கம் அெசு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயப் பகுதியிலிருநது 108 அெசெெ ்கனால ஊர்திறய இயக்க அெசு 
முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

திருெள்ளூர் மனாெட்டம், ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், தபெம்பனாக்கம் 
அெசு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்திலிருநது 9 கி.மீ. வதனாறலவில 
்க்டம்பத்தூர் யூனியன அலுெல்கத்றத றமயமனா்கக வ்கனாண்டும், 14 
கி.மீ. வதனாறலவில திருெள்ளூர் ந்கெத்றத றமயமனா்கக வ்கனாண்டும், 
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15 கி.மீ. வதனாறலவில திருெள்ளூர் அெசு மருத்துெமற்றய 
றமயமனா்கக வ்கனாண்டும், 108 ஆம்புலனஸ்கள் இயஙகி ெருகினை். 
தமலும், வதனா்டர்நதுெரும் ்கனாலங்களில அெசெெ ்கனாலத் ததறெ 
அதி்கரிககும்தபனாதும் மற்றும் ெனா்க்ங்களின எண்ணிகற்க 
கூட்டப்படும்தபனாதும் இநதக த்கனாரிகற்கயினமீது முனனுரிறம 
ெழங்கப்படும்.

48—

மெளனாணறமத துறை இயக்குநர் அலுெை்கதறத 
மீணடும் இயக்குதல்

வினா எண் 40907—டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெய்யூர் வதனாகுதி, வசெய்யூரில இயஙகிெநத தெ்ளனாண்றமத் 
துறண இயககுநர் அலுெல்கத்றத மீண்டும் வசெய்யூரில இயக்க 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெய்யூர் வதனாகுதி, வசெய்யூரில ஏற்வ்க்தெ 
ெட்ட (தனாலு்கனா) அ்ளவில இயஙகிெநத தெ்ளனாண்றம உதவி 
இயககுநர் அலுெல்கம், தெ்ளனாண்றமத் துறை மறு சீெறமப்பில 
2008 ஆம் ெரு்டத்தில மூ்டப்படடு, பவிஞசூர் மற்றும் சித்தனாமூர் 
ஆகிய ெட்டனாெங்களில, ெட்டனாெ அ்ளவிலனா் தெ்ளனாண்றம உதவி 
இயககுநர் அலுெல்கங்க்ளனா்க வசெயலபடடு ெருகினை். எனினும், 
வசெய்யூர் பகுதி விெசெனாயி்களின ததறெறயக ்கருத்திலவ்கனாண்டு, 
அற்த்து தெ்ளனாண் இடுவபனாருட்கற்ளயும் இருப்பு றெத்து, 
உரிய தநெத்தில விநிதயனா்கம் வசெய்ெதற்வ்க், வசெய்யூரில துறண 
தெ்ளனாண்றம விரிெனாக்க றமயம் வசெயலபடடு ெருகிைது. எ்தெ, 
வசெய்யூரில தெ்ளனாண்றமத் துறண இயககுநர் அலுெல்கம் மீண்டும் 
இயங்க அெசியம் எழவிலறல.
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49—

உதவி மெளனாணறம அலுெைர் குடியிருப்பு்டன 
அலுெை்கம் ்கடடுதல்

வினா எண் 42780—திரு. எஸ். ஈஸ்வ்ரன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, செத்தியமங்கலம் ஒனறியம், 
உக்கெம் ஊெனாடசி, உக்கெத்தில உதவி தெ்ளனாண்றம அலுெலர் 
குடியிருப்பு்டன அலுெல்கம் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, செத்தியமங்கலம் 
ஒனறியம், உக்கெம் ஊெனாடசி, உக்கெத்தில உதவி தெ்ளனாண்றம 
அலுெலருக்கனா் புதிய அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு 
்கடடுெது வதனா்டர்பனா் வசெயற்குறிப்பு ஏதும் தற்தபனாது அெசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

50—

உதவி மெளனாணறம அலுெைர் குடியிருப்பு்டன 
அலுெை்கம் ்கடடுதல்

வினா எண் 42781—திரு. எஸ். ஈஸ்வ்ரன: 
மனாண்புமிகு தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர்  
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, செத்தியமங்கலம் ெட்டம், 
பெனானிசெனா்கர் ஒனறியம், வபரிய்கள்ளிப்படடி ஊெனாடசி, 
வபரிய்கள்ளிப்படடியில உதவி தெ்ளனாண்றம அலுெலர் 
குடியிருப்பு்டன அலுெல்கம் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, செத்தியமங்கலம் 
ெட்டம், பெனானிசெனா்கர் ஒனறியம், வபரிய்கள்ளிப்படடி ஊெனாடசி, 
வபரிய்கள்ளிப்படடியில உதவி தெ்ளனாண்றம அலுெலர் 
குடியிருப்பு்டன அலுெல்கம் ்கடடுெது வதனா்டர்பனா் வசெயற்குறிப்பு 
ஏதும் அெசி்டம் தற்தபனாது பரிசீலற்யில இலறல.

51—

்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 42782—திரு. எஸ். ஈஸ்வ்ரன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, புஞறசெபுளியம்படடி ந்கெனாடசி 
பகுதியில உதவி தெ்ளனாண்றம அலுெலருக்கனா் புதிய 
அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, புஞறசெபுளியம்படடி 
ந்கெனாடசிப் பகுதியில உதவி தெ்ளனாண்றம அலுெலருக்கனா் புதிய 
அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு ்கடடுெது வதனா்டர்பனா் 
வசெயற்குறிப்பு ஏதும் தற்தபனாது அெசின பரிசீலற்யில இலறல.

52—

்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 42783—திரு. எஸ். ஈஸ்வ்ரன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, தனா்ளெனாடி ெட்டம், த்கர்மனா்ளம் 
ஊெனாடசி, த்கர்மனா்ளத்தில உதவி தெ்ளனாண்றம அலுெலருக்கனா் 
புதிய அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, தனா்ளெனாடி ெட்டம், 
த்கர்மனா்ளம் ஊெனாடசி, த்கர்மனா்ளத்தில உதவி தெ்ளனாண்றம 
அலுெலருக்கனா் புதிய அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு 
்கடடுெது வதனா்டர்பனா் வசெயற்குறிப்பு ஏதும் தற்தபனாது அெசின 
பரிசீலற்யில இலறல.

53—

்முதனாய ஆழதுறள கிைறு அறமததல்

வினா எண் 50387—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு ஊெனாடசி ஒனறியம், 
இெனாயம்தபடற்ட ஊெனாடசியில விெசெனாயி்களுககு செமுதனாய 
ஆழதுற்ள கிணறு அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) நிலத்தடி நீர் பனாது்கனாப்பனா் குறுெட்டங்களில 
சிறு, குறு விெசெனாயி்களுககு பிெதம மநதிரி தெ்ளனாண் பனாசெ் 
திட்டத்தினகீழ செமுதனாய துற்ள/குழனாய் கிணறு அறமத்துத் தருதல 
வதனா்டர்பனா், ்கருத்துரு மத்திய அெசின பரிசீலற்யில உள்்ளது. 
இதற்்கனா் நிதி ஒதுககீடும் எதிர்தநனாக்கப்படுகிைது. மத்திய அெசின 
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ெழி்கனாடடுதலினபடி, நிலத்தடி நீர் பனாது்கனாப்பனா் குறுெட்டங்களில 
மடடுதம இத்திட்டம் வசெயலபடுத்தப்படும். திருறெயனாறு வதனாகுதி, 
இெனாயம்தபடற்ட ஊெனாடசியனா்து, நிலத்தடி நீர் பனாது்கனாப்பனா் 
குறுெட்டங்களில இ்டம் வபைவிலறல எனபதனால, இத்திட்டத்திற் 
வசெயலபடுத்தும் ்கருத்துரு ஏதும் அெசின பரிசீலற்யில இலறல.

54—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 393—திரு. எ.வ. கவலு: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

தமிழ்கத்தில உள்்ள அற்த்து குருமனஸ இ் மக்களுககும் 
பழஙகுடியி்ர் செனாதிச் செனானறிதழ ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

விசெனாெறண மற்றும் ஆெணங்களின அடிப்பற்டயில 
தகுதியுற்டய குருமனஸ இ் மக்களுககு பழஙகுடியி்ர் செனாதிச் 
செனானறிதழ ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படுகிைது.

55—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 5391—திருைதி ை. கீொ: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கிருஷணெனாயபுெம் வதனாகுதி, தனாநததனாணி ஊெனாடசி 
ஒனறியம், வெள்ளியறண ஊெனாடசி, செமத்துெபுெம் அருகில 
ெசிப்பெர்்களுககு செனாதிச் செனானறிதழ ெழங்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷணெனாயபுெம் வதனாகுதி, தனாநததனாணி 
ஊெனாடசி ஒனறியம், வெள்ளியறண ஊெனாடசி, செமத்துெபுெம் 
பகுதியில ஆககிெமிப்பு வசெய்து குடிறசெ்கள் அறமத்து குடியிருநது 
ெரும் மக்கள் நிறலயனா் குடியிருப்பு இலலனாது, நனாத்டனாடி்க்ளனா்க 
ெசித்து ெரும் நிறலயில, இநது–வ்டனாம்பன எனை செனாதிறய 
செனார்நதெர்்கள் எனபதற்்கனா் பூர்ெனாங்க ஆெணங்கள் அலலது 
அெர்்க்ளது உைவி்ர்்களின செனானறு்கற்ள தனாக்கல வசெய்ய 
வதரிவிக்கப்படடுள்்ளது. அவெனாறு இநது–வ்டனாம்பன எனை 
செனாதிறயச் தசெர்நதெர்்கள் எனபதற்்கனா் பூர்ெனாங்க ஆெணங்கள் 
செமர்ப்பிக்கப்படும்படசெத்தில அதன உண்றமத் தனறமறய 
ஆெனாய்நது செனாதிச் செனானறு ெழஙகி்ட ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படுகிைது.

56—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 7463—திரு. எஸ். தசல்வகைா்கனொஸ் �ாண்டியன: 
மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் 
த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வதன்கனாசி வதனாகுதி, வதன்கனாசி ந்கெத்திலுள்்ள குைெர் 
இ் மக்களுககு மறலெனாழ மக்கள் (ST) செனானறிதழ ெழங்க அெசு 
ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) “குைெர் இ்ம்” தனாழத்தப்படத்டனார் இ் 
படடியலில ெரிறசெ எண் 36–ல ஏற்வ்க்தெ இ்டம் வபற்றுள்்ளதனால 
மறலெனாழ மக்கள் (எஸ.டி) செனானறிதழ ெழங்க மனார்க்கமிலறல.
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57—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 10468—திரு. டி. தசஙகுடடுவன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கிருஷணகிரி வதனாகுதி, ததெசெமுத்திெம் ஊெனாடசி, 
்கனார்தெபுெம் மற்றும் தனா்ளனாப்பள்ளி ஊெனாடசி, ப்நததனாப்பு 
பகுதி்களில உள்்ள பனனியனாண்டி இ்த்தெர்்களுககு செனாதிச் 
செனானறிதழ ெழங்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ததெசெமுத்திெம் ஊெனாடசிககுடபட்ட 
்கனார்தெபுெம் மற்றும் வபத்ததனா்ப்பள்ளி ஊெனாடசிககு உடபட்ட 
ப்நததனாப்பு ஆகிய பகுதி்களில மி்கவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
தெனாகி (MBC) செனாதிறயச் தசெர்நத மக்கள் ெசித்து ெருகினை்ர். 
அெர்்களுககு தெனாகி இ்த்தெருக்கனா் மி்கவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 
(MBC) செனாதிச் செனானறிதழ ெழங்கப்படடு ெருகினைது. பனனியனாண்டி 
செனாதிச்செனானறு த்கனாருபெர்்கள் அதற்குரிய ஆதனாெ ஆெணங்கள் 
செமர்ப்பிககும்படசெத்தில அெர்்களின வதனாழில மற்றும் ்கலனாச்செனாெம் 
ஆகியெற்றை பரிசீலித்து, தகுதியின அடிப்பற்டயில செனாதிச்செனானறு 
ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படுகிைது.

58—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 11815—திரு. சு. ்ரவி: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) அெகத்கனாணம் வதனாகுதி, அெகத்கனாணம் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், கிருஷணனாபுெம் ஊெனாடசி, இரு்ளர் குடியிருப்பில 
ெசிககும் பழஙகுடியி் குடும்பங்களுககு செனாதிச் செனானறிதழ ெழங்க 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) அெகத்கனாணம் வதனாகுதி, அெகத்கனாணம் 
ஊெனாடசி ஒனறியம், கிருஷணனாபுெம் ஊெனாடசி, இரு்ளர் குடியிருப்பில 
ெசிககும் பழஙகுடியி் குடும்பங்களுககு செனாதிச் செனானறிதழ ெழங்க 
மக்கள் செனாசெ்த்தில ்கனாலநிர்ணயம் வசெய்யப்படடு, தமற்படி செனானறு 
விண்ணப்பம் வசெய்த நனாளிலிருநது 30 நனாட்களில ெருெனாய் த்கனாட்ட 
அலுெலெனால ெழங்கப்படுகிைது.

59—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 18026—திரு. ஆர். ்ககைஷ்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

நீலகிரி மனாெட்டத்தில ெசித்து ெரும் ஈழுெதியனா மக்களுககு 
செனாதிச் செனானறிதழ ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

வசெனற், திருமயிறலயில உள்்ள தமிழநனாடு பிற்படத்டனார் நல 
ஆறணயம் பிற்படுத்தப்படத்டனார்/மி்கவும் பிற்படுத்தப்படத்டனார் 
செனாதி படடியலில தசெர்த்தல வதனா்டர்பனா் பணி்கற்ள 
வசெயலபடுத்தி ெருகிைது. தமற்வசெனான் ஈழுெதியனா செமுதனாயத்றத 
பிற்படுத்தப்படத்டனார் படடியலில தசெர்க்ககத்கனாரி ெெப் வபற்ை 
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மனு, உறுப்பி்ர்/வசெயலர், பிற்படுத்தப்படத்டனார் நலத் துறைககு 
அனுப்பப்படடு பரிநதுறெ வசெய்யப்படடுள்்ளது. தமலும், 
இப்வபனாருண்றம அெசின வ்கனாள்ற்க முடிவிற்கு உடபட்டதனாகும். 

60—

அடிப்்பற்ட ெ்தி்கள் வ்யதல்

வினா எண் 19141—திரு. �. ஆடல்ரசன: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருத்துறைப்பூண்டி வதனாகுதியிலுள்்ள அற்த்து கிெனாம 
நிருெனா்க அலுெலர் அலுெல்கங்களிலும் அடிப்பற்ட ெசெதி்கள் 
வசெய்ய அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருத்துறைப்பூண்டி வதனாகுதியிலுள்்ள 32 கிெனாம 
நிருெனா்க அலுெல்கங்களுககு நிதி ஒதுககீடு வபற்று அடிப்பற்ட 
ெசெதி்கள் வசெய்து தெப்படடுள்்ள். மீதமுள்்ள கிெனாம நிருெனா்க 
அலுெலர் அலுெல்கங்களுககு கூடுதல தறலறமச் வசெயலனா்ளர்/ 
ெருெனாய் நிருெனா்க ஆறணயர் ெழியனா்க அடிப்பற்ட ெசெதி்கள் 
வசெய்துதெ உரிய ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது.

61—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 22428—திருைதி ை. கீொ: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) கிருஷணெனாயபுெம் வதனாகுதி, தனாநததனாணி ஊெனாடசி 
ஒனறியம், வெள்ளியறண ஊெனாடசி, செமத்துெபுெம் அருகில 
ெசிப்பெர்்களுககு செனாதிச் செனானறிதழ ெழங்க அெசு ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கரூர் மனாெட்டம், ்கரூர் ெட்டம், வெள்ளியறண 
ெ்டககு கிெனாமம், தனாளியனாப்படடிச்செனாறல செமத்துெபுெம் பகுதியில 
ெசித்து ெநத சுமனார் 40 குடும்பங்களுககு இநது–வ்டனாம்பர் இ்த்றதச் 
செனார்நதெர்்கள் எ்ச் செனாதிச் செனானறு ெழங்கப்படடுள்்ளது. 

62—

்கணினி ்பதிெனாளர்்கறள ்பணியமர்ததுதல்

வினா எண் 30126—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கிெனாம நிருெனா்க அலுெல்கங்களில ்கணினி பதிெனா்ளர்்கற்ள 
பணியமர்த்த அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில கிெனாம 
நிருெனா்க அலுெலர்்களுககு மடிக்கணினி ெழங்கப்படடு ்கணினி 
இயககுெதற்கு பயிற்சியும் ெழங்கப்படடுள்்ளது. இநநிறலயில 
்கணினி பதிெனா்ளர்்கற்ள பணியமர்த்தும் அெசியம் எழவிலறல.
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்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 39858—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கு்ளச்செல வதனாகுதி, திங்கள்ந்கர் கிெனாம நிருெனா்க அலுெலர் 
அலுெல்கத்திற்கு புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், கு்ளச்செல 
வதனாகுதிககுடபட்ட திங்கள்ந்கர் கிெனாம நிருெனா்க அலுெல்கம் 
வசெயலபடடு ெரும் ்கட்ட்டம் தற்தபனாது நலல நிறலயில உள்்ளதனால 
புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட தெண்டிய அெசியம் எழவிலறல. 

64—

த்கெல் வதனாழில்நுட்ப பூங்கனா அறமததல்

வினா எண் 40465—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், பத்மநனாபபுெத்தில த்கெல 
வதனாழிலநுடபப் பூங்கனா அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்திற்கு அருகில 
உள்்ள திருவநலதெலி மனாெட்டத்தில அறமநதுள்்ள திருவநலதெலி–
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்கஙற்கவ்கனாண்்டனான கிெனாமத்தில தமிழநனாடு மின்ணு 
நிறுெ்த்தின ெசெமுள்்ள 500 ஏக்கர் நிலப்பெப்பில ஒரு த்கெல 
வதனாழிலநுடப சிைப்புப் வபனாரு்ளனாதனாெ மண்்டலம் (எலத்கனாவசெஸ) 
290 ஏக்கர் பெப்ப்ளவில, தமிழ்க அெசெனால உருெனாக்கப்படடுள்்ளது. 
இநத சிைப்புப் வபனாரு்ளனாதனாெ மண்்டலத்தில 102.62 ஏக்கர் சிைப்புப் 
வபனாரு்ளனாதனாெ மண்்டல அநதஸது வபற்ை நிலமும், 170 ஏக்கர் 
சிைப்புப் வபனாரு்ளனாதனாெ மண்்டல அநதஸது வபைனாத நிலமும், 
நில ஒதுககீடு வசெய்யப்ப்ட தெண்டியுள்்ளது. இதில 4 த்கெல 
வதனாழிலநுடப நிறுெ்ங்களுககு நில ஒதுககீடு வசெய்யப்படடுள்்ளது.

தமலும் திருெனா்ளர்்கள் சினவ்டல இன்டர்தநஷ்ல 
பிறெதெட லிமிவ்டட (அத்டனாஸ சினவ்டல) 2.60 இலடசெம் 
செதுெ அடி ்கட்ட்டத்றதக ்கடடி 29–4–2019 அனறு வதனா்டஙகி 
றெக்கப்படடு வசெயலபனாடடில உள்்ளது. இநத எலத்கனாவசெஸசில 
த்கெல வதனாழிலநுடப நிறுெ்ங்களுககு மீதமுள்்ள இ்டத்றத 
முழுெதுமனா்க ஒதுககீடு வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில மற்ை ந்கெங்களில 
த்கெல வதனாழிலநுடபப் பூங்கனா அறமக்க உத்ததசெமிலறல. எ்தெ, 
்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம் பத்மநனாபபுெத்தில த்கெல வதனாழிலநுடபப் 
பூங்கனா அறமககும் உத்ததசெம் தற்தபனாது ஏதுமிலறல.

65—

்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 43618—திரு. எஸ். ஈஸ்வ்ரன: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) பெனானிசெனா்கர் வதனாகுதி, தனா்ளெனாடி ெட்டம், தனா்ளெனாடி 
நில ெருெனாய் அலுெலருக்கனா் புதிய அலுெல்கத்து்டனகூடிய 
குடியிருப்பு ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தனா்ளெனாடி ெட்டம், தனா்ளெனாடி நில ெருெனாய் 
ஆய்ெனா்ளருக்கனா் அலுெல்கத்து்டனகூடிய குடியிருப்பு ்கட்ட 
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தனா்ளெனாடி கிெனாமம் 439/17 இல உரிய நிலம் ்கண்்டறிய ந்டெடிகற்க 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது. 

66—

்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 46507—திரு. க்க.வி. கச்க்ரன: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தபனாளூர் வதனாகுதி, வபெணமலலூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
வபரிய வ்கனாழப்பலூர் ஊெனாடசியிலுள்்ள கிெனாம நிருெனா்க 
அலுெல்கத்திற்கு புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தபனாளூர் வதனாகுதி, வபெணமலலூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், வபரிய வ்கனாழப்பலூர் ஊெனாடசியிலுள்்ள கிெனாம நிருெனா்க 
அலுெல்கத்திற்கு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடுெது வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு 
அெசெ்ளவில நிலுறெயில இலறல. 

67—

அடிப்்பற்ட ெ்தி்கள் வ்யதல்

வினா எண் 46931—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ெட்டத்திலுள்்ள 
கிெனாம நிருெனா்க அதி்கனாரி அலுெல்கங்களின குடிநீர், ்கழிெறை, 
மினவி்ளககு தபனானை அடிப்பற்ட ெசெதி்கள் வசெய்துதெ ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் 
ெட்டத்திலுள்்ள கிெனாம நிருெனா்க அதி்கனாரி அலுெல்கங்களில 
குடிநீர், ்கழிெறை, மினவி்ளககு தபனானை அடிப்பற்ட ெசெதி்கள் 
வசெய்து தரும் ்கருத்துரு ஏதும் அெசெ்ளவில நிலுறெயில இலறல. 

68—

அலுெை்கதறத பு்ெறமததல்

வினா எண் 47544—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தசெலம் வதற்கு வதனாகுதி, அம்மனாப்தபடற்ட ந்கெ மற்றும் 
ஊெ்க கிெனாம நிருெனா்க அலுெலர் அலுெல்கங்கற்ளயும், தசெலம் 
ந்கெ ெருெனாய் ஆய்ெனா்ளர் அலுெல்கத்றதயும் பு்ெறமக்க அெசு 
ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தசெலம் ெட்டம், அம்மனாப்தபடற்ட ந்கெ 
ெருெனாய் ஆய்ெனா்ளர் அலுெல்கம் 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் 
்கட்ட்டங்கள் பழுதுபனார்த்தல மற்றும் பெனாமரிப்பு நிதியில ரூ2,00,000/– 
நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடு பு்ெறமப்பு வசெய்யப்படடுள்்ளது. 
தசெலம் ெட்டம், அம்மனாப்தபடற்ட ஊெ்கக கிெனாம நிருெனா்க 
அலுெல்கம் பெனாமரிப்புச் வசெய்யப்படடு, நலல நிறலயில உள்்ளது. 
தசெலம் ்டவுன கிெனாம நிருெனா்க அலுெலர் அலுெல்கக ்கட்ட்டம் 
்கடடும் ்கருத்துரு ஏதும் அெசெ்ளவில நிலுறெயில இலறல. 
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்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 48264—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருெள்ளூர் வதனாகுதி, ்க்டம்பத்தூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
சிற்ைம்பனாக்கம் ஊெனாடசியில கிெனாம நிருெனா்க அலுெல்கக ்கட்ட்டம் 
்கட்ட அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

திருெள்ளூர் மனாெட்டம் மற்றும் ெட்டம், ்கனாெனாஙவ்கனா்ளத்தூர் 
ெருெனாய்க கிெனாமத்தில வதன்கெறண மற்றும் சிற்ைம்பனாக்கம் 
கிெனாமங்கள் குரூப் கிெனாமங்க்ளனாகும். தறலகிெனாமமனா் 
்கனாெனாஙவ்கனா்ளத்தூர் ெருெனாய்க கிெனாமத்தில கிெனாம நிருெனா்க 
அலுெல்கக ்கட்ட்டம் இயஙகி ெருெதனால, சிற்ைம்பனாக்கம் 
ஊெனாடசியில கிெனாம நிருெனா்க அலுெல்கக ்கட்ட்டம் அறமக்க 
அெசியம் எழவிலறல.

70—

்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 50009—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
கூத்தூர் ஊெனாடசியிலுள்்ள கிெனாம நிருெனா்க அலுெல்கத்திற்கு 
்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், கூத்தூர் ஊெனாடசியிலுள்்ள கிெனாம நிருெனா்க 
அலுெல்கத்திற்கு ்கட்ட்டம் ்கடடுெது வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு 
ஏதும் அெசெ்ளவில நிலுறெயில இலறல. 

71—

்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 50260—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணத்றத அடுத்த 
்கபிஸதலத்தில தசெதமற்டநத பறழய ெருெனாய் ஆய்ெனா்ளர் 
குடியிருப்பு அலுெல்கக ்கட்ட்டத்றத இடித்துவிடடு புதிதனா்க 
்கட்ட்டம் ்கடடித்தெ அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், கும்பத்கனாணம் 
செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட கும்பத்கனாணம் ெட்டம், 
்கபிஸதலம் ெருெனாய் ஆய்ெனா்ளர் குடியிருப்பு அலுெல்கம் புதிதனா்க 
்கடடுெது வதனா்டர்பனா் ்கருத்துரு ஏதும் அெசெ்ளவில நிலுறெயில 
இலறல.

72—

உரிமம் இெதது வ்யதல்

வினா எண் 51846—திரு. தச. ்ராகேஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
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வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில, தனியனார் வசெட்டனாப் 
பனாகஸ்கற்ள அெசு வசெட்டனாப் பனாகஸ எ்க கூறி விநிதயனாகிககும் 
த்கபிள் ஆபதெட்டர்்களின உரிமங்கற்ள இெத்து வசெய்ய அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) உள்ளூர் த்கபிள் ஆபதெட்டர்்க்ளனா்க 
(Local Cable Operator) வசெயலபடுெதற்கு, தபனால துறையிலிருநது 
அஞசெல்க உரிமம் (Postal License) ெழங்கப்படுகிைது. அஞசெல்க 
உரிமம் வபற்று, தமிழநனாடு அெசு த்கபிள் டிவி நிறுெ்த்தின 
சிக்றல ஒளிபெப்பி ெரும் உள்ளூர் த்கபிள் ஆபதெட்டர்்களுககு, 
தமிழநனாடு அெசு த்கபிள் டிவி நிறுெ்த்தின மூலமனா்க பதிவு 
எண் ெழங்கப்படுகிைது. அவெனாறு, தமிழநனாடு அெசு த்கபிள் 
டிவி நிறுெ்த்தினமூலம் பதிவு எண் வபற்ை உள்ளூர் த்கபிள் 
ஆபதெட்டர்்கள் அெசு வசெட்டனாப் பனாகஸ எனை வபயரில, 
தனியனார் வசெட்டனாப் பனாகஸ்கற்ள விநிதயனா்கம் வசெய்யும்படசெத்தில, 
அெர்்க்ளது பதிவு எண் இெத்து வசெய்யப்படுெது்டன, செட்டரீதியனா் 
ந்டெடிகற்கயும் தமற்வ்கனாள்்ளப்படும்.

73—

சுற்றுச சுெர் ்கடடுதல்

வினா எண் 13566—திரு. சு. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
பனால ெ்ளம் மற்றும் பனால பண்றண ெ்ளர்ச்சித் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) அரியலூர் மனாெட்டம், கீழப்பழுரில உள்்ள பனால 
குளிரூடடும் நிறலயத்தில சுற்றுச் சுெர், அலுெல்கக ்கட்ட்டம், 
்கனாெலர் குடியிருப்பு ஆகியெற்றை தமம்படுத்த அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகேந்தி்ர �ாலாஜி, �ால் வ்ளம் ைற்றும் 
�ால் �ண்மை வ்ளர்சசித தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) அரியலூர் மனாெட்டம், கீழப்பழுரில 
உள்்ள பனால குளிரூடடும் நிறலயத்தில சுற்றுச் சுெர், அலுெல்கக 
்கட்ட்டம், ்கனாெலர் குடியிருப்பு ஆகியெற்றை தமம்படுத்த தற்செமயம் 
செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

74—

வதனாழிற்்னாறைறய விரிவு்படுததுதல்

வினா எண் 36484—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு ஊெ்கத் 
வதனாழில துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில இற்ளஞர்்களுககு 
தெறலெனாய்ப்பு ஏற்படுத்த ்கயிறு வதனாழிற்செனாறலறய நவீ்மனா்க 
விரிவுபடுத்த அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. �ா. த�னேமின, ஊ்ர்கத தொழில் தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில 24,182 
வஹகத்டர் பெப்ப்ளவில வதனற் செனாகுபடி வசெய்யப்படடு 
செெனாசெரியனா்க 5,156 இலடசெம் ததங்கனாய்்கள் விற்ளவிக்கப்படுகினை். 
வதனற் மெங்களில விற்ளயும் ததங்கனாயிலிருநது மடற்ட 
பிரித்வதடுக்கப்படடு ்கயிறு செனார்நத பலதெறு வபனாருட்கள் உற்பத்தி 
வசெய்யப்படுகினை்.

2. ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில 1 மத்திய வதனாழில 
கூடடுைவு செங்கமும், 10 பிெதம ்கயிறு வதனாழிற்கூடடுைவுச் 
செங்கங்களும் மனாெட்டத்தில பெெலனா்க இயஙகி ெருகினை். இநத 
வதனாழிற்கூடடுைவு செங்கங்கற்ள ஒருஙகிறணத்து ்கயிறு குழுமம் (Coir 
Cluster) ஒனறு அறமப்பதனமூலம் வதனாழிற்கூடடுைவு செங்கங்களில 
உள்்ள ்கயிறு வதனாழிற்செனாறல்கற்ள நவீ் முறையில விரிவுபடுத்தி 
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இற்ளஞர்்களுககு தெறலெனாய்ப்பு ெழங்க அெசு பலதெறு 
முயற்சி்கற்ள எடுத்து ெருகிைது. தமலும், இம்மனாெட்டத்தில 
மத்திய அெசின குழுமத் வதனாழில திட்டத்தினகீழ ரூ.1.46 த்கனாடி 
மதிப்பீடடில மத்திய அெசின மனானியம் ரூ.1.10 த்கனாடி உதவியு்டன 
்கயிறு பிெஸ தயனாரிப்பு நிறுெ்ம் இயஙகி ெருகிைது.

3. இருப்பினும், ஆர்ெமுள்்ள அம்மனாெட்ட ்கயிறு வதனாழில 
முற்தெனார்்கள் 25 நபர்்கள் ஒனறிறணநது தங்களுகவ்க்த் 
தனியனா்க ஒரு ்கயிறு வதனாழிற்கூடடுைவு செங்கம் தெண்டுவம் 
முனெரும்படசெத்தில அெர்்களுககு ்கனனியனாகுமரி மனாெட்ட 
வதனாழில றமயப் வபனாது தமலனா்ளர் மூலமனா்க கு்ளச்செல 
வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதியில ஒரு ்கயிறு திரிககும் வதனாழிற்கூடடுைவு 
செங்கம் அறமக்க ஆெ் வசெய்யப்படும்.

75—

வதனாழில்முற்மெனார் ்பயிற்சி றமயம் அறமததல்

வினா எண் 42962—திரு. ச�ா. ்ராகசந்தி்ரன: மனாண்புமிகு ஊெ்கத் 
வதனாழில துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

வநய்தெலி வதனாகுதி, ெ்டகுத்து ஊெனாடசியில 
வதனாழிலமுற்தெனார் பயிற்சி றமயம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. �ா. த�னேமின, ஊ்ர்கத தொழில் தும்ற 
அமைசசர்:

வதனாழில ஆறணயர் மற்றும் வதனாழில ெணி்க இயககுநர் 
அெர்்களி்டமிருநது வபைப்பட்ட அறிகற்கயில, வபனாது தமலனா்ளர், 
மனாெட்ட வதனாழில றமயம்மூலம் ்க்டலூர் மனாெட்டத்தில 
வசெயலபடுத்தப்படும் சுய வதனாழில ்க்டன திட்டங்களினகீழ 
வபைப்படும் விண்ணப்பங்களில ஒப்புதல வபைப்பட்ட இ்ங்களுககு 
வதனாழிலமுற்தெனார் தமம்பனாடடு பயிற்சி ெழங்கப்படுகிைது 
எனறும், வதனாழிலமுற்தெனார் தமம்பனாடு மற்றும் புத்தனாக்க 
நிறுெ்த்தின ஒப்புதலினதபரில, ்க்டலூர் மனாெட்டத்தில உள்்ள 
இநதியன ெஙகியின சுய தெறலெனாய்ப்பு பயிற்சி நிறுெ்மும், 
பயிற்சியிற் ெழஙகி ெருகிைது எ் வதரிவிக்கப்படடுள்்ளது 
எனறும், தமலும், பல அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட வதனாழில பயிற்சி 
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நிறுெ்ங்கள் தெறலெனாய்ப்புத் துறை மூலமனா்கவும் பயிற்சியிற் 
ெழஙகி ெருகினை் எனறும் வதரிவிக்கப்படடுள்்ளது. இதுதவிெ, 
அற்த்து ்கலலூரி்களிலும் உள்்ள வதனாழில முற்தெனார் பயிற்சிக 
கூ்டங்கள் மற்றும் மனாெட்ட வதனாழில பயிற்சி றமயங்கள் ்க்டலூரில 
உள்்ளதனால, தனியனா்க வநய்தெலி வதனாகுதி, ெ்டகுத்து ஊெனாடசியில 
அெசு செனார்பில வதனாழிலமுற்தெனார் பயிற்சி றமயம் அறமககும் 
அெசியம் எழவிலறல.

76—

்டனானசி ெளனா்கதறத பு்ெறமததல்

வினா எண் 56162—திரு. டி. தசஙகுடடுவன: மனாண்புமிகு 
ஊெ்கத் வதனாழில துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கிருஷணகிரியில உள்்ள ்டனானசி ெ்ளனா்கத்றத பு்ெறமககும் 
வசெயற்குறிப்பு அெசி்டம் உள்்ளதனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. �ா. த�னேமின, ஊ்ர்கத தொழில் தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷணகிரியிலுள்்ள ்டனானசி மெ அறை்கலன 
வதனாழிற்கூ்டம் நலல நிறலயில இயஙகிக வ்கனாண்டிருககிைது. 
்க்டநத 3 ஆண்டு்களில ்டனானசி மெ அறை்கலன வதனாழிற்கூ்டத்தின 
வசெயலபனாடு்கள்:

  (ரூபனாய் இலடசெத்தில)

ஆண்டு உற்பத்தி விற்பற்

2016–2017 325.60 327.84

2017–2018 103.67 111.16

2018–2019 301.39 306.33

இத்வதனாழிற்கூ்டம் உற்பத்தி மற்றும் பிை ததறெகத்கற்ப 
அவெப்தபனாது பு்ெறமப்பு வசெய்யப்படடு இயஙகிக 
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வ்கனாண்டிருககிைது. இதுகுறித்து தமல ந்டெடிகற்க ஏதும் 
ததறெப்ப்டவிலறல.

77—

வதனாழிற்்பயிற்சி நிறையம் அறமததல்

வினா எண் 40184—திரு. அ. ேட்ராேன: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனா்ளர் நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) பலல்டம் வதனாகுதி, பலல்டத்தில வதனாழிற்பயிற்சி நிறலயம் 
அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகலா�ர் ்கபில், தொழிலா்ளர் ேலத 
தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) பலல்டம் செட்டமனைத் வதனாகுதி 
அறமநதுள்்ள திருப்பூர் மனாெட்டத்தில வசெயலபடடு ெரும் 3 அெசு 
வதனாழிற்பயிற்சி நிறலயம் மற்றும் 10 தனியனார் வதனாழிற்பயிற்சி 
நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 2,218 இருகற்க்களில, 
வமனாத்தம் 1,169 இருகற்க்கள் நிெப்பப்ப்டனாமல ்கனாலியனா்க உள்்ள். 
இக்கனாலியி்டங்களில, தனியனார் வதனாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களில 50% 
இ்டங்கற்ள அெசு ஒதுககீடடினகீழ மனாெட்ட ்கலநதனாய்வுமூலம் 
நிெப்பி பயிற்சி ்கட்டணத்றத அெதசெ ஏற்கும் எனை திட்டத்தினகீழ, 
திருப்பூர் மனாெட்டத்தில வசெயலபடும் 4 தனியனார் வதனாழிற்பயிற்சி 
நிறலயங்களுக்கனா் 136 இருகற்க்களில 87 இருகற்க்கள் 
நிெப்பப்படடு, ்கனாலியனா்க உள்்ள 49 இருகற்க்கள் அ்டஙகும். 
இநநிறலயில, இப்பகுதியில உள்்ள மனாணெர்்களுககு தற்தபனாது 
ஒப்பளிக்கப்படடுள்்ள இருகற்க்கத்ள தபனாதுமனா்தனா்க உள்்ளதனால, 
பலல்டம் வதனாகுதியில புதியதனா்க அெசு வதனாழில பயிற்சி நிறலயம் 
அறமக்க தெண்டிய ததறெ தற்தபனாது எழவிலறல.
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78—

வதனாழிற்்பயிற்சி நிறையம் அறமததல்

வினா எண் 47370—திரு. சிவ.வீ. தையயோென: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனா்ளர் நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

ஆலஙகுடி வதனாகுதி, ஆெணத்தனாஙத்கனாடற்ட ஊெனாடசியில 
வதனாழிற்பயிற்சி நிறலயம் அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகலா�ர் ்கபில், தொழிலா்ளர் ேலத 
தும்ற அமைசசர்:

ஆலஙகுடி செட்டமனை வதனாகுதி அறமநதுள்்ள புதுகத்கனாடற்ட 
மனாெட்டத்தில வசெயலபடடுெரும் 2 அெசு வதனாழிற்பயிற்சி 
நிறலயங்கள் மற்றும் 19 தனியனார் வதனாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களுககு 
ஒப்பளிக்கப்பட்ட 3,737 இருகற்க்களில, வமனாத்தம் 1,735 இ்டங்கள் 
நிெப்பப்ப்டனாமல ்கனாலியனா்க உள்்ள .் தமலும், தனியனார் வதனாழிற்பயிற்சி 
நிறலயங்களில 50% இ்டங்கற்ள அெசு ஒதுககீடடினகீழ மனாெட்ட 
்கலநதனாய்வுமூலம் நிெப்பி பயிற்சிக ்கட்டணத்றத அெதசெ ஏற்கும் 
எனை திட்டத்தினகீழ, புதுகத்கனாடற்ட மனாெட்டத்தில உள்்ள 
தனியனார் வதனாழிற்பயிற்சி நிறலயங்களுககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட 
438 இ்டங்களில 376 இருகற்க்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்படடு, 62 
்கனாலியி்டங்கள் உள்்ள். இவவி்டங்கத்ள இப்பகுதியில உள்்ள 
மனாணெர்்களுககு தபனாதுமனா்தனா்க உள்்ளதனால, ஆலஙகுடி வதனாகுதி, 
ஆெணத்தனாஙத்கனாடற்ட ஊெனாடசியில அெசு வதனாழிற்பயிற்சி 
நிறலயம் அறமக்க தெண்டிய ததறெ தற்தபனாது எழவிலறல.

79—

ெறுறமக் ம்கனாடடிற்குக்கீழ ம்ர்ததல்

வினா எண் 52365—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனா்ளர் நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) நல ெனாரியத்தில பதிவு வசெய்த வதனாழிலனா்ளர்்கற்ள 
ெறுறமக த்கனாடடிற்குககீழ தசெர்க்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகலா�ர் ்கபில், தொழிலா்ளர் ேலத 
தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு உ்டலுறழப்புத் வதனாழிலனா்ளர்்கள் 
(தெறல மற்றும் பணி நிறலறம்கள் முறைப்படுத்துதல) செட்டம், 
1982–னகீழ படடியலி்டப்படடுள்்ள 69 வதனாழிலி்ங்களில 
ஈடுபடடுள்்ள 18 ெயது முதல 60 ெயதிற்குடபட்ட வதனாழிலனா்ளர் 
அெசு ஈடடுறுதி, வதனாழிலனா்ளர் றெப்பு நிதி ஆகிய திட்டங்களினகீழ 
பய்ற்டயனாத அறமப்புசெனாெனா வதனாழிலனா்ளர்்கள் தமிழநனாடு 
உ்டலுறழப்புத் வதனாழிலனா்ளர்்கள் செமூ்க பனாது்கனாப்பு மற்றும் நல 
ெனாரியம் மற்றும் இதெ 16 நல ெனாரியங்களில பதிவு வசெய்யப்படடு 
ெருகிைனார்்கள். பதிவு வசெய்யப்பட்ட உறுப்பி்ர்்களுககு விபத்து 
மெணம், விபத்து ஊ்ம், இயற்ற்க மெணம், ஈமச்செ்டஙகு, 
திருமணம், ம்கப்தபறு, ்கலவி, ்கண் ்கண்ணனாடி மற்றும் ஓய்வூதியம் 
ஆகிய நலத் திட்ட உதவி்கள் ெழங்கப்படடு ெருகினை். ெனாரியம் 
துெங்கப்பட்ட நனாள் முதல 30–9–2019 ெறெ 74,47,702 உறுப்பி்ர்்கள் 
பதிவு வசெய்யப்படடு 50,68,595 பய்னாளி்களுககு நலத் திட்ட உதவித் 
வதனாற்கயனா்க ரூ.1,605,65,16,106/– ெழங்கப்படடுள்்ளது. ்கடடுமனா்ம் 
மற்றும் அறமப்பு செனாெனா வதனாழிலனா்ளர்்கள் நல ெனாரியங்களில 
உறுப்பி்ர் தசெர்கற்க வதனாழிலனா்ளர்்களுற்டய ஆண்டு அலலது 
மனாத ெருமனா்த்றத அடிப்பற்டயனா்க வ்கனாண்்டது அலல.

80—

மருததுெமற் அறமததல்

வினா எண் 52378—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனா்ளர் நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கு்ளச்செல வதனாகுதி, குருநதனத்கனாடடில வதனாழிலனா்ளர் 
ஈடடுறுதி மருத்துெமற் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகலா�ர் ்கபில், தொழிலா்ளர் ேலத 
தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) குருநதனத்கனாடு பகுதியிலிருநது 8 கிதலனா 
மீட்டர் தூெத்தில மணெனா்ளககுறிச்சியில 1–7–2012 முதல புதிய 
வதனாழிலனா்ளர் அெசு ஈடடுறுதி மருநத்கம் துெங்கப்படடு சிைப்பு்டன 
வசெயலபடடு ெருகிைது. ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், கு்ளச்செல 
செட்டப் தபெறெத் வதனாகுதிககுடபட்ட குருநதனத்கனாடு பகுதிககு 
அரு்கனாறமயில கீழக்கண்்ட எடடு வதனாழிலனா்ளர் அெசு ஈடடுறுதி 
மருநத்கங்கள் வசெயலபடடு ெருகினை்:

ெ. 
எண்

வதனாழிலனா்ளர் 
அெசு ஈடடுறுதி 
மருநத்கத்தின 

வபயர்

குருநதனத்கனாடு பகுதிககும் 
வதனாழிலனா்ளர் அெசு ஈடடுறுதி 

மருநத்கத்திற்கும் இற்டப்பட்ட தூெம்
(கி.மீ.)

1 நனா்கர்த்கனாவில 13

2 தக்கறல 12

3 மணெனா்ளககுறிச்சி 8

4 ்கருங்கல 15

5 இற்டகத்கனாடு 33

6 நித்திெவிற்ள 30

7 குழித்துறை 25

8 ஆெலெனாய்வமனாழி 29

குறைநதபடசெம் 8 கி.மீ. முதல 15 கி.மீ. வதனாறலவில நனானகு 
வதனாழிலனா்ளர் அெசு ஈடடுறுதி மருநத்கங்கள் உள்்ளதனாலும், 
இப்பகுதியில ஏற்வ்க்தெ வதனாழிலனா்ளர் அெசு ஈடடுறுதி 
திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படடு வதனாழிலனா்ளர்்கள் மற்றும் அெர்தம் 
குடும்பத்தி்ருககு சிைப்பு்டன மருத்துெ தசெறெ ெழஙகி 
ெருெதனாலும், குருநதனத்கனாடு பகுதியில புதிதனா்க வதனாழிலனா்ளர் 
ஈடடுறுதி மருநத்கம் அறமக்க செனாத்தியககூறு்கள் ஏதும் இலறல.
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81—

ஊதிய உயர்வு ெழஙகுதல்

வினா எண் 52388—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
வதனாழிலனா்ளர் நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ெப்பர் பனால வெடடும் வதனாழிலனா்ளர்்களுககு ஊதிய 
உயர்வு ெழங்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) நிகலா�ர் ்கபில், தொழிலா்ளர் ேலத 
தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) அெசெனாறண (நிறல) எண் 9, 
சுற்றுச்சூழல மற்றும் ெ்த் துறை, நனாள் 21–1–2019–னபடி 
அடிப்பற்ட தி் ஊதியமும், வதனாழிற்த்கெனாறு செட்டப் பிரிவு  
12(3)–னகீழ ஏற்படுத்தப்பட்ட இற்டக்கனால ஒப்பநதத்தினபடி, 
நு்கர்தெனார் புள்ளி 350–ககு தமற்பட்ட புள்ளி்களுககு ஒரு 
புள்ளிககு 18 றபசெனா வீதம் 1–12–2016 முதல அ்கவிறலப்படி 
உயர்வும் ெழங்க ஆறணயி்டப்படடு தற்தபனாது அெசு ெப்பர் ்கழ்க 
வதனாழிலனா்ளர்்களுககு கீழக்கண்்டெனாறு ஊதியம் ெழங்கப்படுகிைது:

ெ. 
எண்

இ்ம்

அடிப்பற்ட 
தி் 

ஊதியம்
 ரூ.

அ்கவிறலப்படி
 ரூ.

வமனாத்தம்
 ரூ.

1 பனாலெடிப்பு 
வதனாழிலனா்ளர்்கள்

303 176.94 479.94

2 ்க்ளப்பணி 
வதனாழிலனா்ளர்்கள்

288 176.94 464.94

3 வதனாழிற்கூ்ட 
வதனாழிலனா்ளர்்கள்

298.75 176.94 475.69
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ஒவவெனாரு ெரு்டமும் ஏப்ெல 1, ஆ்கஸட 1 மற்றும் டிசெம்பர் 
1 ஆகிய தததி்களில மனாறுபடும் நு்கர்தெனார் விெெப் புள்ளி 
அடிப்பற்டயில ்கணககிடடு, அ்கவிறலப்படி ெழங்கப்படுகிைது. 
வதனாழிற்செங்க தெப்பில அெசு உயர்மட்ட அ்ளவில தபச்சுெனார்த்றத 
ந்டத்தி கூடுதலனா்க ஊதிய உயர்வு ெழங்க ந்டெடிகற்க எடுககுமனாறு 
த்கனாெப்பட்டது. ஏற்வ்க்தெ, அெசெனாறண பிைப்பிக்கப்படடு ஊதிய 
உயர்வு முடிவு வசெய்யப்பட்ட நிறலயில அதில மனாற்ைம் வசெய்ய 
இயலனாது எ் அெசு ெப்பர் ்கழ்க நிருெனா்கம் வதரிவித்துள்்ளது. 
இருப்பினும், அெசு ெப்பர் ்கழ்க வதனாழிலனா்ளர்்களின ஊதிய 
உயர்வு வதனா்டர்பனா்க தமிழ்க அெசு உரிய ந்டெடிகற்க்கற்ள செமெசெ 
தபச்சுெனார்த்றதமூலம் வதனா்டர்நது தமற்வ்கனாண்டு ெருகிைது.

82—

ம்பனாக்குெெதது வநரி்றைத தடுததல்

வினா எண் 10981—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) மனாதெெம் வதனாகுதி, 33–ெது ெட்டம், என.டி.ஆர். கி்டஙகு 
பிெவீன டிெனாெலஸ ஆகிய பகுதி்களில தபனாககுெெத்து வநரிசெறலத் 
தடுக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) மனாதெெம் தபனாககுெெத்து உடத்கனாட்டத்தில, 
M1 மனாதெெம் தபனாககுெெத்து ்கனாெல எலறலககுடபட்ட 
்க்்கண்செத்திெம் செனாறல செநதிப்பில ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் 
திரும்புெதனால தபனாககுெெத்து வநரிசெல ஏற்பட்டது. தற்தபனாது, 
என.டி.ஆர். கி்டஙகில சிவமனற்ட தபககிங வசெய்யும் நிறுெ்ம் 
மூ்டப்படடுவிட்டதனால, அநநிறுெ்த்திற்கு ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் 
தற்தபனாது வசெலெதிலறல. தமலும், ்க்்கண்செத்திெம் பகுதியில உள்்ள 
பிெவீன டிெனாெலஸ எதிரில உள்்ள செனாறல றமய தடுப்பில அ்கலமனா்க 
இருநத இற்டவெளி மனாநில வநடுஞசெனாறலத் துறையி்ெனால 
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்கனானகிரீட ்கடடுமனா்ம்மூலம் தற்தபனாது குறைக்கப்படடு, 
அவவி்டத்தில ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் திரும்ப ெனாய்ப்பிலலனா 
நிறலறம ஏற்படுத்தப்படடுள்்ளதனால, தநெனா்க வசெலலும் நிறலயில, 
அவவி்டத்தில தபனாககுெெத்து வநருக்கடி தவிர்க்கப்படடுள்்ளது. 
தற்தபனாது தி்நததனாறும் ்கனாறல மற்றும் மனாறல தபனாககுெெத்து 
உச்செ தநெங்களில அவவி்டங்களில மனாதெெம் தபனாககுெெத்து 
சுற்றுக்கனாெல ெனா்க்ம் பணியில ஈடுபடுத்தப்படடு ெருகிைது.

83—

சிற்றுநது்கறள முறைப்்படுததுதல்

வினா எண் 11043—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில இயக்கப்படும் சிற்றுநது்கற்ள 
முறைப்படுத்தி இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில உள்்ள சிற்றுநது்கள் அதன 
அனுமதிக்கப்பட்ட ெழித்த்டத்தில இயக்கப்படடு ெருகினை். 
தெறும்படசெத்தில, அச்சிற்றுநது ெனா்க்ங்களின ஒப்புதல அனுமதி/
அனுமதி வ்கனாடுத்தல (permit) மீது ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.

(ஆ) எ்தெ, இவவி்னா எழனாது.

84—

சிற்றுநது்கள் இயக்குதல்

வினா எண் 22708—திரு. தச. ்ராகேஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், கிள்ளியூர் வதனாகுதியில 
ததறெயனா் பகுதி்களுககு சிற்றுநது்கள் இயக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) கிள்ளியூர் வதனாகுதியில 134 அெசுப் 
தபருநது்களும், 26 சிற்றுநது்களும் இயக்கப்படடு ெருகினை். 
அெசுப் தபருநது்கள் மற்றும் சிற்றுநது்கள் இயக்கப்படுெதனால, 
கிள்ளியூர் வதனாகுதியில உள்்ள கிெனாமப்புை வபனாதுமக்களும், மனாணெ, 
மனாணவி்களும் பய்ற்டநது ெருகினை்ர். ஆ்கதெ, ்கனனியனாகுமரி 
மனாெட்டம், கிள்ளியூர் வதனாகுதியில தபனாதுமனா் தபனாககுெெத்து 
ெசெதி்கள் உள்்ளதனால, அத்வதனாகுதியில சிற்றுநது இயககுெது 
வதனா்டர்பனா் த்கள்வி எழனாது.

85—

ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 22858—திருைதி பி. கீொ ஜீவன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

தூத்துககுடி வதனாகுதி, ெனாெத்கனாபனால ந்கர், வீடடு ெசெதி ெனாரியக 
குடியிருப்பு மற்றும் ்கதிர்தெல ந்கர் பகுதி்களிலிருநது புதிய, பறழய 
தபருநது நிறலயங்களுககுச் வசெலல புதிய ெழித் த்டத்தில தபருநது 
அலலது சிற்றுநது இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

தமிழநனாடு தமனாட்டனார் ெனா்க்ச் செட்டம் 41/92–னபடி தனியனார் 
தபருநதிற்கு அனுமதிச் சீடடு ெழஙகி்ட மற்றும் த்ட நீடடிப்பு 
வசெய்தி்ட தற்ட உள்்ளது. தமலும், திருவநலதெலி, தமிழநனாடு 
அெசு தபனாககுெெத்துக ்கழ்க நிருெனா்க இயககுநரி்டம் அறிகற்க 
த்கட்கப்பட்டதில, தமற்படி பகுதியில சிற்றுநது்கள் மடடுதம இயக்க 
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செனாறல ெசெதி உள்்ளது எ்வும், தபருநது்கற்ள இயக்க இயலனாது 
எ்வும் அறிகற்க அளித்துள்்ளனார். மனாண்புமிகு செட்டமனை 
உறுப்பி்ர் அெர்்கள் தபருநது ெசெதி த்கனாரியுள்்ள பகுதி்க்ளனா் 
வீடடு ெசெதி ெனாரியக குடியிருப்பு மற்றும் ்கதிர்தெல ந்கரிலிருநது 
தூத்துககுடி பறழய மற்றும் புதிய தபருநது நிறலயங்களுககு 
ஏற்வ்க்தெ 3 சிற்றுநது்கள் இயக்கப்படடு ெருகினை். தமலும், 
்கதிர்தெல ந்கரிலிருநது ெனாெத்கனாபனால ந்கர் சுமனார் 1 கிதலனா 
மீட்டருககும் குறைெனா் தூெத்திதலதய உள்்ளதனால, அெசெனாறண 
எண் 136, உள் (தபனாககுெெத்து–3) துறை, நனாள் 23–2–2011 மற்றும் 146, 
உள் (தபனாககுெெத்து–3) துறை, நனாள் 25–2–2011–னபடி சிற்றுநது்கள் 
இயக்க செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

86—

ம்பனாக்குெெதது வநரி்றைத தவிர்ததல்

வினா எண் 28675—திரு. ்க அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணத்திலிருநது தஞசெனாவூர் 
வசெலலும் செனாறலயில தபனாககுெெத்து வநரிசெறலத் தவிர்க்க அெசு 
ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் உடத்கனாட்டத்தில உள்்ள 
ந்கெனாடசி செனாறல்கள் மற்றும் வநடுஞசெனாறலத் துறை செனாறல்கள் 
மி்கவும் குறு்கலனா்றெ. கும்பத்கனாணம் ந்கெப் பகுதி த்கனாயில்கள் 
நிறைநத பகுதியனாகும். அததனாடுமடடுமலலனாமல, படடு மில, 
ெவுளி, பித்தற்ள உற்பத்திப் வபனாருட்கள் நிறைநத வியனாபனாெ 
ந்கெமனாகும். கும்பத்கனாணம் நனாலதெனாடு பகுதியிலிருநது தனாெனாசுெம் 
்கனாய்்கறி மனார்கவ்கட ெறெ கும்பத்கனாணம்-தஞசெனாவூர் பிெதனா் 
செனாறலயனாகும். இநத இற்டப்பட்ட பகுதி வியனாபனாெ நிறுெ்ங்கள் 
நிறைநத பகுதியனாகும். இஙகு தபனாககுெெத்றத செரிவசெய்ய தற்செமயம், 
கும்பத்கனாணம் நனாலதெனாடடிலிருநது தஞறசெ பிெதனா் செனாறல 
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ெறெ ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் வசெலலனாமல, ஒரு ெழிப் பனாறதயனாய் 
அறிவிக்கப்படடு, தபனாககுெெத்து வநரிசெல குறைக்கப்படடுள்்ளது.

ெனாமன வபடதெனால பஙகிலிருநது உச்சிப்பிள்ற்ளயனார் த்கனாயில 
ெறெ செனாறல இரு மருஙகிலும் மஞசெள் ்கயிறு பதித்து, ெனாெத்தில 
தெறல நனாட்க்ளனா் திங்கள், புதன, வெள்ளி ஆகிய கிழறம்களில 
இரு செக்கெ ெனா்க்ங்கற்ள செனாறலயின ெலதுபுைம் நிறுத்தவும், 
வசெவெனாய், வியனாழன, செனிககிழறம்களில செனாறலயின இ்டதுபுைம் 
இரு செக்கெ ெனா்க்ங்கற்ள நிறுத்துெதற்கும், தபனாககுெெத்துக 
்கனாெலர்்கற்ளகவ்கனாண்டு சீர்வசெய்யப்படடுள்்ளது.

தமலும், விககிெெனாண்டி முதல தஞசெனாவூர் ெறெ நனானகு 
ெழிச் செனாறல்கள் அறமக்க அெசு ஆறண பிைப்பிக்கப்படடு, 
்கடடுமனா்ப் பணி்கள் நற்டவபற்று ெருகினை். தபனாககுெெத்துப் 
பணி்கள் முடிவுற்ைதும் முழுெதுமனா்கப் தபனாககுெெத்து வநரிசெல 
தவிர்க்கப்படும்.

87—

ம்பனாக்குெெதது வநரி்றைத தவிர்ததல்

வினா எண் 43473—திரு. ோ. ்கார்ததிக்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

த்கனாயம்புத்தூர் மனாந்கெனாடசி, சித்தனாபுதூர் BPL செநதிப்பிலிருநது 
மின மயனா்ம் எஸ.என.ஆர். ்கலலூரி ெழியனா்க நெ இநதியனா 
வசெலலககூடிய செனாறலயில தபனாககுெெத்து வநரிசெறல செரிவசெய்ய 
அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

சித்தனாபுதூர் BPL செநதிப்பிலிருநது மின மயனா்ம் SNR ்கலலூரி 
ெறெ உள்்ள சுமனார் 1.5 கி.மீ. தனார் செனாறலயின இருபுைமும் வியனாபனாெ 
நிறுெ்ங்கள், ஆம்னி தபருநது அலுெல்கங்கள், பனார்செல செர்வீஸ 
நிறுெ்ங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதி்கள் நிறைநது ்கனாணப்படும் 
செனாறல எனறும், தமற்படி செனாறலயின இ்டதுபுைத்தில மினசெனாெ 
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எரியூடடும் மயனா்ம் (Electric Crematorium) அறமநதுள்்ளதனால, 
இநதச் செனாறலயில வபனாதுமக்களுககு இற்டயூைனா்க நிறுத்தப்படும் 
்க்ெ்க மற்றும் இலகுெ்க ெனா்க்ங்கள்மீது ெழககு்கள் பதிவு வசெய்தும், 
பனார்செல செர்வீஸ மற்றும் ஆம்னி தபருநது உரிறமயனா்ளர்்கற்ள 
அறழத்து, சீெனா் தபனாககுெெத்தின அெசியத்றத உணர்த்தி, 
தபனாககுெெத்திற்கு இற்டயூறு்கள் வசெய்யக கூ்டனாது எ்வும், ெனா்க் 
ஓடடுநர்்களுககுத் தக்க அறிவுறெ்கள் ெழஙகி எச்செரிக்கப்ப்ட 
தெண்டும் எ்வும் அறிவுறெ்கள் ெழங்கப்படடுள்்ள .் இச்செனாறலயில 
தபனாககுெெத்திற்கு இற்டயூைனா்க நிறுத்தப்படடிருநத ்க்ெ்க மற்றும் 
இலகுெ்க ெனா்க்ங்கள்மீது ்க்டநத ஆண்டு முதல ந்டப்பனாண்டு 
ெறெ Disobeying of Order–71, No Parking–114, Obstruction–269 
வமனாத்தம் 354 ெழககு்கள் பதிவு வசெய்து, அபெனாதம் விதிக்கப்படடு, 
ெனா்க் ஓடடுநர்்கள் எச்செரிக்கப்படடுள்்ள்ர். தற்தபனாது, தமற்படி 
செனாறலயின செநதிப்பனா் சின்செனாமி செனாறலயில நற்டவபற்றுெரும் 
உயர்மட்ட தமம்பனாலப் பணி்களுககுரிய ்கடடுமனா்ப் வபனாருட்கள், 
வபரிய அ்ளவிலனா் சிவமனட பலற்க்கள் ஆகியறெ செனாறலயின 
ஓெத்தில றெத்து, ்கடடுமனா்ப் பணி்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருெதனால ெனா்க்ப் தபனாககுெெத்திற்கு செற்று இற்டயூைனா்கதெ 
உள்்ளது. தமலும், தமற்படி உயர்மட்ட தமம்பனாலப் பணி நிறைவு 
வபற்ைபின இச்செனாறல ஆய்வு வசெய்யப்படடு, ததறெயனா் 
இ்டங்களில தபனாககுெெத்துககும், ெனா்க் ஓடடி்களுககும் எவவித 
இற்டயூறு்களும் ஏற்ப்டனாமல parking மற்றும் no parking அறிவிப்பு 
பலற்க்கள் ஆங்கனாஙத்க றெக்க ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு 
ெருகிைது.

தற்தபனாது, உதவி ஆய்ெனா்ளர் மற்றும் இெண்டு செக்கெ ெனா்க் 
தெனாநது ்கனாெலர்்கள் ஆகிதயனார் அடிக்கடி தமற்்கண்்ட பகுதிககு 
தெனாநது வசெனறு, தபனாககுெெத்திற்கு இற்டயூறு வசெய்பெர்்கள்மீது 
தமனாட்டனார் ெனா்க்ச் செட்டத்தினகீழ ெழககு்கள் பதிவு 
வசெய்ெதனமூலம், சீெனா் தபனாககுெெத்து நற்டவபறுெதற்கு 
முயற்சி்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகினை்.

88—

ம்பனாக்குெெதது வநரி்றை ்ரிவ்யதல்

வினா எண் 43488—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—
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மனாதெெத்தில உள் மற்றும் வெளிெட்டச் செனாறல்கள் செநதிககும் 
இ்டத்தில உள் இறணப்புச் செனாறலயில தபனாககுெெத்து வநரிசெறல 
செரிவசெய்ய அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

மனாதெெம் வதனாகுதி, உள் ெட்டச் செனாறல, மனாதெெம் 
சுற்றுெட்டச் செனாறலயில 8 செனாறல்கள் இறணகினை். இத்னால, 
சில செமயங்களில தபனாககுெெத்து வநரிசெல ஏற்படுகிைது. தமலும், 
மனாதெெம் சுற்றுெட்டப் பனாறத ெழியனா்கத்தனான ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் 
துறைமு்கத்திற்குச் வசெலகினை். இநத ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் ஒரு 
நனாளில நூற்றுக்கணககில வதனா்டர்நது ெருெதனாலும் தபனாககுெெத்து 
வநரிசெல ஏற்படுகிைது. ்க்டநத ஆண்டு ஆநதிெனா மற்றும் வதலுங்கனா்னா 
மனாநிலத்திற்குள் வசெலலும் தபருநது நிறலயம் மனாதெெம் சுற்றுெட்டப் 
பனாறதககு அருகில ஆெம்பிக்கப்படடு, வதலுங்கனா்னா மற்றும் 
ஆநதிெனாவிலிருநது வசெனற்ககு ெரும் தமற்படி தபருநது்கள் 
மனாதெெம் சுற்றுெட்டப் பனாறதககு அருகிலுள்்ள ஆநதிெனா 
தபருநது நிறலயத்திற்குள் ெநது வசெலகினை். தமலும், வெளி 
மனாநிலங்களிலிருநது ெரும் ெனா்க்ங்கள் அற்த்தும் மனாதெெம் 
சுற்றுெட்டப் பனாறத ெழியனா்கத்தனான த்கனாயம்தபடு மற்றும் மற்ை 
பகுதி்களுககுச் வசெலகினை். இத்னாலும், சில செமயங்களில 
தபனாககுெெத்து வநரிசெல ஏற்படுகினைது. இறதத் தவிர்ப்பதற்்கனா்க, 
தி்மும் ்கனாறல 6–00 மணி முதல இெவு 10–00 மணி ெறெ நனானகு 
தபனாககுெெத்து ்கனாெலர்்கள் சுழற்சி முறையில நியமிக்கப்படடு, 
தபனாககுெெத்றத சீர் வசெய்து ெருகினை்ர்.

2) தமலும், இெவு 10–00 மணிககுதமல மனாதெெம் சுற்று 
்கனாெல ெனா்க்த்திலுள்்ள சிைப்பு உதவி ஆய்ெனா்ளர் மற்றும் சுற்று 
்கனாெல ெனா்க்ம் ஓடடும் ்கனாெலர் ஆகிதயனார் தபனாககுெெத்து 
வநரிசெல ஏற்ப்டனாமல சீர் வசெய்து ெருகினை்ர். சில செமயம், 
தபனாககுெெத்து வநரிசெல ஏற்படும்தபனாது, மனாதெெம் ஆய்ெனா்ளர், 
தபனாககுெெத்து உதவி ஆய்ெனா்ளர் மற்றும் மனாதெெம் சுற்று ்கனாெல 
மற்றும் தபனாககுெெத்து ்கனாெலர்்கள் இறணநது தபனாககுெெத்து 
வநரிசெறல சீர்வசெய்து ெருகினைனார்்கள். வெளிெட்டச் செனாறல 
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M4 வசெஙகுனைம் தபனாககுெெத்து ்கனாெல நிறலய எலறலககுடபட்ட 
திருெள்ளூர் கூடடு செனாறலயில திருெள்ளூர் வசெலலும் செனாறல, 
வசெஙகுனைம் தபருநது நிறலயத்திற்குச் வசெலலும் செனாறல மற்றும் 
M.A. ந்கர் வசெலலும் செனாறல ஆகிய மூனறு செனாறல்கள் GNT 
ததசிய வநடுஞசெனாறலயில இறணகினை். வசெஙகுனைம் தபருநது 
நிறலயம் வசெலலும் Old GNT செனாறலயில வசெஙகுனைம் தபருநது 
நிறலயம், வசெஙகுனைம் ்கற்டத் வதரு அறமநதுள்்ளது. ஆ்கதெ, 
வசெஙகுனைத்றதச் சுற்றியுள்்ள பல கிெனாமங்களிலிருநது பணிககுச் 
வசெலெதற்கும், வசெஙகுனைம் ்கற்டத் வதரு வசெலெதற்கும் வபனாது 
மக்கள் அதி்க அ்ளவில இச்செனாறலறயப் பயனபடுத்தி ெருகினை்ர்.

3) தமலும், திருெள்ளூர் மனாெட்டம் வசெலலும் ்க்ெ்க 
ெனா்க்ங்கள் மற்றும் தபருநது்கள் இவெழியனா்கத்தனான வசெலகினை். 
இத்னால, சில செமயங்களில தபனாககுெெத்து வநரிசெல ஏற்படுகிைது. 
இறதத் தவிர்ப்பதற்்கனா்க, திருெள்ளூர் கூடடு செனாறலயில தி்மும் 
நனானகு தபனாககுெெத்துக ்கனாெலர்்கள் ்கனாறல 6–00 மணி முதல இெவு 
10–00 மணி ெறெ சுழற்சி முறையில தபனாககுெெத்றத சீர்வசெய்து 
ெருகினை்ர். தமலும், திருெள்ளூர் கூடடு செனாறலயில தற்தபனாது 
தனானியஙகி சிக்ல்கள் அறமக்கப்படடு பயனபனாடடில உள்்ள். 
அவெப்தபனாது ஏற்படும் தபனாககுெெத்து வநரிசெறலத் தவிர்க்க 
ஆய்ெனா்ளர், வசெஙகுனைம் தபனாககுெெத்து உதவி ஆய்ெனா்ளர்்கள் 
மற்றும் மனாதெெம் சுற்று ்கனாெல ெனா்க்ப் தபனாககுெெத்துக 
்கனாெலர்்கள் இறணநது உ்ட்டியனா்க தபனாககுெெத்றத சீர் வசெய்து 
ெருகினை்ர்.

89—

ம்பனாக்குெெதது ்பணிமற் சீெறமததல்

வினா எண் 45922—திரு. இ்ரா. இ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

தசெலம், ெனானசெனதபடற்டயில உள்்ள தமிழநனாடு அெசு 
தபனாககுெெத்துக ்கழ்கப் பணிமற்யில பெனாமரிப்புக கூ்டம், 
அலுெல்கம், கி்டஙகு ஆகிய பழுதற்டநதுள்்ள ்கட்ட்டங்கற்ளச் 
சீெறமக்க அெசு முனெருமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

தசெலம், தமிழநனாடு அெசு தபனாககுெெத்துக ்கழ்கத்தினகீழ 
இயஙகும் ெனானசெனதபடற்ட பணிமற்யில பெனாமரிப்புககூ்டம், 
அலுெல்கம், கி்டஙகு ஆகிய ்கட்ட்டங்களில சீெறமப்புப் பணி்கள் 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு, தற்தபனாது நலல நிறலயில இயஙகி ெருகிைது.

90—

சிக்்ல் ்ரிவ்யதல்

வினா எண் 46438—திரு. ைா. சுபபி்ரைணியன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) றசெதனாப்தபடற்ட வதனாகுதி, 171–ெது ெட்டத்தில தனா்டண்்டர் 
ந்கர் அருகில உள்்ள சிக்றல செரிவசெய்ய அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெனற் வபருந்கெ தபனாககுெெத்து 
தெ1 றசெதனாப்தபடற்ட ்கனாெல நிறலய எலறலககுடபட்ட 
அண்ணனாசெனாறல, தனா்டண்்டர் ந்கர் செநதிப்பில வமடதெனா இெயில 
பணி முடிவுற்ை நிறலயில, தற்தபனாது, 27–5–2019 முதல புதிய சிக்ல 
அறமக்கப்படடு, நலல முறையில இயஙகி ெருகிைது.

91—

சிற்றுநது இயக்குதல்

வினா எண் 48018—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—
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பூண்டி ஒனறியம், பூண்டி ெழியனா்க ததனாமூர் முதல ்கனாஞசிப்பனாடி, 
கூளூர், மனாவூர், ்க்்கம்மனாசெத்திெம் ெழியனா்க சிற்றுநது இயக்க அெசு 
முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

சிற்றுநது இயக்கம் தற்தபனாது மனாந்கர் பகுதி்களுககு மடடுதம 
அெசெனால வசெயலபடுத்தப்படடு ெருகினைது. புைந்கர் பகுதி்களுககு 
சிற்றுநது இயக்க அெசு முடிவு வசெய்யும்தபனாது, த்கனாெப்பட்ட 
ெழித்த்டங்களில சிற்றுநது இயககுெது குறித்து அெசு பரிசீலிககும்.

92—

ம்பனாக்குெெதது சீெறமததல்

வினா எண் 50136—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ்கச்தசெரி செனாறலயில 
தபனாககுெெத்றத சீெறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் ந்கரில ்கச்தசெரி செனாறலயில அெசு 
மனாெட்ட தறலறம மருத்துெமற், தீயறணப்புத் துறை அலுெல்கம், 
ஒருஙகிறணநத நீதிமனைம், அெசு பதிெனா்ளர் அலுெல்கம், ெருெனாய் 
த்கனாட்டனாடசியர் அலுெல்கம் ஆகிய முககிய அலுெல்கங்கள் 
உள்்ள். இத்னால, தெறல நனாட்களில அப்பகுதியில வபனாதுமக்கள் 
அலுெல்கங்களுககு ெருெதனாலும், மருத்துெமற்ககு தநனாயனாளி்கள் 
ெநது வசெலெதனாலும் தபனாககுெெத்து வநரிசெல ஏற்படுகிைது. இதற் 
செரி வசெய்ய செனாறலயில இரு ஓெங்களிலும் வெள்ற்ள நிை த்கனாடு்கள் 
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ெறெயப்படடு, இரு செக்கெ ெனா்க்ங்கள் தபனாககுெெத்திற்கு பனாதிப்பு 
எதுவும் இலலனாமல நிறுத்த எச்செரிகற்க பலற்க்கள் றெக்கப்படடு, 
ெனா்க் ஓடடி்களுககு உரிய அறிவுறெ ெழங்கப்படடுள்்ளது. 
தமலும், ்கனாறல, மனாறல இரு தெற்ள்களிலும் தபனாககுெெத்றத 
ஒழுஙகுபடுத்தவும், வநரிசெல இலலனாமல பனார்த்துகவ்கனாள்்ளவும் 
ந்டெடிகற்க எடுத்தி்ட தபனாககுெெத்து ்கனாெல ஆய்ெனா்ளர் மற்றும் 
உதவி ஆய்ெனா்ளருககு தக்க அறிவுறெ ெழங்கப்படடுள்்ளது.

93—

இெயில் நிறுததம் ஏற்்படுததுதல்

வினா எண் 51773—டாக்டர் �. ச்ரவைன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருப்பெஙகுனைத்தில இெயில நிறுத்தம் ஏற்படுத்த மத்திய 
அெறசெ மனாநில அெசு ெலியுறுத்துமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

மதுறெ மற்றும் விருதுந்கர் இெயில நிறலய செநதிப்புககிற்டதய 
மதுறெ இெயில நிறலயத்திலிருநது 6.68 கி.மீ. வதனாறலவில 
திருப்பெஙகுனைம் இெயில நிறலயம் அறமநதுள்்ளது. தமலும், 
இத்த்டத்தில 27 இறண அதிவிறெவு/விறெவு இெயில்கள் (13 
தி்செரி இெயில தசெறெ மற்றும் 14 தி்செரி அலலனாத இெயில 
தசெறெ) மற்றும் 7 இறண பயணி்கள் இெயில்கள் இயக்கப்படடு 
ெருகினை். அதில, ஓர் இறண விறெவு இெயில மற்றும் 7 இறண 
பயணி்கள் இெயில்கள் திருப்பெஙகுனைம் இெயில நிறலயத்தில 
நினறு வசெலகினை்.

94—

புதிய ந்கெப் ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 51898—திரு. க்க.வி. கச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) தபனாளூர் வதனாகுதி, துரிஞசிகுப்பம், வி்ளனாஙகுப்பம், 
்கலெனாசெல, இலுப்பகுணம் (்கனாலனி) ்கஸதம்பனாடி, ்க்ளம்பூர் ெழியனா்க 
ஆெணிககு புதிய ந்கெப் தபருநது இயக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) ஆெணி–துரிஞசிககுப்பம் (ெழி) ்க்ளம்பூர், 
்கஸதம்பனாடி, இலுப்பகுணம் (்கனாலனி), ்கலெனாசெல, வி்ளனாஙகுப்பம் 
ெழித்த்டத்தின நீ்ளம் 28 கிதலனா மீட்டர் ஆகும். இவெழித்த்டத்தில, 
வி்ளனாஙகுப்பம்–்கம்ம்நதல இற்டயில உள்்ள ஏரிக்கறெமீது 
வசெலலும் 1 கிதலனா மீட்டர் செனாறல குறுகிய அ்கலம் வ்கனாண்்ட 
செனாறலயனா்க உள்்ளதனால, ்க்ெ்க தபருநது இயக்க ெழிெற்க இலறல. 
தமலும், ஆெணி பணிமற்யிலிருநது ந்கெ ெழித்த்டம் ஏ6–மூலம், 
ஆெணி–வி்ளனாஙகுப்பத்திற்கு ்க்ளம்பூர், ்கஸதம்பனாடி, இலுப்பகுணம் 
(்கனாலனி), ்கலெனாசெல ெழியனா்க தி்செரி 6 நற்ட்களும், ஆெணி–
துரிஞசிகுப்பத்திற்கு ்க்ளம்பூர், ெ்டபனாதிமங்கலம், த்களூர் ெழியனா்க 
தி்செரி 6 நற்ட்களும், ்க்ளம்பூர், ்கஸதம்பனாடி, இலுப்பகுணம் 
(்கனாலனி), த்களூர் ெழியனா்க ஆெணி–துரிஞசிகுப்பத்திற்கு தி்செரி 
2 நற்ட்களும் இயக்கப்படடு ெருகினை். இதனமூலம், அற்த்து 
கிெனாமங்களும் பகுதி ெனாரியனா்க தபருநது ெசெதி வபற்றுள்்ள்.

95—

சுற்றுச சுெர் அறமததல்

வினா எண் 27920—டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: மனாண்புமிகு 
இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெய்யூர் வதனாகுதி, திருக்கழுகுனைம் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
சூெனாடிமங்கலம், அருள்மிகு தெம்புலியம்மன திருகத்கனாயில 
கு்ளத்திற்கு சுற்றுச் சுெர் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனாஞசிபுெம் மனாெட்டம், வசெங்கலபடடு 
ெட்டம், சூெனாடிமங்கலம் கிெனாமம், அருள்மிகு தெம்புலியம்மன 
திருகத்கனாயில, இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறையின 
்கடடுப்பனாடடில இலலனாத திருகத்கனாயிலனாகும். தமலும், திருககு்ளம் 
ெருெனாய்த் துறை ஆெணங்களினபடி குடற்ட எ் குறிப்பி்டப்படடு, 
செர்க்கனார் புைம்தபனாககு எ் ெற்கப்படுத்தப்படடுள்்ளது. எ்தெ, 
இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறைமூலம் இககு்ளத்திற்கு 
சுற்றுச் சுெர் அறமத்தி்ட ெழிெற்க இலறல.

96—

அன்தனா்க் கூ்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 35827—திரு. தச. ்ராகேஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கருங்கல கூட்டனாலமூடு ~்கண்்டன செனாஸதனா பத்ெ்கனாளி 
இசெககி அம்மன திருகத்கனாயிலுககு அன்தனா்க கூ்டம் ்கட்ட 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், வி்ளெஙத்கனாடு 
ெட்டம், கூ்னாலுமூடு, அருள்மிகு ்கண்்டன செனாஸதனா திருகத்கனாயில 
எனபது திருகத்கனாயிலின வபயெனாகும். கூட்டனாலமூடு ~்கண்்டன 
செனாஸதனா பத்ெ்கனாளி இசெககி அம்மன திருகத்கனாயில எனை வபயரில 
திருகத்கனாயில இலறல. இத்திருகத்கனாயிலில அன்தனா்த் 
திட்டம் வசெயலபடுத்த தபனாதிய நிதி மற்றும் இ்டெசெதி இலறல. 
தமலும், அன்தனா்ம் ெழஙகுெதற்கு உபயதனாெர்்கள் எெரும் 
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முனெெவிலறல. எ்தெ, இத்திருகத்கனாயிலில அன்தனா்த் 
திட்டம் நற்டமுறைப்படுத்துெதற்்கனா் செனாத்தியககூறு்கள் இலறல 
எனபதனால, அன்தனா்ககூ்டம் ்கடடுெதற்்கனா் அெசியம் 
எழவிலறல.

97—

்னாதிச ்னானறிதழ ெழஙகுதல்

வினா எண் 10759—திரு. அ. ்ராமு: மனாண்புமிகு 
பிற்படுத்தப்படத்டனார் மற்றும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) நீலகிரி மனாெட்டத்தில ெசிககும் ஈழுெனா, தீயனா செமுதனாய 
மக்களுககு செனாதிச் செனானறிதழ ெழஙகி்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்�டுதெப�டகடார் ைற்றும் 
சிறு�ானமையினர் ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு மனாநிலத்தில “ஈழுெனா’’ ெகுப்பு 
்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்திலும், திருவநலதெலி மனாெட்டத்தில, 
வசெஙத்கனாடற்ட ெட்டத்திலும் பிற்படுத்தப்பட்ட ெகுப்பனா்க 
(BC) (ெரிறசெ எண் 23) ெற்கப்படுத்தப்படடுள்்ளது. வமனாழிெனாரி 
மனாநிலங்கள் அறமக்கப்பட்டதபனாது, ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டமும், 
திருவநலதெலி மனாெட்டத்றதச் தசெர்நத வசெஙத்கனாடற்ட 
ெட்டமும், திருெனாஙகூர்–வ்கனாச்சி செமஸதனா்த்திலிருநது 
பிரிக்கப்படடு தமிழநனாடடு்டன தசெர்க்கப்பட்ட். திருெனாஙகூர்–
வ்கனாச்சி செமஸதனா்த்தில செலுற்க்கள் வபற்று ெநத செனாதி்களுககு 
தமிழநனாடடிலும் அச்செலுற்க்கள் ெழங்க முடிவு வசெய்யப்பட்டது. 
மனாநிலத்தின இதெ பகுதி்களில (நீலகிரி மனாெட்டம் உடப்ட) ஈழுெனா 
ெகுப்பு முனத்றிய ெகுப்பனா்கக ்கருதப்படுகிைது. தமிழநனாடடில 
தீயனா ெகுப்பு பிற்படுத்தப்பட்ட ெகுப்பி்ர் படடியலில 
இ்டம்வபைவிலறல.

மண்்டல குழு ெழககு்களில 1992–ல தீர்ப்பிற் ெழஙகிய 
உச்செ நீதிமனைம் பிைப்பித்த ்கட்டற்ளககிணங்க, எநதவெனாரு 
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ெகுப்பிற்யும் பிற்படுத்தப்படத்டனார்/மி்கப் பிற்படுத்தப்படத்டனார் 
படடியலில தசெர்ப்பது அலலது நீககுெது குறித்த 
த்கனாரிகற்கயிற்ப் பரிசீலித்து அெசுககுப் பரிநதுறெ ெழங்க, 
“தமிழநனாடு பிற்படுத்தப்படத்டனார் ஆறணயம்” எனை நிெநதெ 
அறமப்பு 1993 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்படடு, வசெயலபடடு 
ெருகிைது. தமிழநனாடு பிற்படுத்தப்படத்டனார் ஆறணயம் செனாதிெனாரி 
்கணகவ்கடுப்புககுப் பின்தெ இது குறித்து பரிசீலிக்க இயலும் எனறு  
்கருத்து வதரிவித்துள்்ளது. தமலும், இப்வபனாருண்றம குறித்து  
திரு. V.M. வெயெனாஜ் எனபெெனால வதனா்டெப்பட்ட W.P.No. 
42888/2016 ெழககு ஒனறு உயர் நீதிமனைத்தில நிலுறெயில உள்்ளது.

98—

ஆழதுறளக் கிைறு அறமததல்

வினா எண் 28803—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
பிற்படுத்தப்படத்டனார் மற்றும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெஞசி வதனாகுதி, அ்நதபுெம் தபரூர் மி்கப் 
பிற்படுத்தப்படத்டனார் நல மனாணவியர் விடுதியில புதிய ஆழதுற்ளக 
கிணறு, மின தமனாட்டனார் அறமக்கவும், மின இறணப்பு்கற்ள 
பழுதுபனார்க்கவும், முதல த்ளத்தில தறெயில ற்டலஸ அறமக்கவும் 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்�டுதெப�டகடார் ைற்றும் 
சிறு�ானமையினர் ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) விழுப்புெம் மனாெட்டம், வசெஞசி வதனாகுதி, 
அ்நதபுெம் தபரூர் மி்கப் பிற்படுத்தப்படத்டனார் நல மனாணவியர் 
விடுதிககு ஆழதுற்ளக கிணறு, மின தமனாட்டனார், முதல த்ளத்தில 
ற்டலஸ அறமப்பது, மின இறணப்பு்கற்ள பழுதுபனார்ப்பது ஆகிய 
பணி்கற்ள தமற்வ்கனாள்்ள 2019–2020 ஆம் நிதியனாண்டில ரூ.10.25 
இலடசெம் நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடுள்்ளது.
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விடுதி்கள் ்கடடுதல்

வினா எண் 51926—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
பிற்படுத்தப்படத்டனார் மற்றும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) சிறுபனானறமயி்ருகவ்க் தனியனா்க விடுதி்கள் ்கட்ட 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்�டுதெப�டகடார் ைற்றும் 
சிறு�ானமையினர் ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) இத்துறையினகீழ இயஙகும் 1,348 
பிற்படுத்தப்படத்டனார், மி்கப் பிற்படுத்தப்படத்டனார், சீர்மெபி்ர் 
மற்றும் சிறுபனானறமயி்ர் நல விடுதி்களுள், 16 விடுதி்கள் 
சிறுபனானறமயி்ர் நல விடுதி்கள் ஆகும். இெற்றில, 10 விடுதி்கள் 
அெசு வசெனாநதக ்கட்ட்டத்தில இயஙகி ெருகினை். 2 விடுதி்களுககு 
வசெனாநதக ்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசெனாறண வெளியி்டப்படடுள்்ள். 
எஞசியுள்்ள 4 விடுதி்களுககு வசெனாநதக ்கட்ட்டம் ்கட்ட ந்டெடிகற்க 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது.

100—

மு்கனாம்்கள் அறமததல்

வினா எண் 52647—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
பிற்படுத்தப்படத்டனார் மற்றும் சிறுபனானறமயி்ர் நலத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) அற்த்து ெட்டங்களிலும் இலெசெ செட்டப் பணி்கள் 
குழுக்கள் (Taluk Legal Service Committee) மூலமனா்க 
வெளிநனாடு்களுககு தெறலகவ்க் அறழத்துச் வசெலலப்படடு, 
தமனாசெடி வசெய்யப்பட்டெர்்களுககு செட்ட உதவி அளித்திடும் 
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ெற்கயில, வெளிநனாடுெனாழ தமிழர் ஆறணயெ்கம் மூலமனா்க 
மு்கனாம்்கள் அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்�டுதெப�டகடார் ைற்றும் 
சிறு�ானமையினர் ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) வெளிநனாடு்களுககு தெறலககுச் 
வசெலபெர்்களுககு தெறலககுச் வசெலலும்முன பினபற்ை 
தெண்டிய நற்டமுறை்கள் குறித்து தமிழநனாடு முழுெதும் 400 
முனபயண புத்தனாக்கப் பயிற்சி பயிலெஙகு்கள் ந்டத்தி்ட ஏற்பனாடு 
வசெய்யப்படடுள்்ளது. மனாெட்ட நிருெனா்கம்மூலம் பயிற்சி ந்டத்த 
அெசெனாறண வபைப்படடு, பயிற்சி பயிலெஙகு்கள் ந்டத்தி்ட 
ந்டெடிகற்க்கள் எடுக்கப்படடு ெருகினை். ஏற்வ்க்தெ, 
குறும்ப்டங்கள் எடுக்கப்படடு, அெசு த்கபிள் ெழியனா்க 
திறெயி்டப்படடும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படடுள்்ளது. 
வெளிநனாடு்களுககு தெறலககுச் வசெலதெனார் அநநனாடடின செட்ட 
திட்டங்கள், தெறலயின தனறம, மு்கெர் குறித்த விெெங்கள் 
அறிநதி்ட ஏதுெனா்க இத்துறையினகீழ மனாெட்டநததனாறும் 
இயஙகிெரும் இ்டம் வபயர்நததனார் ெ்ள றமயம் (Kshetriya Pravasi 
Sahayata Kendra) மூலம் அெர்்க்ளது செநதத்கங்கற்ள நிெர்த்தி 
வசெய்து வ்கனாள்்ளவும் ெழிெற்க வசெய்யப்படடுள்்ளது.

இது தவிெ, வெளிநனாடு்களுககு தெறலக்கனா்க அறழத்துச் 
வசெலலப்படடு, அஙகு பலதெறு ்கனாெணங்களுக்கனா்க துனபுறும் 
தமிழர்்கற்ள அநநனாடு்களில உள்்ள இநதிய தூதெ்கம் மற்றும் 
மத்திய/மனாநில அெசின உதவியு்டன தனாய்கம் அறழத்துெெவும் 
தகுநத ந்டெடிகற்க்கள் இத்துறைமூலம் எடுக்கப்படடு ெருகினை். 
தமலும், வெளிநனாடு்களில துனபுறும் தமிழர்்களுககு செட்டரீதியனா்க 
உதவிடுமனாறு தூதெ்கங்களி்டம் பரிநதுறெ வசெய்யப்படுகிைது.
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்படடியல்–5

1—

்முதனாயக்கூ்டம் சீெறமததல்

வினா எண் 53401—திரு. அ. ேட்ராேன: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) பலல்டம் வதனாகுதி, திருப்பூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
முதலிபனாற்ளயம் ஊெனாடசியில தமிழநனாடு வீடடு ெசெதி 
ெனாரியத்தினமூலம் ்கட்டப்படடு பழுதற்டநதுள்்ள செமுதனாயக 
கூ்டத்றத சீெறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம், துமை முெலமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) பலல்டம் வதனாகுதி, திருப்பூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், முதலிபனாற்ளயம் ஊெனாடசியில செமுதனாயககூ்டம் 1997 
ஆம் ெரு்டம் ்கட்டப்படடு, தபனாதிய த்கடபு இலலனாத ்கனாெணத்தனால 
விற்பற்க்கனா்கதெனா அலலது ெனா்டற்கக்கனா்கதெனா ஒதுககீடு 
வசெய்யப்ப்டனாமல பழுதற்டநதுவிட்டது. தற்தபனாது, 8,339 மற்்கள் 
தெறணமுறை திட்டத்தினமூலம் விற்்கப்படடு, குடியிருப்பு்கள் 
அதி்கமனா்க இருககினை ்கனாெணத்தனால செமுதனாயககூ்டம் தெண்டி 
தபனாதிய த்கடபு இருககும் எ் எதிர்பனார்க்கப்படுகிைது. 
செமுதனாயககூ்ட ்கட்ட்டத்தின தற்தபனாறதய நிறலறய ்கருத்தில 
வ்கனாண்டு, சிைப்பு பழுதுபனார்ககும் பணிறய தமற்வ்கனாண்டு, 
செமுதனாயககூ்டத்றத பயனபனாடடிற்குக வ்கனாண்டு ெெ தபனாதிய 
ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படும்.

2—

அடுக்குமனாடிக் குடியிருப்பு்கள் ்கடடுதல்

வினா எண் 56149—திரு. அ. ேல்லெம்பி: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் ந்கெனாடசிப் பகுதியில 
தமிழநனாடு வீடடு ெசெதி ெனாரியம் மூலமனா்க அடுககுமனாடிக 
குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம், துமை முெலமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் ந்கெனாடசிப் 
பகுதியில அடுககுமனாடிக குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட வீடடு ெசெதி ெனாரியம் 
ெசெம் நிலங்கள் ஏதும் இலலனாததனால, திட்டத்றத வசெயலபடுத்த 
இயலனாத நிறல உள்்ளது. 

3—

அெசு ஊழியர்்களுக்கு குடியிருப்பு்கள் ்கடடுதல்

வினா எண் 56916—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில அெசு ஊழியர்்களுககு 
தமிழநனாடு வீடடு ெசெதி ெனாரியத்தினமூலம் குடியிருப்பு்கள் ்கடடிக 
வ்கனாடுக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம், துமை முெலமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில ஏற்வ்க்தெ 
210 அெசு ஊழியர் ெனா்டற்கக குடியிருப்பு்கள் தக்கறல, த்கனாணம், 
ெலலனகுமனாெவிற்ள பகுதி்களில ்கட்டப்படடுள்்ள். அெசு 
அலுெலர்்களுக்கனா் அடுககுமனாடி ெனா்டற்கக குடியிருப்பு்கள், 
மனாெட்ட தறலந்கெங்கள் மற்றும் ெருெனாய் த்கனாட்டனாடசியர் 
தறலறமயி்டமனா்க உள்்ள ந்கெங்களில மடடும் ்கட்டப்படுகினை். 
ஒவவெனாரு மனாெட்டத்திலும் கூடுதல குடியிருப்பு்கள் மற்றும் 
ெட்ட தறலந்கெங்களில கூடுதல குடியிருப்பு்கள் ்கடடுெதற்்கனா் 
பிதெெறண, அெசு நிலங்கள் ற்கெசெம் இருப்பின, அநதநத மனாெட்ட 
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ஆடசித் தறலெர்்கள் பரிநதுறெயு்டன வபைப்படும்தபனாது கூடுதல 
குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும். 

4—

்பள்ளிக்கூ்டததிற்கு அடிப்்பற்ட ெ்தி்கள் வ்யதல்

வினா எண் 51527—டாக்டர் �. ச்ரவைன: மனாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருப்பெஙகுனைம் அெசு தமலநிறலப் பள்ளிககு ்கழிப்பறை 
மற்றும் தண்ணீர் ெசெதி வசெய்யவும், சுற்றுச்சுெறெ உயர்த்தவும் 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

மதுறெ மனாெட்டம், திருப்பெஙகுனைத்தில உள்்ள அெசு 
தமலநிறலப் பள்ளியில 552 மனாணெ/மனாணவியர்்கள் பயினறு 
ெருகினை்ர். இப்பள்ளியில மனாணெ/மனாணவியர்்களுககு எ் 
தனித்தனியனா்க 2 ்கழிெறை்களும், 300 மீட்டர் சுற்றுச்சுெரும், 
மனாந்கெனாடசிமூலம் குடிநீர் ெசெதியும் வசெய்யப்படடுள்்ள். தற்தபனாது, 
மனாணெர்்களின எண்ணிகற்ககத்கற்ப தபனாதுமனா் ்கழிப்பறை 
மற்றும் தண்ணீர் ெசெதி வசெய்யப்படடுள்்ள். ஆ்கதெ, தமற்்கனாண் 
பள்ளிககு சுற்றுச்சுெர் அறமக்க, கூடுதல ்கழிப்பறை மற்றும் குடிநீர் 
ெசெதி ஏற்படுத்த அெசியம் எழவிலறல.

5—

நூை்கம் சீெறமததல்

வினா எண் 53383—திருைதி மு. சந்தி்ரபி்ர�ா: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ~வி லலிபுத்தூர் வதனாகுதி, ெத்திெனாயிருப்பு ஒனறியம், 
குனனூரில உள்்ள நூல்கத்றதச் சீெறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) விருதுந்கர் மனாெட்டம், ~வி லலிபுத்தூர் 
வதனாகுதி, ெத்திெனாயிருப்பு ஒனறியம், குனனூர் கிற்ள நூல்கத்திற்கு 
குனனூர் பஞசெனாயத்தி்டமிருநது 1,045 செதுெடி பெப்ப்ளவில 
்கட்டப்பட்ட ்கட்ட்டத்து்டன தசெர்த்து, 1,858.5 செதுெடி வ்கனாண்்ட 
்கனாலிமற் 2000 ஆம் ஆண்டில வபைப்படடு, அக்கட்ட்டத்தில 
தமற்படி நூல்கம் வசெயலபடடு ெருகினைது. அம்மனாெட்ட நூல்க 
ஆறணக குழுவில தபனாதுமனா் நிதி ஆதனாெம் இலலனாததனால, தமற்படி 
நூல்கக ்கட்ட்டத்றத சீெறமக்க தற்தபனாது ெழிெற்கயிலறல.

6—

நூை்கங்களுக்கு ்கட்ட்டம்

வினா எண் 55207—திரு. சிவ.வீ. தையயோென: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ஆலஙகுடி வதனாகுதி, திருெெஙகு்ளம் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
குப்பககுடி ஊெனாடசி, குப்பககுடி கிெனாமம் மற்றும் தெப்பஙகுடி 
ஊெனாடசி, தெப்பஙகுடி கிெனாமம் ஆகிய பகுதி்களில புதிய நூல்கக 
்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) புதுகத்கனாடற்ட மனாெட்டம், ஆலஙகுடி 
வதனாகுதி, திருெெஙகு்ளம் ஊெனாடசி ஒனறியம், குப்பககுடி ஊெனாடசி, 
குப்பககுடி கிெனாமத்தில வசெயலபடும் ஊர்ப்புை நூல்கம் ஊெ்க 
ெ்ளர்ச்சித் துறைககுச் வசெனாநதமனா் ம்களிர் சுய உதவிக குழுக 
்கட்ட்டத்தில (ெனா்டற்கயிலலனா) இலெசெமனா்க வசெயலபடடு ெருகிைது. 
இவவூர்ப்புை நூல்கத்திற்கு ்கனாலிமற் ஏதும் கிற்டக்கப்வபைனாததனால, 
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வசெனாநதக ்கட்ட்டம் ்கட்ட தற்தபனாது ெழிெற்க இலறல. தமலும், 
தெப்பஙகுடி ஊெனாடசி, தெப்பஙகுடி கிெனாமத்தில வபனாது நூல்கத் 
துறை செனார்நத நூல்கம் ஏதும் வசெயலப்டனாததனால, தமற்படி கிெனாமத்தில 
நூல்கக ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்்கனா் அெசியம் எழவிலறல.

7—

நூை்கங்களுக்கு ்கட்ட்டம்

வினா எண் 56979—திரு. ெ. ைகனா ெங்க்ராஜ்: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு 
தமம்பனாடடுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

பத்மநனாபபுெம் வதனாகுதி, திக்கணஙத்கனாடு ஊெனாடசிககுடபட்ட 
கிெனாமப் பகுதியில உள்்ள நூல்கங்களுககு நவீ் ெசெதி்களு்டனகூடிய 
புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், பத்மநனாபபுெம் வதனாகுதி, 
திக்கணஙத்கனாடு ஊெனாடசிககுடபட்ட கிெனாமப் பகுதியில 
திக்கணஙத்கனாடு, கிெனாமம் மற்றும் ஒருமனாவிற்ள ஆகிய ஊர்்களில 
ஊர்ப்புை நூல்கங்கள் அவவூெனாடசி ஒனறியத்தனால ெழங்கப்பட்ட 
ெனா்டற்கயிலலனா இலெசெக ்கட்ட்டங்களில வசெயலபடடு ெருகினை். 
இலெசெக ்கட்ட்டங்களில வசெயலபடடுெரும் தமற்வசெனான் மூனறு 
நூல்கங்களுககு ்கனாலிமற் ஏதுமிலறல. எ்தெ, தமற்கூறிய 
நூல்கங்களுககு நவீ் ெசெதி்களு்டனகூடிய புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
தற்தபனாது ெழிெற்கயிலறல.

8—

நூை்கததிற்கு ்கட்ட்டம்

வினா எண் 56980—திரு. ெ. ைகனா ெங்க்ராஜ்: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு 
தமம்பனாடடுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—
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பத்மநனாபபுெம் வதனாகுதி, திக்கணஙத்கனாடு ஊெனாடசி, 
திக்கணஙத்கனாடு பகுதியில உள்்ள நூல்கத்திற்கு நவீ் 
ெசெதி்களு்டனகூடிய புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், பத்மநனாபபுெம் வதனாகுதி, 
திக்கணஙத்கனாடு ஊெனாடசி, திக்கணஙத்கனாடு ஊர்ப்புை நூல்கம் 
27–6–2008 முதல அவவூெனாடசி ஒனறியத்தனால ெழங்கப்பட்ட 
ெனா்டற்கயிலலனா இலெசெக ்கட்ட்டத்தில வசெயலபடடு 
ெருகினைது. இநநூல்கத்திற்கு ்கனாலிமற் ஏதுமிலலனாத நிறலயில, 
நவீ் ெசெதி்களு்டனகூடிய புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட தற்தபனாது 
ெழிெற்கயிலறல.

9—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59336—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஒனறியம், 
ஆடுதுறை, திருவிற்டமருதூர், திருபுெ்ம், திருப்ப்நதனாள், 
தெப்பத்தூர் ஆகிய தபரூெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஒனறியம், ஆடுதுறை, திருவிற்டமருதூர், 
திருபுெ்ம், திருப்ப்நதனாள் மற்றும் தெப்பத்தூர் ஆகிய 
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தபரூெனாடசி்களில கிற்ள நூல்கங்கள் வசெயலபடடு ெருகினை். 
எ்தெ, அப்பகுதி்களில நூல்கம் அறமககும் அெசியம் எழவிலறல.

10—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59341—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஒனறியம், 
அறணக்கறெ, அணககுடி, அம்மனகுடி, ஆெணியனாபுெம், ஆெலூர், 
இலநதுறை ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஒனறியம், அறணக்கறெ ஊெனாடசியில 
17–11–2003 முதல மற்றும் அம்மனகுடி ஊெனாடசியில 21–5–2011 
முதல ஊர்ப்புை நூல்கங்கள் வசெயலபடடு ெருகினை். தமலும், 
தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் 
ஒனறியத்திற்குடபட்ட அணககுடி, ஆெணியனாபுெம், ஆெலூர் 
மற்றும் இலநதுறை ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் 
ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, 
அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

11—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59361—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், வ்கனாண்்டசெமுத்திெம், த்கனாடடூர், வசெருகுடி ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
வ்கனாண்்டசெமுத்திெம், த்கனாடடூர், வசெருகுடி ஆகிய ஊெனாடசி்களில 
நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி 
வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் 
அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

12—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59368—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், சூரிய்னார்த்கனாவில, வசெம்மஙகுடி, திருச்தசெறை ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
சூரிய்னார்த்கனாவில, வசெம்மஙகுடி, திருச்தசெறை ஆகிய ஊெனாடசி்களில 
நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி 
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வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் 
அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

13—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59377—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், சிக்கலநனாயக்கனதபடற்ட, துகிலி, திருகத்கனாடிக்கனாெல 
ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
சிக்கலநனாயக்கனதபடற்ட, துகிலி, திருகத்கனாடிக்கனாெல ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

14—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59384—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், திருதலனாககி, திருெள்ளியஙகுடி, திருமனாநதுறை ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
திருதலனாககி, திருெள்ளியஙகுடி, திருமனாநதுறை ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

15—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59387—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், நனா்கெசெனதபடற்ட, நனாச்சியனார்த்கனாவில, பருத்திககுடி, 
பருத்திச்தசெரி ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
நனாச்சியனார்த்கனாவிலில 7–10–1962 முதல கிற்ள நூல்கம் 
வசெயலபடடு ெருகிைது. தமலும், திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியத்திற்குடபட்ட நனா்கெசெனதபடற்ட, பருத்திககுடி, 
பருத்திச்தசெரி ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் 
ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, 
அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.
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நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59391—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், பவுண்்டரீ்கபுெம், S. புதூர், புத்த்கெம், வபெப்படி, 
மஞசெமலலி ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், பவுண்்டரீ்கபுெம், 
S. புதூர், புத்த்கெம், வபெப்படி, மஞசெமலலி ஆகிய ஊெனாடசி்களில 
நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி 
வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் 
அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

17—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59396—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், மலலபுெம், மனாஙகுடி, மனாத்தூர், விலலியெெம்பல, 
விட்டலூர் ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், மலலபுெம், 
மனாஙகுடி, மனாத்தூர், விலலியெெம்பல, விட்டலூர் ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

18—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59401—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், தெலூர், நரிககுடி, மணலூர், மணிககுடி ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
தெலூர், நரிககுடி, மணலூர், மணிககுடி ஆகிய ஊெனாடசி்களில 
நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி 
வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் 
அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.
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நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59405—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், ம்கனாெனாெபுெம், முள்ளுககுடி, தமலசூரியமூறல ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருப்ப்நதனாள் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட 
ம்கனாெனாெபுெம், முள்ளுககுடி, தமலசூரியமூறல ஆகிய 
ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

20—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59408—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், தமறலயூர், ெண்ணஙகுடி, ெண்டுெனாஞதசெரி, விலஙகுடி, 
விசெலூர் ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், தமறலயூர், 
ெண்ணககுடி (ெண்ணஙகுடி எனபதற்குப் பதிலனா்க ெண்ணககுடி 
எனை ஊர் உள்்ளது), ெண்டுெனாஞதசெரி, விலஙகுடி, விசெலூர் 
ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் ததறெயனா் 
நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, அப்பகுதி்களில 
தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.

21—

நூை்கங்கள் அறமததல்

வினா எண் 59413—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர் நலன மற்றும் விற்ளயனாடடு தமம்பனாடடுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், ம்கனாெனாெபுெம், மனா்ம்பனாடி ஆகிய ஊெனாடசி்களில 
நூல்கம் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன, �ளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் ேலன ைற்றும் விம்ளயாடடு கைம்�ாடடுத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், திருவிற்டமருதூர் 
வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஊெனாடசி ஒனறியம், ம்கனாெனாெபுெம், 
மனா்ம்பனாடி ஆகிய ஊெனாடசி்களில நூல்கம் அறமப்பதற்குத் 
ததறெயனா் நிபநதற்்கள் பூர்த்தி வசெய்யப்ப்டனாத நிறலயில, 
அப்பகுதி்களில தற்தபனாது நூல்கம் அறமக்க ெழிெற்கயிலறல.
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22—

நியனாய விறைக் ்கற்டறய இயக்குதல்

வினா எண் 50891—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ஒனறியம், 
வி்ளநத்கண்்டம் கூடடுைவு நியனாய விறலக ்கற்டறய வதனா்டர்நது 
இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் 
ஒனறியத்திற்குடபட்ட அத்தியூர் முழுதநெ நியனாய விறலக ்கற்ட 
719 குடும்ப அடற்ட்களு்டன திங்கள், புதன மற்றும் வெள்ளி 
ஆகிய நனாட்களில வதனா்டர்நது இயஙகி ெருகிைது. இதன பகுதி 
தநெக ்கற்டயனா் வி்ளநத்கண்்டம் நியனாய விறலக ்கற்ட 635 
குடும்ப அடற்ட்களு்டன வசெவெனாய், வியனாழன மற்றும் செனி ஆகிய 
நனாட்களில இயஙகி ெருகிைது. எ்தெ, வி்ளநத்கண்்டம் கூடடுைவு 
நியனாய விறலக ்கற்ட வதனா்டர்நது பகுதி தநெ நியனாய விறலக 
்கற்டயனா்க வசெயலபடடு ெருகிைது.

23—

கூடடுைவுச ்ங்கக் ்கட்ட்டததிற்கு சுற்றுச சுெர்

வினா எண் 53977—திரு. மு.த�. கிரி: மனாண்புமிகு கூடடுைவுத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெங்கம் வதனாகுதி, வசெங்கம் CMS கூடடுைவுச் செங்கக 
்கட்ட்டத்திற்கு சுற்றுச் சுெர் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெங்கம் வதனாகுதி, வசெங்கம் தெ்ளனாண்றம 
உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவு விற்பற்ச் செங்கக ்கட்ட்டத்திற்கு 
சுற்றுச் சுெர் ்கடடுெதற்கு ஒருஙகிறணநத கூடடுைவு ெ்ளர்ச்சித் 
திட்டத்தினகீழ ரூ.30.00 இலடசெம் நிதியுதவி த்கனாரி முனவமனாழிவு 
அளிக்கப்படடுள்்ளது. நிதியுதவி வபற்று, வசெங்கம் தெ்ளனாண்றம 
உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவு விற்பற்ச் செங்கக ்கட்ட்டத்திற் 
சுற்றி சுற்றுச் சுெர் அறமக்க உரிய ந்டெடி்கற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படும்.

24—

மீ்ெர் குடியிருப்பு்கள் ்பெனாமரிததல்

வினா எண் 7386—திருைதி பி. கீொ ஜீவன: மனாண்புமிகு மீன 
ெ்ளம் மற்றும் பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

மீ்ெர்்களுககு அெசுத் துறையினமூலம் ்கடடிக வ்கனாடுக்கப்பட்ட 
வீடு்கற்ள பெனாமரிப்பு வசெய்ய அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

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

மீ்ெர்்களின ெனாழெனாதனாெம் மற்றும் வபனாரு்ளனாதனாெ நிறலறயக 
்கருத்தில வ்கனாண்டு, மீன ெ்ளத் துறையினமூலம் ்க்டல மற்றும் 
உள்நனாடடு மீ்ெர்்களுககு ம. சிங்கனாெதெலர் மீ்ெர் இலெசெ 
வீடடு ெசெதித் திட்டத்தினகீழ, தூத்துககுடி மனாெட்டத்றதச் செனார்நத 
மீ்ெக கிெனாமங்களில, [திதெஸபுெம் (131), தருறெககு்ளம் (13), 
லூர்தம்மனாள்புெம் (11), சிஙகித்துறை (20) மற்றும் தூத்துககுடி வதற்கு 
(60)] ஆ்க வமனாத்தம் 235 வீடு்கள் 2001–2002 ஆம் ஆண்டு்களில 
்கடடி ெழங்கப்படடுள்்ள்.

தமலும், இத்திட்டத்தினகீழ ்கடடி ெழங்கப்படும் 
வீடு்களில ஏததனும் பழுது்கத்ளனா, பெனாமரிப்தபனா தமற்வ்கனாள்்ள 
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தெண்டியிருப்பின, அதற் பய்னாளி த்து வசெனாநத வசெலவில 
பெனாமரித்துகவ்கனாள்்ள தெண்டும் எனை நிபநதற்யின 
அடிப்பற்டயிதலதய இத்திட்டத்தினகீழ வீடு்கள் ்கடடி 
ெழங்கப்படடுள்்ள் எனபதனால, மீ்ெர்்களுககு அெசுத் 
துறையினமூலம் ்கடடிக வ்கனாடுக்கப்பட்ட வீடு்கற்ள பெனாமரிப்பு 
வசெய்து ெழஙகி்ட திட்டம் ஏதும் தற்தபனாது அெசெனால 
வசெயலபடுத்தப்ப்டவிலறல.

25—

மீன விற்்பற் வ்யயுமி்டதறத சீெறமததல்

வினா எண் 51497—திரு. தச. ்ராகேஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
மீன ெ்ளம் மற்றும் பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கிள்ளியூர் வதனாகுதி, நீதெனாடி குடியிருப்புப் பகுதியில 
தசெதமற்டநதுள்்ள மீன விற்பற் வசெய்யும் இ்டத்றத சீெறமக்க 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், கிள்ளியூர் 
செட்டமனைத் வதனாகுதிககுடபட்ட நீதெனாடி மீ்ெக குடியிருப்புப் 
பகுதியில வ்கனாலலஙத்கனாடு தபரூெனாடசியனால 2006 ஆம் ஆண்டு 
அறமக்கப்பட்ட மீன விற்பற்த் த்ளம், 2014 ஆம் ஆண்டு நீதெனாடி 
கிெனாமத்தனாெனால விரிெனாக்கம் வசெய்யப்பட்டது. தற்தபனாது இநத 
மீன விற்பற்த் த்ளம் ்க்டலரிப்பி்னால தசெதமற்டநதுள்்ளதனால, 
அதற் சீெறமப்பு வசெய்தி்ட, ்கனனியனாகுமரி, மீனபிடித் துறைமு்கத் 
திட்டக த்கனாட்டம்மூலம் ்கருத்துரு தயனாரித்து, அெசிற்கு அனுப்பி்ட 
ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது. இதற்்கனா் நிருெனா்க 
ஒப்புதல மற்றும் நிதி ஒதுககீடு வபைப்பட்டவு்டன சீெறமப்புப் 
பணி்கள் தமற்வ்கனாள்்ளப்படும்.
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26—

மீன விற்்பற் அங்கனாடி 

வினா எண் 60139—திரு. எ.பி. சக்திகவல்: மனாண்புமிகு 
மீன ெ்ளம் மற்றும் பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தசெலம் மனாந்கரில ்க்டல மீன்கள் விற்பற் அங்கனாடி 
அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) ததசிய மீன ெ்ள தமம்பனாடடு ெனாரிய 
நிதியுதவியு்டன, தசெலம் மனாந்கெனாடசிககுடபட்ட தசெலம் சூெமங்கலம் 
வதர்மனா ந்கரில நவீ் மீன விற்பற் அங்கனாடி ரூ.1.00 த்கனாடி 
வசெலவில புதியதனா்க அற்த்து ெசெதி்களு்டன அறமக்கப்படடு, 
தற்தபனாது பயனபடுத்தப்படடு ெருகிைது. இநத மீன விற்பற் 
அங்கனாடியில ்க்டல மீன்கள் மற்றும் உள்நனாடடு மீன்கள் விற்பற் 
வசெய்யப்படடு ெருகினை்.

27—

்கனாெைர்்கள் நியம்ம்

வினா எண் 55974—திரு. அ. ேல்லெம்பி: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் கிற்ள சிறைச்செனாறலயில 
தபனாதுமனா் அ்ளவு ்கனாெலர்்கற்ள நியமிக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

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

(அ) மற்றும் (ஆ) திருப்பத்தூர் கிற்ளச் சிறையில 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட முதல மற்றும் இண்்டனாம் நிறலக ்கனாெலர்்கள் 
பணியி்ட விெெம் கீழக்கண்்டெனாறு வதரிவிக்கப்படுகிைது:

முதல நிறலக ்கனாெலர்்கள்  – 2

இெண்்டனாம் நிறலக ்கனாெலர்்கள் – 6

தற்தபனாது இப்பணியி்டங்களில ்கனாெலர்்கள் நியமிக்கப்படடு 
பணிபுரிநது ெருகினை்ர். ்கனாலிப் பணியி்டங்கள் ஏதுமிலறல. 
தமற்படி பணியி்டங்கள் தபனாதுமனா்தனா்க உள்்ள்.

28—

ஒப்்பநதப் ்பணியனாளர்்களுக்கு மருததுெ ெ்தி

வினா எண் 56104—திரு. V. தசந்தில் �ாலாஜி: மனாண்புமிகு 
வதனாழில துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

அெெககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கனாகிதபுெம் தபரூெனாடசி, தமிழநனாடு 
்கனாகித ஆறலயில பணிபுரியும் ஒப்பநதப் பணியனா்ளர்்களுககு 
நிெநதெப் பணியனா்ளர்்கற்ளப்தபனால ஒதெ மனாதிரியனா் மருத்துெ 
ெசெதி வசெய்ய அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்�த, தொழில் தும்ற அமைசசர்: 

தமிழநனாடு வசெய்தித்தனாள் மற்றும் ்கனாகித நிறுெ்த்தில 
ஒப்பநததனாெர்்களினகீழ பணிபுரியும் ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர்்களில, 
மனாத ஊதியம் ரூ.21,000/–ககும் குறைெனா்க வபறுபெர்்களுககு 
வதனாழிலனா்ளர் அெசுக ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ (ESI), 
மருத்துெ ெசெதி ெழங்கப்படுகிைது. ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர்்கள் 
தங்கள் ஊதியத்தில 0.75%–ம் மற்றும் ஒப்பநததனாெர்்கள் 
3.25%–ம் மனாதநததனாறும் வசெலுத்தி ெருகிைனார்்கள். வதனாழிலனா்ளர் 
அெசு ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தின மூலமனா்க தநனாய்க்கனால உதவி, நீடித்த 
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தநனாய்க்கனால உதவி, ம்கப்தபறு உதவி, தற்்கனாலி்க ஊ் உதவி, நிெநதெ 
ஊ் உதவி, செனார்நததனாருக்கனா் உதவி, இறுதிச் செ்டஙகு வசெலவு 
மற்றும் தெறல இழநததனாருக்கனா் பண உதவி தபனானை மருத்துெ 
ெசெதி்கள் ெழங்கப்படுகினை். 

ஆறலயில ஒப்பநததனாெர்்களினகீழ பணிபுரியும் வபரும்பனாலனா் 
ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர்்களில, மனாத ஊதியம் ரூ.21,000/–ககு தமல 
வபறும் ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர்்களுககு வதனாழிலனா்ளர் இழப்பீடடுச் 
செட்டம் மற்றும் செனாறலப் பனாது்கனாப்பு ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ 
மருத்துெ ெசெதி்கள் ெழங்கப்படுகினை். வபரும்பனானறமயனா் 
ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர்்களுககு பணியனா்ளர்்கள் இழப்பீடடு செட்டம் 
வபனாருநதும் எனபதனால, இநதச் செட்டத்தின அடிப்பற்டயில 
செலுற்க்கள் ெழங்கப்படுகினை். தமலும், 24 மணி தநெ செனாறலப் 
பனாது்கனாப்பு ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ மருத்துெக ்கனாப்பீடு 
வசெய்யப்படடுள்்ளது. ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர்்களுககு விபத்து 
ஏற்படின, இக்கனாப்பீடடினமூலம் ரூ.2,00,000/– ெறெ மருத்துெ 
ெசெதியும், விபத்தினமூலம் மெணம் அற்டநதனால ரூ.2,00,000/– 
இழப்பீ்டனா்கவும் ெழங்கப்படுகினை். 

தமலும், மனாத ஊதியம் ரூ.21,000/–ககு தமல வபற்று ெரும் 
ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர் மற்றும் அெர்்கற்ளச் செனார்நத குடும்ப 
உறுப்பி்ர்்களுககும் M/s Star Health and Allied Insurance 
Company Limited, (Star Health) ்கனாப்பீடடு நிறுெ்த்தினமூலம் 
மருத்துெக ்கனாப்பீடடுத் திட்டம் 1–8–2019 ஆம் தததி முதல 
அமலபடுத்தப்படடுள்்ளது. 

இத்திட்டத்தினமூலம் ஒரு ெரு்டத்திற்கு ரூ.2,00,000/– ெறெ 
மருத்துெ ெசெதியிற் ஒப்பநதத் வதனாழிலனா்ளர் மற்றும் அெறெச் 
செனார்நதெர்்கள், அதனாெது மற்வி மற்றும் ்கணென, குழநறத்கள் 
மற்றும் வபற்தைனார்்கள் வபற்றுகவ்கனாள்்ளலனாம். இநதக ்கனாப்பீடடுத் 
திட்டத்தினமூலம் Star Health நிறுெ்த்து்டன இறணநதுள்்ள 
அற்த்து மருத்துெமற்்களிலும் ரூ.2,00,000/– ெறெ பணம் 
வசெலுத்தனாமல சிகிச்றசெ வபைலனாம்.

29—

வநல் வ்கனாள்முதல் நிறையததிற்கு வ்கனாட்டற்க

வினா எண் 50376—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
உணவு மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு ஊெனாடசி ஒனறியம், 
70 வபெமூர் ஊெனாடசி, தநெடி வநல வ்கனாள்முதல நிறலயம் முனபனா்க 
த்கெ வ்கனாட்டற்க அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருறெயனாறு வதனாகுதி, திருறெயனாறு 
ஊெனாடசி ஒனறியம், 70 வபெமூர் ஊெனாடசியில வசெயலபடடுெரும் 
தநெடி வநல வ்கனாள்முதல நிறலயக ்கட்ட்டத்தில விெசெனாயி்கள் 
வநல வ்கனாள்முதல வசெய்ய ஏதுெனா்க, வ்கனாட்டற்க ஏற்வ்க்தெ 
அறமத்துத் தெப்படடுள்்ளதனால, அதத வ்கனாள்முதல நிறலயத்திற்கு 
த்கெக வ்கனாட்டற்க அறமக்க தெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

30—

நியனாயவிறைக் ்கற்ட அறமததல்

வினா எண் 54021—திரு. க்க.எஸ். இ்ரவிசசந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
உணவு மற்றும் நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) எழும்பூர் வதனாகுதி, 104–ெது ெனார்டு, புலலனாபுெம் DA045 
அமுதம் நியனாயவிறலக ்கற்டறய பிரித்து செனாஸதிரி ந்கரில தனியனா்க 
்கற்ட அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உைவு ைற்றும் நு்கர்த�ாருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு நு்கர்வபனாருள் ெனாணிபக 
்கழ்கம், வசெனற் (ெ்டககு) மண்்டலம், எழும்பூர் செட்டமனைத் 
வதனாகுதிககுடபட்ட 104–ெது ெனார்டில 02 DA045NC (புதிய எண் 
GA045 எனை பி்ளெர்ஸ தெனாடு–II) இ்டத்தில இயஙகி ெரும் அமுதம் 
சிலலறை அங்கனாடியில 1709 (As per POS Machine) குடும்ப 



338 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 20

அடற்ட்கள் இறணக்கப்படடு, வபனாது மக்களுககு அத்தியனாெசியப் 
வபனாருட்கள் ெழங்கப்படடு ெருகினை். தமலும், இவெங்கனாடியில 
செனாஸதிரி ந்கறெச் தசெர்நத சுமனார் 800 குடும்ப அடற்டதனாெர்்கள் 
அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கற்ளப் வபற்று ெருகினை்ர். 
தமற்்கண்்ட த்கனாரிகற்கயின அடிப்பற்டயில, மனாந்கெனாடசிககுச் 
வசெனாநதமனா் செமுதனாயககூ்டத்தில 7–3–2019 அனறு ஸதல தணிகற்க 
தமற்வ்கனாள்்ளப்பட்டது. 

அதன அடிப்பற்டயில, எழும்பூர் செட்டமனைத் 
வதனாகுதிககுடபட்ட 104–ெது ெனார்டில 02 DA045NC (புதிய எண் 
GA045 எனை பி்ளெர்ஸ தெனாடு–II) அமுதம் சிலலறை அங்கனாடியில 
அத்தியனாெசியப் வபனாருட்கற்ளப் வபற்று ெரும் 11 வதருக்கற்ளக 
வ்கனாண்்ட செனாஸதிரி ந்கர் பகுதியிலுள்்ள குடும்ப அடற்ட்கற்ளப் 
பிரித்து, புதிய அங்கனாடியிற் ெனார்டு எண் 104, பகுதி 23, மண்்டலம் 
8–ல உள்்ள வசெனற் மனாந்கெனாடசி செமுதனாயககூ்ட ்கட்ட்டத்தில 
புதிய அங்கனாடிறய அறமத்தி்ட ஒதுககீடு த்கனாரி வசெனற் 
மனாந்கெனாடசி மனாெட்ட ெருெனாய் அலுெலர் (நிலவுற்டறம) மூலம் 
அனுமதி த்கனாெப்படடுள்்ளது.

31—

மருநதனாளுநர் ்கல்லூரி துெஙகுதல்

வினா எண் 31595—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில அெசு மருநதனாளுநர்்கள் 
்கலலூரி துெக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடடில தற்தபனாது மதுறெ, த்கனாயம்புத்தூர் 
மற்றும் தஞசெனாவூர் அெசு மருத்துெக ்கலலூரி்களில முறைதய 
120 மற்றும் 60 மனாணெர்்கள் தசெர்கற்கககு அனுமதிக்கப்படடு, 
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மருநதியல பட்டயப் படிப்பு ந்டத்தப்படடு ெருகிைது. இதுதவிெ, 
வசெனற் மற்றும் மதுறெ மருத்துெக ்கலலூரி்களில ஆண்டுககு 
தலனா 60 மனாணெர்்கள் தசெர்கற்க அனுமதியு்டன மருநதியல பட்டப் 
படிப்பு ந்டத்தப்படடு ெருகிைது. 

தமலும், தஞசெனாவூர் மருத்துெக ்கலலூரியில மருநதியல பட்டப் 
படிப்பு துெஙகுெதற்்கனா்க மத்திய மற்றும் மனாநில அெசு்களின நிதி 
பங்களிப்பினகீழ ரூ.144.50 இலடசெம் நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடு, 
மருநதியல ்கலலூரி ்கட்ட்டம் ்கடடுெதற்்கனா் பணி்கள் 
துெங்கப்படடுள்்ள்.

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில அெசு மருத்துெக ்கலலூரியில, 
அெசு மருநதனாளுநர் படிப்புக்கனா் ்கலலூரி துெககுெது வதனா்டர்பனா் 
்கருத்துரு ஏதும் தற்தபனாது அெசின பரிசீலற்யில இலறல.

32—

சு்கனாதனாெ வ்விலியர் ்பணியி்டம் நிெப்புதல்

வினா எண் 35683—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதியில ்கனாலியனா்க உள்்ள கிெனாம 
சு்கனாதனாெ வசெவிலியர் பணியி்டங்கற்ள உ்ட்டியனா்க நிெப்ப அெசு 
ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) மருத்துெப் பணியனா்ளர் ததர்வு ெனாரியம் 
மூலமனா்க அற்த்து மனாெட்ட கிெனாம சு்கனாதனாெ வசெவிலியர் 
்கனாலிப் பணியி்டங்கற்ள நிெப்புெது குறித்து பரிசீலற்யில 
உள்்ளது. பயிற்சி வபற்ை நபர்்களின ததர்வுப் படடியல மருத்துெப் 
பணியனா்ளர் ததர்வு ெனாரியத்தி்டமிருநது வபைப்பட்டவு்டன, ்கனாலிப் 
பணியி்டங்கள் விறெவில நிெப்பப்படும்.
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33—

்கழிவு நீர் உற்டப்ற்ப ்ரி வ்யதல்

வினா எண் 37712—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் அெசு மருத்துெக ்கலலூரி மருத்துெமற்யில 
்கழிவு நீர் உற்டப்றப செரி வசெய்ய அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் அெசு மருத்துெக ்கலலூரி 
மருத்துெமற்யில ்கழிவு நீர் உற்டப்பு ஏதும் ஏற்ப்டவிலறல. 
தமலும், ்கழிவு நீர் அற்டப்பு்கள் மடடுதம ஏற்படடு, அவெப்தபனாது 
வபனாதுப் பணித் துறைமூலம் உ்ட்டியனா்க செரி வசெய்யப்படடுவிட்ட்.

34—

துறை வ்விலி மருததுெசசி, இயற்ற்க மருததுெ 
மருததுெர் நியம்ம்

வினா எண் 45921—டாக்டர் V.P.B. �்ரைசிவம்: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தனியனார் நர்சிங பள்ளியில படித்த துறண வசெவிலி 
மருத்துெச்சி (ANM–Auxiliary Nurse Midwife), இயற்ற்க மருத்துெம் 
மருத்துெர் (DNM–Doctor of Natural Medicine) மனாணவி்கற்ள 
அெசு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் மற்றும் மருத்துெமற்்களில 
பணி நியம்ம் வசெய்ய அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தனியனார் நர்சிங பயிற்சிப் பள்ளியில 
பயிற்சி முடித்த துறண வசெவிலியர்்களுககு அெசு மருத்துெப் 
பணியனா்ளர் ததர்வு ெனாரியத்தினமூலம் பணி நியம்ம் ெழங்க 
ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடுள்்ளது. அெசி்ர் ஆெம்ப 
சு்கனாதனாெ நிறலயங்களில வசெயலபடும் இநதிய மருத்துெ முறைப் 
பிரிவு்களில உதவி மருத்துெ அலுெலர், மருநதனாளுநர் மற்றும் 
மருத்துெமற்ப் பணியனா்ளர் ஆகிய பணியி்டங்கள் மடடுதம 
ஒப்பளிப்பு வசெய்யப்படடுள்்ள்.

35—

ஆெம்்ப சு்கனாதனாெ நிறையப் ்பணி்கள் துெஙகுதல்

வினா எண் 46128—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, சுெனாமிமறலயில உள்்ள ஆெம்ப 
சு்கனாதனாெ நிறலயத்தின ்கட்ட்டப் பணி்கற்ள விறெெனா்கத் வதனா்டங்க 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், கும்பத்கனாணம் 
ஊெனாடசி ஒனறியத்தில சுெனாமிமறல ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் 
வசெயலபடடு ெருகிைது. சுெனாமிமறல ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்கு 
புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட, 2017–2018 ஆம் ஆண்டு தனனிறைவுத் 
திட்டத்தினகீழ, ரூ.60.00 இலடசெம் நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடு, 
வபனாதுப் பணித் துறைமூலம் ்கட்ட்டப் பணி்கள் நற்டவபற்று, 
தற்தபனாது முடிவுறும் தருெனாயில உள்்ள்.
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36—

துறை சு்கனாதனாெ நிறையம் 

வினா எண் 47928—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், தஞசெனாவூர் ஒனறியம், ்கள்்ளப்வபெமூர் 
1 ஆம் தசெத்தி ஊெனாடசியிலுள்்ள துறண சு்கனாதனாெ நிறலயத்றத 
வசெயலபடுத்தி்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் சு்கனாதனாெப் பகுதி மனாெட்டம், 
தஞசெனாவூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், தஞசெனாவூர் ெட்டனாெத்றதச் 
(மக்கள் வதனாற்க 2,10,892) செனார்நத வதன்ஙகுடி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயத்திற்குடபட்ட ்கள்்ளப்வபெம்பூர் 1 ஆம் தசெத்தி கிெனாமத்தில 
ஏற்வ்க்தெ ½ கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில ்கள்்ளப்வபெம்பூ 
எனை துறண சு்கனாதனாெ நிறலயம் ெனா்டற்கக ்கட்ட்டத்தில 
“்கள்்ளப்வபெம்பூர் துறண சு்கனாதனாெ நிறலயம், எண் 1/52, வமயின தெனாடு, 
்கள்்ளப்வபெம்பூர், திருறெயனாறு தனாலு்கனா, தஞசெனாவூர்–613 601” 
எனை மு்கெரியில நலல முறையில வசெயலபடடு ெருகிைது. 
்கள்்ளப்வபெம்பூர் 1 ஆம் தசெத்தி கிெனாமத்தின மக்கள் வதனாற்க 2,737 
ஆகும். ்கள்்ளப்வபெம்பூர் 1 ஆம் தசெத்தி கிெனாம மக்களுககு தனாய்–
தசெய் நலப் பணி்கள், தடுப்பூசிப் பணி்கள், குடும்ப நலம் மற்றும் 
சிறு தநனாய்்களுககு சிகிச்றசெ அளித்தல ஆகிய மருத்துெ தசெறெ்கள் 
கிெனாம சு்கனாதனாெ வசெவிலியர் மூலமனா்க கிற்டக்கப்வபற்று ெருகினை். 
்கள்்ளப்வபெம்பூர் 1 ஆம் தசெத்தி கிெனாமம் செனார்நத ்கள்்ளப்வபெம்பூர் 
துறண சு்கனாதனாெ நிறலயம் நலல முறையில வசெயலபடுகிைது.

37—

ஆெம்்ப சு்கனாதனாெ நிறையம் புதுப்பிததல்

வினா எண் 47930—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், தஞசெனாவூர் ஒனறியம், ெ்ட்கனால 
ஊெனாடசியிலுள்்ள ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்றத புதுப்பிக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், ெ்ட்கனால கிெனாமத்தில 
ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம்/துறண சு்கனாதனாெ நிறலயம் எதுவும் 
வசெயலப்டவிலறல. தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், தஞசெனாவூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியத்தில ெ்ட்கனால கிெனாமத்தின அருகில வதன்ஙகுடி 
கூடுதல ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் வசெயலபடடு ெருகிைது. 
தமலும், வதன்ஙகுடி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயக ்கட்ட்டம் நலல 
முறையில உள்்ளது.

38—

துறை சு்கனாதனாெ நிறையததிற்கு சுற்றுசசுெர்

வினா எண் 48521—திரு. அ. ேல்லெம்பி: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் வதனாகுதி, திருப்பத்தூர் 
ஒனறியம், திம்மணனாமத்தூர் ஊெனாடசியிலுள்்ள ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயத்திற்கு சுற்றுச்சுெர் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் சு்கனாதனாெ 
மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் ஊெனாடசி ஒனறியத்திலுள்்ள ெம்புதூர் 
ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்தினகீழ, திம்மணனாமத்தூர் துறண 
சு்கனாதனாெ நிறலயம் வசெயலபடடு ெருகிைது. திம்மணனாமத்தூர் துறண 
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சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்கு சுற்றுச்சுெர் இலறல. ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயங்களுககு மடடுதம சுற்றுச்சுெர் ்கட்ட முனனுரிறம 
அடிப்பற்டயில ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது. எ்தெ, 
துறண சு்கனாதனாெ நிறலயங்களுககு சுற்றுச்சுெர் ்கட்ட தற்தபனாது 
செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

39—

ஆெம்்ப சு்கனாதனாெ நிறையம் 

வினா எண் 49813—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
ததனாகூர் கிெனாமத்தில ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் அறமக்க அெசு 
முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அெசின இலககினபடி, செமவெளிப் 
பகுதியில 30,000 மக்கள் வதனாற்கககு ஓர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயம் மற்றும் மறலப் பகுதியில 20,000 மக்கள் வதனாற்கககு ஓர் 
ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் எனை அடிப்பற்டயிலும், இரு சு்கனாதனாெ 
றமயங்களுககு இற்டதய குறைநதபடசெ இற்டவெளி எடடு 
கிதலனா மீட்டருககு தமல இருத்தல தெண்டும் எனை நியதியில 
ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கள் அறமக்கப்படுகினை். தஞசெனாவூர் 
மனாெட்டம், ததனாகூர் கிெனாமம், பூதலூர் ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்ச் 
செனார்நதது. இவவூெனாடசி ஒனறியத்தின மக்கள் வதனாற்க 1,11,367. 
இவவூெனாடசி ஒனறியத்தில பனாற்ளயப்படடி, த்கனாவிலடி, மனாெத்ரி 
ஆகிய மூனறு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கள் வசெயலபடடு 
ெருகினை். ததனாகூர் கிெனாம மக்கள் வதனாற்க 4,856. இககிெனாமத்தில 
துறண சு்கனாதனாெ நிறலயம் வசெயலபடடு ெருகிைது. இத்துறண 
சு்கனாதனாெ நிறலயம், மனாெத்ரி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்ச் 
செனார்நதது. ததனாகூர் கிெனாமத்திலிருநது இெண்டு கிதலனா மீட்டர் 
வதனாறலவில அெசெஙகுடி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும் வசெயலபடடு 
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ெருகிைது. பூதலூர் ஊெனாடசி ஒனறிய மக்கள் வதனாற்ககத்கற்ப 
இஙகு வசெயலபடடுெரும் மூனறு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கத்ள 
தபனாதுமனா்தனா்க உள்்ளதனாலும், ததனாகூர் கிெனாமத்திலிருநது இெண்டு 
கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில அெசெஙகுடி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயம் வசெயலபடடு ெருெதனாலும், ததனாகூர் கிெனாம மக்கள் 
வதனாற்க 30,000–ககும் குறைெனா்க இருப்பதனாலும், பூதலூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியம், ததனாகூர் கிெனாமத்தில புதிய ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் 
அறமப்பதற்்கனா் செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

40—

துறை சு்கனாதனாெ நிறையம் வ்யல்்படுததுதல்

வினா எண் 49816—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
ெனாெகிரி ஊெனாடசியில உள்்ள துறண சு்கனாதனாெ நிறலயத்றத 
வசெயலபடுத்த அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், பூதலூர் ஊெனாடசி 
ஒனறியத்தில இ்ளங்கனாடு (ெனாெகிரி எனபது ெருெனாய் கிெனாமப் வபயர்) 
எனை துறண சு்கனாதனாெ நிறலயம் சிைநத முறையில வசெயலபடடு 
ெருகிைது. இத்துறண சு்கனாதனாெ வசெவிலியர்மூலம் இெனாெகிரி கிெனாம 
மக்களுககு தனாய்–தசெய் நலப் பணி்கள், தடுப்பூசிப் பணி்கள், குடும்ப 
நலம் மற்றும் சிறு, சிறு தநனாய்்களுககு சிகிச்றசெ அளித்தல ஆகிய 
மருத்துெ தசெறெ்கள் கிற்டக்கப்வபற்று ெருகினை்.

41—

கூடுதல் சிைப்பு மருததுெர்்கள் நியமிததல்

வினா எண் 51998—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) கு்ளச்செல அெசு மருத்துெமற்யில கூடுதல சிைப்பு 
மருத்துெர்்கற்ள நியமிக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கு்ளச்செல வதனாகுதியில உள்்ள கு்ளச்செல அெசு 
மருத்துெமற் 50 படுகற்க்கள் வ்கனாண்்ட ெட்டம் செனாெனா அெசு 
மருத்துெமற்யனா்க வசெயலபடடு ெருகிைது. இஙகு நனாவ்ளனானறுககு 
செெனாசெரியனா்க 350 வெளி தநனாயனாளி்களும், 35 உள் தநனாயனாளி்களும் 
சிகிச்றசெ வபற்று ெருகினை்ர். இஙகு மனாதவமனானறுககு 
செெனாசெரியனா்க 20 வபரிய அறுறெ சிகிச்றசெ்களும், 310 சிறிய அறுறெ 
சிகிச்றசெ்களும், 8 பிெசெெங்களும், 5 அறுறெ சிகிச்றசெ பிெசெெங்களும் 
நற்டவபறுகினை்.

இம்மருத்துெமற்யில ஆண்்கள், வபண்்கள், ம்கப்தபறு பிெசெெம், 
குழநறத்கள் பிரிவு, வெளி தநனாயனாளி்கள் சிகிச்றசெ பிரிவு்களு்டன 
சிைப்பனா்கச் வசெயலபடடு ெருகிைது. இம்மருத்துெமற்யில X–ray, 
ECG, USG Scan மற்றும் முழுறமயனா் ஆய்ெ்கம் ஆகிய ெசெதி்கள் 
உள்்ள். இம்மருத்துெமற்யின ஒதுக்கப்பட்ட பிரிவிற்த்கற்ைெனாறு, 
அதன வசெயலபனாடடிற்க ்கருத்தில வ்கனாண்டு, 1 முதுநிறல குடிறம 
மருத்துெர், 1 மயக்கவியல மருத்துெர், 1 ம்கப்தபறு மருத்துெர், 
2 எம்.பி.பி.எஸ. வபனாது மருத்துெர் உடப்ட 4 உதவி மருத்துெர்்கள் 
எ் வமனாத்தம் 5 மருத்துெர் பணியி்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடுள்்ள். 
மருத்துெர் பணியி்டங்களில மருத்துெர்்களின விருப்புரிறமப்படியும், 
ததறெயின அடிப்பற்டயிலும் நிெப்பப்படுகினை். தற்செமயம், 
இப்பணியி்டங்கள் 2 எம்.பி.பி.எஸ. வபனாது மருத்துெர், 1 ததனால தநனாய் 
சிகிச்றசெ, 2 குழநறத நல மருத்துெர்்கற்ளக வ்கனாண்டு நிெப்பப்படடு 
அற்த்து மருத்துெர்்களுதம பணிபுரிநது ெருெது்டன, வபனாது 
மக்களுககு உரிய சிகிச்றசெயும் ெழங்கப்படடு ெருகிைது. எனினும், 
அவெப்தபனாது பதவி உயர்வு மற்றும் பணி ஓய்வி்னால ஏற்படும் 
்கனாலிப் பணியி்டங்களும் அடுத்து ெரும் பணி நியம்ம் மற்றும் 
பதவி உயர்வு ்கலநதனாய்வு்களினமூலம் நிெப்பப்படடு ெருகினை்.

தமலும், உயர் சிகிச்றசெ ததறெப்படுபெர்்கள் கு்ளச்செலிலிருநது 
12 கி.மீ. வதனாறலவில அறமநதுள்்ள பத்மநனாபபுெம் அெசு மனாெட்ட 
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தறலறம மருத்துெமற்ககு பரிநதுறெக்கப்படுகினை்ர். 
தமலும், இம்மருத்துெமற்ககு ஒப்பளிக்கப்பட்ட படுகற்க 
எண்ணிகற்கயிற்வி்ட குறைெனா் எண்ணிகற்கயிதல 
உள்தநனாயனாளி்கள் மற்றும் வெளி தநனாயனாளி்கள் சிகிச்றசெககு 
ெருெதனால, கூடுதல சிைப்பு மருத்துெர்்கற்ள நியமிக்க தற்செமயம் 
அெசியம் எழவிலறல. தற்தபனாதுள்்ள மருத்துெர்்கற்ளக வ்கனாண்டு 
இப்பகுதி மக்களுககு சிைப்பனா் சிகிச்றசெ அளிக்கப்படடு ெருகிைது.

42—

மருததுெர், வ்விலியர்்கள் நியம்ம்

வினா எண் 52087—திருைதி ை. கீொ: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கிருஷணெனாயபுெம் வதனாகுதி, ்க்டவூர் ஒனறியம், 
றமலம்படடி அெசு மருத்துெமற்யில மருத்துெர் மற்றும் 
வசெவிலியர்்கள் பணியி்டங்கற்ள நிெப்ப அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷணெனாயபுெம் வதனாகுதி, ்க்டவூர் 
ஒனறியம், றமலம்படடி அெசு மருத்துெமற் 60 படுகற்க 
ெசெதி்களு்டன வசெயலபடடுெரும் ெட்ட மருத்துெமற்யனாகும். 
இம்மருத்துெமற்யில நனாள் ஒனறுககு செெனாசெரியனா்க 448 வெளி 
தநனாயனாளி்களும், 42 உள் தநனாயனாளி்களும் சிகிச்றசெ வபற்று 
ெருகினை்ர்.

தமற்படி மருத்துெமற்யின வசெயலபனாடடிற்க ்கருத்தில 
வ்கனாண்டு, 6 மருத்துெர் பணியி்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடு, 
அதில தற்தபனாது 2 ம்கப்தபறு மருத்துெர், 1 வபனாது மருத்துெர், 
1 மயக்கவியல மருத்துெர் மற்றும் 1 ENT மருத்துெர் பணியில 
உள்்ள்ர். தமலும், ்கனாலியனா்க இருநத 1 மருத்துெர் பணியி்டமனா்து 
செமீபத்திய பணிசெனாெனா முதுநிறல மருத்துெர் படிப்பு முடித்த 
மருத்துெறெக வ்கனாண்டு நிெப்பப்படடுள்்ளது. தமலும், 7 நிெநதெ 
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மற்றும் 4 ஒப்பநத வசெவிலியர் பணியி்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடு, 
அற்த்து பணியி்டங்களும் நிெப்பப்படடு, வசெவிலியர்்கள் 
அற்ெரும் பணியில உள்்ள்ர்.

இம்மருத்துெமற்யில தற்தபனாது தபனாதுமனா் மருத்துெர்்கள், 
மருத்துெம்செனாெனா மற்றும் இதெ பணியனா்ளர்்கற்ளக வ்கனாண்டு 
இப்பகுதி மக்களுககு சிைப்பனா் சிகிச்றசெ அளிக்கப்படடு ெருகிைது.

43—

சுற்றுச சுெர் ்கடடுதல்

வினா எண் 54175—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தமலமறலயனூர் ஒனறியம், வபருெளூர் ஊெனாடசியிலுள்்ள 
அெசு ஆெம்ப துறண சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்கு புதியதனா்க சுற்றுச் 
சுெர் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) விழுப்புெம் மனாெட்டம், தமலமறலயனூர் 
ஊெனாடசி ஒனறியத்திலுள்்ள தமலவசெெலம்பனாடி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயத்தினகீழ, வபருெளூர் துறண சு்கனாதனாெ நிறலயம் 
வசெயலபடடு ெருகிைது. வபருெளூர் துறண சு்கனாதனாெ நிறலயத்தில 
நனானகு பக்கமும் சுற்றுச் சுெர் நலல நிறலயில உள்்ளது. எ்தெ, 
இச்சு்கனாதனாெ நிறலயத்திற்கு சுற்றுச் சுெர் ்கட்ட தெண்டிய அெசியம் 
எழவிலறல.

44—

ஆெம்்ப சு்கனாதனாெ நிறையம் அறமததல்

வினா எண் 55072—திரு. சிவ.வீ. தையயோென: மனாண்புமிகு 
மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) ஆலஙகுடி வதனாகுதி, திருெெஙகு்ளம் ஒனறியம், 
வதடசிணனாபுெம், றமகத்கலபடடி, வ்கனாத்தகத்கனாடற்ட ஆகிய 
பகுதி்களுககு ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் அறமக்க அெசு ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அெசின இலககினபடி, செமவெளிப் 
பகுதியில 30,000 மக்கள் வதனாற்கககு ஓர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் 
மற்றும் இெண்டு சு்கனாதனாெ றமயங்களுககு இற்டதய குறைநதபடசெ 
இற்டவெளி எடடு கிதலனா மீட்டருககுதமல இருத்தல தெண்டும் 
எனை நியதியின அடிப்பற்டயில, ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கள் 
அறமக்கப்படுகினை். வதடசிணனாபுெம், றமகத்கலபடடி, 
வ்கனாத்தகத்கனாடற்ட ஆகிய கிெனாமங்கள் புதுகத்கனாடற்ட 
மனாெட்டம், அைநதனாஙகி சு்கனாதனாெ மனாெட்டம், திருெெஙகு்ளம் 
ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்ச் செனார்நதறெ. இவவூெனாடசி ஒனறிய 
மக்கள்வதனாற்க 1,79,937 ஆகும். இவவூெனாடசி ஒனறியத்தில 
அறெயப்படடி, கீெமங்கலம், வ்கனாத்தமங்கலம், திருெெஙகு்ளம், 
ெ்ட்கனாடு, ெலலத்திெனாத்கனாடற்ட, வெண்ணனாெலகுடி, வநடுெனாசெல 
மற்றும் முத்துப்படடி்ம் ஆகிய 9 ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கள் 
வசெயலபடடு ெருகினை்.

வதடசிணனாபுெம் கிெனாமத்திலிருநது 6 கிதலனா மீட்டர் 
வதனாறலவில வெண்ணனாெலகுடி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும், 
5 கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில முத்துப்படடி்ம் ஆெம்ப 
சு்கனாதனாெ நிறலயமும் வசெயலபடடு ெருகினை். றமகத்கலபடடி 
கிெனாமத்திலிருநது 8 கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில திருெெஙகு்ளம் 
ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும், 3 கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில 
ஆலஙகுடி அெசு மருத்துெமற்யும் வசெயலபடடு ெருகினை். 
தமலும், வ்கனாத்தகத்கனாடற்ட கிெனாமத்திலிருநது 4 கிதலனா மீட்டர் 
வதனாறலவில திருெெஙகு்ளம் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும், 5 
கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில வெண்ணனாெலகுடி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயமும் வசெயலபடடு ெருகினை். எ்தெ, புதுகத்கனாடற்ட 
மனாெட்டம், அைநதனாஙகி சு்கனாதனாெ மனாெட்டம், திருெெஙகு்ளம் 
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ஊெனாடசி ஒனறியத்தில உள்்ள வதடசிணனாபுெம், றமகத்கலபடடி, 
வ்கனாத்தகத்கனாடற்ட ஆகிய பகுதி்களில ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயங்கள் அறமக்க செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

45—

ஆெம்்ப சு்கனாதனாெ நிறையதறத விரிவு்படுததுதல்

வினா எண் 58173—திரு. எ. ்ராைர்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) குளித்தறல வதனாகுதி, குளித்தறல ஒனறியம், றெற்க 
நலலூர் ஊெனாடசி, றெற்க நலலூர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்றத 
விரிவுபடுத்த அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அெசின இலககினபடி, செமவெளிப் 
பகுதியில 30,000 மக்கள்வதனாற்கககு ஓர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் 
மற்றும் இெண்டு சு்கனாதனாெ றமயங்களுககு இற்டதய குறைநதபடசெ 
இற்டவெளி எடடு கிதலனா மீட்டருககுதமல இருத்தல தெண்டும் 
எனை நியதியின அடிப்பற்டயில ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கள் 
அறமக்கப்படுகினை்.

்கரூர் மனாெட்டம், குளித்தறல ஊெனாடசி ஒனறியத்திற்ச் 
செனார்நதது றெற்க நலலூர் கிெனாமம். குளித்தறல ஊெனாடசி 
ஒனறியத்தின மக்கள் வதனாற்க 96,144. இவவூெனாடசி ஒனறியத்தில 
அய்யர்மறல, இனுஙகூர், நச்செலூர், ெற்ளயப்படடி ஆகிய 
4 ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கள் வசெயலபடடு ெருகினை். 
தமலும், றெற்க நலலூர் கிெனாமத்திலிருநது 6 கிதலனா மீட்டர் 
வதனாறலவில அய்யர்மறல ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும், 2 
கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில குளித்தறல அெசு மருத்துெமற்யும் 
வசெயலபடடு ெருகினை். தமலும், ்கரூர் மனாெட்டம், குளித்தறல 
ஊெனாடசி ஒனறியத்திலுள்்ள றெற்க நலலூர் கிெனாமத்தில ஆெம்ப 
சு்கனாதனாெ நிறலயம் எதுவும் வசெயலப்டவிலறல. எ்தெ, றெற்க 
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நலலூர் கிெனாமத்தில ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் அறமக்கதெனா, 
விரிவுபடுத்ததெனா செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.

46—

ஆெம்்ப சு்கனாதனாெ நிறையம் விரிவு்படுததுதல்

வினா எண் 58175—திரு. எ. ்ராைர்: மனாண்புமிகு மக்கள் 
நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) குளித்தறல வதனாகுதி, குளித்தறல ஒனறியம், சூரியனூர் 
ஊெனாடசி, சூரியனூர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயத்றத விரிவுபடுத்த 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர், ைக்்கள ேல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ேலத தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அெசின இலககினபடி, செமவெளிப் 
பகுதியில 30,000 மக்கள்வதனாற்கககு ஓர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் 
மற்றும் இெண்டு சு்கனாதனாெ றமயங்களுககு இற்டதய குறைநதபடசெ 
இற்டவெளி எடடு கிதலனா மீட்டருககுதமல இருத்தல தெண்டும் 
எனை நியதியின அடிப்பற்டயில ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயங்கள் 
அறமக்கப்படுகினை்.

்கரூர் மனாெட்டம், குளித்தறல ஊெனாடசி ஒனறியத்தில 
சூரியனூர் கிெனாமம் அறமநதுள்்ளது. இவவூெனாடசி ஒனறிய மக்கள் 
வதனாற்க 96,144 ஆகும். இவவூெனாடசி ஒனறியத்தில அய்யர்மறல, 
இனுஙகூர், நச்செலூர், ெற்ளயப்படடி ஆகிய 4 ஆெம்ப சு்கனாதனாெ 
நிறலயங்களும், குளித்தறல ந்கர்ப்புை ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும் 
வசெயலபடடு ெருகினை். சூரியனூர் கிெனாமத்திலிருநது 3 கிதலனா 
மீட்டர் வதனாறலவில குழுமணி ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும், 6 
கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவில நச்செலூர் ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயமும் 
வசெயலபடடு ெருகினை். தமலும், சூரியனூர் கிெனாமத்தில 
ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் எதுவும் வசெயலப்டவிலறல. எ்தெ, 
சூரியனூர் கிெனாமத்தில ஆெம்ப சு்கனாதனாெ நிறலயம் அறமக்கதெனா, 
விரிவுபடுத்ததெனா செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.
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47—

இடுவ்பனாருட்கள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 28679—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், ்கனாதெரி வ்டல்டனா பகுதியில 
தபனார்க்கனால அடிப்பற்டயில விெசெனாயி்களுககு ெழங்கப்படும் 
இடுவபனாருட்கற்ள மனானிய விறலயில ்கனாலதனாமதமினறி ெழங்க 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம் உள்ளிட்ட வ்டல்டனா 
மனாெட்டங்களுககு குறுறெ மற்றும் செம்பனா வநல செனாகுபடிக்கனா்க 
தமடடூர் அறணயிலிருநது பனாசெ்த்திற்்கனா்க நீர் ்கனாலதனாமதமனா்க 
திைநதுவிடும் ஆண்டு்களில, விெசெனாயி்கள் மற்றும் விெசெனாயத் 
வதனாழிலனா்ளர்்களின ெனாழெனாதனாெத்றதப் பனாது்கனாத்திடும்வபனாருடடு, 
சிைப்பு வதனாகுப்புத் திட்டங்கள் ்க்டநத ஆறு ஆண்டு்க்ளனா்க 
அறிவிக்கப்படடு வசெயலபடுத்தப்படடு ெருகினை்.

குறுறெ வதனாகுப்புத் திட்டத்தினகீழ, 2013–2014 ஆம் 
ஆண்டில ரூ.129.511 இலடசெம் மனானியத்தில, 69,900 ஏக்கரில, 26,952 
விெசெனாயி்களுககும்; 2014–2015 ஆம் ஆண்டில ரூ.253.548 இலடசெம் 
மனானியத்தில, 79,500 ஏக்கரில, 55,939 விெசெனாயி்களுககும்; 2015–2016 
ஆம் ஆண்டில ரூ.299.05 இலடசெம் மனானியத்தில. 86,300 ஏக்கரில. 
22,104 விெசெனாயி்களுககும்; 2016–2017 ஆம் ஆண்டில ரூ.1,845.114 
இலடசெம் மனானியத்தில, 89,000 ஏக்கரில, 34,914 விெசெனாயி்களுககும்; 
2017–2018 ஆம் ஆண்டில ரூ.1,887.96 இலடசெம் மனானியத்தில, 84,800 
ஏக்கரில, 39,029 விெசெனாயி்களுககும்; 2018–2019 ஆம் ஆண்டில 
ரூ.2,333.699 இலடசெம் மனானியத்தில, 1.01 இலடசெம் ஏக்கரில, 50,598 
விெசெனாயி்களுககும் ெழங்கப்பட்ட்.

செம்பனா வதனாகுப்புத் திட்டத்தினகீழ, 2012–2013 ஆம் ஆண்டில 
ரூ.768.367 இலடசெம் மனானியத்தில, 2.542 இலடசெம் ஏக்கரில, 1,03,263 
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விெசெனாயி்களுககும்; 2013–2014 ஆம் ஆண்டில ரூ.1,068.713 இலடசெம் 
மனானியத்தில, 2.003 இலடசெம் எக்கரில, 40,962 விெசெனாயி்களுககும்; 
2017–2018 ஆம் ஆண்டில ரூ.537.96 இலடசெம் மனானியத்தில, 2.359 
இலடசெம் ஏக்கரில, 43,350 விெசெனாயி்களுககும் ெழங்கப்படடுள்்ள்.

48—

வீரிய ெ்க விறத வநல்லுக்கு மனானியம் ெழஙகுதல்

வினா எண் 40512—திரு. க்க.எஸ். ைஸ்ொன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெஞசி வதனாகுதி, வசெஞசி ெட்டத்தில வபனானனி 
வநலலுககும் மற்ை வீரிய ெ்க விறத வநலலுககும் ெழங்கப்படும் 
மனானியத் வதனாற்கறய ெழங்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெஞசி வதனாகுதியிற் உள்்ள்டககிய 
திருெண்ணனாமறல மனாெட்டத்திற்கு ஒவதெனாெனாண்டும் வீரிய 
உயர் விற்ளச்செல ெ்க வநல விறத்களுககு விநிதயனா்க மனானியம் 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது. 2018–2019 ஆம் ஆண்டில வபனானனி விறத 
வநல உடப்ட அற்த்து ெ்க வநல விறத்களுககும் விநிதயனா்க 
மனானியம் ெழங்க ததசிய உணவுப் பனாது்கனாப்புத் திட்டம்–
அரிசியின (NFSM–Rice) கீழ ரூ.19.75 இலடசெமும், விறத கிெனாமத் 
திட்டத்தினகீழ, ரூ.70.00 இலடசெமும் நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடு 
மனானியத்தில வநல விறத்கள் விநிதயனாகிக்கப்பட்ட்.

49—

்பயிர்க் ்கனாப்பீடடு இழப்பீடு ெழஙகுதல்

வினா எண் 44767—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—



354 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 20

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, ்கனாதெரி வ்டல்டனா மனாெட்டத்தில 
2016–2017 ஆம் ஆண்டு செம்பனா பருெத்தில பயிர்க ்கனாப்பீடு வசெய்த 
ஆயிெக்கணக்கனா் விெசெனாயி்களுககு உரிய இழப்பீடு ெழங்க அெசு 
ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) பிெதம மநதிரியின பயிர்க ்கனாப்பீடடுத் 
திட்டத்தினகீழ, 2016–2017 ஆம் ஆண்டில தஞசெனாவூர் மனாெட்டத்தில 
1 இலடசெத்து 88 ஆயிெத்து 389 விெசெனாயி்கள் பதிவு வசெய்யப்படடு, 
2 இலடசெத்து 55 ஆயிெத்து 918 ஏக்கர் பெப்ப்ளவு பயிர்க ்கனாப்பீடு 
வசெய்யப்பட்டது.

மத்திய அெசின விதிமுறை்களினபடி, பயிர்க ்கனாப்பீடடு 
இழப்பீடடுத் வதனாற்க, மத்திய அெசின நிறுெ்மனா் நியூ 
இநதியனா அஷயூெனஸ நிறுெ்த்தனால ்கணககி்டப்படடு, தஞசெனாவூர் 
மனாெட்டத்திற்கு செம்பனா வநற்பயிர் உடப்ட அற்த்து பயிர்்களுககும் 
ரூபனாய் 272 த்கனாடிதய 33 இலடசெத்து 20 ஆயிெம், 98 ஆயிெத்து 
77 விெசெனாயி்களுககு ெழங்கப்பட்டது. இதில, கும்பத்கனாணம் 
செட்டமனைத் வதனாகுதியில மடடும் 2016–2017 ஆம் ஆண்டில 
செம்பனா வநற் பயிருககு 7 ஆயிெத்து 456 விெசெனாயி்களுககு, ரூபனாய் 
13 த்கனாடிதய 97 இலடசெத்து 8 ஆயிெம் இழப்பீடடுத் வதனாற்கயனா்க 
ெழங்கப்படடுள்்ளது.

50—

வநற்்பயிர் ்னாகு்படிறய ஊக்குவிததல்

வினா எண் 45893—திரு. தச. ்ராகேஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில தெ்ளனாண் நிலங்களில வநற்பயிர் 
செனாகுபடிறய அதி்கரிக்க அெசு ந்டெடிகற்க எடுககுமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில 12,307 எக்டர் நிலப்பெப்பில 
வநற்பயிர் செனாகுபடி தமற்வ்கனாள்்ளப்படுகிைது.

2. 2017–2018 ஆம் ஆண்டில வநற்பயிர் செனாகுபடியிற் 
ஊககுவிக்க ததசிய தெ்ளனாண் ெ்ளர்ச்சித் திட்டத்தினகீழ, ஒரு 
எக்டருககு ரூ.5,000/– எனை மனானிய வீதத்தில 208 எக்டரில ரூ.10.4 
இலடசெம் நிதி ஒதுககீடடில இயநதிெ ந்டவும், ரூ.1.50 இலடசெம் நிதி 
ஒதுககீடடில இரு பெர் டிலலர்்களும், ரூ.1.3 இலடசெம் வசெலவில ஒரு 
எக்டருககு ரூ.500 மனானியத்தில 260 எக்டருககு துத்தநனா்க செலதபடடும், 
ஒரு எக்டருககு ரூ.150 எனை மனானியத்தில உயிர் உெங்கள் (திெெம் 
மற்றும் தி்டம்) 439 எக்டருககும், ்கற்ளகவ்கனாலலிக்கனா் மனானியம் 
ஒரு எக்டருககு ரூ.500 எனை விகிதத்தில 500 எக்டருககு ரூ.2.5 
இலடசெம் எனை நிதி வசெலவி்த்திலும், நுண்ணூட்டக ்கலறெ 140 
எக்டருககு ரூ.0.697 இலடசெம் வசெலவிலும் ஆ்க வமனாத்தம் ரூ.17.08 
இலடசெம் நிதி வசெலவி்த்தில திட்டம் வசெயலபடுத்தப்பட்டது.

3. 2018–2019 ஆம் ஆண்டில வநற்பயிர் செனாகுபடியிற் 
ஊககுவிக்க, ததசிய தெ்ளனாண் ெ்ளர்ச்சித் திட்டத்தினகீழ, ஒரு 
எக்டருககு ரூ.5,000/– எனை மனானிய வீதத்தில 400 எக்டரில 
இயநதிெ ந்டவு தமற்வ்கனாள்்ள ரூ.20.00 இலடசெமும், 5 பெர் டிலலர் 
இயநதிெங்களுககு ரூ.3.75 இலடசெம் மனானியமும், விறத கிெனாமத் 
திட்டத்தினகீழ, வநல விறதககு விநிதயனா்க மனானியம் ெழங்க 
ரூ.9.00 இலடசெமும் ெழங்கப்படடுள்்ளது. தமலும், 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டில 13,200 எக்டர் பெப்பு இலககில, வநற்பயிர் செனாகுபடி 
தமற்வ்கனாள்்ளவும், இதற்்கனா்க, 80 செதவிகித பெப்பில அதனாெது 
8,900 எக்டர் பெப்பில திருநதிய வநல செனாகுபடி/இயநதிெ ந்டவு 
்கற்டபிடிக்க திட்டமி்டப்படடுள்்ளது. எ்தெ, ்கனனியனாகுமரி 
மனாெட்டத்தில வநற்பயிர் செனாகுபடியிற் ஊககுவிக்க வதனா்டர்நது 
ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது.
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51—

விறத வநல், பூசசி மருநது, உெம் ெழஙகுதல்

வினா எண் 46160—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்ட விெசெனாயி்களுககு மனானிய விறலயில 
விறதவநல, பூச்சி மருநது, உெம் ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்ட விெசெனாயி்களுககு 
2018–2019 ஆம் ஆண்டில குறுறெ செனாகுபடித் வதனாகுப்புத் 
திட்டத்தினகீழ 6,125 குவிண்்டனால செனானறு வநல விறத்கள் 50 
செதவிகித மனானியம் அதி்கபடசெமனா்க ஒரு கிதலனாவிற்கு ரூ.17.50 எனை 
மனானியத்தில ரூ.97.737 இலடசெம் வசெலவில தெ்ளனாண் துறைமூலம் 
விநிதயனாகிக்கப்படடுள்்ள்.

2. தமலும், 2018–2019 ஆம் ஆண்டில ததசிய உணவு பனாது்கனாப்புத் 
திட்டம் (அரிசி)–னகீழ, பூச்சி மருநது உடப்ட ஒருஙகிறணநத பயிர்ப் 
பனாது்கனாப்பு மருநது்கற்ளப் பயனபடுத்துெதற்்கனா்க ஒரு எக்டருககு, 
ரூ.500 எனை மனானிய, வீதத்தில 6,000 எக்டரில பினத்ற்பு மனானியம் 
ரூ.30 இலடசெம் நிதி ஒதுககீடடில ெழங்கப்படடுள்்ள்.

3. 2018–2019 ஆம் ஆண்டில குறுறெ வதனாகுப்பு திட்டத்தில 
பயறு ெற்க செனாகுபடிக்கனா்க திெெ உயிர் உெங்கள் 5,500 ஏக்கருககு 60 
செதவிகித மனானியம், அதி்கபடசெமனா்க ஒரு ஏக்கருககு ரூ.384/– எனை 
மனானிய வீதத்தில ரூ.20.698 இலடசெம் வசெலவில தெ்ளனாண்றமத் 
துறைமூலம் விநிதயனாகிக்கப்படடுள்்ள்.

4. பலதெறு மத்திய மனாநில அெசு திட்டங்களினமூலம் 
பினத்ற்பு மனானியத்தில பூச்சிக வ்கனாலலி மருநது்கள் 
விெசெனாயி்களுககு ெழங்கப்படடு ெருகினை்.
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5. ஒவவெனாரு ெரு்டமும் இெசெனாய் உெங்களுக்கனா்க, மத்திய 
அெசு அறிவித்துள்்ள மனானிய விறலக வ்கனாள்ற்க தமிழ்கத்திலும் 
வசெயலபடுத்தப்படுகிைது. யூரியனா உெம் அற்த்து மனாெட்டங்களிலும் 
்கடடுப்படுத்தப்பட்ட மனானிய விறலயில விற்பற் வசெய்யப்படுகிைது. 
அதனபடி, 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் மத்திய அெசு ெழஙகும் 
செத்துக்களின அடிப்பற்டயிலனா் உெ மனானியம் கிதலனா ஒனறுககு 
பினெருமனாறு அளிக்கப்படுகிைது:–

தறழச் செத்து (N)  – ரூ.18.99

மணிச் செத்து (P)  – ரூ.15.216

செனாம்பல செத்து (K)  – ரூ.11.124

்கநத்கச் செத்து (S)  – ரூ.2.722

எ்தெ, தஞசெனாவூர் மனாெட்ட விெசெனாயி்களுககு மனானிய 
விறலயில விறத வநல, பூச்சி மருநது, உெம் ஆகியறெ ெழங்கப்படடு 
ெருகினை்.

52—

இயற்ற்க உெங்களுக்்கனா் விழிப்புைர்வு ஏற்்படுததுதல்

வினா எண் 46164—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதியில இயற்ற்க உெங்க்ளனா் 
வதனாழு உெம், மண்புழு உெம், பசுநதனாள் உெம் ஆகியெற்றை 
விெசெனாயத்திைகுப் பயனபடுத்த தெண்டிய அெசியம் குறித்து 
விெசெனாயி்களி்டம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) நீர்ெ்ள, நிலெ்ள தமம்பனாடடுத் திட்டத்தினகீழ, 
கும்பத்கனாணம் பகுதியில 2017–2018 ஆம் ஆண்டில மண்புழு உெத் 
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தயனாரிப்பு மற்றும் பயனபனாடு குறித்த பயிற்சி்கள் 15 விெசெனாயி்களுககு 
அளிக்கப்பட்ட். தமலும், பசுநதனாள் உெத்தின முககியத்துெம் 
குறித்து விழிப்புணர்வு விெசெனாயி்களிற்டதய ஏற்படுத்தப்பட்ட். 
நீர்ெ்ள, நிலெ்ள தமம்பனாடடுத் திட்டத்தினகீழ, கும்பத்கனாணம் 
பகுதியில 2018–2019 ஆம் ஆண்டில 5 மண்புழு உெம் தயனாரிககும் 
அறமப்பு்கள் அறமக்கப்படடுள்்ள். இறெ்கள்மூலம் மண்புழு 
உெத் தயனாரிப்பு மற்றும் பயனபனாடு குறித்த வசெயலவி்ளக்கம் 
வசெய்து ்கனாட்டப்பட்டது. ஒவவெனாரு அறமப்புககும், தலனா 
ரூ.5,000/– மதிப்புள்்ள மண்புழுக்கள், பனாலித்தீன விரிப்பு்கள், 
்கம்பு்கள் உள்ளிட்ட அற்த்து இடுவபனாருட்களும் மனானியமனா்க 
விெசெனாயி்களுககு ெழங்கப்பட்ட். தமிழநனாடு நீர்ெ்ள, நிலெ்ளத் 
திட்டம் II–னகீழ, பசுநதனாள் உெம் இடுெதன அெசியம் குறித்த 
விழிப்புணர்றெ விெசெனாயி்களி்டம் ஏற்படுத்த சுமனார் 46 
விெசெனாயி்கள் ததர்வு வசெய்யப்படடு, 46 எக்டரில பசுநதனாள் உெப் 
பயிெனா் தகற்கப்பூண்டில வசெயலவி்ளக்கத்தற்ள்கள் அறமக்க, 
விறத்கள் மனானிய விறலயில வஹகத்டருககு ரூ.2,000/– வீதம் 
ெழங்கப்பட்ட். ஒவவெனாரு வசெயலவி்ளக்கக ்க்ளத்திலும் 45 
நனாட்கள் ெ்ளர்ச்சியற்டநத பசுநதனாள் உெப் பயிறெ ம்டககி 
உழவு வசெய்து, ெயலவெளிநனாள் கூட்டங்கள் ந்டத்தப்பட்ட். 
இவெயலவெளிநனாள் கூட்டங்கள்மூலம், அநதநத சுற்று ெட்டனாெப் 
பகுதி விெசெனாயி்களுககுப் பசுநதனாள் உெத்தின பயன்க்ளனா் 
நுண்ணுயிர் மற்றும் மண் ெ்ளம் வபருககுதல, மண் ்கனாற்தைனாட்டம், 
நீடித்த மற்றும் நிறலயனா் விெசெனாயம் மற்றும் அதி்க ம்கசூல குறித்து 
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படடுள்்ள். இத்வதனாழிலநுடபங்கற்ள 
சுற்று ெட்டனாெப் பகுதி விெசெனாயி்களும் பினபற்றுெதனால பசுநதனாள் 
பயிரிடுதல பெப்ப்ளவு இப்பகுதியில அதி்கரித்துள்்ள்.

தமலும், நீடித்த நிறலயனா் தெ்ளனாண்றமக்கனா் ததசிய 
இயக்கத்தினகீழ, 60 ்டன வதனாழு உெமும், வபனாது விநிதயனா்கத்தினகீழ, 
900 கிதலனா மற்றும் குறுறெ வதனாகுப்புத் திட்டத்தில 2 ்டன பசுநதனாள் 
உெப் பயிரின விறத்கள் விெசெனாயி்களுககு ெழங்கப்படடுள்்ள். 
ஆத்மனா திட்டம், மண் ெ்ள பனாது்கனாப்புத் திட்டம் மற்றும் குறுறெ 
வதனாகுப்புத் திட்டத்தின ெனாயிலனா்க விெசெனாயி்களுககு உரிய 
பயிற்சி்கள் ெழங்கப்படடு, வதனாழு உெம், மண்புழு உெம் மற்றும் 
பசுநதனாள் உெம் ஆகியெற்றின பயனபனாடு்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்தப்படடுள்்ளது.
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மெெள்ளிக் கிழஙகு ்பயிர்்களுக்கு நிெனாெைம்

வினா எண் 46746—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, ்கனாதெரி வ்டல்டனா மனாெட்டத்தில 
்கெனா புயலனால தசெதமற்டநத மெெள்ளிக கிழஙகு பயிர்்களுககு 
நிெனாெணம் ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டத்தில நெம்பர் 2018 
்கெனா புயலி்னால மெெள்ளிக கிழஙகு பயிருககு ஏற்பட்ட தசெதம் 
்கணககி்டப்படடு நிெனாெணம் ெழங்கப்படடுள்்ளது. தஞசெனாவூர் 
மனாெட்டத்தில ்கெனா புயலி்னால பனாதிக்கப்பட்ட மெெள்ளிக 
கிழஙகு செனாகுபடி விெசெனாயி்களுககு, ெ்ெரி 2019 முதல மனார்ச் 
2019 ெறெ நிெனாெணத் வதனாற்க மின்ணு பரிெர்த்தற்மூலம் 
கீழக்கண்்டெனாறு ெழங்கப்படடுள்்ளது:

ெ.
எண்

ெட்டம்

்கெனா 
புயலி்னால 

பனாதிக்கப்பட்ட 
விெசெனாயி்களின 
எண்ணிகற்க

பனாதிக்கப் 
பட்ட 

பயிர்்களின 
பெப்பு 

(எக்டர்)

விடுவிக்கப் 
பட்ட 

மனானியத் 
வதனாற்க 
(SDRF) 

(ரூ.)

1 தஞசெனாவூர் 150 103.734 14,00,409

2 தபெனாவூெணி 3 1.170 15,795

3 படடுகத்கனாடற்ட 2 0.690 9,315

4 திருவிற்டமருதூர் 2 0.220 3,025
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ெ.
எண்

ெட்டம்

்கெனா 
புயலி்னால 

பனாதிக்கப்பட்ட 
விெசெனாயி்களின 
எண்ணிகற்க

பனாதிக்கப் 
பட்ட 

பயிர்்களின 
பெப்பு 

(எக்டர்)

விடுவிக்கப் 
பட்ட 

மனானியத் 
வதனாற்க 
(SDRF) 

(ரூ.)

5 ஒெத்தநனாடு 313 174.975 21,50,347

6 பூதலூர் 17 7.065 95,377

கூடுதல 487 287.854 36,74,268

54—

்பயிர்க் ்கனாப்பீடடுத வதனாற்க ெழஙகுதல்

வினா எண் 50910—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ெட்டம், 
2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் விெசெனாயி்களின பயிர்க ்கனாப்பீடடுத் 
வதனாற்கறய ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) பிெதம மநதிரியின பயிர்க ்கனாப்பீடடுத் 
திட்டத்தினகீழ, 2017–2018 ஆம் ஆண்டில தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், 
கும்பத்கனாணம் வதனாகுதியில ்கனாப்பீடடுக ்கட்டணம் வசெலுத்திய 
8,389 விெசெனாயி்களில, மத்திய அெசின விதிமுறை்களினபடி தகுதி 
உள்்ள 3,634 விெசெனாயி்களுககுப் பயிர் இழப்பீடடுத் வதனாற்கயனா்க 
ரூ.5.002 த்கனாடி நியூ இநதியனா அஷயூெனஸ நிறுெ்ம்மூலம் 
ெழங்கப்படடுள்்ளது. தமலும், தஞசெனாவூர் மனாெட்டத்திற்கு மடடும் 
ரூ.112.76 த்கனாடி இழப்பீடடுத் வதனாற்கயனா்க 96,251 விெசெனாயி்களுககு 
ெழங்கப்படடுள்்ளது.
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மெளனாணறம இயநதிெங்கள் ெழஙகுதல்

வினா எண் 53558—டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

வசெய்யூர் வதனாகுதி, விெசெனாயி்களுககு தெ்ளனாண்றம இயநதிெங்கள் 
மனானிய விறலயில ெழங்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

தெ்ளனாண்றமப் வபனாறியியல துறையினமூலம், தெ்ளனாண் 
இயநதிெமயமனாககும் திட்டத்தினகீழ தனிப்பட்ட விெசெனாயி்களுககு 
மனானிய விறலயில தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் மற்றும் ்கருவி்கள் 
விநிதயனா்கம் மற்றும் தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் மற்றும் ்கருவி்கள் 
ெனா்டற்கககு ெழஙகும் றமயம் அறமப்பதற்கு மனானியம் முதலனா் 
திட்டங்கள் தமிழ்கத்தில உள்்ள அற்த்து மனாெட்டங்களிலும் 
வசெயலபடுத்தப்படடு ெருகினை். இத்திட்டத்தில 8 PTO குதிறெத் 
திைன முதல 70 PTO குதிறெத் திைன ெறெ செகதி வ்கனாண்்ட 
டிெனாக்டர்்கள், பெர்டிலலர், வநல ந்டவு இயநதிெம், றெகத்கனால 
்கடடு ்கடடும் ்கருவி, ்கதிர் அறுககும் இயநதிெம், சுழற்்கலப்றப, 
விறசெக ்கற்ளவயடுப்பனான, விறதககும் ்கருவி, ெெப்பு அறமககும் 
்கருவி, நிலம் செமன வசெய்யும் ்கருவி, தடடு வெடடும் ்கருவி, விறசெத் 
வதளிப்பனான, டிெனாக்டெனால இயஙகும் வதளிப்பனான, டிெனாக்டெனால 
இயஙகும் து்க்ளனாககும் ்கருவி மற்றும் மனித செகதியனால இயக்கப்படும் 
்கருவி்கள் முதலனா் தெ்ளனாண் இயநதிெங்களும், ்கருவி்களும் 
விெசெனாயி்களுககு மனானிய உதவியு்டன ெழங்கப்படுகினை்.

மத்திய அெசின தெ்ளனாண் இயநதிெமயமனாககும் துறண 
இயக்க ெழி்கனாடடு வநறிமுறை்களினபடி, சிறு, குறு, ஆதி திெனாவி்ட 
பழஙகுடியி் மற்றும் வபண் விெசெனாயி்களுககு 50 விழுக்கனாடு 
ெறெயிலும், இதெ விெசெனாயி்களுககு 40 விழுக்கனாடு ெறெயிலும் 
அலலது அெசெனால நிர்ணயம் வசெய்யப்பட்ட அதி்கபடசெ மனானியத் 
வதனாற்க இெற்றில எது குறைதெனா, அத்வதனாற்கயனா்து அெசு 
மனானியமனா்க ெழங்கப்படுகிைது.
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விெசெனாயி்கள், தெ்ளனாண் இயநதிெங்கற்ள மனானியத்தில வபற்றி்ட 
உழென வசெயலியில (Uzhavan app) தங்க்ளது ஆதனார் எண்ணு்டன 
பதிவு வசெய்து, மத்திய அெசின இறணயத்ளமனா் “agrimachinery.nic.
in”–னமூலம் தங்களுககுத் ததறெப்படும் தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் 
மற்றும் ்கருவி்கற்ளயும் தங்க்ளது சுய விருப்பத்தின அடிப்பற்டயில 
ஒப்புதல ெழங்கப்பட்ட மு்கெறெயும் (Dealer) ததர்வு வசெய்து 
உரிய ெழிமுறை்களினபடி மனானியம் வபற்றுக வ்கனாள்்ளலனாம். 
அதி்க விறலயுள்்ள தெ்ளனாண் இயநதிெங்கற்ள ெனாங்க இயலனாத 
விெசெனாயி்களின நலனுக்கனா்க, அவவியநதிெங்கற்ள குறைநத 
ெனா்டற்கயில வபற்றி்ட, ெட்டனாெ அ்ளவில தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் 
மற்றும் ்கருவி்கள் ெனா்டற்கககு ெழஙகும் றமயங்கள் அறமத்தி்ட, 
விெசெனாயக குழுக்கள் அலலது வதனாழிலமுற்தெனாருககு மனானியம் 
ெழங்கப்படுகிைது. ரூ.25 இலடசெம் மதிப்புற்டய ெனா்டற்க றமயங்கள் 
அறமக்க 40 விழுக்கனாடு மனானிய அடிப்பற்டயில அதி்கபடசெமனா்க 
ரூ.10 இலடசெம் ெறெ மனானியமனா்க ெழங்கப்படுகிைது.

்கரும்பு செனாகுபடிகத்கற்ை தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் மற்றும் 
்கருவி்கள் ெனா்டற்க றமயங்கள் முனத்னாடி விெசெனாயி்கள் மற்றும் 
வதனாழிலமுற்தெனார்மூலம் தலனா ரூ.150 இலடசெம் மதிப்பீடடில, 
40 விழுக்கனாடு (அதி்கபடசெமனா்க ரூ.60 இலடசெம் ெறெ) மனானிய 
உதவியு்டன நிறுெப்படடு, ்கரும்பு விெசெனாயி்களுககுக குறைநத 
ெனா்டற்கயில இயநதிெங்கள் மற்றும் ்கருவி்கள் ெழங்கப்படுகினை்.

்கனாஞசிபுெம் மனாெட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம் ஆண்டில 
தனிப்பட்ட விெசெனாயி்கள் தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் மற்றும் 
்கருவி்கற்ள மனானியத்தில வபற்றி்ட ரூ.531.36 இலடசெம் நிதியும், 
ெட்டனாெ அ்ளவிலனா் தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் மற்றும் 
்கருவி்கள் ெனா்டற்கககு ெழஙகும் றமயங்கள் நிறுவி்ட ரூ.260 
இலடசெம் நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடுள்்ளது. எ்தெ, வசெய்யூர் 
வதனாகுதி விெசெனாயி்கள் செம்பநதப்பட்ட தெ்ளனாண் வபனாறியியல 
துறை அலுெல்கத்றத அணுகி, தெ்ளனாண் இயநதிெங்கள் மற்றும் 
்கருவி்களுக்கனா் மனானியம் வபற்று பயனவபைலனாம்.

56—

வதனற் விெ்னாயி்களுக்கு உெம் ெழஙகுதல்

வினா எண் 57137—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில வதனற் விெசெனாயி்களுககு 
இலெசெமனா்க உெம் ெழங்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில வதனற் 
விெசெனாயி்களுககு இலெசெமனா்க உெம் ெழஙகும் திட்டம் ஏதும் 
தற்தபனாது நற்டமுறையில இலறல.

57—

விெ்னாயி்களுக்கு உெம் ெழஙகுதல்

வினா எண் 57138—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
தெ்ளனாண்றமத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தெ்ளனாண்றமத் துறைமூலம் விெசெனாயி்களுககு இலெசெமனா்க 
உெம் ெழங்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு, கவ்ளாண்மைத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அெசின, செத்துக்கள் அடிப்பற்டயிலனா் 
மனானியக வ்கனாள்ற்கயினபடி, தமிழநனாடு உள்ளிட்ட அற்த்து 
மனாநிலங்களிலும் மனானிய விறலயில உெங்கள் விற்பற் 
வசெய்யப்படுகினை். உெ ெற்க்களில உள்்ள செத்தின அ்ளவிற்கு 
ஏற்ப மனானியம் ெழங்கப்படுகிைது. அதனபடி, ஒரு கிதலனா தறழச் 
செத்துககு ரூ.18.90, மணிச் செத்திற்கு ரூ.15.27, செனாம்பல செத்திற்கு ரூ.11.12, 
்கநத்க செத்திற்கு ரூ.3.56 எ்வும் உெ உற்பத்தி நிறலயங்களுககு 
மனானியம் ெழங்கப்படுகிைது. இலெசெமனா்க உெம் ெழஙகும் திட்டம் 
ஏதும் அெசின பரிசீலற்யில இலறல.
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58—

முதிமயனார் உதவித வதனாற்க

வினா எண் 11131—திரு. ்க. ்கார்ததிக்கயன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

ரிஷிெநதியம் வதனாகுதி, திருகத்கனாவிலூர் மற்றும் செங்கெனாபுெம் 
ெட்டத்றதச் செனார்நத தகுதியுற்டய முதிதயனார்்களுககு விறெவில 
உதவித் வதனாற்க ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

ரிஷிெநதியம் வதனாகுதிககுடபட்ட செங்கெனாபுெம் ெட்டத்தில 
13,261 பய்னாளி்களும் மற்றும் திருகத்கனாவிலூர் ெட்டத்தில 12,065 
பய்னாளி்களும் செமூ்க பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ உதவித் 
வதனாற்க வபற்று ெருகினை்ர். தமலும், தமற்்கனாணும் இரு 
ெட்டங்களிலும் செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ உதவித் 
வதனாற்க தெண்டி மக்கள் குறை தீர்வு நனாள், அம்மனா திட்டம், 
மக்கள் வதனா்டர்பு மு்கனாம், செட்டமனை மற்றும் நனா்டனாளுமனை 
உறுப்பி்ர்்கள் மு்கனாம் மற்றும் மனுதனாெர்்களி்டமிருநது தநெடியனா்க 
வபைப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசெனாெறண தமற்வ்கனாண்டு, 
தகுதியுற்டய பய்னாளி்களுககு உதவித் வதனாற்க ெழங்கப்படடு 
ெருகிைது.

59—
முதிமயனார் உதவித வதனாற்க

வினா எண் 21967—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ெட்டத்தில 
தகுதியனா்ெர்்கள் அற்ெருககும் முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க 
ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி மற்றும் ெட்டத்தில, 
செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினகீழ வமனாத்தம் 3,994 பய்னாளி்களுககு 
முதிதயனார் உதவித் வதனாற்கயனா்க பிெதி மனாதம் ரூ.1,000/– ெழங்கப்படடு 
ெருகிைது. முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க தெண்டி வபனாது மக்கள் 
குறை தீர்ககும் நனாள் கூட்டம் கும்பத்கனாணம் ெட்ட அலுெல்கம் 
மற்றும் வெள்ளிககிழறமததனாறும் நற்டவபறும் அம்மனா திட்டம் 
மற்றும் மக்கள் தநர்்கனாணல மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள் 
மீது உரிய விசெனாெறண வசெய்து, தகுதியின அடிப்பற்டயில உதவித் 
வதனாற்க ெழங்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படுகிைது.

60—

முதிமயனார் உதவித வதனாற்க

வினா எண் 24677—திரு. அ. ேல்லெம்பி: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தெலூர் மனாெட்டம், திருப்பத்தூர் வதனாகுதியிலுள்்ள 
கிெனாமங்களில ்க்ள ஆய்வு வசெய்து தகுதியுள்்ளெர்்களுககு முதிதயனார் 
உதவித் வதனாற்கயிற் மீண்டும் ெழஙகி்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருப்பத்தூர் வதனாகுதி மற்றும் ெட்டத்தில, 
செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ 25,200 நபர்்கள் பய்ற்டநது 
ெருகினை்ர். இநதிெனா ்கனாநதி முதிதயனார் ஓய்வூதிய ததசியத் 
திட்டத்தில 14,621 பய்னாளி்கள் பய்ற்டநது ெருகினை்ர். 
தமலும், செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினகீழ முதிதயனார் உதவித் 
வதனாற்க தெண்டி மனாெட்ட ஆடசியரின குறை தீர்வு நனாள் 
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கூட்டம், வெள்ளிககிழறமததனாறும் ஒவவெனாரு கிெனாமத்திலும் 
நற்டவபறும் அம்மனா திட்டம், மக்கள் வதனா்டர்பு மு்கனாம், 
செட்டமனை மற்றும் நனா்டனாளுமனை உறுப்பி்ர்்கள் மு்கனாம் ஆகிய 
மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள் அற்த்தும் கிெனாம நிருெனா்க 
அலுெலர்்கள் மற்றும் ெருெனாய் ஆய்ெனா்ளர்்க்ளனால ்க்ள ஆய்வு 
வசெய்து, ெட்டனாடசியர் (செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டம்) அெர்்க்ளனால 
தகுதியனா் நபர்்கள் அற்ெருககும் விறெநது உதவித் வதனாற்க 
ெழங்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு ெருகிைது.

61—

ம்கனாயில், ம்பருநது நிறையங்களில் wi–fi ெ்தி வ்யதல்

வினா எண் 41328—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணத்தில உள்்ள 
த்கனாயில்கள் மற்றும் தபருநது நிறலயங்களில இலெசெ wi–fi ெசெதி 
வசெய்து தெ அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு அெசு த்கபிள் டி.வி. நிறுெ்ம் 
மக்கள் அதி்கம் கூடும் இ்டங்க்ளனா் தபருநது நிறலயம், 
பூங்கனாக்கள் தபனானை இ்டங்களில இலெசெ wi–fi ெழங்க அெசெனாறண  
எண் G.O. (D) No.22, நனாள் 16–8–2017, த்கெல வதனாழிலநுடபவியல 
துறையனால ஆறணயி்டப்படடுள்்ளது. அதனபடி 5 வபனாது 
இ்டங்களில இலெசெ wi–fi ெசெதி தமிழ்க அெசு த்கபிள் டி.வி. 
நிறுெ்ம்மூலம் ெழங்கப்படடுள்்ளது. அதனபடி கும்பத்கனாணம் 
தபருநது நிறலயத்திற்கு இலெசெ wi–fi ெழங்க தமிழநனாடு  
அெசு த்கபிள்டி.வி. நிறுெ்த்தின இயககுநர்்கள் குழுமக 
கூட்டத்தில ்கலநதனாதலனாசித்து, அதன பின்ர் wi–fi ெழங்க 
ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படும். அெசெனாறணயில (அெசெனாறண  
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எண் G.O. (D) No.22, நனாள் 16–8–2017, த்கெல வதனாழிலநுடபவியல 
துறை) த்கனாயில்களுககு இலெசெ wi–fi ெழங்க குறிப்பி்டனாத 
்கனாெணத்தனால கும்பத்கனாணம் த்கனாயிலுககு இலெசெ wi–fi ெழங்க 
தற்தபனாது செனாத்தியமிலறல.

62—

முதிமயனார் உதவித வதனாற்க

வினா எண் 47641—திரு. சு. பு்ககழந்தி: மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு 
விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) மதுெனாநத்கம் வதனாகுதி, தமனாச்தசெரியில முதிதயனார் உதவித் 
வதனாற்கறய விறெெனா்க ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) மதுெனாநத்கம் வதனாகுதி மற்றும் 
ெட்டத்திற்குடபட்ட தமனாச்தசெரி பகுதியில இநதிெனா ்கனாநதி 
முதிதயனார் ஓய்வூதிய ததசியத் திட்டத்தினகீழ 75 பய்னாளி்களும், 
இநதிெனா ்கனாநதி மனாற்றுத்திைனுற்டதயனார் ஓய்வூதிய ததசியத் 
திட்டத்தினகீழ 1 பய்னாளியும், இநதிெனா ்கனாநதி விதறெ ஓய்வூதிய 
ததசியத் திட்டத்தினகீழ 28 பய்னாளி்களும், மனாற்றுத்திைனுற்டதயனார் 
உதவித் வதனாற்கத் திட்டத்தினகீழ 15 பய்னாளி்களும், ஆதெெற்ை 
விதறெ்கள் உதவித் வதனாற்கத் திட்டத்தினகீழ 24 பய்னாளி்களும் 
மற்றும் ்கணெ்னால ற்கவி்டப்பட்ட ஆதெெற்ை விதறெ்கள் உதவித் 
வதனாற்கத் திட்டத்தினகீழ 3 பய்னாளி்களும், ஆ்க வமனாத்தம் 146 
பய்னாளி்கள் செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ பய்ற்டநது 
ெருகினை்ர். தமலும், முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க தெண்டி மனாெட்ட 
ஆடசியரின மக்கள் குறை தீர்ககும் நனாள் கூட்டத்தில வபைப்படும் 
மனுக்கள், மக்கள் வதனா்டர்பு மு்கனாம், வெள்ளிககிழறமததனாறும் 
கிெனாமங்களில நற்டவபறும் அம்மனா திட்டம், மதுெனாநத்கம் ெட்ட 
அலுெல்கத்தில வபைப்படும் மனுக்கள், மக்கள் தநர்்கனாணல ஆகிய 
மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள்மீது விறெநது உரிய விசெனாெறண 
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தமற்வ்கனாண்டு தகுதியனா் நபர்்கள் அற்ெருககும் உ்ட்டியனா்க 
உதவித் வதனாற்க ெழங்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.

63—

முதிமயனார் உதவித வதனாற்க

வினா எண் 51113—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ெட்டம், 
திருப்பநதுறை ஊெனாடசியில முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க த்கடடு 
விண்ணப்பம் வசெய்தெர்்களுககு முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க 
ெழஙகி்ட அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் 
ெட்டத்தில செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ 10,034 
பய்னாளி்கள் மனாதனாநதிெ ஓய்வூதியமனா்க ரூ.1,000/– வபற்று 
ெருகினை்ர். தமலும், திருப்பநதுறை ஊெனாடசியில, இநதிெனா ்கனாநதி 
முதிதயனார் ஓய்வூதிய ததசியத் திட்டத்தினகீழ 52 பய்னாளி்கள் 
ஓய்வூதியம் வபற்று ெருகினை்ர்.

தமலும், முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க தெண்டி மனாெட்ட 
ஆடசியரின மக்கள் குறைதீர் நனாள் கூட்டம், மக்கள் வதனா்டர்பு 
மு்கனாம், அம்மனா திட்ட மு்கனாம், மக்கள் தநர்்கனாணல மு்கனாம் 
ஆகிய மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசெனாெறண 
தமற்வ்கனாண்டு ஓய்வூதியம் ெழங்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.
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முதிமயனார் உதவித வதனாற்க

வினா எண் 51114—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ெட்டம், 
பருத்திககுடி ஊெனாடசியில முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க த்கடடு 
விண்ணப்பித்தெர்்களுககு உ்ட்டியனா்க உதவித் வதனாற்க ெழங்க 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி மற்றும் ெட்டத்தில 
செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ 6,929 பய்னாளி்கள் 
மனாதனாநதிெ ஓய்வூதியமனா்க ரூ.1,000/– வபற்று ெருகினை்ர். தமலும், 
பருத்திககுடி ஊெனாடசியில, இநதிெனா ்கனாநதி முதிதயனார் ஓய்வூதிய 
ததசியத் திட்டத்தினகீழ 65 பய்னாளி்கள் ஓய்வூதியம் வபற்று 
ெருகினை்ர்.

தமலும், முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க தெண்டி மனாெட்ட 
ஆடசியரின மக்கள் குறைதீர் நனாள் கூட்டம், மக்கள் வதனா்டர்பு 
மு்கனாம், அம்மனா திட்ட மு்கனாம், மக்கள் தநர்்கனாணல மு்கனாம் 
ஆகிய மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசெனாெறண 
தமற்வ்கனாண்டு ஓய்வூதியம் ெழங்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.

65—

ெறுறமக்ம்கனாடடிற்குக்கீழ உள்ளெர்்களுக்கு உதவித 
வதனாற்க

வினா எண் 51155—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
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வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஒனறியம், 
நெசிங்கப்தபடற்ட ஊெனாடசியில நிலுறெயில உள்்ள 
ெறுறமகத்கனாடடிற்குக கீதழ உள்்ளெர்்களுககு அெசு உதவித் 
வதனாற்க ெழங்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி மற்றும் ெட்டத்தில செமூ்க 
பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ 6,992 பய்னாளி்கள் மனாதனாநதிெ 
ஓய்வூதியமனா்க ரூ.1,000/– வபற்று ெருகினை்ர். தமலும், 
நெசிங்கப்தபடற்ட ஊெனாடசியில, ெறுறமக த்கனாடடிற்குக கீதழ 
உள்்ள முதிதயனார்்களுககு இநதிெனா்கனாநதி விதறெயர் ஓய்வூதிய 
ததசியத் திட்டம், விதறெ்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் 
்கணெ்னால ற்கவி்டப்பட்ட வபண்்களுக்கனா் உதவித் வதனாற்கத் 
திட்டம் ஆகிய திட்டங்களினகீழ 126 பய்னாளி்களுககு ஓய்வூதியம் 
ெழங்கப்படடு ெருகிைது.

தமலும், முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க தெண்டி மனாெட்ட 
ஆடசியரின மக்கள் குறைதீர் நனாள் கூட்டம், மக்கள் வதனா்டர்பு 
மு்கனாம், அம்மனா திட்ட மு்கனாம், மக்கள் தநர்்கனாணல மு்கனாம் 
ஆகிய மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசெனாெறண 
தமற்வ்கனாண்டு ஓய்வூதியம் ெழங்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.

66—

முதிமயனார் உதவித வதனாற்க

வினா எண் 51156—முமனவர் க்காவி. தசழியன: மனாண்புமிகு 
ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல 
வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி, திருவிற்டமருதூர் ஒனறியம், 
சூரிய்னார்த்கனாவில ஊெனாடசியில நிலுறெயில உள்்ள முதிதயனார் 
உதவித் வதனாற்க ெழங்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார், வருவாய ைற்றும் க�ரிடர் 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட�த தும்ற அமைசசர்: 

திருவிற்டமருதூர் வதனாகுதி மற்றும் ெட்டத்தில செமூ்கப் 
பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களினகீழ 6,992 பய்னாளி்கள் மனாதனாநதிெ 
ஓய்வூதியமனா்க ரூ.1,000/– வபற்று ெருகினை்ர். தமலும், சூரிய்னார் 
த்கனாவில ஊெனாடசியில, இநதிெனா ்கனாநதி முதிதயனார் ஓய்வூதிய 
ததசியத் திட்டத்தினகீழ 55 பய்னாளி்கள் ஓய்வூதியம் வபற்று 
ெருகினை்ர்.

தமலும், முதிதயனார் உதவித் வதனாற்க தெண்டி மனாெட்ட 
ஆடசியரின மக்கள் குறைதீர் நனாள் கூட்டம், மக்கள் வதனா்டர்பு 
மு்கனாம், அம்மனா திட்ட மு்கனாம், மக்கள் தநர்்கனாணல மு்கனாம் 
ஆகிய மு்கனாம்்களில வபைப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசெனாெறண 
தமற்வ்கனாண்டு ஓய்வூதியம் ெழங்க ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படடு 
ெருகிைது.

67—

கூடடுைவுச ்ங்கங்களுக்கு ்கட்ட்டம்

வினா எண் 18105—திரு. அ. பி்ரபு: மனாண்புமிகு பனால ெ்ளம் 
மற்றும் பனால பண்றண ெ்ளர்ச்சித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கள்்ளககுறிச்சி வதனாகுதி, சின்தசெலம் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
வபத்தனாசெமுத்திெம், தசெலம் வமயின தெனாடு அருகில மற்றும் எலெடி 
பனாண்டியனகுப்பம் வசெலலும் செனாறல அருகிலும் உள்்ள வதனா்டக்கப் 
பனால உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவுச் செங்கங்களுககு ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகேந்தி்ர �ாலாஜி, �ால் வ்ளம் ைற்றும் 
�ால் �ண்மை வ்ளர்சசித தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கள்்ளககுறிச்சி வதனாகுதி, சின்தசெலம் 
ஊெனாடசி ஒனறியம், வபத்தனாசெமுத்திெம் தசெலம் வமயின தெனாடு 
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அருகில மற்றும் எலெடி பனாண்டியனகுப்பம் வசெலலும் செனாறல 
அருகிலும் உள்்ள வதனா்டக்கப் பனால உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவுச் 
செங்கங்களுககு ்கட்ட்டம் ்கட்ட தற்செமயம் செனாத்தியககூறு்கள் 
இலறல.

68—

கூடடுைவுச ்ங்கததிற்கு கூடுதல் ்கட்ட்டம்

வினா எண் 18620—திரு. அ. பி்ரபு: மனாண்புமிகு பனால ெ்ளம் 
மற்றும் பனால பண்றண ெ்ளர்ச்சித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கள்்ளககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கள்்ளககுறிச்சி ஊெனாடசி ஒனறியம், 
சிறுெஙகூர் ஊெனாடசியில உள்்ள பனால உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவுச் 
செங்கத்திற்குக கூடுதல ்கட்ட்டம் ்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகேந்தி்ர �ாலாஜி, �ால் வ்ளம் ைற்றும் 
�ால் �ண்மை வ்ளர்சசித தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கள்்ளககுறிச்சி வதனாகுதி, ்கள்்ளககுறிச்சி 
ஊெனாடசி ஒனறியம், சிறுெஙகூர் ஊெனாடசியில உள்்ள பனால 
உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவுச் செங்கங்கத்திற்குக கூடுதல ்கட்ட்டம் 
்கட்ட செனாத்தியககூறு்கள் உண்டு.

69—

ந்டமனாடும் ்பனால் விற்்பற் நிறையம் துெஙகுதல்

வினா எண் 36431—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
பனால ெ்ளம் மற்றும் பனால பண்றண ெ்ளர்ச்சித் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெனற், மதுறெ, திருச்சி ஆகிய மனாந்கெனாடசிளுககு 
உடபட்ட பகுதி்களில ந்டமனாடும் பனால விற்பற் நிறலயம் 
துெஙகும் வசெயற்குறிப்பு அெசின பரிசீலற்யில உள்்ளதனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகேந்தி்ர �ாலாஜி, �ால் வ்ளம் ைற்றும் 
�ால் �ண்மை வ்ளர்சசித தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெனற் மனாந்கரில தற்தபனாது மூனறு 
ந்டமனாடும் பனால மற்றும் பனால வபனாருட்கள் விற்பற் ெனா்க்ங்கள் 
வசெயலபடடு ெருகினை். மதுறெ மனாந்கெனாடசியில தற்செமயம் 
ந்டமனாடும் பனால விற்பற் நிறலயம் அறமக்க செனாத்தியககூறு்கள் 
இலறல. திருச்சி மனாந்கரில ந்டமனாடும் பனால விற்பற் நிறலயம் 
அறமக்க செனாத்தியககூறு்கள் உண்டு.

70—

்பனால் ்பரிம்னாதற்க் கூ்டம் அறமததல்

வினா எண் 41735—திரு. த�ரியண்ைன அ்ரசு: மனாண்புமிகு 
பனால ெ்ளம் மற்றும் பனால பண்றண ெ்ளர்ச்சித் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) புதுகத்கனாடற்ட மனாெட்டத்தில பனால பரிதசெனாதற்க 
கூ்டம் அறமக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகேந்தி்ர �ாலாஜி, �ால் வ்ளம் ைற்றும் 
�ால் �ண்மை வ்ளர்சசித தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) புதுகத்கனாடற்ட மனாெட்டத்தில பனால 
பரிதசெனாதற்க கூ்டம் அறமக்கப்படடு ெருகிைது.

71—

ஆவின ்பனாை்கததில் தனானியஙகி ்பனால் பூத அறமததல்

வினா எண் 52200—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
பனால ெ்ளம் மற்றும் பனால பண்றண ெ்ளர்ச்சித் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) ்கனனியனாகுமரி ஆவின பனால்கத்தில தனானியஙகி பனால பூத் 
அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகேந்தி்ர �ாலாஜி, �ால் வ்ளம் ைற்றும் 
�ால் �ண்மை வ்ளர்சசித தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி ஆவின பனால்கத்தில 
தனானியஙகி பனால பூத் அறமக்க தற்செமயம் செனாத்தியககூறு்கள் 
இலறல.

72—

கூடடுைவுச ்ங்கக் ்கட்ட்டம் ்கடடுதல்

வினா எண் 56198—திரு. மு.த�. கிரி: மனாண்புமிகு பனால ெ்ளம் 
மற்றும் பனால பண்றண ெ்ளர்ச்சித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெங்கம் வதனாகுதி, தமலெணக்கம்பனாடி ஊெனாடசியில, 
வதனா்டக்கப் பனால உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவுச் செங்கக ்கட்ட்டம் 
்கட்ட அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகேந்தி்ர �ாலாஜி, �ால் வ்ளம் ைற்றும் 
�ால் �ண்மை வ்ளர்சசித தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெங்கம் வதனாகுதி, தமலெணக்கம்பனாடி 
ஊெனாடசியில வதனா்டக்கப் பனால உற்பத்தியனா்ளர்்கள் கூடடுைவுச் 
செங்கத்திற்கு ஏற்வ்க்தெ வசெனாநதக ்கட்ட்டம் உள்்ள ்கனாெணத்தி்னால 
புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்ட தற்செமயம் செனாத்தியககூறு்கள் இலறல.
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73—

சிற்றுநது இயக்குதல்

வினா எண் 8060—திரு. ஏ. இ்ரததினச�ா�தி: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) அைநதனாஙகி வதனாகுதி, அரிம்ளம் ஒனறியம், இச்சிகத்கனாடற்ட 
கிெனாமத்திற்கு சிற்றுநது இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு அெசு தபனாககுெெத்துக 
்கழ்கம்மூலம் ஏற்வ்க்தெ அைநதனாஙகி வதனாகுதி, அரிம்ளம் ஒனறியம் 
இச்சிகத்கனாடற்ட கிெனாமப் பகுதிககுக ்கனாறெககுடியிலிருநது ஏம்பல 
ெழியனா்க இச்சிகத்கனாடற்டககுப் தபனாதுமனா் தபருநது ெசெதி்கள் 
வசெய்யப்படடு இயஙகி ெருகினை். எ்தெ, சிற்றுநதின பயனபனாடு 
எழனாது எனை விெெத்திற் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

74—

ம்பனாக்குெெதது ்மிக்றஞ ்பைற்க அறமததல்

வினா எண் 10980—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) மனாதெெம் வதனாகுதி, 33–ெது ெட்டத்தில ்கணக்கர் செத்திெம் 
பகுதியில தபனாககுெெத்து செமிகறஞ பலற்க அறமக்க அெசு ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) மனாதெெம் வதனாகுதி, 33–ெது ெட்டத்திலுள்்ள 
்கணக்கர் செத்திெம் பகுதி இ்டமனா்து M1 மனாதெெம் தபனாககுெெத்துக 
்கனாெல நிறலய எலறலககுடபட்ட ஜி.எனடி. செனாறல மற்றும் ்கணக்கர் 
செத்திெம் செநதிப்பு ஆகும். தமற்குறிப்பிட்ட இ்டத்தில ஒரு குறுகிய 
செனாறல மடடுதம ஜி.என.டி பிெதனா் செனாறலயில இறணெதனாலும், 
தெறு எவவித பிெதனா் செனாறலயும் இறணயவிலறல எனபதனாலும் 
தபனாககுெெத்து செமிகறஞ பலற்க அறமக்க தெண்டிய 
அெசியமிலறல.

75—

சிற்றுநது இயக்குதல்

வினா எண் 26070—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) மனாதெெம் வதனாகுதி, விலலிெனாக்கம் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
வெள்்ளச்தசெரி கிெனாமத்திற்குத் ததறெககு ஏற்ப சிற்றுநது இயக்க 
அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தற்தபனாது மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக 
்கழ்கம், த்டம் எண் 120K–ல ஒரு தபருநதிற் பிெனாடதெயிலிருநது 
வெள்்ளச்தசெரி அரு்கனாறம பகுதி ெழியனா்க ்கதவூருககு பயணி்களின 
பயனபனாடடிற்கு ஏற்ப இயககி ெருகிைது.

வசெனற்யில வபரிய தபருநது்கள் இயக்க முடியனாத 
குறு்கலனா்க உள்்ள உடபுைச் செனாறல்கற்ள, பிெதனா் செனாறல, 
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இெயில நிறலயங்கள், தபருநது நிறலயங்கள் தபனானைெற்று்டன 
இறணககும்விதமனா்க சிற்றுநது்கள் மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக 
்கழ்கத்தனால இயக்கப்படுகினை். எ்தெ, வசெனற்யின புைந்கரில 
வெள்்ளச்தசெரி அரு்கனாறமப் பகுதி ெழியனா்க வபரிய தபருநது்கள் 
இயக்கப்படுெதனால சிற்றுநது இயககி்ட அெசியம் எழவிலறல.

76—

சிற்றுநது இயக்குதல்

வினா எண் 26072—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) மனாதெெம் வதனாகுதி, விலலிெனாக்கம் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
பனாலதெடு ஊெனாடசிககுக கூடுதலனா்க சிற்றுநது இயக்க அெசு ஆெ் 
வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தற்தபனாது மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக 
்கழ்கம், த்டம் எண் 61 A–ல ஒரு தபருநதிற் ஆெடியிலிருநது 
த்கனாவிலபதனாற்க, ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் வதனாழிற்செனாறல பிெதனா் 
ெனாயில, மிட்ட்மலலி, பனாலதெடு ெழியனா்க தமலப்தபடடிற்குப் 
பயணி்கள் பயனபனாடடிற்கு ஏற்ப இயக்கப்படடு ெருகிைது.

தமலும், வசெனற்யில வபரிய தபருநது்கள் வசெலல முடியனாத 
குறுகிய செனாறல்கற்ளக வ்கனாண்்ட உடபுைச் செனாறல்கற்ள 
பிெதனா் செனாறல, இெயில நிறலயங்கள், தபருநது நிறலயங்கள் 
தபனானைெற்று்டன இறணககும்விதமனா்க சிற்றுநது்கள் மனாந்கெப் 
தபனாககுெெத்துக ்கழ்கத்தனால இயக்கப்படுகினை். எ்தெ, 
வசெனற்யின புைந்கரில தபருநது்கள் இயக்கப்படும் பனாலதெடு 
கிெனாமப் பகுதி்களில சிற்றுநது இயககி்ட அெசியம் எழவிலறல.
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சிற்றுநது இயக்குதல்

வினா எண் 27440—திரு. வி.வி. இ்ராேன தசல்லப�ா: 
மனாண்புமிகு தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

மதுறெ ெ்டககு வதனாகுதி, வசெலலூர் 50–60 அடி தெனாடு 
பகுதியில சிற்றுநது இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

மதுறெ ெ்டககு வதனாகுதி வசெலலூர், 50–60 அடி தெனாடு பகுதி்கள் 
மதுறெ மனாந்கெனாடசி எலறலககு உடபட்ட வதனாகுதி்க்ளனாகும். 
பகுதி திட்டம்–1999 அெசெனாறண எண் 1532 உள் (தபனா.ெ.3) துறை, 
நனாள் 17–11–1999–னபடி மனாந்கெனாடசி எலறலககுடபட்ட அற்த்து 
செனாறல்களும் தபருநது தபனாககுெெத்து உள்்ள பகுதி்க்ளனா்கக ்கருத 
தெண்டும் எ் வதரிவிக்கப்படடுள்்ளது. இப்பகுதி்கள் அற்த்தும் 
தபருநது ெசெதி்கள் உள்்ள பகுதி்க்ளனா்க ்கருத்தில வ்கனாள்ெதனால புதிய 
சிற்றுநது இயக்க அனுமதி ெழங்க ெழிெற்க இலறல. தமலும், 
மதுறெ ெ்டககுத் வதனாகுதி வசெலலூர் 50-60 அடி தெனாடு பகுதி 
ெழித்த்டத்தில மதுறெ த்கனாட்டப் தபருநது்கள் தபனாதுமனா் நற்ட்கள் 
இயக்கப்படடு ெருகினை். எ்தெ, வபரிய தபருநது்கள்மூலம் 
மடடுதம தபருநது ெசெதி ெழங்க அனுமதிக்கப்படடுள்்ளதனால, 
மதுறெ ெ்டககுத் வதனாகுதி வசெலலூர், 50–60 அடி தெனாடு பகுதியில 
சிற்றுநது இயக்க தெண்டிய அெசியம் எழவிலறல.

78—

்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் வ்ல்ெறதத தற்ட வ்யதல்

வினா எண் 37721—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணம் ந்கெப் பகுதி்களில 
்கனாறல முதல மனாறல ெறெ ்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் வசெலெறதத் 
தற்ட வசெய்ய அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் ந்கெப் பகுதிககுச் வசெலலும் 
நுறழவி்டமனா் நனாலதெனாடு செநதிப்பிலும், தஞறசெயிலிருநது ந்கருககுள் 
ெனா்க்ங்கள் ெரும் நுறழவி்டமனா் கும்தபஸெெர் தமலவீதியிலும் 
்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் உள்த்ள வசெலலத் தற்ட விதிக்கப்படடுள்்ளது 
எனை ெனாசெ்கம் அ்டஙகிய அறிவிப்புப் பலற்க றெக்கப்படடுள்்ளது. 
தமலும், அநத இெண்டு இ்டங்களிலும் தபனாககுெெத்துக ்கனாெலர்்கள் 
பீட நியமித்துத் வதனா்டர்நது அலுெல வசெய்து ெருகினை்ர்.

ெணி்க நிறுெ்ங்கள் அதி்கம் உள்்ள வபரிய ்கற்ட வீதி 
பகுதியில தி்செரி செெககு ெனா்க்ங்கள் அதி்கம் தலனாடு ஏற்ை 
மற்றும் இைக்க ெருெதனால லனாரி உரிறமயனா்ளர்்களி்டம் தபசி 
்க்ெ்க ெனா்க்ங்கள் அற்த்தும் ெனா்க்ப் தபனாககுெெத்து வநரிசெல 
தநெங்களில (Peak hours) ்கனாறல 7–00 முதல 12–00 மணி ெறெயும், 
மனாறல 4–00 மணி முதல 9–00 மணி ெறெயும் ந்கருககுள் ெெனாமல, 
மதியம் 12–00 மணி முதல 4–00 மணி ெறெயில மற்றும் இெவு 9–00 
மணி முதல ்கனாறல 7–00 மணி ெறெ கும்தபஸெெர் தமல வீதி 
்கரும்பனாயிெம் பிள்ற்ளயனார் த்கனாயில P.S. செண்மு்கம் வதரு ெழியனா்க 
குறிப்பிட்ட தநெத்தில மடடுதம தலனாடு ஏற்ை மற்றும் இைக்க 
அனுமதி ெழங்கப்படடுள்்ளது. இதற் மீறி ெரும் ெனா்க்ங்கள்மீது 
செட்டப்படி ்கனாெல துறைமூலம் ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் எனறு 
எச்செரிக்கப்படடுள்்ளது. வதனா்டர்நது ்கண்்கனாணித்து கும்பத்கனாணம் 
ந்கரில தபனாககுெெத்து வநரிசெல இலலனாமல ந்டெடிகற்க 
தமற்வ்கனாள்்ள தபனாககுெெத்து ஆய்ெனா்ளருககு உரிய அறிவுறெ 
ெழங்கப்படடுள்்ளது.
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சிற்றுநது இயக்குதல்

வினா எண் 37757—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

மனாதெெம் வதனாகுதி, 17–ெது ெட்டம் ஆண்்டனார் குப்பம் 
மனாத்தூர்த்கட, மனாதெெம் பனால பண்றண மற்றும் தனாதனாஙகுப்பம் 
ெழியனா்க சிற்றுநது இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

தற்தபனாது மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக ்கழ்கத்தனால (MTC) 
த்டம் எண் 29D Extn–ல 3 தபருநது்கள், 64C–ல 10 தபருநது்கள், 
64D–ல 1 தபருநது, 38H Extn–ல 1 தபருநது, 38S–ல 1 தபருநது 
மற்றும் சிற்றுநது ெழித்த்டம் S62–ல 2 சிற்றுநது்கள் எ் வமனாத்தம் 
18 தபருநது்கள் மனாத்தூர்த்கட, மனாதெெம் பனால பண்றண 
ெழியனா்க பயணி்கள் பயனபனாடடிற்கு ஏற்ப இயக்கப்படடு 
ெருகினை். தமலும், மனாத்தூர்த்கட மனாதெெம் பனால பண்றண, 
தனாதனாஙகுப்பம், ஆண்்டனார் குப்பம் ஆகிய பகுதி்கள் ெழியனா்க, த்டம் 
எண் 164–ல 7 தபருநது்கள், 121C–ல 7 தபருநது்கள், 121D–ல 
3 தபருநது்கள் எ் வமனாத்தம் 17 தபருநது்கள் வபனாதுமக்கள் 
நலன ்கருதி மனாந்கெப் தபனாககுெெத்து ்கழ்கத்தனால இயக்கப்படடு 
ெருகினை். தமலும், வசெனற்யில வபரிய தபருநது்கள் வசெலல 
முடியனாத குறுகிய செனாறல்கற்ளக வ்கனாண்்ட உடபுை செனாறல்கற்ள, 
பிெதனா் செனாறல, இெயில நிறலயங்கள், தபருநது நிறலயங்கள் 
தபனானைெற்று்டன இறணககும்விதமனா்க சிற்றுநது்கள் மனாந்கெப் 
தபனாககுெெத்து ்கழ்கத்தனால இயக்கப்படுகினை். எ்தெ, 
வசெனற்யின புைந்கர்ப் பகுதி்களில ஏற்வ்க்தெ தபருநது்கள் 
இயக்கப்படுெதனால ஆண்்டனார் குப்பம், மனாத்தூர்த்கட, மனாதெெம் 
பனால பண்றண மற்றும் தனாதனாஙகுப்பம் தபனானை பகுதி்களில 
சிற்றுநது இயககி்ட அெசியம் எழவிலறல.
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சிற்றுநது இயக்குதல்

வினா எண் 37760—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

மனாதெெம் வதனாகுதி, வபருங்கனாலூர் கிெனாமத்திலிருநது ெ்ட்கறெ, 
அழிஞசிெனாக்கம் தர்்கனாஸ ெழியனா்க வசெஙகுனைம் ெறெ புதிய 
ெழித்த்டத்தில சிற்றுநது இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

தற்தபனாது மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக ்கழ்கத்தனால, த்டம் எண் 
36V–ல 1 தபருநது, 38G–ல 1 தபருநது, 36K–ல 3 தபருநது்கள் 
எ் வமனாத்தம் 5 தபருநது்கள் வபருங்கனாவூர், ெ்ட்கறெ, 
அழிஞசிெனாக்கம் ெழியனா்க வசெஙகுனைம் ெறெ பயணி்கள் 
பயனபனாடடிற்கு ஏற்ப இயக்கப்படடு ெருகினை். தமலும், 
வசெனற்யில வபரிய தபருநது்கள் வசெலல முடியனாத குறுகிய 
செனாறல்கற்ளக வ்கனாண்்ட உடபுைச் செனாறல்கற்ள, பிெதனா் செனாறல, 
இெயில நிறலயங்கள், தபருநது நிறலயங்கள் தபனானைெற்று்டன 
இறணககும்விதமனா்க சிற்றுநது்கள் மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக 
்கழ்கத்தனால இயக்கப்படுகினை். எ்தெ, வசெனற்யின புைந்கரில 
வபரிய தபருநது்கள் வபருங்கனாவூர், ெ்ட்கறெ, அழிஞசிெனாக்கம் 
ெழியனா்க வசெஙகுனைம் ெறெ இயக்கப்படுெதனால சிற்றுநது இயககி்ட 
அெசியம் எழவிலறல.

81—

மீன ்கழிவுநீறெ திைநதுவிடடுச வ்ல்லும் ெனா்க்ங்கள்மீது 
ந்டெடிக்ற்க

வினா எண் 47084—திரு. தச. ்ராகேஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—
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(அ) கிள்ளியூர் வதனாகுதிககுடபட்ட பகுதி்களில ெனா்க்ங்களில 
மீன்கள் வ்கனாண்டு வசெலலும்தபனாது செனாறலயில மீன ்கழிவு நீறெ 
திைநதுவிடடுச் வசெலலும் ெனா்க்ங்கள்மீது ந்டெடிகற்க எடுக்க 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) ஆம். 

(ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், கிள்ளியூர் வதனாகுதிககுடபட்ட 
பகுதி்களில ெனா்க்ங்களில மீன்கள் வ்கனாண்டு வசெலலும்தபனாது, 
செனாறலயில மீன ்கழிவுநீறெ திைநதுவிடடுச் வசெலலும் ெனா்க்ங்கள் 
்கண்்கனாணிக்கப்படடு ெருகினை். புதுக்கற்ட ்கனாெல நிறலய 
எலறலககுடபட்ட பகுதியனா் ததங்கனாய்ப்பட்டணம் மீனபிடி 
துறைமு்கத்திலிருநது மனித உயிருககு தீஙகு விற்ளவிககும் மீன 
்கழிவு வ்கனாண்டு வசெனை KL 10 AB 1249 எனை ெனா்க்த்திலிருநது 
மீன ்கழிவுநீறெத் திைநது விடடுச் வசெனைதனால, தமற்படி 
ெனா்க்த்றதப் ற்கப்பற்றி ்கனாெல நிறலயம் வ்கனாண்டு ெநது 
அவெனா்க்ம் ஓடடிய இெனாென, ெயது 37, த/வப. பனாஸ்கென, 
்கலிங்கெனாெபுெம், ்கனாஞசெனாம்புைம் அஞசெல எனபெர்மீது ்கனாெல 
நிறலய குற்ை எண் 377/18 U/s 269 IPC–னபடி ெழககுப் பதிவு 
வசெய்து, பினபு 15–12–2018 ஆம் தததி தமற்படி ெழககினமீது குற்ைப் 
பத்திரிற்க தனாக்கல வசெய்து, நீதிமனைத்திற்கு அனுப்பிறெக்கப்படடு 
நீதிமனைக த்கனாப்பில STC 425/19 ஆ்க எடுக்கப்படடுள்்ளது. எதிரி 
த்து குற்ைத்றத ஒப்புக வ்கனாண்்டதனால, எதிரிககு 9–3–2019–ம் 
தததி ரூ.10,000/– அபெனாதம் விதிக்கப்படடுள்்ளது. தமலும், தமற்படி 
செம்பெங்கள் ந்டக்கனாெண்ணம் வதனா்டர்நது ்கண்்கனாணிக்கப்படடு 
ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது.

82—

ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 48019—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—
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பூண்டி ஒனறியம், எறையூரிலிருநது த்கனாயம்தபடு மற்றும் 
~வபரும்புதூர் த்டத்தில தபருநது இயக்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

பூண்டி ஒனறியம், எறையூரிலிருநது திருெள்ளூருககு 
T–1M ந்கெ தபருநதுமூலம் 10 நற்ட்கள் இயக்கப்படுகினை். 
திருெள்ளூரிலிருநது த்கனாயம்தபடு மற்றும் ~வபரும்புதூருககு 
தமிழநனாடு அெசு தபனாககுெெத்துக ்கழ்கம் விழுப்புெம் மற்றும் 
மனாந்கெப் தபனாககுெெத்துக ்கழ்கம்மூலம் 10 நிமி்ட இற்டவெளியில 
்கனாறல 5 மணி முதல இெவு 9 மணி ெறெயில தபனாதிய தபனாககுெெத்து 
தசெறெ உள்்ளதனால எறையூரிலிருநது ~வபரும்புதூருககு தநெடிப் 
தபருநது இயக்கத் ததறெயிலறல.

83—

ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 48021—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், விற்டயூர் ஊெனாடசியில 138A எனை 
தபருநறத மீண்டும் இயக்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

திருெள்ளூரிலிருநது விற்டயூருககு இயக்கப்பட்ட 138A 
த்டப் தபருநதில பயணி்கள் அ்டர்வு குறைவு ்கனாெணமனா்க பல 
ெரு்டங்களுககு முனதப நிறுத்தப்பட்டது. தற்தபனாது இத்த்டத்தில 
தபருநது இயக்கம் வதனா்டர்பனா்க ஆய்வு வசெய்ததபனாது, தனியனார் 
சிற்றுநது்களும். தஷர் ஆடத்டனா (Share Auto)–க்களும் அதி்க 
அ்ளவில இயக்கப்படுகினை். எ்தெ, பயணி்கள் அ்டர்வு குறைவு 
்கனாெணமனா்க நிறுத்தப்பட்ட 138A த்டப் தபருநறத மீண்டும் இயக்க 
அெசியம் எழவிலறல.
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84—

ம்பருநது்கள் இயக்குதல்

வினா எண் 48023—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருெள்ளூர் வதனாகுதி, திருெனாலங்கனாடு ஒனறியம், சின்மண்்டலி 
கிெனாமத்திற்கு இயக்கப்பட்ட தபருநது த்டம் எண்்கள் T2 ம்வூர்–
திருெள்ளூர், 93 தபெம்பனாக்கம்–திருத்தணி ஆகிய தபருநது்கற்ள 
மீண்டும் இயக்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

த்டம் எண் T2 மூலம் திருெள்ளூர் முதல ம்வூர் ெறெ 
தபெம்பனாக்கம் ெழியனா்க 27 கிதலனா மீட்டர் தூெத்திற்கு நனானகு 
(4) நற்ட்கள் இயக்கப்படடு ெநத். இதில, தபெம்பனாக்கம் முதல 
ம்வூர் ெறெயிலனா் 8 கிதலனா மீட்டர் தூெம் ெறெ மி்க வசெனாற்பப் 
பயணி்கத்ள பயணித்து ெநத்ர். இநத இயக்கப் பகுதி்களில மக்கள் 
வதனாற்கயும் குறைநத அ்ளவிதலதய உள்்ளது. அதததபனால, த்டம் 
எண் 93, திருெள்ளூரிலிருநது அழிஞசிெனாக்கம், தபெம்பனாக்கம், 
திருெனாலங்கனாடு, ்க்்கம்மனாசெத்திெம் ெழியனா்க திருத்தணிககு 
இயக்கப்படடு ெநதது. இதன த்டம் நீ்ளம் 81 கிதலனா மீட்டர் ஆகும். 
இது ஒரு சுற்று ெழித் த்டமனாகும். இத்த்டத்தில பயணி்கள் மி்கக 
குறைநத அ்ளவிதலதய பயணித்து ெநத்ர். ஆற்கயனால, T2 மற்றும் 
93 ெழித்த்டங்கள் நிறுத்தப்பட்ட்.

தமலும், ம்வூரிலிருநது திருெள்ளூருககு தபருநது தசெறெ 
தபனாதிய அ்ளவில உள்்ளது. பள்ளி மனாணெர்்களின ெசெதிக்கனா்க 
திருெள்ளூர் முதல அழிஞசிெனாக்கம் ெறெ தற்தபனாது தபருநது 
இயக்கப்படுகிைது. எ்தெ, பயணி்கள் பயனபனாடு குறைவு 
்கனாெணமனா்க ்க்டநத ஆறு ஆண்டு்களுககும் தமலனா்க நிறுத்தப்பட்ட 
T2 மற்றும் 93 த்ட இயக்கங்கற்ள மீண்டும் இயக்கத் ததறெயிலறல.
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ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 48024—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்க்டம்பத்தூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், வ்கனாடற்டயூரிலிருநது 
திருெள்ளூர் ந்கருககு தபருநது இயக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது? 

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்க்டம்பத்தூர் ஊெனாடசி ஒனறியம், 
வ்கனாடற்டயூரிலிருநது திருெள்ளூர் ந்கருககு தநெடியனா்க பயணம் 
வசெய்யும் பயணி்களின பயனபனாடு இலலனாததனால, பகுதிெனாரியனா்க 
தபருநது்கள் இயக்கப்படுகினை். எ்தெ, ்க்டம்பத்தூர் ஒனறியம், 
வ்கனாடற்டயூரிலிருநது திருெள்ளூர் ந்கருககு தநெடி தபருநது இயக்க 
அெசியம் எழவிலறல.

86—

ம்பருநது்கறள மீணடும் இயக்குதல்

வினா எண் 48025—திரு. வி.ஜி. ்ராகேந்தி்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

திருெள்ளூர் வதனாகுதிககு இயக்கப்பட்ட த்டம் எண்்கள் T19, T2, 
162, 91P ஆகிய தபருநது்கற்ள மீண்டும் இயக்க அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

த்கனாெப்படடுள்்ள ெழித்த்டங்களில த்டம் எண் 162 பயணி்கள் 
மற்றும் பள்ளி மனாணெர்்களின ததறெகத்கற்ப ்க்டம்பத்தூர் முதல 
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S.V. செத்திெம் ெறெ ததறெயனா் நற்ட்கள் தற்தபனாதும் இயக்கப்படடு 
ெருகினை். த்டம் எண் T19 திருெள்ளூர்–தபெம்பனாக்கம் மற்றும் 
த்டம் எண் T2 திருெள்ளூர்–ம்வூர் ஆகிய த்டங்கள் மனாறிெரும் 
தபனாககுெெத்து ெசெதி்க்ளனா் தஷர் ஆடத்டனா மற்றும் தனி நபர் 
ெனா்க் உபதயனா்கங்களி்னாலும், ்க்டம்பத்தூர் இெயிலதெ தமம்பனாலப் 
பணி்க்ளனாலும், வதனா்டர் ெண்டி அதி்க அ்ளவில உள்்ளதனால 
பயணி்கள் அதில பயணங்கற்ள தமற்வ்கனாள்ெதனாலும் பயணி்கள் 
பயனபனாடு குறைநததனால நிறுத்தப்பட்ட். மனாந்கெப் தபனாககுெெத்து 
எலறல விரிெனாக்கம் ்கனாெணமனா்க த்டம் எண் 91P–ககு மனாற்ைனா்க 
பூநதமலலியிலிருநது தபெம்பனாக்கம் ெறெ 591 தபருநது்கள்மூலம் 30 
நற்ட்கள் இயக்கப்படுெதனால, த்டம் எண் 91P நிறுத்தப்படடுள்்ளது. 
எ்தெ, பயணி்கள் பயனபனாடு குறைநததனால, நிறுத்தப்பட்ட 
தமற்படி த்டங்கற்ள மீண்டும் இயக்கத் ததறெயிலறல.

87—

ந்கெப் ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 51897—திரு. க்க.வி. கச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தபனாளூர் வதனாகுதி, தபனாளூரிலிருநது எடடிெனாடி–
ஆலம்பூண்டி–்கரிக்கனாத்தூர்–மண்்டவ்கனா்ளத்தூர்–புலிெனா்நதல–
்கறெப்பூண்டி–வெண்மணி ஊெனாடசி்கள் ெழியனா்க தபனாளூர் ெறெ 
புதிய ந்கெப் தபருநது இயக்க இயக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது? 

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) த்கனாெப்பட்ட ெழித்த்டம் ஒரு புதிய 
ெழித்த்டம் ஆகும். தபனாளூர்–தபனாளூர் (ெழி) எடடிெனாடி, 
ஆலம்பூண்டி, ்கரிக்கனாத்தூர், மண்்டவ்கனா்ளத்தூர், புலிெனா்நதல, 
்கறெப்பூண்டி, வெண்மணி ெழித்த்டத்தின நீ்ளம் 35 கிதலனா மீட்டர் 
ஆகும். எடடிெனாடி முதல ஆலம்பூண்டி ெறெ உள்்ள 3 கிதலனா 
மீட்டர் செனாறல மற்றும் கீழ்கரிக்கனாத்தூர்–்கரிக்கனாத்தூர் கூடடுச் 
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செனாறல ெறெ உள்்ள 2 கிதலனா மீட்டர் செனாறல ஆகியறெ குறுகிய 
அ்கலம் வ்கனாண்்ட மண் செனாறலயனா்க உள்்ளதனால, ்க்ெ்க தபருநது 
இயக்க ெழிெற்க இலறல. தமலும், ஆெணி பணிமற்யிலிருநது 
ந்கெ ெழித்த்டம் ஏ17 மூலம் ஆெணி–தபனாளூருககு எடடிெனாடி 
ெழியனா்க தி்செரி 3 நற்ட்களும், தபனாளூர் பணிமற்யிலிருநது 
ந்கெ ெழித்த்டம் பி9 மூலம், தபனாளூர்–தச்சூருககு ்கரிக்கனாத்தூர், 
மண்்டவ்கனா்ளத்தூர், புலிெனா்நதல, ்கறெப்பூண்டி, வெண்மணி 
ெழியனா்க தி்செரி 2 நற்ட்களும், ஆெணி பணிமற்யிலிருநது 
ெழித்த்டம் ஏ23 ெனாயிலனா்க ஆெணி–தபனாளூருககு ்கரிக்கனாத்தூர், 
மண்்டவ்கனா்ளத்தூர், புலிெனா்நதல, ்கறெப்பூண்டி, வெண்மணி 
ெழியனா்க தி்செரி 6 நற்ட்களும், தபனாளூர் பணிமற்யிலிருநது 
புைந்கெ ெழித்த்டம் 245–னமூலம் தபனாளூர்–வசெனற்ககு 
வெண்மணி, ்கறெப்பூண்டி, புலிெனா்நதல, மண்்டவ்கனா்ளத்தூர், 
்கரிக்கனாத்தூர் ெழியனா்க தி்செரி 1 நற்டயும் இயக்கப்படடு ெருகிைது. 
த்கனாரியுள்்ள ெழித்த்டத்தில ஆலம்பூண்டி கிெனாமம் தவிெ அற்த்து 
கிெனாமங்களும் தமற்்கண்்டெனாறு பகுதிெனாரியனா்க தபருநது ெசெதி 
வபற்றுள்்ள்.

88—

ம்பனாக்குெெதது ஊழியர்்களுக்கு மருததுெமற்

வினா எண் 51983—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில தபனாககுெெத்து ஊழியர்்கள் 
சிகிச்றசெ வபை தனி மருத்துெமற் அறமக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழநனாடு அெசு தபனாககுெெத்துக ்கழ்கம் 
(திருவநலதெலி) லிமிவ்டட, நனா்கர்த்கனாவில மண்்டலத்துககுச் 
வசெனாநதமனா் மருநத்கம் தெப்பமூடு செநதிப்பு, நனா்கர்த்கனாவிலில 
வசெயலபடடு ெநதது. நனா்கர்த்கனாவில மனாந்கெனாடசியினமூலம் 
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செனாறல விரிெனாக்கம் மற்றும் ந்கெ தமம்பனாடடுப் பணி்களுக்கனா்க 
மருநத்கக ்கட்ட்டம் அ்கற்ைப்பட்டது. தற்தபனாது ெடிவீஸெெத்தில 
நனா்கர்த்கனாவில மனாந்கெனாடசிககுச் வசெனாநதமனா் ்கட்ட்டத்தில ்கழ்க 
மருநத்கம் வசெயலபடடு ெருகிைது,

89—

ம்பருநது்களில் சீட வ்பல்ட ெ்தி ஏற்்படுததுதல்

வினா எண் 52668—திரு. கே.ஜி. பிரினஸ்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) அற்த்து அெசு தபனாககுெெத்துப் தபருநது்களிலும் சீட 
வபலட ெசெதியிற் ஏற்படுத்த அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) அெசு விறெவுப் தபனாககுெெத்துக 
்கழ்கத்தில இயக்கப்படும் 1,164 தபருநது்களில, 615 தபருநது்களில 
முதல மற்றும் ்கற்டசி இருகற்க்களில ஏற்வ்க்தெ சீட வபலட 
வபனாருத்தப்படடுள்்ளது. தமலும், 200 தபருநது்களுககு கூண்டு 
்கடடும் பணி நற்டவபற்று ெருகிைது. அெற்றிலும் சீட வபலட 
வபனாருத்தப்படடு ெருகிைது. மீதமுள்்ள 349 தபருநது்களில சீட 
வபலட வபனாருத்துெதற்கு ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படடு ெருகிைது.

90—

ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 53063—திருைதி ை. வ்ரலடசுமி: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெங்கலபடடு வதனாகுதி, பழதெலி ஊெனாடசி முதல 
வசெங்கலபடடு ெறெ தபருநது இயக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) வசெங்கலபடடிலிருநது பழதெலிககுப் 
பயணி்கள் அ்டர்வு குறைவு ்கனாெணமனா்க 5 ெரு்டங்களுககு முன்ர் 
நிறுத்தப்பட்ட த்டத்திற் மீண்டும் இயக்க செனாத்தியமிலறல. 
தமலும், வசெங்கலபடடிலிருநது 4 கிதலனா மீட்டர் வதனாறலவிலுள்்ள 
வித்யனாசெனா்கர் ்கறலக ்கலலூரி ெழியனா்க வசெங்கலபடடு–1 
கிற்ளயிலிருநது 8 ந்கெப் தபருநது்கள் ெனாயிலனா்க 64 நற்ட்கள், 
வசெங்கலபடடு–2 கிற்ளயின 5 ந்கெப் தபருநது்கள் ெனாயிலனா்க 34 
நற்ட்கள், மதுெனாநத்கம் கிற்ளயின 6 ந்கெப் தபருநது்கள் ெனாயிலனா்க 56 
நற்ட்கள், உத்திெதமரூர் கிற்ளயின 6 ந்கெப் தபருநது்கள் ெனாயிலனா்க 
64 நற்ட்கள் எ் தி்செரி 218 நற்ட்கள் எ் 5 நிமி்டத்திற்கும் 
குறைநத இற்டவெளியில தபருநது ெசெதி உள்்ளது.

91—

ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 53551—டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

வசெய்யூர் வதனாகுதி, ்கலபனாக்கம்–வசெய்யூர் T–2, தபருநதிற்கு 
மனாற்ைனா்க தபருநது இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

்கலபனாக்கம்–வசெய்யூர் ெறெ தற்தபனாது T–2 ந்கெத் த்டத்தினமூலம் 
4 நற்ட்கள் மி்கவும் குறைெனா் பயணி்களு்டன இயக்கப்படடு 
ெருகிைது. இநநற்ட்களின செெனாசெரி பயணி்கள் அ்டர்வு (27.19%) மி்கக 
குறைநத அ்ளவிதலதய உள்்ளதனால, இநத நற்ட்கத்ள இப்பகுதி 
மக்களின பயனபனாடடிற்குப் தபனாதுமனா்தனா்கக ்கருதப்படுகிைது. 
எ்தெ, ்கலபனாக்கம்–வசெய்யூர் T–2, தபருநதிற்கு மனாற்ைனா்க தபருநது 
இயக்க அெசியம் எழவிலறல.
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92—

புதிய ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 53552—டாக்டர் ஆர்.டி. அ்ரசு: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

வசெய்யூர் வதனாகுதி, வெண்ணனாஙகுபடடு, தபனாநதூர், 
வபருக்கெற் தண்்டலம் கூடதெனாடு, அச்சிறுப்பனாக்கம் ெறெ புதிய 
தபருநது இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

வசெய்யூர் வதனாகுதி, வெண்ணனாஙகுபடடு, தபனாநதூர், வபருக்கெற் 
தண்்டலம் கூடதெனாடு, அச்சிறுப்பனாக்கம் ெறெயுள்்ள த்டம் ஒரு 
சுற்று ெழித்த்டம் ஆகும். வெண்ணனாஙகுபடடு–அச்சிறுப்பனாக்கம் 
ெழி சூணனாம்தபடு, ஈசூர், சிறுறமலூர், வநற்குணம் த்டத்தின 
நீ்ளம் 34 கிதலனா மீட்டர் ஆகும். இத்த்டத்தில தனியனார் தபருநது 
ஒனறினமூலம் தி்செரி 6 நற்ட்கள் இயக்கப்படுகினை். தமலும், 
அச்சிறுப்பனாக்கம் முதல சூணனாம்தபடு ெறெயிலனா் 26 கிதலனா 
மீட்டர் தூெத்திற்கு புைந்கெப் தபருநது ஒனறினமூலம் 6 நற்ட்களும், 
ந்கெப் தபருநது ஒனறினமூலம் 12 நற்ட்களும் இயக்கப்படடு 
ெருகினை .் இத்த்டங்களில புைந்கெப் தபருநதில 60 செதவிகிதம் மற்றும் 
ந்கெப் தபருநதில 36 செதவிகிதம் எ் பயணி்கள் அ்டர்வு மி்கவும் 
குறைெனா்கதெ உள்்ளது. தமலும், மதுெனாநத்கத்திலிருநது சித்தனாமூர், 
சூணனாம்தபடு, வெண்ணனாஙகுபடடு ெழியனா்க ்க்டப்பனாக்கத்திற்கு 
இரு புைந்கெப் தபருநது்கள்மூலம் தி்செரி 8 நற்ட்கள் 
இயக்கப்படுகினை். தமலும், வெண்ணனாஙகுபடடியிலிருநது 
அச்சிறுப்பனாக்கம் ெறெ தநெடியனா்கவும், பகுதிெனாரியனா்கவும் 
தபனாதுமனா் தபருநது ெசெதி உள்்ளதனாலும், தற்தபனாது இத்த்டத்தில 
பகுதிெனாரியனா்க இயஙகும் தபருநது்களிலும் பயணி்கள் அ்டர்வு 
மி்கவும் குறைெனா்க உள்்ளதனாலும், இத்த்டத்தில புதியதனா்க தபருநது 
இயக்கத் ததறெயிலறல.
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மீணடும் ம்பருநது்கறள இயக்குதல்

வினா எண் 55945—திரு. டி. தசஙகுடடுவன: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கிருஷணகிரி வதனாகுதி, வதனாடடிப்பள்்ளம், வ்கடடூர், 
உஸதலஅள்ளி, இடடிக்கல அ்கெம், வபரிய வபலலனாெம்பள்ளி 
ஆகிய கிெனாமங்களுககு மீண்டும் தபருநது்கற்ள இயக்க அெசு 
ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷணகிரி வதனாகுதி, வதனாடடிப்பள்்ளம், 
வ்கடடூர், உஸதலஅள்ளி, இடடிக்கல அ்கெம், வபரிய 
வபலலனாெம்பள்ளி ஆகிய கிெனாமங்களுககு கிருஷணகிரி ந்கர் 
கிற்ளயிலிருநது த்டம் எண் த்க 65 தபருநது ெனாயிலனா்க நனாவ்ளனானறுககு 
4 நற்ட்கள் வதனா்டர்நது இயக்கப்படடு ெருகினை்.

94—

புதிய ெழிதத்டததில் ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 56006—திரு. வி. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கலசெப்பனாக்கம் வதனாகுதி, ்கலசெப்பனாக்கம் முதல 
தமலதசெனாழஙகுப்பம் கிெனாமம் ெறெ புதிய ெழித்த்டத்தில தபருநது 
இயக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?



392 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 20

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கலசெப்பனாக்கம்–தமலதசெனாழஙகுப்பம் (ெழி), 
ஆதமங்கலம் ெழித்த்டத்தின நீ்ளம் 25 கிதலனா மீட்டர் ஆகும். 
இப்புதிய ெழித்த்டத்தில அெசுப் தபருநது்கள் இயக்க தற்தபனாது 
ெழிெற்க இலறல. தமலும், திருெண்ணனாமறலயிலிருநது 
தமலதசெனாழஙகுப்பத்திற்கு ்கலசெப்பனாக்கம் ெழியனா்க ஒரு தனியனார் 
தபருநது ெனாயிலனா்க 6 நற்ட்களும், திருெண்ணனாமறலயிலிருநது 
வீெளூருககு ்கலசெப்பனாக்கம் ெழியனா்க ஒரு தனியனார் தபருநது 
ெனாயிலனா்க 4 நற்ட்களும் தி்செரி இயக்கப்படடு ெருகினை்.

95—

ம்பருநது இயக்குதல்

வினா எண் 57244—திரு. மு.த�. கிரி: மனாண்புமிகு 
தபனாககுெெத்துத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் கீழக்கனாணும் 
வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) வசெங்கம் வதனாகுதி, குதபெபடடிணம் ஊெனாடசிககு தபருநது 
இயக்க அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�ாஸ்்கர், க�ாக்குவ்ரததுத தும்ற 
அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) குதபெபடடிணம், திருெண்ணனாமறல–
தமனாத்தக்கல ெழித்த்டத்தில தமனாத்தக்கல கூடடுச் செனாறலயிலிருநது 
1.0 கிதலனா மீட்டர் தூெத்தில அறமநதுள்்ளது. அெசெனாறணயினபடி, 
பிெதனா் செனாறலயிலிருநது 1.0 கிதலனா மீட்டர் தூெமுள்்ள அற்த்து 
கிெனாமங்களும் தபருநது ெசெதி வபற்றுள்்ளதனா்கதெ ்கருதப்படும். 
தமலும், குதபெபடடிணம் கிெனாம மக்கள் 1.0 கிதலனா மீட்டர் தூெமுள்்ள 
தமனாத்தக்கல கூடடுச்செனாறல ெநதற்டநதனால திருெண்ணனாமறல, 
அரூர், தசெலம் மற்றும் திருப்பூர் வசெலல தபனாதுமனா் தபருநது ெசெதி 
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உள்்ளது. எ்தெ, வசெங்கம் வதனாகுதி, குதபெபடடிணம் ஊெனாடசிககு 
தபருநது இயக்க ெழிெற்க இலறல.

96—

திருக்ம்கனாயிறை இநது ்மய அைநிறையத துறையினகீழ 
வ்கனாணடுெருதல்

வினா எண் 27528—திரு. எஸ். சுெர்சனம்: மனாண்புமிகு 
இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாவிற்கு விற்டயளிப்பனாெனா—

மனாதெெம் வதனாகுதி, வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசி, 22–ெது 
ெட்டத்தில உள்்ள அருள்மிகு ~துர்ற்க அம்மன திருகத்கனாயிறல 
இநது செமய அைநிறலயத் துறையின ்கடடுப்பனாடடினகீழ 
வ்கனாண்டுெெ அெசு முனெருமனா?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள தும்ற அமைசசர்: 

மனாதெெம் வதனாகுதி, வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசி, 
22–ெது ெட்டத்தில உள்்ள அருள்மிகு ~துர்ற்க அம்மன 
திருகத்கனாயில பகுதியில உள்்ள வபரும்பனானறமயனா் மக்கள் 
த்கனாரும்படசெத்திலும், வபனாதுக த்கனாயிலுக்கனா் அம்செங்கள் 
இருககும்படசெத்திலும் இத்திருகத்கனாயில இநது செமய அைநிறலயத் 
துறையின ்கடடுப்பனாடடினகீழ வ்கனாண்டுெெ பரிசீலிப்பதற்கு 
ந்டெடிகற்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படும்.

97—

்கறைக் ்கல்லூரி துெக்குதல்

வினா எண் 43277—திரு. தச. ்ராகேஷ் குைார்: மனாண்புமிகு 
இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டம், சுசீநதிெத்தில இநது செமய 
மற்றும் அைநிறலயத் துறையினமூலம் ்கறலக ்கலலூரி துெக்க 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) ்கனனியனாகுமரி மனாெட்டத்தில இநது செமய 
மற்றும் அைநிறலயத் துறையின ்கடடுப்பனாடடினகீழ ஒரு ம்களிர் 
்கறலக ்கலலூரி வசெயலபடடு ெருகிைது. புதியதனா்க ஒரு ்கலலூரி 
துெங்க தபனாதிய இ்ட ெசெதியிலறல. எ்தெ, ்கனனியனாகுமரி 
மனாெட்டம், சுசீநதிெத்தில இநது செமய மற்றும் அைநிறலயத் 
துறைமூலம் புதியதனா்க ்கறலக ்கலலூரி துெங்க செனாத்தியககூறு்கள் 
இலறல.

98—

ஆறு்கனாை பூறை வதனா்டர்நது ந்டததுதல்

வினா எண் 45928—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு இநது 
செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணத்திற்கு அருகில சுெனாமிமறலயில உள்்ள 
அருள்மிகு சுெனாமிநனாத சுெனாமி திருகத்கனாயிலில நனாள்ததனாறும் 
ஆறு்கனால பூறெ வதனா்டர்நது ந்டத்த அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், கும்பத்கனாணம் ெட்டம், 
சுெனாமிமறல, அருள்மிகு சுெனாமிநனாத சுெனாமி திருகத்கனாயிலில தி்செரி 
ஆறு்கனால பூறெ்கள் கீழக்கனாணுமனாறு நற்டவபற்று ெருகினை்:

்கனாறல  : 7–30 மணி  உஷக்கனாலம்

்கனாறல  : 9–00 மணி ்கனாலசெநதி

நண்ப்கல : 12–00 மணி உச்சிக்கனாலம்

மனாறல  : 5–30 மணி செனாயெடறசெ

இெவு  : 7–30 மணி இெண்்டனாம் ்கனாலம்

இெவு  : 9–00 மணி அர்த்தெனாமம் 
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வ்பனாது ்கழிெறை, குளியைறை அறமததல்

வினா எண் 47747—திரு. தும்ர. சந்தி்ரகச்க்ரன: மனாண்புமிகு 
இநது செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், தஞசெனாவூர் ஒனறியம், திடற்டயில 
உள்்ள அருள்மிகு ெசிடத்டஸெெர் திருகத்கனாயிலுககு ெரும் 
பகதர்்களுககு வபனாது ்கழிெறை மற்றும் குளியலறை அறமக்க 
அெசு முனெருமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?

விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞசெனாவூர் மனாெட்டம், தஞசெனாவூர் ஒனறியம், 
திடற்ட, அருள்மிகு ெசிடத்டஸெெர் திருகத்கனாயிலுககு ெரும் 
பகதர்்கள் ெசெதிக்கனா்க ஆறணயர் வபனாது நல நிதி ரூ.2,00,000/– மற்றும் 
திருகத்கனாயில நிதி ரூ.3,70,000/– ஆ்க கூடுதல வதனாற்க ரூ.5,70,000/–ல 
வபனாதுக ்கழிப்பறை மற்றும் குளியலறை ்கட்டப்படடு, தற்தபனாது 
பயனபனாடடில உள்்ளது.

100—

குறிப்பிட்ட மநெததில் ம்கனாயில்்கள் திைததல்

வினா எண் 49851—திரு. ்க. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு இநது 
செமய மற்றும் அைநிறலயங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் 
கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுககு விற்டயளிப்பனாெனா—

(அ) கும்பத்கனாணம் வதனாகுதி, கும்பத்கனாணத்தில உள்்ள 
அற்த்து த்கனாயில்களும் நண்ப்கல 1–00 மணி ெறெ மற்றும் 
பிற்ப்கல 3–00 மணி முதல திைக்க அெசு ஆெ் வசெய்யுமனா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்தபனாது?
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விமட— 

ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன, இந்து சைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள தும்ற அமைசசர்: 

(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பத்கனாணம் ெட்டம், கும்பத்கனாணம் 
வதனாகுதியில உள்்ள இநது செமய அைநிறலயத் துறையின 
ஆளுற்கககுடபட்ட திருகத்கனாயில்களில ஆ்கம விதி மற்றும் 
பழக்கெழக்கத்தினபடி பூறெ்கள் வசெய்யப்படடு நற்ட 
செனாத்தப்படடும், பினபு பிற்ப்கல திருகத்கனாயில்கள் திைக்கப்படடும் 
ெருகினை .் இநநிறலயில, அற்த்து திருகத்கனாயில்களும் நண்ப்கல 
1–00 மணி ெறெ மற்றும் பிற்ப்கல 3–00 மணி முதல திைக்க ஆ்கம 
விதி மற்றும் பழக்கெழக்கப்படி ெழிெற்க இலறல.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் தநெம் 
முடிவுற்ைது.

[குறிபபு: ஓர் உறெயின வதனா்டக்கத்தில உடுககுறி (*) 
இ்டப்வபற்றிருநதனால அவவுறெ உறுப்பி்ெனால 
செரிபனார்க்கப்வபற்ைது எனபறதக குறிககும்.]

3. ெ்கவல் க்கா்ரல்
 (அ) உறுப்பி்ர் வ்கனாடுததுள்ள முன்றிவிப்பு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, இெண்டு முககியமனா் பிெச்சிற்்கள் குறித்து 
தங்களுற்டய ்கெ்த்திற்கும், அெசினுற்டய ்கெ்த்திற்கும் நனான 
வ்கனாண்டு ெெ விரும்புகிதைன. முதலில தங்களுற்டய ்கெ்த்திற்குக 
வ்கனாண்டுெருெது, மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, ** 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இலறல, இலறல, இவதலலனாம், 
எதிர்க்கடசித் தறலெருககுத் வதரியனாததலல, விமர்செ்மலல, 
அவதலலனாம் எனனுற்டய ஆய்வில இருககிைது. முறையனா்க 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.
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(குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல, முறையனா்க (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், 
இருங்கள். எனனுற்டய பரிசீலற்யில இருககிை விஷயத்றத 
அறெயில விெனாதிக்க முடியனாது. (குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல, 
அறதவயலலனாம் நீங்கள் அறெயில விெனாதிக்க முடியனாது. நீங்கள் 
தெறு வபனாருள் குறித்துப் தபசுங்கள். நீங்கள் அறதப்பற்றி தபசெதெ 
முடியனாது. எனனுற்டய ஆய்வில இருககிை ஒரு விஷயத்றத 
(குறுககீடு்கள்) நீங்கள் த்கனாரிகற்கறயககூ்ட அறெயிதல ெநது 
(குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல. எனனுற்டய ஆய்விதல இருககிைது. 
அது எ்ககுத் வதரியும். (குறுககீடு்கள்) அது முறையனா்க, எப்தபனாது 
ந்டெடிகற்க எடுக்க தெண்டுவமனறு நீங்கள் எனற் ெற்புறுத்த 
முடியனாது. நனான விதி்களினபடி உரிய ந்டெடிகற்க எடுப்தபன. 
(குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல. (குறுககீடு்கள்)

 (திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் 
எழுநது நினை்ர்.)

நீங்கள் உட்கனாருங்கள். அறதவயலலனாம் நீங்கள் விெனாதிக்க 
முடியனாது. (குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல. (குறுககீடு்கள்) 
எனனுற்டய பரிசீலற்யில இருககிை ஒரு விஷயத்றத நீங்கள் 
உறுதியனா்க விெனாதிக்க முடியனாது. உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
தெண்்டனாம், தெண்்டனாம். நீங்கள் தெறு விஷயம் குறித்துப் தபசுங்கள். 
(குறுககீடு்கள்)

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: நீங்கள் ந்டெடிகற்க எடுககிதைன எனறு 
வசெனாலலிவிடடீர்்கள். (குறுககீடு)

திரு. தும்ரமுரு்கன: நீங்கள் எப்தபனாது உரிய ந்டெடிகற்க 
எடுப்பீர்்கள்? 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இலறல, இலறல. அது 
எனனுற்டய பரிசீலற்யில இருககிைது. அது எனனுற்டய 
ஆய்வில இருககிைது. (குறுககீடு்கள்) 

திரு. தும்ரமுரு்கன: உங்கள் ஆய்வில இருககிைது. அதில 
நனாங்கள் குறுககி்டவிலறல. உங்கள் ஆய்வில இருககும்தபனாது, . . .

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: விறெெனா் ந்டெடிகற்கறய எடுங்கள் 
எனறு வசெனாலகிதைனாம். 

[தபெறெத் தறலெர்]
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திரு. தும்ரமுரு்கன: இப்தபனாது எடுப்பீர்்க்ளனா, பிைகு 
எடுப்பீர்்க்ளனா? (குறுககீடு)

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: விறெவில எடுங்கள் எனறு வசெனாலகிதைனாம். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: எனனுற்டய ஆய்வில உள்்ளது. 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு)

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: விறெவில ஒரு நலல முடிவு, Speaker 
Sir, Speaker Sir. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இலறல, இலறல. 
அறதவயலலனாம் நீங்கள் த்கட்க முடியனாது. (குறுககீடு) நீங்கள் 
எ்ககு இப்படித்தனான எனறு வசெனாலலக கூ்டனாது. எனனுற்டய 
ஆய்வில உள்்ளது. எனனுற்டய ஆய்வில உள்்ளது.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: நலல முடிவு எடுங்கள் எனறு 
வசெனாலகிதைனாம், அவெ்ளவுதனான. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
உட்கனாருங்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: செரி. Speaker Sir, அடுத்தறதச் 
வசெனாலகிதைன. 

 ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இலறல, இலறல. நீங்கள் 
எனனுற்டய ஆய்வில இருககிை எநத விஷயத்றதயும் இநத 
அறெயிதல எழுப்பக கூ்டனாது எனபதுதனான செரியனா்து. ஆ்கதெ, 
எதிர்க்கடசித் தறலெர் இதுகுறித்துப் தபசியறத நனான அறெக 
குறிப்பிலிருநது நீககுகிதைன. (குறுககீடு்கள்)  

(ஆ) தமிழ்கததில் மதசிய மக்்கள்வதனாற்க ்கைக்வ்கடுப்பு 
நற்டவ்பைனாது எ் அறிவிக்்க ெலியுறுததுதல்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, இநதியக குடியுரிறம திருத்தச் செட்டத்றத திரும்பப் 
வபை தெண்டுவமனை ஒரு தனி நபர் தீர்மனா்த்றத ஏற்வ்க்தெ 
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நற்டவபற்ை கூட்டத் வதனா்டரிதல நனான தநததன. ஆய்வில 
இருப்பதனா்க நீங்கள் வசெனானனீர்்கள். ஏற்றுகவ்கனாண்த்டனாம். அதற்குப் 
பிைகு இநதக கூட்டத் வதனா்டரிலும் நனான அறதத் வதனா்டர்நது 
ெலியுறுத்திக வ்கனாண்டிருககிதைன. அறதயும் ஏற்றுகவ்கனாள்்ள 
முடியனாது எனை நிறலயில நீங்கள் வி்ளககிச் வசெனாலலிவிடடீர்்கள். 
எ்தெ, அநதப் பிெச்சிற்ககுள் நனான தபனா்க விரும்பவிலறல. 

2 நனாட்களுககு முனபு நனான இதத அறெயிதல தபசுகிைதபனாது, 
NPR ்கணகவ்கடுப்பு தமிழ்கத்திதல ந்டத்தி்டக கூ்டனாது எனறு  
இநத அெசுககு ெற்புறுத்தி, ெலியுறுத்தி ஒரு த்கனாரிகற்க 
றெத்திருநததன. முதலெரி்டமிருநது எநதப் பதிலும் ெெவிலறல. 
வதனா்டர்நது தமிழ்கம் முழுெதும் தபனாெனாட்டங்கள், மறியல்கள், 
ஆர்ப்பனாட்டங்கள் ந்டநது வ்கனாண்டிருககினை். தநற்றைககுககூ்ட 
செட்டமனைத்றத முற்றுற்கயி்டககூடிய ெற்கயிதல ஒரு மனாவபரும் 
தபெணி வசெனற்யில நற்டவபற்ைறத நனாம் ்கண்கூ்டனா்கப் 
பனார்த்திருககிதைனாம். எ்தெ, இறெ தமிழ்கத்தில பலதெறு 
பகுதி்களில பெவி, வதனா்டர்நது நற்டவபற்றுக வ்கனாண்டிருககினை். 
தநற்று முனதி்ம் மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் இதத 
அறெயில தபசுகிைதபனாது, இநதச் செட்டத்தனால எநதப் பனாதிப்பும் 
இலறல எனறும், ஏதனாெது பனாதிப்பு இருநதனால வசெனாலலுங்கள் 
எனறும் அழுத்தநதிருத்தமனா்கக த்கட்டனார்்கள். அதற்்கனா் 
்கனாெணங்கற்ள நனான படடியலிடுெதற்குத் தயனாெனா்க இருககிதைன. 
NPR ்கணகவ்கடுப்பு தமிழநனாடடில நற்டவபைனாது எனறு 
மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் அறிவிக்க தெண்டுவமனறு 
நனான ெலியுறுத்தி, ெற்புறுத்தி த்கடடு அறமகிதைன.

நண்ப்கல 12–00

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் 
தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்கள். . . (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: திரு. முஹம்மது அபூபக்கர் 
மற்றும் திரு. தமிமுன அனசெனாரி, அனுமதியிலறல. இதுசெம்பநதமனா்க 
நீங்கள் (குறுககீடு்கள்) இலறல. எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் 

[திரு. மு.்க. ஸ்டனாலின]
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இதுசெம்பநதமனா்க த்கள்வி எழுப்பப் தபனாெதனா்க எனனி்டம் முன்தெ 
வசெனான்னார்்கள். நீங்கள் திடீவெனறு ெநது raise வசெய்தனால எப்படி? 
(குறுககீடு்கள்) அது முறையலல, உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
அனுமதியிலறல. யனாரும் எப்தபனாது தெண்டுமனா்னாலும், எறத 
தெண்டுமனா்னாலும் த்கட்க முடியனாது. அெர் தபசி்னார், எ்ககு 
ெனாய்ப்புக வ்கனாடுங்கள் எனறு நீங்கள் த்கடபது முறையலல. அெர், 
முறையனா்கக த்கட்டனார், நனான அனுமதியளித்திருககிதைன. நீங்கள், 
அறதக த்கட்கவிலறல, உட்கனாருங்கள். மனாண்புமிகு ெருெனாய் 
மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடடில–NPR, 
இநதியனாவிதல 6 மனாதங்கத்ளனா அலலது அதற்கு தமதலனா ெசிககினை 
அற்த்து நபர்்களின விெெங்கள் பதிவு வசெய்யப்படுகினை். இதில 
தனிநபர் விெெங்கள் த்கெல அளிககும் குடும்ப உறுப்பி்ர்்களின 
கூற்றுப்படிதய, ஆெணங்கள் ஏதுமினறி பதிவு வசெய்யப்படுகினை். 
2010 ஆம் ஆண்டு ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடடிற்்கனா் 
்கணகவ்கடுப்பில, குடும்பத்திலுள்்ள ஒவவெனாரு நபரினுற்டய, 
ஏைத்தனாழ 14 விெெங்கள் அதிதல தசெ்கரிக்கப்பட்ட். 2020 ஆம் 
ஆண்டு ந்டத்தப்ப்டவுள்்ள ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடடிற்்கனா் 
்கணகவ்கடுப்பினதபனாது, குடும்பத்திலுள்்ள ஒவவெனாரு நபரினுற்டய 
விெெங்கள் அநத 14 விெெங்களிதல புதிதனா்க தசெர்க்கப்படடிருககிை, 
தற்தபனாது நனாம் அச்செப்படுகிை, அத்னால ஏற்ப்டககூடிய விற்ளவு்கள் 
எப்படியிருககும் எனறு யூ்கமனா்கச் வசெனாலலப்படுகினை, அநதக 
்கருத்து்களிதல தனாய்வமனாழி, தநறத, தனாயனார், துறணவியனார் விெெம், 
ஆதனார், ற்கப்தபசி எண், ெனாக்கனா்ளர் அடற்ட, ஓடடுநர் உரிம எண் 
இருப்பின அதனுற்டய விெெங்கற்ளத் வதரிவிக்க தெண்டுவமனறு 
அநத 14 விெெங்கள் பதிவு வசெய்யப்படுகினை். அதில 10, 13 மற்றும் 
14 ஆம் இ்ங்களிதல த்கள்வி்கள் புதிதனா்கச் தசெர்க்கப்படடுள்்ள். 
அறதப்பற்றிதனான, தற்தபனாது ஓர் அச்செம் ஏற்படடு வெளியிதல 
பலதெறு விெனாதங்களுககு உடபடடிருககினை். இதிலும் என் 
வசெனாலலப்படுகிைது எனைனால, 2010 ஆம் ஆண்ற்டப் தபனாலதெ, 2020 
ஆம் ஆண்டிலும் ததசியம், Nationality, பற்றிய த்கெல அளிககும் 
குடும்ப உறுப்பி்ரின கூற்றுப்படிதய, அெர் என் வசெனாலகிைனாதெனா, 
‘இநத Nationality–ல நனான இநதியன’ எனறு வசெனான்னால, 
இநதியன எனறு ஏற்றுகவ்கனாள்கிதைனாம். அதற்கு எநதவிதமனா் 

[தபெறெத் தறலெர்]
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ஆதனாெமும் ததறெயிலறல. அறதப்தபனால, ததசிய மக்கள்வதனாற்கப் 
பதிதெடடில த்கட்கப்படும் விெெங்களுககு ஆெணங்கள் எதுவும் 
செமர்ப்பிக்கத் ததறெயிலறல. மதம் குறித்து எநத விெெமும் ததசிய 
மக்கள்வதனாற்க பதிதெடடில வபைப்படுெதிலறல. இநத விெெம் 
எலதலனாருககும் வதரியும். இது யனாருககும் வதரியனாத விஷயம் 
இலறல. நனான இறதத் வதளிவுபடுத்துகிதைன. அதததபனால, 
2020 ஆம் ஆண்டில ந்டத்தப்ப்டவுள்்ள ததசிய மக்கள்வதனாற்க 
பதிதெடடிற்்கனா் ்கணகவ்கடுப்பினதபனாது, அதற்்கனா் படிெத்தில 
கூடுதலனா்கக த்கட்கப்படடுள்்ள தனாய்வமனாழி, தநறத, தனாயனார், 
துறணவியனார் விெெம், பிைநத இ்டம், பிைநத தததி விெெம் 
மற்றும் ஆதனார், ற்கப்தபசி எண், ெனாக்கனா்ளர் அடற்ட, ஓடடுநர் 
உரிம எண் ஆகிய வி்னாக்கள் பற்றி விெனாதம் எழுநதிருககிை 
்கனாெணத்தி்னாதல, நம்முற்டய அெசு, மனாண்புமிகு அம்மனாவின 
அெசெனால, மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்க்ளனால மத்திய 
அெசுககு இதுசெம்பநதமனா்க கூடுதலனா்க விெெங்கள் த்கடடு, தபனால 
அனுப்பப்படடிருககிைது. அதற்்கனா் பதில இனனும் நமககு 
ெெவிலறல. இருநததபனாதிலும்கூ்ட, மத்திய அெசுககு தமிழநனாடு 
அெசு ்கடிதம் எழுதியுள்்ளது. நம் மனாநிலத்தில NPR புதுப்பிககும் 
பணி, நனாட்கள் குறித்து இதுெறெ நம்மனால அறிவிக்கப்ப்டவிலறல. 
எ்தெ, ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடு புதுப்பித்தல குறித்து 
வபனாதுமக்கள், குறிப்பனா்க, சிறுபனானறமயி் மக்கள் எவவித 
அச்செமும்ப்டத் ததறெயிலறல எனபறத இநத அறெயில  
நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. Census எனபது மக்கள்வதனாற்க 
்கணகவ்கடுப்பு. ஏைத்தனாழ 1971–லிருநது இெண்டு ்கட்டமனா்க நனாம் அறத 
எடுத்து ெருகினதைனாம். அதிதல த்கட்கப்படுகினை விெெங்கற்ளயும் 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் வசெனாலலச் 
வசெனான்னார்்கள். நனாங்களும் அெற்றை வசெனாலெதற்குத் தயனாெனா்க 
இருககிதைனாம். குடியுரிறம திருத்தச் செட்டத்றதப் வபனாறுத்த்ளவில, 
நனாம் ஏற்வ்க்தெ பலமுறை விெனாதித்திருககிதைனாம். அதுகுறித்து 
நீதிமனைத்தில ெழககு இருககிைது. மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள் வதளிெனா்கச் வசெனாலலியிருககினைனார்்கள். எநதவெனாரு 
பனாதிப்பும் ஏற்ப்டவிலறல. இதுெறெ, இநதிய ததசெத்தில. . . (குறுககீடு) 
இனறைககு குடியுரிறம திருத்தச் செட்டத்றதப் வபனாறுத்த்ளவில, 
நனாங்கள் வெளிநனாடடிலிருநது ெநதெர்்கற்ளப் பற்றிதயனா அலலது 
அதற்குரிய குடியுரிறமப் பற்றிதயனா தபசெவிலறல. தனாய் தமிழ்கத்திதல 
பிைநத சிறுபனானறமயி் மக்கள், குறிப்பனா்க, நம்முற்டய இஸலனாமிய 
செத்கனாதெர்்களுககு எள் முற்ய்ளவும் பனாதிப்பு ெெனாது எனபறத 
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ஆணித்தெமனா்க, உறுதியனா்க, இநதச் செட்டமனைத்தில மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்கள் எடுத்து றெத்திருககினைனார்்கள். 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

பிற்ப்கல 12–05

ஆ்கதெ, இனறைககு குடியுரிறம திருத்தச் செட்டத்திதல பலதெறு 
ஐயப்பனாடு்கள் எழுநதிருககினை். அறதப்பற்றி விெனாதங்கள் ந்டநது 
வ்கனாண்த்டயிருககினை். ஏைத்தனாழ 18 ெழககு்களுககுதமல உச்செ 
நீதிமனைத்தில வதனாடுக்கப்படடு, அநத ெழககு்கள் நிலுறெயில 
இருககினை். அது எப்படி ெெப்தபனாகிைது, அநத விதி்கள் எப்படி 
ெெப்தபனாகினை், அறத எப்படி உருெனாக்கப் தபனாகிைனார்்கள் 
எனபவதலலனாம் விெனாதத்தில இருககிைது. தமிழ்க செட்டமனைத்றதப் 
வபனாறுத்தெறெயிதல, ஓெனாண்்டலல, ஈெனாண்்டலல, 30 ஆண்டு்கள் 
அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க 
அெசு சிறுபனானறமயி் மக்களுககு பனாது்கனாெல அெணனா்க 
இருநதிருககிைது எனபதற்கு எங்க்ளனால பலதெறு உதனாெணங்கற்ளச் 
வசெனாலல முடியும். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) நனான ஏற்வ்க்தெ 
இநத அறெயில வசெனாலலியிருககிதைன. நனானகூ்ட இநதுெனா்கப் 
பிைக்கனாமல இஸலனாமியெனா்கப் பிைநதிருநதனால, இனறைககு 
பெப்பப்படுகிை இநத உண்றமயற்ை விமர்செ்ங்கள், ஐயப்பனாடு்கள் 
ஆகியறெ எனற்யும்கூ்ட அச்சுறுத்தககூடிய ஒரு சூழநிறல 
இருககிைது. அநத அச்சுறுத்தலுக்கனா் வி்ளக்கம் ததடி நனானும்கூ்ட 
தபனாெனாட்டக ்க்ளத்திற்குப் தபனா்கககூடிய ெனாய்ப்வபலலனாம் 
இருககிைது. ஏவ்னைனால, இனறைககு அப்படி அநத ெதநதி்கற்ள 
கி்ளப்புகிைெர்்கள் எலலனாம் வபனாது ெனாழகற்கயில நீண்்ட 
வநடிய ்கனாலமனா்க இருப்பெர்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
வபனாது ெனாழகற்கயிதல பலதெறு தசெறெ்கற்ளச் வசெய்தெர்்கள். 
அநத நம்பிகற்கறய ஆதனாெமனா்க, அடிப்பற்டயனா்க றெத்து, 
இனறைககு ெனாககு ெஙகிக்கனா்க இப்படிப்பட்ட விஷமக ்கருத்றதப் 
பெப்புகிைனார்்கத்ளனா எனை அச்செம் அெசுககு ஏற்படடிருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ஆ்க, ெனாககு ெஙகிக்கனா்க மக்கற்ள 
திறசெதிருப்புகிை இநத விஷமப் பிெச்செனாெம் எனபது ஒருதபனாதும் 
தமிழ்கத்திதல எடுப்டனாது எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள், 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்கனாருங்கள். அெர் யனாறெயும் 
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குறிப்பிடடுச் வசெனாலலவிலறல. வபனாதுெனா்கத்தனான வசெனாலலிக 
வ்கனாண்டிருககிைனார். (குறுககீடு்கள்) உட்கனாருங்கள், ததறெயினறி 
ஏன, எதற்்கனா்க (குறுககீடு்கள்) நீங்கள் (குறுககீடு்கள்) இலறல, 
இலறல. குறிப்பிடடு ஏதனாெது வசெனாலலியிருநதனால, குறிப்பிடடுச் 
வசெனாலலியிருநதனால, நீங்கள் தபசுெதில அர்த்தம் இருககிைது. 
அெர் வபனாதுெனா்க வி்ளக்கங்கற்ளச் வசெனாலலிகவ்கனாண்டிருககிைனார். 
ஆ்கதெ நீங்கள் அதுகுறித்துப் தபசுெது முறையலல. (குறுககீடு்கள்) 
உட்கனாருங்கள். மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் தமலனாண்றம 
மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, NPR–ஐப் வபனாறுத்தெறெயில, மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் அநதப் பணிறயத் துெங்கக 
கூ்டனாது எனறு வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். 2003 ஆம் ஆண்டும், 2010 
ஆம் ஆண்டும் இதுகுறித்து சில திருத்தங்கள் வசெய்யப்பட்ட். 2003 
ஆம் ஆண்டு மத்திய அெசில தி.மு.்க. அங்கம் ெகித்ததபனாதுதனான 
ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடு–NPR மற்றும் ததசிய அற்டயனா்ள 
அடற்ட்கள் ெழஙகுெதற்த்கதுெனா்க ததசிய குடியுரிறமச் செட்டம், 
1955–னபடி குடியுரிறம விதி்கள், 2003 உருெனாக்கப்பட்ட். இநத 
விதி்கள்மூலம்தனான குடிமக்கற்ளப் பதிவு வசெய்து அெர்்களுககு ஒரு 
ததசிய அற்டயனா்ள அடற்ட ெழங்க ெழிெற்க வசெய்யப்பட்டது. 
அதததபனால, 2010 ஆம் ஆண்டு மத்தியிதல தி.மு.்க. அங்கம் 
ெகித்த ்கனாஙகிெஸ ஆடசியினதபனாதுதனான நனாடடில அற்த்துப் 
பகுதி்களுககும் முதலமுறையனா்க மக்கள்வதனாற்க ்கணகவ்கடுப்பின 
ஒரு அங்கமனா்க ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடு National 
Population Register உருெனாக்கப்பட்டது. அப்தபனாது நீங்கள் 
ஆடசி, அதி்கனாெத்தில இருநதீர்்கள். அப்தபனாது நீங்கள் இதில 
அச்செம் வதரிவித்திருநதனால, அது தடுக்கப்படடிருககும். ஆ்னால, 
இப்தபனாது உள்தநனாக்கத்ததனாடு நீங்கள் அச்செம் வதரிவிப்பறதத்தனான 
இனறைககு நனாங்கள் அச்செத்ததனாடு பனார்ககிதைனாம். ஆ்க, இனறைககும் 
நனாங்கள் வசெனாலகிதைனாம், பனாெம் வசெய்தவதலலனாம் நீங்கள், பழிறய 
எங்கள்மீது சுமத்தப் பனார்ககிறீர்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
அது சிறுபனானறமயி் மக்களி்டத்திதல எடுப்டனாது எனபறத நனான 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள்.

[தபெறெத் தறலெர்]
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திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, குடியுரிறம திருத்தச் செட்டம் முதலில நம்முற்டய 
அெசியல செட்டத்திற்கு விதெனாதமனா்து எனபறத நனான இஙத்க 
பதிவுவசெய்ய விரும்புகிதைன. அநத ஒரு ்கனாெணதம இநதச் 
செட்டத்றதத் திரும்பப் வபைதெண்டும் எனபதற்கு தபனாதுமனா் 
்கனாெணமனா்க அறமநதிருககிைது. சிறுபனானறமயி் மக்களுககு, ஈழத் 
தமிழர்்களுககு பனாதிப்றப ஏற்படுத்துெது எனபது இெண்்டனாெது 
்கனாெணமனா்க அறமநதிருககிைது. ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடு, 
NPR தயனாரிக்க ெடிெறமக்கப்படடிருககும் புதிய படிெம் பற்றி 
இஙத்க நீங்கள் வசெனானனீர்்கள். வபற்தைனாருற்டய பிைநத ஊர், 
பிைநத தததி தபனானைெற்றை அது த்கடகிைது. உரிய செனானறிதழ 
இலலனாவிட்டனால செம்பநதப்பட்டெர்்கள் வ்கனாண்்டனா்டககூடிய 
பண்டிற்க்கள் குறித்து அதிதல த்கட்கப்படடு, பதிவு வசெய்யப்படுகிைது. 
அநதப் பண்டிற்க படடியலில இஸலனாமியர்்களுற்டய 
பண்டிற்க்கள் இ்டம்வபைவிலறல. இதிதல மதரீதியனா் பிரிறெ, 
பி்ளறெ அம்பலப்படுத்தியிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
இநதத் த்கெல்கற்ளத் தெனாதெர்்கள் செநதத்கத்திற்குரியெர்்க்ளனா்க 
‘D’ எனறு குறிப்பி்ட அதி்கனாெம் ெழங்கப்படடிருககிைது. ததசிய 
குடியுரிறமப் பதிதெடு, NRC தயனாரிக்கத் ததறெயனா் அற்த்துத் 
த்கெல்கற்ளயும் இநத NPR ்கணகவ்கடுப்பில த்கட்கப்படுகிைது. 
NRC, NPR எனபது தெறு அலல எனபறத இது வதளிெனா்க 
உணர்த்துகிைது. ஏததனா இஸலனாமியர்்களுககு மடடும் பனாதிப்பு எனறு 
தயவுவசெய்து யனாரும் ்கருத தெண்்டனாம்; தமிழர்்கள் அற்ெருககும் 
பலதெறு ெற்க்களில இது பனாதிப்றப நிச்செயமனா்க உண்்டனாக்கப் 
தபனாகிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ஆ்கதெ, அெசெறமப்புச் 
செட்டத்திற்கு விதெனாதமனா் குடியுரிறம திருத்தச் செட்டத்றதத் 
திரும்பப் வபறும் தீர்மனா்த்றத நிறைதெற்ைனாத இநத அெசு, NPR 
்கணகவ்கடுககும் பணிறய தமிழ்கத்தில அனுமதிக்க மனாடத்டனாம் 
எனை உறுதிறய ெழஙகுமனா எனபறத நனான உங்கள் மூலமனா்கக 
த்கடடு அறமகிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

பிற்ப்கல 12–10

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் 
தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
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அெர்்கள், குடியுரிறம திருத்தச் செட்டம் அெசெறமப்புச் செட்டத்திற்கு 
எதிெனா்க இருககிைது எனறு வசெனாலகிைனார்்கள். Secularism எனபது 
எலதலனாருககும் வதரிநத விஷயம்தனான. அநத விெனாதம் எனபது, 
(குறுககீடு)

 (திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர் திரு. வெ. அனபழ்கன 
அெர்்கள் எழுநது நினைனார்.) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. வெ. அனபழ்கன, (குறுககீடு) மனாண்புமிகு அறமச்செர் ஒரு 
நிமி்டம் இருங்கள். (குறுககீடு) திரு. வெ. அனபழ்கன, நீங்கள், 
(குறுககீடு)

திரு. தே. அன�ழ்கன: Point of order வ்கனாடுங்கள். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இதில, point of order இலறல. 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள், Zero Hour–ல, 
அனுமதி த்கடடு த்கள்வி த்கடடிருககிைனார். அதற்குரிய வி்ளக்கங்கற்ள 
மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் அளித்துகவ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். 
(குறுககீடு)

திரு. தே. அன�ழ்கன: மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளச் 
வசெனாலலச் வசெனாலலுங்கள். (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இலறல, இலறல. (குறுககீடு) 
அறமச்செெறெயில யனார் பதில வசெனாலல தெண்டும் எனறு நீங்கள் 
முடிவு வசெய்ய முடியனாது. மனாண்புமிகு அறமச்செர்்கள் யனார் 
தெண்டுமனா்னாலும் பதில வசெனாலலலனாம். (குறுககீடு) இவதலலனாம் 
முறையலல. நீங்கள் உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) முதலில நீங்கள் 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் தபரி்டர் 
தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள், 
NPR–ல எனவ்ன் விெெங்கவ்ளலலனாம் த்கட்கப்படடுள்்ள் 
எனை விெெங்கற்ளச் வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். நனான அறதச் 
வசெனாலகிதைன; தனி நபரினுற்டய வபயர், குடும்பத் தறலெருற்டய 
உைவு முறை, பனாலி்ம், திருமண நிறல, பிைநத தததி, பிைநத இ்டம், 
ததசியம் ஆகியெற்றை த்கெல கூறுபெர்்களின அடிப்பற்டயிதல 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுமனார்]
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வசெனாலல தெண்டும். ்கலவித் தகுதி, வதனாழில விெெம், தனாய்வமனாழி 
தபனானை விெெங்கள் புதிதனா்கச் தசெர்க்கப்படடிருககினை். இது 
ஏற்வ்க்தெ, நம்முற்டய மக்கள் வதனாற்க ்கணகவ்கடுப்பில 
இருககிைது. அதததபனானறு, நிெநதெ ெசிப்பி்ட மு்கெரி, தற்தபனாறதய 
ெசிப்பி்ட மு்கெரி, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் 
வசெனான்றதப்தபனானறு தநறத, தனாயனார், துறணவியனார் 
ஆகிதயனாருற்டய விெெங்கள் புதிதனா்கச் தசெர்க்கப்படடுள்்ள .் ஆதனார், 
ற்கப்தபசி, ெனாக்கனா்ளர் அடற்ட, ஓடடுநர் உரிம எண் இருப்பின, 
அதனுற்டய விெெம் ஆகியறெ புதிதனா்கச் தசெர்க்கப்படடுள்்ள். 
தமற்்கனாணும் 14 விெெங்கள்தனான த்கட்கப்படுகினை். 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள், கூடுதல 
த்கெல்கள் த்கட்கப்படுெதனா்கச் வசெனான்னார்்கள்; அறெவயலலனாம் 
த்கட்கப்படுெதிலறல. தமற்்கனாணும் விெெங்கள்தனான புதிதனா்கச் 
தசெர்க்கப்படடு, எடுக்கப்படுகினை். 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள், சிறுபனானறமயி்ருககு 
மடடுமலல, தமிழர்்களின பனாது்கனாப்பிற்கும் இது அச்செத்றதத் 
தரும் எனறு வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள் இதுகுறித்து மி்கத் வதளிெனா்கச் வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். 
இநத மூனறிலுதம, விெெம் வதரிவிக்க விரும்பவிலறலவயனும 
படசெத்தில, அறத doubtful எனறு ஒரு Column-தல fill–up 
வசெய்ெனார்்கத்ளயனா்னால, அதிதலகூ்ட ஓர் அச்செம் இருககிைதத! 
ஆ்கதெ, அறதப் பற்றி நனாங்கள் என் முடிவெடுக்க தெண்டும் 
எனகினை வி்ளக்கத்றதயும் மத்திய அெசி்டம் த்கடடிருககிதைனாம்; 
அதற்்கனா் பதில இனனும் ெெவிலறல. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்கள், இநதத் தனாய்த் தமிழ்கத்தில 
பிைநதிருககினை ஒவவெனாரு குடிம்கனுககும் பனாது்கனாப்பு 
அெணனா்க மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசு இருககும் 
எனறும், (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எநதப் பனாதிப்பும் ெெனாது 
எனறும் வதளிெனா்கச் வசெனாலலியிருககினைனார்்கள். மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள், மக்கள்மீது, மக்கள் நலனமீது 
வ்கனாண்டுள்்ள அக்கறையி்னால, இநத அச்செத்றத அறெயிதல 
எழுப்பியிருககிைனார்்கள்; அதில, மனாற்றுக ்கருத்து இலறல. ஆ்னால, 
இலலனாத ஒனறை இருப்பதனா்கச் வசெனாலெதில என் நியனாயம் 
இருககிைது? எநதவிதப் பனாதிப்பும் இலறல எனறு நனாங்கள் 
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வசெனாலகிதைனாம்; பனாதிப்பு இருககிைது எனறு நீங்கள் வசெனாலகிறீர்்கள். 
உருெனாககுகிை. . . (குறுககீடு) இநத NPR ்கணகவ்கடுககும் பணிறய 
நிறுத்த தெண்டும் எனறு மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்கள் வசெனாலகிைனார்்கள். தி.மு.்க., மத்திய அெசில அங்கம் 
ெகித்ததபனாது, மத்திய அறமச்செெனா்க இருநத திரு. ப. சிதம்பெம் 
அெர்்கள், ்கனாஞசிபுெத்திற்குச் வசெனறு NPR ்கணகவ்கடுககும் 
பணிறயத் வதனா்டஙகி றெத்தனார் எனபறத ஆதனாெத்ததனாடு 
ஏற்வ்க்தெ வசெனாலலியிருககிதைனாம். தமிழநனாடடில, ்கனாஞசிபுெத்திதல 
இது வதனா்டஙகி றெக்கப்பட்டது எனபது பற்றி ஏற்வ்க்தெ 
ஆதனாெத்ததனாடு இநத அறெயிதல விெனாதிக்கப்படடிருககிைது. 
ஆ்கதெ, நனாங்கள் மீண்டும் வசெனாலகிதைனாம். குடியுரிறம திருத்தச் 
செட்டம் குறித்து இதுெறெயில எத்தற்தயனா ஆர்ப்பனாட்டங்கள் 
நற்டவபற்றுள்்ள். டிலலியிலகூ்ட, election–ககுப் பிைகு, 
தற்தபனாது ஆர்ப்பனாட்டத்றதயும் ்கனாதணனாம், தபனாெனாட்டத்றதயும் 
்கனாதணனாம்; இப்தபனாது அஙகுள்்ள மக்கள் எலதலனாரும் silent 
ஆகிவிட்டனார்்கள். எ்தெ, உள்தநனாக்கத்ததனாடு ஆர்ப்பனாட்டங்கள் 
வசெய்யப்படுகினை்தெனா எனகிை அச்செம் ஏற்படுகிைது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) ஆ்கதெ, குடியுரிறம திருத்தச் செட்டத்தனால எநதப் 
பனாதிப்பும் ெெனாது எனறு மீண்டும், மீண்டும் வசெனாலகிதைனாம். என் 
பனாதிப்பு ெருகிைது எனபறத நீங்கள் வதளிெனா்கச் வசெனாலலுங்கள்; 
எங்களுககுக கூ்டப் புரியவிலறல. பனாதிப்பு எதுவுதமயிலறல. 
(குறுககீடு) 

2010 ஆம் ஆண்டு NPR ்கணகவ்கடுப்பு எடுக்கப்பட்டது தி.மு.்க. 
அங்கம் ெகித்த மத்திய ஆடசியினதபனாதுதனான எனபறதயும் நனான 
இநத அறெயிதல பதிவு வசெய்யக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ஆ்கதெ, இத்னால எநதவிதமனா் பனாதிப்பும் 
ெெனாது. சிறுபனானறமயி்ர் அச்செம் வ்கனாள்்ளத் ததறெயிலறல. 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசு, சிறுபனானறமயி்ருககு 
பனாது்கனாெல்னா்க இருககும். நனான மற்ை மனாநிலங்கற்ளப் பற்றிச் 
வசெனாலலவிலறல. குறிப்பனா்க, நம்முற்டய அனற்த் தமிழ்கத்திதல, 
தனாய்த் தமிழ்கத்திதல பிைநதிருககிை ஒவவெனாருெருககும் பனாது்கனாப்பு 
அெணனா்க, செனாதி, செமய தெறுபனா்டற்ை அெசெனா்க, மதச் செனார்பற்ை 
அெசெனா்க, மனாண்புமிகு புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அெசில, மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் ்கனாப்பனாற்றுெனார்்கள், 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ்கனாப்பனாற்றி ெருகிைனார்்கள், உறுதுறணயனா்க 
இருககிைனார்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இநத NPR–ஐ றெத்து 
மறுபடியும் ஒரு குழப்பம் வசெய்யத் ததறெயிலறல. இநத NPR, 
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ஏற்வ்க்தெ அெர்்களுற்டய ஆடசிக ்கனாலத்திதல எடுக்கப்பட்ட 
அநத நற்டமுறைதனான. (குறுககீடு்கள்) புதிதனா்கச் தசெர்க்கப்பட்டதற்கு 
வி்ளக்கம் த்கட்கப்படடிருககிைது எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

பிற்ப்கல 12–15

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, ஏததனா நீங்கள் பனாது்கனாப்பனா்க இருககிைது எனறு 
வசெனாலகிறீர்்கள், அறதப் பற்றி நனான ்கெறலப்ப்டவிலறல. 
இப்வபனாழுது NPR–லதனான பிெச்சிற். என் விஷயம் எனறு 
த்கடடீர்்கவ்ளனைனால, உங்கள் அப்பனா வபயர், அம்மனா வபயர், பனாடடி 
வபயவெலலனாம் த்கடகிைனார்்கள் எனறு றெத்துக வ்கனாள்தெனாம், 
ஒனறு வ்கனாடுக்க முடியவிலறல எனறு றெத்துகவ்கனாள்தெனாம், 
வ்கனாடுக்கவிலறலவயனைனால, ்கற்டசியில நீ என் பண்டிற்க 
வ்கனாண்்டனாடுகிைனாய் எனறு த்கடகிைனார்்கள். தீபனாெளி, வபனாங்கல 
எனைனால விடடுவிடுகிைனார்்கள். ஆ்னால, அதததநெத்தில, அெர்்கள் 
ெம்ெனான வ்கனாண்்டனாடுகிதைன, பகரீத் வ்கனாண்்டனாடுகிதைன எனைனால 
அெர்்கற்ள வி்டமனாட்டனார்்கள். அதுதனான இஙகு இருககிைது. 
அநதக ்கனாலத்தில நீங்கள் வ்கனாண்டு ெநதது. எங்கள் ்கனாலத்தில 
அதுவெலலனாம் கிற்டயனாது. நீங்கள் இறத மனாற்றிகவ்கனாள்கிறீர்்கள். 

மூனைனாெது, அப்படித்தனான இனறைககு 19 இலடசெம் தபறெ 
பீ்கனாரில வ்கனாண்டு தபனாய், அஸ்னாமில வ்கனாண்டு தபனாய் ஆங்கனாஙத்க 
சிறைச்செனாறல்களில Hitler றெத்த மனாதிரி இனறு concentration 
camp–ல வ்கனாண்டு றெத்திருககிைனார்்கள். அததமனாதிரி நனாற்ள 
நம்றமயும் வ்கனாண்டு தபனாய் விடடுவிடுெனார்்கள். (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) ஆற்கயனால, அநத தநெத்தில நீங்கள் எஙத்க 
இருப்பீர்்கத்ளனா, அெர் எஙகு இருப்பனாதெனா, நீங்கள் அநத தநெத்தில 
்கனாப்தபனாம் எனறு வசெனாலெவதலலனாம் ந்டக்கனாது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் 
தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். (குறுககீடு)
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ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: ஒதெ ஒரு நிமி்டம். 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்கள் அஸ்னாம் பற்றிச் 
வசெனான்னார்்கள். அஸ்னாமுககும், தமிழநனாடடிற்கும் என் 
வித்தியனாசெம் எனறு வசெனாலகிதைன. இநதியனா சுதநதிெம் அற்டநத 
பிைகு, அதற்த் வதனா்டர்நது மதச் செனார்ப்பற்ை இநதியனா உருெனா்து. 
அநதச் செமயத்தில ஏற்பட்ட பிரிவிற்யினதபனாது அதி்கமனா் 
மக்கள், குறிப்பனா்க கிழககு பனாகிஸதனானிலிருநது அஸ்னாம் 
ெருெது அதி்கரித்தது. இதற்த் வதனா்டர்நது 1950, மனார்ச் 1 ஆம் 
தததி முதல நற்டமுறைப்படுத்தப்பட்ட குடிதயறியெர்்கள், 
(அஸ்னாமிலிருநது வெளிதயற்றுதல), செட்டம் 1950 இயற்ைப்பட்டது. 
இருநததபனாதிலும், 1951 ஆம் ஆண்டு முதனமுதலில மக்கள்வதனாற்க 
்கணகவ்கடுப்பினதபனாது ததசிய மக்கள்வதனாற்க பதிதெடு–NRC 
அஸ்னாமில மடடும் தயனாரிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிைகு, 1971 ஆம் 
ஆண்டு கிழககு பனாகிஸதனான ெங்கனா்ளததசெமனா்க உருவெடுத்ததபனாதும் 
ஏெனா்ளமனா் மக்கள் அஸ்னாமிற்கு செட்டத்திற்குப் புைம்பனா்க 
குடிவபயர்நத்ர். இத்னால 1971, மனார்ச் 24 ஆம் தததி நள்ளிெவு 
ெறெயனா் தததிறய நிர்ணயித்து, அதற்கு முனபு அஸ்னாம் 
மனாநிலத்தில ஒரு குறிப்பிட்ட ்கனால்கட்டத்திற்குள் நுறழநதெர்்கற்ள 
மத்திய அெசு நிர்ணயித்த ஆெணங்களில, ஏததனும் ஒனறில 
அெர்்கள் வபயர் இருககும்படசெத்தில, அநதப் வபயறெச் தசெர்த்து 
1951 ஆம் ஆண்டு தயனாரிக்கப்பட்ட ததசிய குடிமக்கள் பதிதெடற்ட, 
மத்திய அெசு செரிபனார்த்துப் புதுப்பித்தது. இதற்த் வதனா்டர்நது 
நீண்்ட இற்டவெளிககுப் பிைகு, 1985 ஆம் ஆண்டு மத்திய 
அெசுககும், அஸ்னாம் மனாநில மனாணெர் செங்கங்களுககும் இற்டதய 
ஏற்பட்ட உ்டனபடிகற்கயினபடியும், 2013 ஆம் ஆண்ற்டய 
உச்செ நீதிமனைத்தினுற்டய உத்தெவினபடியும், 1955 ஆம் ஆண்டு 
இயற்ைப்பட்ட குடியுரிறமச் செட்டம் மற்றும் 2003 ஆம் ஆண்டு 
இயற்ைப்பட்ட விதி்களினபடியும் ததசிய குடிமக்கள் பதிதெடு 
அஸ்னாம் மனாநிலத்தில தயனாரிக்கப்பட்டது. அஙகிருககினை நிறலறம 
தமிழநனாடடில இலறல. இஙகு நனாம் மி்க clear ஆ்க இருககிதைனாம். 
மி்கவும் வதளிெனா்க இருககிதைனாம். மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள் தபசுெதிதல ெலலெர். அெருற்டய 
தபச்செனாற்ைறல இநத நனாடடினுற்டய நனறமககு ்கனாலங்கனாலமனா்க 
பயனபடுத்தி ெநதிருககினைனார். இப்தபனாதுதனான அதிதல ஏததனும் 
மனாற்ைத்றத ஏற்படுத்துகிைனாதெனா எனகிை பயமும், அச்செமும் 
எங்களுககு ெருகிைது. ஏவ்னறு வசெனான்னால, இனறைககு தனாயனா்க 
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பிள்ற்ளயனா்க; மனாம்னா்க, மச்செனா்னா்க; மனாம்னார், மனாப்பிள்ற்ளயனா்க 
நனாம் எலதலனாரும் பழகிெருகிதைனாம். ெனாககு ெஙகிக்கனா்க, இருககினை 
்கருத்துதெறுபனாடு்களின ்கனாெணமனா்க எதிர்்கனாலத்தில தீர்க்க 
முடியனாத ஒரு பிெச்சிற்றய உருெனாககிவிடுவீர்்கத்ளனா எனகினை 
ஓர் அச்செம்கூ்ட எங்களுககு ஏற்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) ஆ்கதெ, இனறைககும் நனாங்கள் வதளிெனா்கச் வசெனாலகிதைனாம். 
(குறுககீடு்கள்) பண்டிற்க பற்றி, இநத NPR–தல எநத Column–மும் 
கிற்டயனாது. நீங்க்ளனா்கக ்கற்பற்யனா் ஒரு வசெய்திறய இநத 
அறெயிதல பதிவு வசெய்ய தெண்்டனாவமனறு மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. பண்டிற்கறயப் 
பற்றி எதுவுதம வசெனாலலவிலறல. இதுவுதம ததறெப்பட்டனால, 
வசெனாலலலனாம் எனறுதனான வசெனாலலப்படடிருககிைதத தவிெ, தெறு 
எதுவும் வசெனாலலப்ப்டவிலறல. ஆ்கதெ, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்களும், மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் 
அெர்்களும், மக்களுக்கனா்கப் பனாடுபடுகிைனார்்கள், மக்களுக்கனா்க 
உறழககினைனார்்கள், மக்களுக்கனா்க ெனாழகிைனார்்கள் எனபதிதல 
மனாற்றுக ்கருத்து இலறல. ஆ்னால, ெனாககு ெஙகிறய றமயமனா்க 
றெத்து விஷ விறதறயத் தூவிவி்டனாதீர்்கள் எனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெர் அெர்்களுககும் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (குறுககீடு்கள்)

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, குடும்ப 
உறுப்பி்ர்்கள் என் வசெனாலகிைனார்்கத்ளனா, அறத அப்படிதய பதிவு 
வசெய்துவ்கனாள்கிைனார்்கள். ஆ்கதெ, எநத ஆதனாெத்ததனாடு அெர்்கள் 
வசெனாலகிைனார்்கள் எனபறத (குறுககீடு) இநத விெெங்களிதல 
விரும்பி்னால வதரிவிக்கலனாம், ெனாய்வமனாழியனா்கத் வதரிவிக்கலனாம், 
எநத ஆதனாெமும் வ்கனாடுக்கத் ததறெயிலறல எனபறதயும் இஙத்க 
நமககு வதளிவுபடுத்துெறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்க இநத அறெககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

பிற்ப்கல 12–20

திரு. தும்ரமுரு்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
புள்ளிவிெெம் எடுககும்தபனாது, உங்கள் பனாட்டன birth date என்? 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுமனார்]
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உங்கள் அம்மனா birth date என்? பனாடடி birth date என் 
எனவைலலனாம் த்கடகிைனார்்கள். அறெவயலலனாம் இலறலவயனைனால, 
செம்பநதப்பட்டெறெ உ்டத் வெயிலில தபனாடடுவிடுெனார்்கள். 
இப்தபனாது உதனாெணத்திற்கு ஒனறை நனான வசெனாலகிதைன. 

திரு. பகருதீன அலி அஹமது அெர்்கள் இநத நனாடடினுற்டய 
ெ்னாதிபதியனா்க இருநதெர். இனறைககு அெருற்டய குடும்பத்றததய 
வ்கனாண்டுதபனாய் வெயிலில தபனாடடுவிட்டனார்்கள். அததமனாதிரி, 
்கனார்கில தபனாரில ஒரு Brigadier ஆ்க இருநதெறெ, அெரி்டம் 
எநதவித ஆதனாெமும் இலறலவயனறு வசெனாலலி, இனறைககு 
அெறெயும் வ்கனாண்டுதபனாய் வெயிலில தபனாடடுவிட்டனார்்கள். 
ஆ்க, ெ்னாதிபதியனா்க இருநத ஒருெருற்டய குடும்பத்துகத்க 
இநத நிறல எனறு வசெனான்னால, செனாதனாெணமனா்க இருககினை 
அப்துலலனாவுககும், மற்ைெர்்களுககும் என் நிறலறம? ஏன, 
நம்றமதய பிடித்துகவ்கனாண்டு தபனாய்விடுெனார்்கள். நம்றமயும் 
பிடித்துக வ்கனாண்டு தபனா்பிைகு, உள்த்ள தபனாய் நனாம் வசெனாலல 
தெண்டும். அதில, 2, 3 ெற்க்கள் இருககினை் செனார். நீங்கள் ஒனறு 
வசெனாலகிறீர்்கள். ஓர் உணர்வின ்கனாெணமனா்க, பயநது, என் ஆகுதமனா 
எனறு உயிறெ ற்கயில பிடித்துகவ்கனாண்டு அநதச் செமுதனாயத்தி்ர் 
த்கடகிைனார்்கள். அறத நீங்கள் ெனாககு ெஙகி எனறு வசெனாலலி, 
வ்கனாச்றசெப்படுத்துகிறீர்்கத்ள? நீங்கள் அப்படிதய ெனாககு ெஙகி 
இலலனாமல, இப்தபனாது அறதச் வசெய்து தருவீர்்க்ளனா?

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் 
தறலெர் அெர்்கள், இநத மதத்றதப்பற்றி இஙத்க வி்ளக்கமனா்க, 
விரிெனா்க, அதற்குள்த்ள புகுநது பலவித ஆெனாய்ச்சி்கற்ளச் வசெய்து 
வ்கனாண்டுள்்ளனார். எங்கற்ளப் வபனாறுத்தெறெயில, நனாங்கள் 
பகரீத்றதயும் வ்கனாண்்டனாடிக வ்கனாண்டிருககிதைனாம், ெம்ெனாற்யும் 
வ்கனாண்்டனாடிக வ்கனாண்டிருககிதைனாம், வபனாங்கறலயும் வ்கனாண்்டனாடிக 
வ்கனாண்டிருககிதைனாம், தீபனாெளிறயயும் வ்கனாண்்டனாடிக 
வ்கனாண்டிருககிதைனாம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: இலறல. (குறுககீடு்கள்) 
அவதலலனாம் ஒனறும் இலறல. இது தபனாதுமனா்து, அவெ்ளவுதனான. 
(குறுககீடு்கள்)

[திரு. துறெமுரு்கன]
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 (இ) திருப்பூர் மனாெட்டம், அவி்னாசி மற்றும் ம்ைம்–
வ்பங்களூரு மதசிய வநடுஞ்னாறையில் ஏற்்பட்ட 

வி்பதது்களில் உயிரிழநத மற்றும் ்கனாயமுற்மைனாருக்கு 
மருததுெ உதவி

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்க.நனா. விெயகுமனார், என், வசெனாலலுங்கள். (குறுககீடு்கள்) நீங்கள் 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உறுப்பி்ர் திரு. ்க.நனா. விெயகுமனார், 
நீங்கள் வசெனாலலுங்கள். 

திரு. ்க.ோ. விேயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, இனறு அதி்கனாறல திருப்பூர் மனாெட்டம், அவி்னாசி 
அருகிதல ததசிய வநடுஞசெனாறலயில த்கெ்ள அெசுப் தபருநதும், 
ற்டலஸ ஏற்றிெநத ்கனவ்டய்்ர் லனாரியும் தமனாதிய விபத்தில, 
கிட்டத்தட்ட 20 நபர்்கள் உயரிழநதது குறித்து இப்தபெறெயின 
்கெ்த்றத ஈர்த்து அமர்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, இனறு ்கனாறலயில. . . (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: உறுப்பி்ர்்கள், இருகற்கயில 
உட்கனார்நது வ்கனாண்த்ட தபசெனாதீர்்கள். (குறுககீடு்கள்) நனான 
அனுமதி வ்கனாடுக்கவிலறல, உட்கனாருங்கள் திரு. முஹம்மது 
அபூபக்கர். (குறுககீடு்கள்) உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, இனறு அதி்கனாறலயில 
அவி்னாசிககு அருகிதல ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது. மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் இதுகுறித்து எனனி்டத்திதல 
வதனாறலதபசி மூலமனா்கத் வதனா்டர்புவ்கனாண்டு ெருத்தம் 
வதரிவித்து, பனாதிக்கப்பட்டெர்்களுககு உ்ட்டியனா்க உதவி 
வசெய்ய தெண்டுவமனறு த்கடடுகவ்கனாண்்டனார்்கள். இனறு, 
20–2–2020 அதி்கனாறல 4–00 மணிய்ளவில, திருப்பூர் மனாெட்டம், 
அவி்னாசி அருகில, தசெலம்–வ்கனாச்சி ததசிய வநடுஞசெனாறலயில 
தசெலத்திலிருநது எர்ணனாகு்ளம் வசெனை த்கெ்ள மனாநில அெசுப் 
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தபருநதினமீது எதிர்ப்புைமனா்க த்கெ்ளனாவிலிருநது ற்டலஸ 
ஏற்றி ெநது வ்கனாண்டிருநத ்கனவ்டய்்ர் லனாரியின முனபக்க 
்டயர் வெடித்ததபனாது தமனாதியதில, தபருநதில பயணம் வசெய்த 
த்கெ்ளனாறெச் தசெர்நத 20 நபர்்கள் உயரிழநதுள்்ள்ர் எனை 
வசெய்திறயக த்கட்ட நனான மிகுநத தெதற் அற்டநதுள்த்ளன. 
இச்வசெய்தி குறித்து அறிநதவு்டன, விபத்தில பலத்த ்கனாயமற்டநது, 
மருத்துெமற்யில அனுமதிக்கப்படடு, சிகிச்றசெ வபற்றுெரும் 
23 நபர்்களுககு உயரிய சிகிச்றசெ அளிக்கவும், இநத விபத்தில 
உயிரிழநதெர்்களின உைவி்ர்்களுககு விெெங்கற்ளத் வதரிவிக்க 
உதவி றமயம் ஒனறை ஏற்படுத்தவும், த்கெ்ள மனாநிலம், பனாலக்கனாடு 
மனாெட்ட நிருெனா்கத்றதயும், த்கெ்ள மனாநில உயர் அதி்கனாரி்கற்ளயும் 
வதனா்டர்புவ்கனாண்டு, உயிரிழநதெர்்களின உ்டல்கற்ள அெெெர் 
வசெனாநத ஊர்்களுககுக வ்கனாண்டு வசெலெதற்குத் ததறெயனா் 
அற்த்து உதவி்கற்ளயும் வசெய்து வ்கனாடுககுமனாறு திருப்பூர் மனாெட்ட 
ஆடசித் தறலெருககும், ்கனாெல துறை உயர் அதி்கனாரி்களுககும் 
நனான உத்தெவிடடுள்த்ளன. இவவிபத்தில தலசெனா் ்கனாயமற்டநத 5 
நபர்்கள் உரிய சிகிச்றசெ வபற்று த்கெ்ளனா திரும்பிச் வசெலகினை்ர். 

இனறு அதி்கனாறல ஒரு மணிய்ளவில ந்டநத மற்வைனாரு 
நி்கழவில, தநபனா்ள நனாடற்டச் தசெர்நத சுற்றுலனாப் தபருநது, 
்கனனியனாகுமரியிலிருநது தசெலம் மனாெட்டம், ஓமலூர் ெழியனா்க 
இெனாெஸதனான தநனாககிச் வசெனறு வ்கனாண்டிருநததபனாது, தசெலம்–
வபங்களூரு ததசிய வநடுஞசெனாறலயில ஏற்பட்ட செனாறல விபத்தில, 
தபருநதில பயணம் வசெய்த 2 வபண்்கள் உள்ப்ட 6 தநபனா்ள நனாடடி்ர் 
உயிரிழநத்ர் எனை வசெய்திறய அறிநது நனான மி்கவும் தெதற் 
அற்டநதுள்த்ளன. இநநி்கழவில, தமலும், 24 தபர் ்கனாயமுற்று 
மருத்துெமற்ககு அனுப்பப்படடுள்்ள்ர். அெர்்களுககுத் 
ததறெயனா் மருத்துெ ெசெதி உள்ளிட்ட அற்த்து உதவி்கற்ளயும் 
வசெய்து தருமனாறு தசெலம் மனாெட்ட ஆடசித் தறலெருககும் ்கனாெல 
துறை உயர் அதி்கனாரி்களுககும் நனான உத்தெவிடடுள்த்ளன. தமற்்கண்்ட 
இரு செனாறல விபத்து்களில உயிரிழநதெர்்களின குடும்பங்களுககு 
எனனுற்டய ஆழநத இெங்கறலயும், அனுதனாபத்றதயும் 
வதரிவித்துகவ்கனாண்டு அறமகிதைன.

பிற்ப்கல 12–25

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பி.த்க. தசெ்கர்பனாபு, என்வெனறு வசெனாலலுங்கள்.

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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 (ஈ) வ்னற், ெனால்்டனாக்ஸ் ்னாறை, நயி்னார் ்பனாைம் 
மூ்டப்்படடுள்ளது குறிதது

திரு. பி.க்க. கச்கர்�ாபு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, வசெனற், ெனால்டனாகஸ செனாறலயில அறமநதிருககினை 
நயி்னார் பனாலம் எனபது, ்க்டநத 27–12–2016 அனறு இருப்புப் 
பனாறத்கற்ள விரிவுபடுத்துெதற்கும், அ்கலப்படுத்துெதற்கும் 
மூ்டப்பட்டது. தற்தபனாது, மூனைனாண்டு்கள் முடிநது, நனான்கனாம் 
ஆண்டு வதனா்டஙகியிருககினைது. இதுசெம்பநதமனா்க, 2018 ஆம் ஆண்டு 
மனாண்புமிகு உள்்ளனாடசித் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்கூ்ட, 30 த்கனாடி 
ரூபனாய் நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடுள்்ளது எனறு அறிவித்தனார்்கள். 
அப்படி நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடும் அநதப் பணம் பயனபடுத்த 
முடியனாத நிறலயில இருககினைது. அநத இ்டமனா்து பலதெறு 
பகுதி்கற்ள இறணககினை ஒரு பனாலம். அததனாடு அெசு வபனாது 
மருத்துெமற், வசெனற் இெயிலதெ நிறலயங்கள் தபனானை 
பலதெறு இ்டங்களுககு பயணி்கள் தி்நததனாறும் இலடசெக்கணககிதல 
பயணிககினை பகுதி. இனறைககு வபனாது மக்கள் தபனாககுெெத்து 
வநரிசெலில சிககி, திணறிகவ்கனாண்டிருககினைனார்்கள். தமிழநனாடு 
மினசெனாெ ெனாரியத்தின செனார்பில TANGEDCO, TANTRANSCO 
ஆகிய இரு நிறுெ்ங்கள் அஙத்க பணியிதல ஈடுபடடிருநதனாலும், 
பணி துரிதப்படுத்தப்ப்டவிலறல. ஆ்கதெ, மக்களுற்டய 
தபனாககுெெத்து வநரிசெறலக ்கருத்திலவ்கனாண்டு, படித்தெர்்கள், 
பள்ளிககுச் வசெலபெர்்கள், பணிககுச் வசெலபெர்்கள், வியனாபனாெ 
வபருமக்கள் ெறெ அற்ெரும் வபரிதும் பனாதிப்புககுள்்ளனாகி 
இருககினைனார்்கள். ஆ்கதெ, அநதப் பணிறய விறெவுபடுத்தி இநத 
ஆண்்டனாெது வசெனற் மனாந்கெனாடசியின செனார்பில ்கட்டப்ப்ட 
தெண்டிய அநதத் வதனாற்கறய முழுறமயனா்கச் வசெலவிடடு, அநதப் 
பணிறய உ்ட்டியனா்க ஆெம்பித்து, வபனாது மக்கற்ள தபனாககுெெத்து 
வநரிசெலிலிருநது ்கனாப்பனாற்ை மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் 
முயற்சி வசெய்ய தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ந்கெனாடசி நிருெனா்கம் 
மற்றும் ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் வசெயலனாக்கத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள் 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசியில 
ெனால்டனாகஸ செனாறல மற்றும் இெனாெனா முத்றதயனா செனாறல்கற்ள 
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இறணககும் யனாற் ்கவுனி பனால செனாறலயில அறமநதுள்்ள 
யனாற் ்கவுனி பனாலம் இெயிலதெ துறைறயச் செனார்நததனாகும். 
இப்பனாலத்தின இருபுைமும் உள்்ள அணுகுசெனாறலப் பகுதி மடடுதம 
வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசியனால பெனாமரிக்கப்படடு ெருகிைது. 
இப்பனாலம் மி்கவும் பழுதற்டநதுள்்ள ்கனாெணத்தி்னால, ்க்ெ்க 
மற்றும் இலகுெ்க ெனா்க்ங்கள் வசெலெதற்கு இெயிலதெ துறை மற்றும் 
தபனாககுெெத்துக ்கனாெல துறையனால தற்ட வசெய்யப்படடுள்்ளது. 
இப்பனாலத்தில இருசெக்கெ ெனா்க்ங்கள் மடடுதம வசெலல அனுமதி 
ெழங்கப்படடிருககிைது. இப்பனாலத்தினகீழ உள்்ள இருப்புப் 
பனாறத்கற்ள கூடுதலனா்க அறமப்பதற்கு ஏதுெனா்க, பனாலத்தின 
இெயிலதெ பகுதி்கற்ள 50 மீட்டரிலிருநது 150 மீட்டர் நீ்ளத்திற்கு 
இெயிலதெ துறை நீடடிக்க உள்்ளது. இப்பனாலத்றத இடித்துவிடடு 
புதிய தமம்பனாலம் அறமககும் பணியில தற்தபனாது 50 மீட்டர் 
நீ்ளமுள்்ள இெயிலதெ பகுதி பனாலம் அறமப்பதற்கு இெயிலதெ 
துறை வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசியு்டன இறணநது நிதி 
பங்களிப்பனா்க, 50:50 எனை விகிதனாசெனாெத்தில புதிதனா்க 100 மீட்டர் 
ெறெ நீடடிக்கவுள்்ள பகுதியில பனாலம் அறமககும் பணி முற்றிலும் 
இெயிலதெ துறை நிதிமூலம் தமற்வ்கனாள்்ள உத்ததசிக்கப்படடிருககிைது. 
இெயிலதெ பகுதி பனாலப் பணிக்கனா் வபனாது சீெறமப்பு ெறெப்டத்றத 
இெயிலதெ துறை, வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசிககு 
செமர்ப்பித்தது. அநத ெறெப்டத்திற்கு வபருந்கெ வசெனற் 
மனாந்கெனாடசியனால 28–2–2018 அனறு ஒப்புதல அளிக்கப்படடுள்்ளது. 
அத்டிப்பற்டயில, வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசிககுடபட்ட 
அணுகுசெனாறலப் பகுதிக்கனா் ெடிெறமப்பு மற்றும் ெறெப்டம் 
தயனாரிககும் பணிககு உரியெர் வதரிவு வசெய்யப்படடு, ெடிெறமப்பு 
மற்றும் மதிப்பீடு தயனாரிககும் பணி்கள் முடிக்கப்படடிருககினை். 
வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசிப் பகுதிக்கனா் மதிப்பீடடுத் 
வதனாற்க மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் வசெனான்துதபனால,  
ரூ.30 த்கனாடியனாகும். பழுதற்டநதுள்்ள இெயிலதெ பனாலத்தினகீழ 
இெயிலதெ துறையனால இரும்புத் தூண்்கள் நிறுத்தப்படடு 
பலப்படுத்தப்படடுள்்ளது. யனாற் ்கவுனி தமம்பனாலத்தில ்க்ெ்க 
மற்றும் இலகுெ்க ெனா்க்ப் தபனாககுெெத்து ஏற்வ்க்தெ தற்ட 
வசெய்யப்படடிருககிைது. 

தபசின பனால செனாறல மற்றும் இெனாெனா முத்றதயனா செனாறல, 
ஈ.தெ.ெனா. வபரியனார் செனாறல ெழியனா்க தபனாககுெெத்து திருப்பி 
வி்டப்படடிருககிைது. தமலும், தமிழநனாடு மினசெனாெ ெனாரியத்தின 
த்ளெனா்டங்கற்ள மனாற்றியறமப்பதற்கு, பனாலத்றத இடிப்பதற்கு 

[திரு. எஸ.பி. தெலுமணி]



416 தகவல் ககோரல்

[2020 பிபரவரி 20

ஏதுெனா்க, தற்தபனாது இப்பனாலத்தில இருசெக்கெ ெனா்க்ங்கள் 
வசெலெதற்கு தற்ட விதிக்கப்படடிருககிைது. இெயிலதெ பகுதி பனாலப் 
பணிக்கனா் மதிப்பீடு்கள் இெயிலதெ துறையனால தயனாரிக்கப்படடு 
பறழய பனாலத்திற் இடித்துவிடடு, புதிய பனாலம் அறமககும் 
பணிககு ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் த்கனாெப்பட்டதில, ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் 
ஏதும் வபைப்ப்டவிலறல. எ்தெ, இெயிலதெ துறையனால பறழய 
பனாலத்திற் இடிப்பதற்கு மடடும் ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் த்கனாெப்படடு, 
அறெ இறுதி வசெய்யப்படடு, தமிழநனாடு மினசெனாெ ெனாரியத்தின 
த்ளெனா்டங்கற்ள மனாற்றியறமத்த பின்ர், பறழய பனாலத்திற் 
இடிப்பதற்்கனா் பணி்கள் வதனா்டங்கப்படும் எ்வும், புதிய 
பனாலத்திற்்கனா் ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் தனிதய த்கனாெப்படும் எ்வும் 
இெயிலதெ துறை அறிவித்துள்்ளது. வபருந்கெ வசெனற் மனாந்கெனாடசிப் 
பகுதிக்கனா் ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் த்கனாெப்பட்டதில, இெண்டு 
ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் வபைப்படடு, மி்க அதி்கமனா் விறலப்புள்ளி 
வபைப்பட்டதனால, இநத ஒப்பநதப்புள்ளி இெத்து வசெய்யப்படடு, 
மறு ஒப்பநதப்புள்ளி த்கனாெப்படடிருககிைது. ஒப்பநதப்புள்ளி நனாள் 
6–3–2020; ஒப்பநதப்புள்ளி்கள் இறுதி வசெய்யப்பட்ட பின்ர், 
இெயிலதெ துறையின பணி்கள் துெங்கப்படும்தபனாது, வபருந்கெ 
வசெனற் மனாந்கெனாடசிப் பகுதிக்கனா் பணி்கள் துெங்கப்படும் 
எனபறத மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் 
ெனாயிலனா்க மனாண்புமிகு செட்டமனை உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

 (உ) தூததுக்குடி மனாெட்டம், ்க்டற்்கறெ மீ்ெக் கிெனாமங்கள் 
்க்டைரிப்பி்னால் ்பனாதிக்்கப்்படடுள்ளறம

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. அனிதனா ஆர். ெனாதனாகிருஷணன அெர்்கள்.

திரு. அனிொ ஆர். ்ராொகிருஷ்ைன: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, எங்களுற்டய தூத்துககுடி 
மனாெட்டத்தில மீ்ெக கிெனாமங்க்ளனா்க இருககினை ஆலநதறல, 
வீெபனாண்டியனபட்டணம், அமலிந்கர், மணப்பனாடு, வபரியதனாறழ 
ஆகிய ்க்டற்்கறெக கிெனாமங்கள் ்க்டலரிப்பி்னால பனாதிக்கப்படுெது 
குறித்து அெசினுற்டய ்கெ்த்திற்குக வ்கனாண்டு ெருகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மீன ெ்ளம் மற்றும் 
பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள்.

[திரு. எஸ.பி. தெலுமணி]
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ைாண்புமிகு திரு. டி. தேயக்குைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, தூத்துககுடி மனாெட்டம், ஆலநதறல 
கிெனாமத்தில ்க்டலரிப்பு தடுப்புப் பணி்களுககு வபனாதுப் 
பணித் துறையின நீர்ெ்ள ஆதனாெத் துறை ்க்டலரிப்பு தடுப்புக 
கூட்டம்மூலம் ரூபனாய் 52 த்கனாடிதய 46 இலடசெத்திற்கு மதிப்பீடு 
தயனாரிக்கப்படடு, அெசுககு அனுப்பப்படடு, தற்தபனாது வபனாதுப் 
பணித் துறையினுற்டய பரிசீலற்யில உள்்ளது. அதனபின 
தூத்துககுடி மனாெட்டம், வீெபனாண்டியனபட்டணம் கிெனாமத்தில 
்க்டலரிப்பு தடுப்புப் பணி்களுககு தூத்துககுடி மனாெட்ட 
ஆடசியரின வசெயலமுறை ஆறணயினபடி CSR நிதிறயகவ்கனாண்டு 
1 த்கனாடிதய 70 இலடசெம் ரூபனாய் வசெலவில பணி்கள் தற்தபனாது 
நற்டவபற்று ெருகினை். தூத்துககுடி மனாெட்டம், வபரியதனாறழ 
கிெனாமத்தில ்க்டலரிப்பு தடுப்புப் பணி்களுககு மீன ெ்ளத் 
துறைமூலம் 30 த்கனாடி ரூபனாய்ககு மதிப்பீடு தயனார் வசெய்யப்படடு 
அெசினுற்டய தீவிெ பரிசீலற்யில உள்்ளது. இத்திட்டம் 
2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கனா் மனானியக த்கனாரிகற்கயினதபனாது  
மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்க்ளனால செட்டமனைப் 
தபெறெ விதி 110–னகீழ அறிவிக்கப்படடுள்்ளது எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

பிற்ப்கல 12–30

4. அறிவிபபு்கள

(அ) “்கனாகிதமில்ைனா ்ட்டமனைம்” எனனும் இைக்கிற் 
எயதும் ெற்கயில் உடுக்குறியி்டனாத வி்னாக்்கள்–
விற்ட்கள் ்படடியல்்களின வி்னா எண்கள் மற்றும் 

உறுப்பி்ர் வ்பயர் விெெங்கள், குழுக்்களின அறிக்ற்க்கள், 
ம்பெறெமுன றெக்்கப்வ்பற்ை அறிவிக்ற்க்கள்/

ஆண்டறிக்ற்க்கள்/ தணிக்ற்க அறிக்ற்க்கள் ஆகியறெ 
உறுப்பி்ர்்களுக்கு வமனவ்பனாருள் ெடிவில் மின்ஞ்ல்மூைம் 

அனுப்பிறெக்்கப்வ்பறுதல் 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தபெறெககு ஓர் அறிவிப்பு. 
“்கனாகிதமிலலனா செட்டமனைம்” எனும் நிறலயிற் உருெனாக்க 
எடுக்கப்படடுள்்ள ந்டெடிகற்கயின வதனா்டர்ச்சியனா்க தலனா 1 முதல 
100 ெறெயிலனா் வி்னாக்கள்–விற்ட்கற்ள உள்்ள்டககிய 2020 ஆம் 
ஆண்டிற்்கனா் நனான்கனாெது மற்றும் ஐநதனாெது உடுககுறியி்டனாத 



418 அறிவிப்புகள்

[2020 பிப்்ரவரி 20

வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் படடியல்களில உடுககுறியி்டனாத 
வி்னாக்களின எண்்கள் மற்றும் உறுப்பி்ர் வபயர் ஆகிய 
விெெங்கற்ள மடடும் உள்்ள்டககிய அட்டெறணப் படடியல்கள் 
தயனார் வசெய்யப்படடு, அெற்றின வமனவபனாருள் ெடிெம் 
PDF முறையில அற்த்து செட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுககும் 
மின்ஞசெலில அனுப்பப்படடுள்்ள். தமலும், உடுககுறியி்டனாத 
வி்னாக்கள்–விற்ட்களின ந்கல்கள் செம்பநதப்பட்ட செட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்களுககு அனுப்பி றெக்கப்வபறும் எனபறதயும் 
தபெறெயின அனுமதிதயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் மதிப்பீடடுக குழுவின 10 முதல 12 
ெறெயிலனா் 3 அறிகற்க்கள், வபனாதுக ்கணககுக குழுவின 105 
முதல 128 ெறெயிலனா் 24 அறிகற்க்கள், வபனாது நிறுெ்ங்கள் 
குழுவின 104 முதல 111 ெறெயிலனா் 8 அறிகற்க்கள் மற்றும் 
தபெறெமுன றெக்கப்பட்ட ஏடு்கள் குழுவின மூனைனாெது அறிகற்க 
தபெறெககு அளிக்கப்பட்டவு்டன மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களுககு 
மின்ஞசெலமூலம் அனுப்பி றெக்கப்படும் எனபறதயும் 
தபெறெயின அனுமதிதயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. தமலும் 
இனறைய நி்கழச்சி நிெலில குறிப்பி்டப்படடுள்்ள அறெமுன 
றெக்கப்வபறும் ஏடு்களில உள்்ள 3 அறிவிகற்க்கள் மற்றும் 
11 ஆண்்டறிகற்க்கள், தணிகற்க அறிகற்க்கள் ஆகியெற்றின 
வமனவபனாருள் ந்கல மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களுககு 
மின்ஞசெலமூலம் அனுப்பிறெக்கப்படடுள்்ள் எனபறதயும் 
தபெறெயின அனுமதிதயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
தமற்குறிப்பிட்ட உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் 
படடியல்கள், குழுக்களின அறிகற்க்கள், தபெறெமுன 
றெக்கப்வபற்ை அறிவிகற்க்கள், ஆண்்டறிகற்க்கள், தணிகற்க 
அறிகற்க்கள் மற்றும் ஏற்ய தனாள்்கள் ஆகியெற்றின தலனா 5 
பிெதி்கள் மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களின பனார்றெக்கனா்க செட்டமனைப் 
தபெறெ நூல்கத்தில றெக்கப்படடுள்்ள்.

5. அறிக்ம்க்கள அளிதெல்
 (அ) மதிப்பீடடுக் குழு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: குழுக்களின அறிகற்க்கள் 
அளித்தல. மதிப்பீடடுக குழுவின அறிகற்க்கள் அளித்தல. 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. என.டி. வெங்க்டனாச்செலம், மதிப்பீடடுக 
குழுவின தறலெர் அெர்்கள். 

[தபெறெத் தறலெர்]



419அறிக்கைகைள் அளித்தல்

2020 பிப்ரவரி 20]

திரு. என.டி. தவங்கடாசசலம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, ஏழறெக த்கனாடி தமிழ மக்களுற்டய 
வநஞசெங்களில நீக்கமை நிறைநது ெனாழநதுவ்கனாண்டிருககினை 
இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய 
பு்கழுககு வபருறம தசெர்ககினைெற்கயில மனாண்புமிகு தமிழ்க 
முதலறமச்செர் அெர்்கள் விதி 110–னகீழ அம்மனா அெர்்களுற்டய 
72–ெது பிைநத நனாற்ள மனாநில வபண் குழநறத்கள் பனாது்கனாப்பு 
நனா்ளனா்க அறிவித்திருக்கககூடிய மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககு (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) வநஞசெனார்நத நனறிறயத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. சிறுபனானறமயி் மக்களுற்டய 
பனாது்கனாப்பிற்கு வபருறம தசெர்ககினைெற்கயில, உலமனாக்களுற்டய 
ஊதியத்றத 3,000 ரூபனாயனா்க உயர்த்திய மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககும், ஹஜ் பயணி்களின தஙகும் விடுதிக்கனா்க 15 த்கனாடி 
ரூபனாறய தனாயுள்்ளத்ததனாடு ஒதுககித் தநதிருககினை அற்த்திநதிய 
அண்ணனா திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க அெறசெ ெழி ந்டத்துகினை 
மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களுககும், அதற்கு உறுதுறணயனா்க 
இருநதுவ்கனாண்டிருககினை மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககும் எனனுற்டய வநஞசெனார்நத நனறி்கற்ளயும், 
ெணக்கத்திற்யும் பணிதெனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, தமிழநனாடு 
செட்டமனைப் தபெறெயின 2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் மதிப்பீடடுக 
குழுவினுற்டய 10 முதல 12 ெறெயிலனா் 3 அறிகற்க்கற்ள 
இககுழுவின செனார்பனா்கப் தபெறெககு அளிககினதைன. 

 (ஆ) வ்பனாதுக் ்கைக்குக் குழு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வபனாதுக ்கணககுக குழுவின 
அறிகற்க்கள் அளித்தல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. துறெமுரு்கன, 
வபனாதுக ்கணககுக குழுவின தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு திரு. என.டி. வெங்க்டனாச்செலம் தபனால நனான 
வசெனாலலவிலறல, நனான தநெடியனா்க subject–ககு ெநதுவிடுகிதைன. 
2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் வபனாதுக ்கணககுக குழுவின 105 
முதல 128 ெறெயிலனா் 24 அறிகற்க்கற்ள குழுவின செனார்பனா்கப் 
தபெறெககு அளிககினதைன. 
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 (இ) வ்பனாது நிறுெ்ங்கள் குழு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின 
அறிகற்க்கள் அளித்தல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. S. வசெம்மறல, 
வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. S. தசம்ைமல: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
தங்களின தமலனா் அனுமதிதயனாடு தமிழநனாடு செட்டமனைப் 
தபெறெயின 2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் வபனாது நிறுெ்ங்கள் 
குழுவின 104 முதல 111 ெறெயிலனா் 8 அறிகற்க்கற்ள குழுவின 
செனார்பனா்கப் தபெறெககு அளிககினதைன. 

பிற்ப்கல 12–35

 (ஈ) ம்பெறெமுன றெக்்கப்வ்பற்ை ஏடு்கள் குழு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ை 
ஏடு்கள் குழுவின அறிகற்க அளித்தல. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ப. செத்திய நனாெனாயணன, தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ை ஏடு்கள் 
குழுவின தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. �. சததிய ோ்ராயைன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, எ்ககுப் பின்னாலும், இனனும் எத்தற் 
நூற்ைனாண்டு்கள் ெநதனாலும், இநத ஆடசியும் இயக்கமும் 
மக்களுக்கனா்கதெ பணியனாற்றும் எனறு கூறி மறைநத எங்கள் 
இதய வதய்ெம் செமூ்க நீதி ்கனாத்த வீெனாங்கற், தங்கத் தனாெற்க, 
புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள் ்கனாடடிய ெழியில மூனைனாண்டு 
்கனாலமனாய் முத்திறெ பதித்த நலலனாடசி ந்டத்தி நனான்கனாம் ஆண்டில 
தர்மத்தின தனாயின தெ ெழியில ந்டககும் எங்கள் அண்ணன, தங்கத் 
தனாயின பனாசெறையில பயினை எங்கள் அண்ணன, அம்மனாவின 
அெெறணப்பில ெ்ளர்நத விெசெனாய தங்க ம்கன, தமிழநனாடடிற்குக 
கிற்டத்த தெப் புதலென, மத்திய அெசின நிருெனா்கத் திைனுக்கனா் 
படடியலில முதலி்டம் பிடித்து, (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ்கனாதெரி 
பனாயும் வ்டல்டனா பகுதி்கற்ள பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண்றம 
மண்்டலமனா்க அறிவித்து, விெசெனாயி்களின ெயிற்றில பனாறல ெனார்த்து, 
எநதவெனாரு சூழநிறலயிலும் செனாதனாெண ஏறழ மக்களுககு பனாதிப்பு 
ெநதுவி்டக கூ்டனாது எனறு செத்துணவு தநத செரித்திெ நனாய்கன, 
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புன்ற்க மன்ன, பூவிழி ்கண்ணன, வபனானம்ச் வசெம்மல, 
மக்கள் தில்கம், புெடசித் தறலெர் எம்.ஜி.ஆர். ெழியில (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) எதிரி்களின சிம்ம வசெனாப்ப்மனாய், மக்களுக்கனா்க நனான, 
மக்களுக்கனா்கதெ நனான எனறு ெனாழநது மறைநத புெடசித் தறலவி 
அம்மனா ெழியில விெசெனாயி்கள், வநசெெனா்ளர்்கள், மனாணெர்்கள், 
ம்களிர், பழஙகுடியி்ர் எனறு அத்தற் பிரிவு மக்களுக்கனா் 
செனாமனானியர்்களின ஆடசிறய ந்டத்தி ெரும், எதிரி்கள் மூககினதமல 
விெல றெத்து வியககும் ெண்ணம் நயெஞசெ்கத்றத தெெறுத்து, 
நிறலயனா் ஆடசி ந்டத்தி ெரும் எங்கள் பனாசெமிகு முதலெர் 
அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களுககும், (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) அெதெனாடு துறண நினறு வசெயலனாற்றி ெரும் மனாண்புமிகு 
துறண முதலெர் அண்ணன அெர்்களுககும், மனாண்புமிகு தமிழ்க 
செட்டமனைப் தபெறெத் தறலெர் அெர்்களுககும், எனனு்டன 
இறணநது பணியனாற்றிகவ்கனாண்டிருககிை அற்த்து மனாண்புமிகு 
செட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுககும் எ்து இதயம் ்கனிநத நனறிறயத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 2018–2020 ஆம் 
ஆண்டிற்்கனா் தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ை ஏடு்கள் குழுவின 
மூனைனாெது அறிகற்கறய குழுவின செனார்பனா்கப் தபெறெககு 
அளிககிதைன. நனறி, ெணக்கம்.

6. அ்ரசினர் சடடமுனவடிவு (அறிமு்கம் தசயெல்)
தமிழநனாடு ்பனாது்கனாக்்கப்்பட்ட மெளனாண மண்டை 

மமம்்படுததுதல் ்ட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: அெசி்ர் செட்டமுனெடிவு 
(அறிமு்கம் வசெய்தல). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
தெ்ளனாண் மண்்டல தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிவு, மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, நனானும் விெசெனாயியனா்க இருநது, இநதச் செரித்திெ 
முககியத்துெம் ெனாய்நத செட்டமுனெடிறெ அறெயில தனாக்கல 
வசெய்ெறத மி்கவும் வபருறமயனா்கக ்கருதுகினதைன. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) இநத ெனாய்ப்றப, இறைெ்னா்கக ்கனாடசியளிககினை 

[திரு. ப. செத்திய நனாெனாயணன]
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மனாண்புமிகு இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலலி அம்மனா அெர்்கள் 
தநத பனாககியமனா்க எண்ணுகினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டல தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிறெப் தபெறெமுன 
அறிமு்கம் வசெய்ய அனுமதியளிக்க தெண்டும்”

எ்க த்கனாருகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது. 

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, தமற்படி செட்டமுனெடிறெப் 
தபெறெமுன அறிமு்கம் வசெய்கிதைன.

 ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் 
நிதிநிறல அறிகற்கயினமீது வபனாது விெனாதத்திற்்கனா் பதிலுறெ. 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள். (குறுககீடு) 

3. ெ்கவல் க்கா்ரல்—வதனா்டர்ச்சி

 (ஆ) தமிழ்கததில் மதசிய மக்்கள்வதனாற்க ்கைக்வ்கடுப்பு 
நற்டவ்பைனாது எ் அறிவிக்்க ெலியுறுததுதல்—வதனா்டர்ச்சி

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, இநத NPR ்கணகவ்கடுப்றபப் பற்றி ஒரு செரியனா் முடிவு 
அெசி்டமிருநது ெரும் எனறு நனாங்கள் எதிர்பனார்த்துக ்கனாத்திருநததனாம். 

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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ஆ்கதெ, அநதக ்கணகவ்கடுப்றப ந்டத்த மனாடத்டனாம் எனறு உறுதி 
தருெனார்்கள் எனறு எதிர்பனார்த்த நிறலயில, ஏமனாற்ைத்றத நனாங்கள் 
அற்டநதிருககினதைனாம். எ்தெ, இறதக ்கண்டிக்கககூடிய 
ெற்கயில நிதியறமச்செர், மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் 
அெர்்கள் வசெனாலலககூடிய பதிலுறெறய நனாங்கள் முழுறமயனா்கப் 
புைக்கணித்து, எங்களுற்டய வெளிந்டப்றப இஙத்க எடுத்துககூறி, 
எங்களுற்டய ்கண்்ட்த்றதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைனாம்.

 (திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்்கள் அறெயிலிருநது 
வெளிந்டப்புச் வசெய்த்ர்.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்கரி. இெனாமசெனாமி, வசெனாலலுங்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, இப்தபனாது மனாண்புமிகு ெருெனாய்த் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள், NPR–ஐப் பற்றி ஒரு ்கருத்றதக கூறியிருககிைனார்்கள். 
அநதக ்கருத்து, ்கனாஙகிெஸ ்கடசிககு ஏற்புற்டயதனா்க இலறல. 
அத்னால, நனாங்கள் வெளிந்டப்புச் வசெய்கிதைனாம். 

 (இநதிய ததசிய ்கனாஙகிெஸ உறுப்பி்ர்்கள் அறெயிலிருநது 
வெளிந்டப்புச் வசெய்த்ர்.)

பிற்ப்கல 12–40

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. த்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அெர்்கள்.

*திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, எங்கள் செமுதனாயம் செம்பநதப்பட்ட 
பலதெறு பிெச்சிற்்கள் குறித்து இநதக கூட்டத் வதனா்டரிதல 
தபசெப்படடிருககினை். அதற்குப் பலதெறு வி்ளக்கங்கற்ள நீங்கள் 
வசெனாலலியிருககினறீர்்கள். திெனாவி்ட இயக்கத்தினுற்டய ெழிெநத 
இநத அெசு, நீங்கள் என் ஆறுதல வசெனான்னாலும், இநதச் செட்டத்றதக 
வ்கனாண்டு ெநதெர்்கள்மீது உள்்ள ** இதுெறெ தபனாக்கப்ப்டவிலறல. 
தற்தபனாது ெ்ட மனாநிலங்களில ந்டநது வ்கனாண்டிருககினை 
விஷயங்கற்ள நனாங்கள் தநெடியனா்கச் வசெனறு பனார்த்திருககினதைனாம். 
நீங்கள் உத்தெெனாதம் வ்கனாடுத்தனாலும்கூ்ட அநதச் செட்டத்றதக 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.

[திரு. மு.்க. ஸ்டனாலின]
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வ்கனாண்டு ெநதெர்்கள் யனார்? அதுதனான எங்களுககு இருககினை 
ஐயப்பனாடு. அநத ஐயப்பனாடு்களுககு வெநத புண்ணிதல தெறலப் 
பனாய்ச்செனாமல எங்களுககு ஆறுதலனா்க ஏதனாெது ஒரு பதிறல நீங்கள் 
வசெனாலவீர்்கள் எனறு எதிர்பனார்த்ததனாம், ்கனாத்திருநததனாம். அநதக 
்கண்ணியத்ததனாடு ந்டநதுவ்கனாண்த்டனாம். ஆ்னால, அதற்வ்கலலனாம் 
ஏமனாற்ைம் மடடுதம இருநதுவ்கனாண்டிருககினைது. எங்களுற்டய 
தீர்மனா்த்றத நீங்கள் நிெனா்கரித்திருப்பதனா்கச் வசெனாலகினறீர்்கள். 
நீங்கள் நிெனா்கரித்தனாலும்கூ்ட, எங்களுற்டய உணர்வு்களுககு நலல 
தீர்வு ஏற்படும். எ்தெ, ஆறுதலனா் ெனார்த்றத்கள் எறதயும் 
இநத அெசெனாங்கம் வசெனாலலனாத ்கனாெணத்தி்னாதல, மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்களுற்டய வி்ளக்கங்களும், எங்களுககு ஆறுதல 
அளிக்கனாத ்கனாெணத்தி்னாதல, மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் 
அெர்்களுற்டய பதிலுறெறயப் புைக்கணித்து, இநதிய யூனியன 
முஸலிம் லீககின செனார்பனா்க நனான வெளிந்டப்புச் வசெய்கினதைன.

 (இநதிய யூனியன முஸலிம் லீக ்கடசி உறுப்பி்ர் 
திரு. த்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அறெயிலிருநது வெளிந்டப்புச் 
வசெய்தனார்.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எம். தமிமுன அனசெனாரி அெர்்கள். 

திரு. எம். ெமிமுன அனசாரி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசிதல 
சிறுபனானறமயி்ர் உள்ளிட்ட யனாருதம பனாதிக்கப்ப்ட மனாட்டனார்்கள் 
எனறு இஙத்க நீங்கள் அளித்த பதில எனபது, உண்றமயிதலதய 
இநத அெசு அவெனாறு வசெய்யனாது எனை நம்பிகற்க எ்ககும் 
இருககிைது. ஏவ்னறு வசெனான்னால, எலலனா மக்கற்ளயும் செமமனா்கப் 
பனாவிக்க தெண்டும்; எலதலனாரும் நம்முற்டய உைவி்ர்்கள். 
அெசியறலத் தனாண்டிய உைவுமுறை்கள் நமககுள் இருககினை் 
எனபறத நனான நிச்செயமனா்க மறுக்கவிலறல. அதற் நனான 
நம்புகிதைன. ஆ்னால, இதற்கு வித்திட்டெர்்கள், வ்டலலியில 
இருக்கககூடியெர்்கள். அெர்்கள் எவெ்ளவு அபனாய்கெமனா்ெர்்கள் 
எனபறத அசெனாமில நற்டவபற்ை சில செம்பெங்களின மூலமனா்க 
நனாங்கள் அறிநதிருககினதைனாம். எ்தெ, நனாங்கள். . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தமிமுன அனசெனாரி, நீங்கள் என்வெனறு சுருக்கமனா்கச் 
வசெனாலலுங்கள். சும்மனா. . . 

[திரு. த்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்]
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திரு. எம். ெமிமுன அனசாரி: முடித்துவிடுகிதைன. ஒரு நிமி்டத்தில 
முடித்துவிடுகிதைன. மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
நீங்கள் சும்மனா எனை ெனார்த்றதறயப் பயனபடுத்தி, தயவு வசெய்து, 
எங்கற்ள தமலும் ்கனாயப்படுத்தனாதீர்்கள்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: நனான உங்கற்ளக 
்கனாயப்படுத்தவிலறல. நீங்கள் வெளிதய வசெனறு தபடடியில 
அறிகற்கயனா்க எனவ்ன் வ்கனாடுத்திருககிறீர்்கள் எனபறத நனான 
த்கடடுகவ்கனாண்டுதனான இருககிதைன. அறெத் தறலெர் எனகிை 
முறையில எனனுற்டய ்க்டறமறய நனான வசெய்ய தெண்டும். 
நீங்கள் என் வசெனாலல ெருகிறீர்்கத்ளனா, அறதச் வசெனாலலுங்கள்.

 திரு. எம். ெமிமுன அனசாரி: அதனாெது N.P.R. செட்டத்றதப் 
வபனாறுத்தெறெ செர்ச்றசெககுரிய ஆறு த்கள்வி்கற்ளத் தவிர்த்துவிடடு, 
ெழக்கமனா் மக்கள் வதனாற்கக ்கணககீடடின அடிப்பற்டயிதல, 
நீங்கள் ்கணகவ்கடுப்பறத நனாங்கள் ஆடதசெபிக்கவிலறல. எ்தெ, 
அநத ஆறு த்கள்வி்கற்ள மடடுதம எடுத்துவிடடு, இதற் 
அமலபடுத்த தெண்டுவமனறு நீங்கள் தீர்மனா்ம் நிறைதெற்ை 
தெண்டுவமனறு நனாங்கள் எதிர்பனார்ககினதைனாம். அதற்கு செரியனா் 
பதில இலலனாத ்கனாெணத்தி்னாதல எங்களுற்டய உணர்வு்கற்ள 
வெளிப்படுத்தி, நனானும் வெளிந்டப்புச் வசெய்கினதைன. 

 (உறுப்பி்ர் திரு. எம். தமிமுன அனசெனாரி அறெயிலிருநது 
வெளிந்டப்புச் வசெய்தனார்.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் 
தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, N.P.R. குறித்து மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள் பலதெறு ்கருத்து்கற்ளச் வசெனான்னார்்கள். 
2010 ஆம் ஆண்டு மத்தியிதல தி.மு.்க. அங்கம் ெகித்த ்கனாஙகிெஸ 
ஆடசியினதபனாதுதனான நனாடடிதல அற்த்துப் பகுதி்களுககும் 
முதனமுறையனா்க மக்கள்வதனாற்க ்கணகவ்கடுப்பின ஓர் அங்கமனா்க 
ததசிய மக்கள் வதனாற்கப் பதிதெடு, National Population Register 
உருெனாக்கப்பட்டது. அெர்்களுற்டய ஆடசிக ்கனாலத்திதல, 
அெர்்கள் இருககிைதபனாதுதனான உருெனாக்கப்பட்டது. (தமறசெறயத் 
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தடடும் ஒலி) இப்தபனாது அறதவயலலனாம் மறைத்துவிடடு, நனாம் 
ஏததனா புதிதனா்க அநதக ்கணககீடற்ட எடுப்பறதப்தபனால, அெர்்கள் 
ஒரு ததனாற்ைத்றத உருெனாககுகிைனார்்கள். 

2010 ஆம் ஆண்ற்டப் தபனாலதெதனான, அதற்்கனா் 
்கணகவ்கடுப்பு, 2011 ஆம் ஆண்டு தி.மு.்க. ஆடசி எடுத்தது 
நமககு record ஆ்க இருககிைது. அதற் மறைக்க முடியனாது. 
ஆ்கதெ, இப்தபனாது புதிதனா்க நம்முற்டய மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்கள் அெசு அநதக ்கணகற்க எடுப்பறதப் தபனால ஒரு  
ததனாற்ைத்றத ஏற்படுத்தி, அெர்்கள் இனறைககு இநத ந்டெடிகற்கறய 
தமற்வ்கனாண்டிருககினைனார்்கள். அதிதல மூனறு விெெங்கள் நம்மனால 
த்கட்கப்படடிருககினை். அதிலும், மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள் மத்திய அெசி்டம் வி்ளக்கம் த்கடடிருககிைனார்்கள். 
அதுகுறித்து அெசு வி்ளக்கம் த்கடடிருககிைது எனபறத 
நனாம் வதளிெனா்கச் வசெனாலலிவிடத்டனாம். ஆ்கதெ, இனறைககு 
ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க ஒரு நி்கழவு இஙத்க நற்டவபறுெறத, 
திட்டமிடத்ட, மக்கள் விதெனாத ந்டெடிகற்க்களிலதனான இெர்்கள் 
ஈடுபடடிருககினைனார்்கள் எனபறதத்தனான இநதப் புைக்கணிப்பு 
்கனாடடுகிைது எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. மீண்டும், 
மீண்டும் அழுத்தமனா்கச் வசெனாலகிதைன. 2010 ஆம் ஆண்டு 
அெர்்களுற்டய ஆடசிக ்கனாலத்தில வசெய்யப்பட்டதுதனான இநத 
N.P.R. எனபறத நனான அழுத்தமனா்கச் வசெனாலகிதைன. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) 

அதததபனால, 2003 ஆம் ஆண்டு, மத்தியிதல தி.மு.்க. 
அங்கம் ெகித்ததபனாதுதனான ததசிய மக்கள்வதனாற்கப் பதிதெடு 
மற்றும் ததசிய அற்டயனா்ள அடற்ட்களுக்கனா் திருத்தம் 
வ்கனாண்டுெெப்பட்டது எனபறதயும் நனான வதளிெனா்க இநத 
அறெயிதல வசெனாலலியிருககிதைன. முதனமுதலனா்க 2011 ஆம் 
ஆண்டு பிப்ெெரி மனாதம், தி.மு.்க. அெசிலதனான NPR ்கணகவ்கடுப்பு 
நற்டவபற்ைது எனபறத அழுத்தநதிருத்தமனா்க இநதப் தபெறெககு 
நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

பிற்ப்கல 12–45

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மீன ெ்ளம் மற்றும் 
பணியனா்ளர் மற்றும் நிருெனா்கச் சீர்திருத்தத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள்.

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுமனார்]
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ைாண்புமிகு திரு. டி. தேயக்குைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. அபூபக்கர் 
அெர்்கள் தபசும்தபனாது, மத்திய அெசின மீதுள்்ள ** எனறு 
வசெனான்னார், அநத ெனார்த்றதறய நீககிவிடுங்கள்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள் தபசும்தபனாது கூறிய ** எனை ெனார்த்றத அறெக 
குறிப்பிலிருநது நீக்கப்படுகிைது, மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் 
வசெனான்து உடப்ட. ** எனகிை ெனார்த்றத ததறெயிலறல. 

7. வ்ரவு–தசலவுத திடடம், 2020–2021, த�ாது 
விவாெததிற்்கான �திலும்ர

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் 
நிதிநிறல அறிகற்கயினமீது வபனாது விெனாதத்திற்்கனா் பதிலுறெ. 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, பூக்களுககுப் புன்ற்கறயக ்கற்றுத் 
தநதெர்! (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) புலெர் பனாடும் பனாக்களுககுப் 
வபனாரு்ளனா்கத் தன ெனாழறெத் தநதெர்! ஏறழ்கள் படும் துயறெ 
அனுபெத்தனால அறிநது வ்கனாண்்டெர்! அத்னாதலதய, எளிதயனார் 
துனபம் தீர்க்க முனனுரிறம தநதெர்! தபசெப் தபசெ ம்ம் மகிழும் 
ெசீ்கெச் சிநறத வ்கனாண்்டெர்! ஆக்கப் பணி்க்ளனால ஏறழ்களின 
துயர் தணிககும் விநறத புரிநதெர்! எங்கள் இயக்கத்தின நிறுெ்த் 
தறலெர், வபனானம்ச் வசெம்மல, மக்கள் தில்கம் எம்.ஜி.ஆர். 
அெர்்கற்ள ெணஙகுகிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

ஏணி்களின தயவினறி ெனானவதனாட்ட ெலலறமயின ெடிெம்! 
தனான ெ்ளர்த்த இயக்கம் தன ெழியில தறல நிமிர்நது ந்டப்பறதக 
்கண்வ்கனாண்டு ்கெனித்தெண்ணம் ெங்கக ்க்டதலனாெம் நிறல 
வ்கனாண்டிருககும் ஒனைறெக த்கனாடி வதனாண்்டர்்களின உயிர்மூச்சு! 
புவியுள்்ள  ்கனாலம் மடடும் ்கண்விடடு மறையனாத புதுறமக 
்கனாவியம், புெடசி ஓவியம்! செநத்மனாய்க ்கறெநது, செரித்திெமனாய் 
நிறலத்த, தமிழத்தனாயின தெப்புதலவி! எங்கள் தங்கத் தனாெற்க! 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) பத்து முறை இப்தபெறெயில Budget 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.
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செமர்ப்பிககும் பணிறய எ்க்களித்து, இநத இயக்கத்தில எளிய 
வதனாண்்டனும் தன உறழப்பனால உயர்நத வபனாறுப்பு்கற்ளப் 
வபற்றி்ட முடியும் எனதை எடுத்துக்கனாடடி, ஒனைறெக த்கனாடி ்கழ்கத் 
வதனாண்்டர்்களும் நம்பிகற்க வ்கனாண்டு நனறிதயனாடு ெணஙகிடும் 
நனான ெணஙகும் எங்கள் குல வதய்ெம்! இதய வதய்ெம் புெடசித் 
தறலவி மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
துயில வ்கனாண்டிருககும் திறசெ தநனாககி என ்கண்ணீர் ்கசியும் 
நனறி்கலநத ெணக்கங்கற்ள நனான ்கனாணிகற்கயனாககுகினதைன. 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அெறசெ, தறலறமதயற்று ெழி ந்டத்தி, 
ஆடசித் ததறெ அழகுை ந்டத்திச் வசெலலும், மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி அண்ணன 
அெர்்களுககு எ்து ெணக்கத்றதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்பறமநத இப்தபெறெயில மக்கள் 
பிெதிநிதி்க்ளனாய் அமர்நதிருககும் அற்ெரும் செமதம எனறு, 
நடுநிறல தெைனாத நனாய்கெனாய் இம்மனாமனைத்றத ந்டத்திச் வசெலலும் 
மனாண்புமிகு செட்டமனைப் தபெறெத் தறலெர் அெர்்களுககு எ்து 
ெணக்கத்றதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி)

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்களுககு உறுதுறணயனா்க 
இப்தபெறெறய சிைப்பு்டன ெழிந்டத்தும் மனாண்புமிகு செட்டமனைப் 
தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்களுககும், (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கற்ள எனறும் 
மைெனாமல, தங்க்ளது இதய சிம்மனாசெ்த்தில ஏற்றி றெத்திருககும், 
அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்கத்றதச் 
செனார்நத, எங்க்ளது உயிதெனாடும், உணர்தெனாடும் ்கலநதிருககும் 
்கழ்க செட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுககும், (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
்கழ்கத் வதனாண்்டர்்களுககும், செட்டமனைக கூட்டத் வதனா்டரில 
பஙத்கற்று அெர்்கள் வெளிந்டப்புச் வசெய்தனாலும், மனாற்ைனான 
ததனாட்டத்து மலலிற்கககும் மணம் உண்டு எனறு தபெறிஞர் 
அண்ணனா அெர்்கள் வசெனான் ்கருத்தின அடிப்பற்டயில, தங்க்ளது 
அரிய ்கருத்து்கற்ள எடுத்துறெத்த மனாண்புமிகு செட்டமனை 
எதிர்க்கடசித் தறலெர், எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் 
மற்றும் அற்த்து எதிர்க்கடசி்கற்ளச் செனார்நத வெளியிலிருககும் 
மனாண்புமிகு மனாமனை உறுப்பி்ர்்களுககும் எ்து ெணக்கத்றதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. எ்து பதிலுறெறய இம்மனாமனைத்தின 
முன றெககிதைன.

[திரு. ஓ. பனனீர்வசெலெம்]
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மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டுக்கனா் சிைப்புமிக்க நிதிநிறல அறிகற்க, ்க்டநத 14–2–2020 
அனறு, இப்தபெறெயில என்னால செமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதன 
மீதனா் விெனாதம், 17–2–2020 முதல 19–2–2020 ெறெ ்க்டநத மூனறு 
நனாட்க்ளனா்க இஙகு நற்டவபற்றுள்்ளது. 

பிற்ப்கல 12–50

அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்கத்றதச் 
செனார்நத 7 தபரும், தி.மு.்க–றெச் செனார்நத 5 தபரும், இநதிய ததசிய 
்கனாஙகிெஸ ்கடசிறயச் செனார்நத 2 தபரும், இநதிய யூனியன முஸலிம் 
லீக ்கடசிறயச் செனார்நத ஒருெரும் ஆ்க, மனாண்புமிகு செட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்கள் வமனாத்தம் 15 தபர், நிதிநிறல அறிகற்கமீதனா் 
தங்க்ளது அரிய ்கருத்துக்கற்ள, ஆக்கபூர்ெமனா் ஆதலனாசெற்்கற்ள, 
தபெறெயில வதரிவித்துள்்ள்ர். அெர்்கள் அற்ெருககும் எ்து 
நனறியிற்த் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

இநத நிதிநிறல அறிகற்கறய, மக்களுக்கனா் நிதிநிறல 
அறிகற்கயனா்க, மக்கள் நலம் தபணும் நிதிநிறல அறிகற்கயனா்க, 
நனாங்கள் செமர்ப்பித்திருககிதைனாம். சிலர் இநத மக்கள் நல நிதிநிறல 
அறிகற்கறய விமர்செ்ம் வசெய்துவ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். ஆ்னால, 
எப்படி விமர்செ்ம் வசெய்தனாலும் அதற் தனாஙகிகவ்கனாண்டு 
அதற்குரிய வி்ளக்கங்கற்ள ெ்நனாய்க முறைப்படி தருகினை ஆற்ைறல, 
தபெறிஞர் அண்ணனா, வபனானம்ச் வசெம்மல புெடசித் தறலெர் 
எம்.ஜி.ஆர்., இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி மனாண்புமிகு அம்மனா 
ஆகிய அரும்வபரும் தறலெர்்கள் எங்களுககுத் தநதிருககிைனார்்கள் 
எனபறத இநத நலல தநெத்தில நனான எடுத்துக கூை விறழகிதைன. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, இநத நிதிநிறல 
அறிகற்கயின ஆழப் வபனாருள் உணர்நது, பலதெறு அெசியல 
்கடசித் தறலெர்்களும், வபனாரு்ளனாதனாெ ெலலுநர்்களும், செமூ்க 
ஆர்ெலர்்களும், மக்கள் நலம் நனாடும் அறமப்பு்களும், வதனாழில 
துறையி்ரும், நடுநிறலயனா் பத்திரிற்க்களும் வெகுெனா்கப் 
பனாெனாடடியுள்்ள்ர். 

எதிர்க்கடசியி்ரும், தங்க்ளது இயலபுநிறல மனாைனாமல, 
குறை்கற்ள மடடுதம வசெனாலலி, தங்க்ளது ்கருத்து்கற்ள இநத 
அறெயிலும், அறெககு வெளியிலும் வெளியிடடுள்்ள்ர். 

[திரு. ஓ. பனனீர்வசெலெம்]
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அெற்றுள் சிலெற்றை மடடும் இஙத்க நனான குறிப்பிடடுக கூை 
விரும்புகிதைன. 

“விெசெனாயம் செனார்நத துறையின ெ்ளர்ச்சிக்கனா்க, ஏெனா்ளமனா் 
திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படடிருப்பது மகிழச்சி அளிககிைது. 
பனாசெ்த் திட்டங்களுககு குறிப்பி்டத்தக்க அ்ளவில நிதி ஒதுககீடு 
வசெய்யப்படடுள்்ளது ெெதெற்்கத்தக்கது” எனறு பனாட்டனாளி மக்கள் 
்கடசியினுற்டய நிறுெ்ர், உயர்திரு ெனாமதனாஸ அெர்்கள் இதற் 
ெெதெற்றுள்்ளனார். 

“்கலவி, விெசெனாயம், சு்கனாதனாெம், வதனாழில மற்றும் தெறலெனாய்ப்பு 
உள்ளிட்ட துறை்களில மக்களின எதிர்பனார்ப்பு்கற்ள நிறைதெற்றும் 
ெற்கயில நிதி ஒதுககீடும், திட்டங்களும் இ்டம்வபற்றுள்்ளது 
பனாெனாடடிற்குரியது” எனறு தமிழ மனாநில ்கனாஙகிெஸ ்கடசியின 
தறலெர், திரு. ஜி.த்க. ெனாசென அெர்்கள் குறிப்பிடடுள்்ளனார்்கள். 
தமிழநனாடு குறு மற்றும் சிறு வதனாழில்கள் செங்கம், வசெனற் வதனாழில 
ெர்த்த்க செறப, வதனனிநதிய செர்க்கறெ ஆறல்கள் செங்கம் ஆகிய 
செங்கங்கள் இநநிதிநிறல அறிகற்கறயப் பனாெனாடடி ெெதெற்றுள்்ள். 

தி்த்தநதி நனாளிதழ 15–2–2020 ஆம் நனாளிட்ட த்து இதழில, 
“்கடுறமயனா் நிதிப் பற்ைனாககுறை இருநதனாலும், புதிய ெரி்கள் 
எதுவும் விதிக்கப்ப்டவிலறல. ெ்ளர்ச்சித் திட்டங்கள், தெ்ளனாண் 
திட்டங்கள், நீர்ப்பனாசெ்த் திட்டங்கள், செமூ்க நலத் திட்டங்கள், 
உட்கட்டறமப்பு திட்டங்களுககு முககியத்துெம் வ்கனாடுத்துள்்ள 
துணிச்செலனா் படவெட” எனறும், “நிர்பயனா நிதியினமூலம் 
அற்த்து பஸ்களிலும் ்கண்்கனாணிப்பு த்கமெனா வபனாருத்தப்படும் 
எனை அறிவிப்பு வபண்்களுற்டய பனாது்கனாப்றப உறுதி வசெய்யும். 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) புதிய வதனாழிலமுற்தெனாறெ 
உருெனாககும் பல திட்டங்களும் அறிவிக்கப்படடுள்்ள்” எனறும் 
தி்த்தநதி நனாளிதழ பனாெனாடடியுள்்ளது. 

“்கலவித் துறை சீெனா்க, அெசு பள்ளி்கள், அதன நிருெனா்கம், 
உள்்கட்டறமப்பு எனறு இநத படவெட சுடடிக்கனாடடுகினை பல 
ெற்க வசெலவி்ங்கள் ெெதெற்்கத்தக்கறெ. ஏவ்னில, ்கலவி 
்கற்பிககும் முறை சீெனாகும்தபனாது குறைநத ்கட்டணத்தில எளிதனா்க 
+2 ெறெ கிெனாமப்புைங்கள் ெறெ ்கலவி தபனாய்ச் தசெரும்” எனறு 
தி்மலர் நனாளிதழ வதரிவித்துள்்ளது. இதுதபனால பல தமிழ 
நனாளிதழ்களும், ஆஙகில நனாளிதழ்களும் நிதிநிறல அறிகற்க மீதனா் 
தங்க்ளது ்கருத்து்கற்ள வெளியிடடுள்்ள்.  மக்கள் நலற்க 
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்கருத்திலவ்கனாண்டு, ஆக்கப்பூர்ெமனா் ்கருத்து்கற்ளத் வதரிவித்த 
அற்ெருககும், எ்து நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, “எலதலனாரும் 
எலலனாமும் வபற்று, ெனாழவில ெ்ளம் வபறும் ெற்கயிலனா் 
ஆடசிதனான மக்க்ளனாடசி. அநத மக்க்ளனாடசியிலதனான 
ஏறழவயளியெர்்கள் அற்ெரும் ெசெதி பற்டத்தெர்்களுககு 
இறணயனா் ெசெதி்கற்ளப் வபைமுடியும்” எனபது இதய வதய்ெம் 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அமுத வமனாழியனாகும். 
அப்படிப்பட்ட மக்க்ளனாடசிறயத்தனான மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்கள் 2011 ஆம் ஆண்டில உருெனாககி தமிழ்கத்திற்குத் தநதனார்்கள். 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் ்கனாடடிய ெழியில இனறும் 
வதனா்டர்நது நற்டவபறுகினை மக்க்ளனாடசிறய உறுதிப்படுத்துகினை 
ெற்கயிலதனான நிதிநிறல அறிகற்க உருெனாக்கப்படடிருககிைது. 

ஒவவெனாரு துறைககும் பனார்த்துப் பனார்த்து, நிதி 
ஒதுக்கப்படடிருககிைது. எலலனாத் தெப்பு மக்கற்ளயும், குறிப்பனா்க 
அடித்தடடு மக்களின நலற்யும் ்கருத்தில வ்கனாண்டு, இநத 
நிதிநிறல அறிகற்க தயனாரிக்கப்படடிருககிைது. இப்தபெறெயில 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் முற்ெர் பழனிதெல தியனா்க ெனாென 
அெர்்கள் தபசியதபனாது, 2019–2020 ஆம் ஆண்டின ெெவு–வசெலவுத் 
திட்ட மதிப்பீடடில ெருெனாய்ப் பற்ைனாககுறை 14,314.76 த்கனாடி 
ரூபனாயனா்க இருநதது எனறும், அது திருத்திய மதிப்பீடடில 25,071.63 
த்கனாடி ரூபனாயனா்க உயர்நதுள்்ளது எனறும் சுடடிக்கனாடடியுள்்ளனார். 
இதற்்கனா் முககிய ்கனாெணங்கற்ள நனான ஏற்வ்க்தெ எனனுற்டய 
நிதிநிறல அறிகற்கயில வதளிெனா்கக குறிப்பிடடுள்த்ளன.

பிற்ப்கல 12–55

இெண்டு துறண மதிப்பீடு்கள் மூலமனா்க ஏற்பட்ட கூடுதல 
வசெலவு வமனாத்தம் 6,234.91 த்கனாடி ரூபனாய். அறதத் தவிெ மத்திய 
அெசி்டமிருநது வபை தெண்டிய மத்திய ெரியின பஙகில 
குறைவு ஏற்பட்டதனால தமிழநனாடடிற்கு ஏற்பட்ட இழப்பு 7,586.07 
த்கனாடி ரூபனாயனாகும். ஆ்னால, வசெலவி்ங்கற்ள ஓெ்ளவிற்கு 
்கடடுப்படுத்தியதன ்கனாெணமனா்கவும் மற்றும் மத்திய அெசி்டமிருநது 
மனானியங்கள் கூடுதலனா்க ெெப்வபற்ைதன ்கனாெணமனா்கவும், 
ஒடடுவமனாத்த ெருெனாய்ப் பற்ைனாககுறைறய ஓெ்ளவிற்குக 
்கடடுப்படுத்த முடிநதது. இறத நனான நிதிநிறல அறிகற்கயில 
ஏற்வ்க்தெ வதளிெனா்கக குறிப்பிடடுள்த்ளன. இதில எநதவிதமனா் 
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ஒளிவுமறைவும் இலறல. எ்தெ, இதில ஏததனா மனாயவித்றதறயக 
்கனாடடியுள்த்ளனாம் எனறு அெர் கூறுெது முற்றிலும் தெைனா்தனாகும். 

தமலும், அெர் கூறுகினைதபனாது ெருெனாய் ெெவி்ங்கள் 
முனபிருநத தி.மு.்க. ஆடசியில மி்கவும் அதி்கமனா்க இருநததனா்கவும், 
அது படிப்படியனா்கக குறைநதுள்்ளது எனறும் கூறியுள்்ளனார். அெர் 
மனாநிலத்தின வமனாத்த ெருெனாய் ெெவு்கற்ளக குறிப்பிட்டனார் எனதை 
்கருதுகிதைன. இதில அெர் வசெனான் ெருெனாய் ெெவி்ங்களில, 
மனாநில வசெனாநத ெரி ெருெனாய், மனாநில ெரி ெருெனாய் அலலனாத 
ெெவு்கள், மத்திய அெசி்டமிருநது வபைககூடிய மனானியங்கள் 
மற்றும் மத்திய அெசி்டமிருநது வபைககூடிய ெரிப் பகிர்வு 
ஆகியறெ அற்த்தும் அ்டஙகும். 2015–2016 ஆம் நிதியனாண்டிற்குப் 
பிைகு, மனாநிலத்திற்கு ெெககூடிய மத்திய ெரிப் பகிர்வு 
14–ெது நிதிக குழுவின பரிநதுறெ்களி்னால மி்கவும் குறைநதது 
எனபறத நனான ஏற்வ்க்தெ குறிப்பிடடுள்த்ளன. அற்த்து 
மனாநிலங்கற்ளயும்வி்ட தமிழநனாடடின பஙகுதனான 14 ஆம் நிதிக 
குழுவின பரிநதுறெ்களி்னால மி்கவும் குறைநதது எனபது 
அற்ெருககும் வதரிநத உண்றம. இத்னால, மனாநிலத்திற்கு 
ஆண்வ்டனானறிற்கு ஏைத்தனாழ 6,000 த்கனாடி ரூபனாய் ெறெயில நிதி 
இழப்பு்கள் ஏற்பட்ட். மத்திய அெசு வபனாறுப்தபற்று வசெயலபடுத்தச் 
வசெனான் திட்டங்களில, மனாநிலத்தின பஙகு 40 விழுக்கனா்டனா்க 
உயர்த்தப்பட்டதன ்கனாெணத்தனால, திட்டத்றதச் வசெயலபடுத்திக 
வ்கனாண்டிருககினைதபனாதத 40 விழுக்கனா்டனா்க உயர்த்தப்பட்டதன 
்கனாெணத்தனால, மத்திய அெசி்டமிருநது வபைப்ப்டககூடிய 
மனானியங்கள், உதவி மனானியங்கள் குறைநதுவிட்ட். எ்தெ, 
அப்தபனாதிருநத வமனாத்த ெருெனாய் இ்ங்கற்ளயும், இப்தபனாதுள்்ள 
வமனாத்த ெருெனாய் இ்ங்கற்ளயும் ஒப்பிடடுப் பனார்ப்பது செரியலல 
எனபறத நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 
மனாநிலத்தின வமனாத்த நிலுறெக ்க்டன, மனாநிலத்தின வமனாத்த 
உற்பத்தி மதிப்பில உயர்நதுவ்கனாண்டு ெருகிைது எனறும், தற்தபனாது 
அது 21.83 விழுக்கனா்டனா்க உள்்ளது எனறும் குறிப்பிடடுள்்ளனார்.

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, தி.மு.்க. 
அெசு 2009–2010 ஆம் நிதியனாண்டில 18.53 விழுக்கனாடு நிலுறெக 
்க்டற் விடடுச் வசெனைது. 2010–2011–ல ெருெனாய்ப் பற்ைனாககுறை 
0.47 விழுக்கனா்டனா்கவும், நிதிப் பற்ைனாககுறை மனாநில வமனாத்த 
உற்பத்தி மதிப்பில 3.72 செதவீதமனா்கவும் மி்கவும் உயர்ெனா்க 
இருநதது. 2010–2011 ஆம் ஆண்டுக்கனா் நிதிநிறல அறிகற்கறயச் 
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செமர்ப்பித்தவபனாழுது தி.மு.்க.வின 2009–2010 ஆம் ஆண்டுக்கனா் 
திருத்திய மதிப்பீடு்களில நிதிப் பற்ைனாககுறை 12,860.45 த்கனாடி 
ரூபனாயனா்க இருககும் எனறும், அது மனாநிலத்தின வமனாத்த உற்பத்தி 
மதிப்பில 3.23 செதவீதமனா்க இருககும் எனறும் வதரிவிக்கப்பட்டது. 
அதனாெது 3 செதவிகிதத்திற்குள்தனான இருக்க தெண்டும். ஆ்னால, 
3 செதவிகிதத்திற்கு மிற்கயனா்க தி.மு.்க. ஆடசியனா் 2009–2010, 2010–
2011 ஆகிய இரு ஆண்டு்களிலும் இருநதிருககிைது எனபறத நனான 
இஙகு சுடடிக்கனாட்ட ்க்டறமப்படடிருககிதைன.

அதன பிைகு, மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அெசு பற்ைனாககுறைறயக குறைத்து 2011–2012, 2012–2013 ஆகிய 
இெண்டு ஆண்டு்களிலும் ெருெனாய் உபரி நிறலறய ஏற்படுத்தி, 
செனாதற் புரிநதது எனபதற் இஙகு நனான சுடடிக்கனாட்டக 
்க்டறமப்படடிருககிதைன. நிதிப் பற்ைனாககுறையும் 1.87 விழுக்கனாடு 
அ்ளவிற்கு குறைக்கப்பட்டது. அதுமடடுமலலனாமல, வமனாத்த 
நிலுறெக ்க்டன மனாநில வமனாத்த உற்பத்தி மதிப்பில 15.36 
விழுக்கனா்டனா்கக குறைக்கப்பட்டது எனபறதச் சுடடிக்கனாட்ட 
விரும்புகிதைன. மத்திய அெசும், பிை மனாநில அெசு்களும் வபனாதுக 
்க்டன வபற்றுத்தனான மூலத்ச் வசெலவி்ங்கள் உடப்ட பிை 
வசெலவி்ங்கற்ள தமற்வ்கனாள்கினை். உதனாெணமனா்க, மத்திய 
அெசினுற்டய 2020–2021 ஆம் ஆண்டு ெெவு–வசெலவுத் திட்டத்தில, 
வமனாத்த நிலுறெக ்க்டன நனாடடின வமனாத்த உற்பத்தி மதிப்பில 
48.70 செதவீதமனா்க இருககும் எ் மதிப்பி்டப்படடுள்்ளது.

மனாநில உற்பத்தி மதிப்பில ்க்டன நிலுறெக்கனா் விகிதனாச்செனாெம் 
2019–2020 ஆம் ஆண்டு, ஆநதிெப்பிெததசெத்றதப் வபனாறுத்தெறெயில 
26.77 செதவீதமனா்கவும், த்கெ்ளத்றதப் வபனாறுத்தெறெயில 29.78 
செதவீதமனா்கவும், உத்தெப்பிெததசெத்றதப் வபனாறுத்தெறெயில 32.16 
செதவீதமனா்கவும், தமற்கு ெங்கத்றதப் வபனாறுத்தெறெயில 29.71 
செதவீதமனா்கவும் உள்்ளது. ஆண்டுததனாறும் ்க்டன வபறுெதில நி்கெக 
்க்டன அ்ளவு உயர்நது ெநதனாலும், வபனாரு்ளனாதனாெ உற்பத்தி மதிப்பும் 
உயர்நது ெருெதனால, மனாநில வமனாத்த உள்நனாடடு உற்பத்தி மதிப்பில 
்க்டன அ்ளவின விகிதனாச்செனாெதம ்க்டன அ்ளறெ செரியனா்கக 
குறிப்பிடும் அ்ளவுத்கனாலனாகும்.

பிற்ப்கல 1–00

ஏவ்னில, ஆண்டுததனாறும் வபனாரு்ளனாதனாெ உற்பத்தி மதிப்பு 
உயர்நது ெரும் நிறலயில, ்க்டற்த் திரும்பச் வசெலுத்துெதற்்கனா் 
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அெசின திைனும் அதி்கரித்த ெண்ணம் இருககும். எ்தெதனான, ்க்டன 
அ்ளறெப் வபனாறுத்தெறெயில, மனாநிலத்தின வமனாத்த உள்நனாடடு 
உற்பத்தி மதிப்பில 25 செதவிகிதத்திற்குள் இருக்க தெண்டும் எனை 
ெழிமுறை ெகுக்கப்படடுள்்ளது. அதனபிைகு, 14–ெது நிதிக குழுவின 
பரிநதுறெ்களி்னால, வதனா்டர்நது ஐநது ஆண்டு்கள் தமிழநனாடடிற்கு 
ஏற்பட்ட மி்கப் வபரிய இழப்பீடடி்னாலும், உதய் திட்டம் 
வசெயலபடுத்தப்பட்டதனமூலம், மினசெனாெ ெனாரியத்தினுற்டய 
்க்டன்கற்ளயும் இழப்பீடடிற்யும் மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது 
அெதசெ ஏற்றுக வ்கனாண்்டதனாலும், 2017–2018 ஆம் ஆண்டு அமலுககு 
ெநத செெககு்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் ெரி முறையி்னால ஏற்பட்ட 
நிறலயற்ை தனறமயி்னாலும், மத்திய விற்பற் ெரி இழப்பிற் 
மத்திய அெசு செரிக்கட்டவிலறல எனபதனாலும், மனாநிலத்தின 
நிதி நிறலறம பனாதிக்கப்படடு, ்க்டன அ்ளவு வபருகி ெநதது 
தவிர்க்க முடியனாத ஒரு சூழநிறல எனபறத நனான ஏற்வ்க்தெ 
வதரிவித்துள்த்ளன.

இருப்பினும், நிதிப் பற்ைனாககுறை ெெம்பு மீைனாமல 
்கடடுப்படுத்தப்படடுள்்ளது பனாெனாட்டப்ப்ட தெண்டிய 
ஷெத்தனாகும். தமலும், ஒடடுவமனாத்த நிலுறெக ்க்டற், நிதிநிறல 
வபனாறுப்புற்டறம செட்டத்தில நிர்ணயிக்கப்பட்ட ெெம்பனா் 25 
செதவீதத்திற்குள், மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசு வதனா்டர்நது 
்கடடுப்படுத்தி ெருகிைது எனபறதயும் நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககிதைன.

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கனா் 15–ெது நிதிக குழுவின பரிநதுறெ்கள் 
ஓெ்ளவிற்கு தமிழநனாடடிற்கு செனாத்கமனா்க அறமநதுள்்ள். 
தமலும், வசெலவி்ங்கற்ளக ்கடடுப்படுத்தவும், ெெவி்ங்கற்ளப் 
வபருககுெதற்கும் பலதெறு சீர்திருத்த ந்டெடிகற்க்கற்ள எடுப்பது 
பற்றி நிதிநிறல அறிகற்கயில நனான ஏற்வ்க்தெ குறிப்பிடடுள்த்ளன. 
இநத அடிப்பற்டயில நிச்செயமனா்க தமிழநனாடடின ஒடடுவமனாத்த 
நிதிநிறலறம நலல முனத்ற்ைத்றதக ்கனாணும் எனபறத நனான 
உறுதியனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, திமு்க ஆடசிக 
்கனாலமனா் 2006–2007 ஆம் ஆண்டு முதல 2010–2011 ஆம் ஆண்டு 
ெறெ வமனாத்தம் ்க்ட்னா்கப் வபைப்பட்ட வதனாற்க 43,892.29 த்கனாடி 
ரூபனாயனா்க இருநததனா்கவும், 47,029.31 த்கனாடி ரூபனாய் மூலத்ச் 
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வசெலவிற்்கனா்க பயனபடுத்தப்பட்டதனா்கவும், 2011–2012 ஆம் ஆண்டு 
முதல 2015–2016 ஆம் ஆண்டு ெறெ மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது 
ஆடசிக ்கனாலத்தில வமனாத்தக ்க்ட்னா்கப் வபற்ை வதனாற்க 1,09,716.52 
த்கனாடி ரூபனாய் எனறும், மூலத்ச் வசெலவி்ங்கள் வமனாத்தம் 
97,126.06 த்கனாடி ரூபனாயனா்க இருநதது எனறும் மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள் குறிப்பிட்டனார்்கள். தமலும், ்க்டநத மூனறு ஆண்டு்களில 
1,34,685.68 த்கனாடி ரூபனாய் ்க்டன வபைப்படடு, 85,331.35 த்கனாடி ரூபனாய் 
மடடுதம மூலத் திட்டங்களுககுச் வசெலவி்டப்பட்டது எனறும் 
ஒரு ெனாதத்றத முனறெத்தனார். 

அதனாெது, மீதமுள்்ள நிதி, ததறெயற்ை வசெலவு்களுக்கனா்க 
ஒதுக்கப்படடு, ெ்ளர்ச்சிறய ஊககுவிககும் வசெலவு்களுக்கனா்க 
ஒதுக்கப்ப்டவிலறல எனபது தபனானை ஒரு ்கண்தணனாட்டத்தில 
அவெனாறு தபசி்னார். ஆ்னால, அத்தற்கய ெனாதம் முற்றிலும் 
தெைனா்தனாகும். ஏவ்னைனால, தமிழ்க அெசெனால ெ்ளர்ச்சிறய 
ஊககுவிககும் பலதெறு திட்டங்களுக்கனா் நிதி்கள், ெருெனாய்க 
்கணககிலும் வசெலவி்டப்படுகினை். குறிப்பனா்க, ்கலவி, 
சு்கனாதனாெம், விறலயிலலனா ஆடு்கள், மனாடு்கள் ெழஙகும் திட்டம் 
மற்றும் தெ்ளனாண்றம ெ்ளர்ச்சிக்கனா்க தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் 
திட்டங்கள் ஆகியறெ அற்த்துதம ெருெனாய்க ்கணககிலதனான 
வசெயலபடுத்தப்படுகினை். இநதத் திட்டங்கள் அற்த்தும் 
ெ்ளர்ச்சிறய ஊககுவிககும் திட்டங்கள்தனான எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, தி.மு.்க. ஆடசிக 
்கனாலத்தில வசெயலபடுத்தப்பட்ட ்கறலஞர் வீடடு ெசெதித் திட்டம் 
தபனானை சில திட்டங்களுககு ெழங்கப்பட்ட நிதியுதவி, முதலீடடுக 
்கணககில தசெர்க்கப்பட்டது. இநதத் திட்டத்தினமீதனா் வசெலவி்ம் 
மூலத்க ்கணககில தசெர்க்கப்ப்டக கூ்டனாது எனறும், அறத ெருெனாய்க 
்கணககிலதனான ்கணககி்ட தெண்டும் எனறும், மனாநில ்கணக்கனாயர் 
குறிப்பிட்டதனதபரில, எங்கள் ஆடசிக்கனாலத்தில முதலறமச்செரின 
பசுறம வீடு்கள் ்கடடும் திட்டம் தபனானை திட்டங்கள் அற்த்தும் 
ெருெனாய்க ்கணககிலதனான தசெர்க்கப்படுகினை்.

எ்தெ, பல மூலத் வசெனாத்துக்கற்ள உருெனாககும் 
திட்டங்கள்கூ்ட ெருெனாய்க ்கணககிலதனான தசெர்க்கப்படுகினை். 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் வதரிநதுவ்கனாள்்ள 
தெண்டும் எனபதற்்கனா்க நனான இறதச் சுடடிக்கனாட்டக 
்க்டறமப்படடிருககிதைன. உல்க ெஙகி, ஆசிய ெ்ளர்ச்சி ெஙகி 
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தபனானை பலதெறு பன்னாடடு நிதி நிறுெ்ங்கள், பலதெறு 
ெ்ளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கனா்க ்க்டன உதவி அளிககினை். 
இநத ெ்ளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கனா் வசெலவு்களும் ெருெனாய்க 
்கணககிலதனான தசெர்க்கப்படுகினை். 

சு்கனாதனாெத் துறை, ்கலவித் துறை மற்றும் உள்்ளனாடசி 
அறமப்பு்க்ளனால வசெயலபடுத்தப்படும் திட்டங்களுககு தமிழநனாடு 
அெசின ெெவு–வசெலவுத் திட்டத்தில ்க்டன மூலமனா்க ெெவு றெத்து, 
ெருெனாய்க ்கணககில வசெலவு ்கணககி்டப்படடு ெருகிைது. 

பிற்ப்கல 1–05

பன்னாடடு நிதி நிறுெ்ங்கள் அளிககும் ்க்டனுதவிமூலம் 
வபனாரு்ளனாதனாெ ெ்ளர்ச்சிககு வித்திடும் ெற்கயில, ெ்ளர்ச்சித் 
திட்டங்கற்ள மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசு வசெயலபடுத்தி 
ெருகிைது. அதனமூலம் மனாநிலத்தின ெரிெசூல வபருகி, இறுதியில 
அநதக ்க்டற்த் திருப்பிச் வசெலுத்துகினை திைன நம் மனாநிலத்திற்கு 
இருககிைது எனகிை அடிப்பற்டயிலதனான ்க்டனுதவிறய பன்னாடடு 
நிதி நிறுெ்ங்கள் நமககு ெழஙகுகினை்.

எ்தெ, ்க்டற்ப் வபற்று நனாங்கள் மூலத்ச் வசெலவு்கற்ள 
மடடும் வசெய்யனாமல, ெருெனாய்க ்கணககில வசெலவு வசெய்கிதைனாம் 
எனை ஒரு குற்ைச்செனாடற்டச் வசெனாலெது தெைனா்து எனபறதயும் 
நனான இஙத்க சுடடிக்கனாட்டக ்க்டறமப்படடிருககினதைன.

்க்ட்னா்கப் வபைப்படும் நிதி, ெ்ளர்ச்சிப் பணி்களுக்கனா்க 
மடடுதம வசெலவி்டப்படும். உல்க ெஙகி நிதியுதவியு்டன, தமிழநனாடு 
சு்கனாதனாெ அறமப்பு சீர்த்திருத்தத் திட்டம், 2,685.91 த்கனாடி 
ரூபனாய் வமனாத்த வசெலவிலும், தமிழநனாடு கிெனாமப்புை புத்தனாக்கத் 
திட்டம், 26 மனாெட்டங்களிலுள்்ள 120 ெட்டனாெங்களிலும், 
உல்க ெஙகி நிதியுதவியு்டன 918.20 த்கனாடி ரூபனாய் வசெலவிலும் 
வசெயலபடுத்தப்படடு ெருகிைது.

 (மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் தறலறம)

இநதத் திட்டங்களில வபரும்பனாலனா் பணி்கள் ெருெனாய்க 
்கணககிலதனான வசெயலபடுத்தப்படுகினை். தமிழநனாடு அெசு பலதெறு 
திட்டங்கற்ள சீரிய முறையில வசெயலபடுத்தி ெருெதனமூலம், 
வபனாரு்ளனாதனாெ ெ்ளர்ச்சி தமம்படடு, வபற்ை ்க்டனுக்கனா் ெடடித் 
வதனாற்க்கற்ளத் திரும்பச் வசெலுத்தும் திைனுள்்ள மனாநிலமனா்க 
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தமிழ்கம் இருப்பதனால, ்க்டனுதவி அளிக்க பல பன்னாடடு 
நிதி நிறுெ்ங்கள் முனெருகினை் எனபறத நனான இஙத்க 
மகிழச்சிதயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, ஒருசில 
ஊ்ட்கங்களில, இநத நிதிநிறல அறிகற்கயில ்கெர்ச்சி்கெமனா் 
திட்டங்கள் அறிவிக்கப்ப்டவிலறல எனறு ஒரு குறையனா்கச் 
சுடடிக்கனாடடியுள்்ள்ர்.

மக்கள் நலனுக்கனா் சிைப்புத் திட்டங்கற்ள அறிவித்தனால, 
“அறத ஏன அறிவித்தீர்்கள்? பற்ைனாககுறைறயப்பற்றி உங்களுககு 
்கெறல இலறலயனா? நீங்கள் ்க்டன சுறமறய அதி்கரித்துகவ்கனாண்த்ட 
தபனாகிறீர்்கள்” எனவைலலனாம் விமர்செ்ம் வசெய்கிைனார்்கள்.

அெசு சிைப்பனா்கச் வசெயலபடுத்தும் பலதெறு நலத் திட்டங்கள் 
மற்றும் செமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் திட்டங்களுக்கனா்க தபனாதிய நிதி 
உதவி அளிக்கப்படடு, அத்திட்டங்கற்ள தமலும் வசெம்றமயனா்கச் 
வசெயலபடுத்துெதற்கு ெழிெற்க வசெய்யும் நிதிநிறல அறிகற்கதனான 
தற்தபனாது இஙத்க தனாக்கல வசெய்யப்படடுள்்ளது.

அதுமடடுமலலனாமல, அெசின உண்றமயனா் நிதி நிறலறமறய 
வெளிப்பற்டயனா்கத் வதரிவித்து, எநத்ளவிற்கு பற்ைனாககுறை உள்்ளது, 
எவெனாறு அெசு இறத செமனாளித்துக வ்கனாண்டிருககிைது எனை 
வதளிெனா் சிநதற்தயனாடு இநத நிதிநிறல அறிகற்க தனாக்கல 
வசெய்யப்படடுள்்ளது.

வபனாறுப்புணர்தெனாடு தயனாரிக்கப்பட்ட ெெவு–வசெலவுத் 
திட்டத்தில ்கெர்ச்சி்கெமனா் திட்டங்கள் ஏதுமிலறல எனை ஒரு 
குறைறயக கூறுகிைனார்்கள். மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசு, 
மக்களின உண்றமத் ததறெறய அறிநது, அறதப் பூர்த்தி வசெய்யும் 
ெற்கயில, திட்டங்கள் மற்றும் ந்டெடிகற்க்கற்ள எடுககும். 
தெண்டுவமனதை மக்கள் ம்றத தெைனா் ெழியில ்கெர்ெதற்்கனா்க 
ததறெயற்ை ்கெர்ச்சித் திட்டங்கற்ள அறிமு்கம் வசெய்யும் அெசு 
அலல, மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) 

எ்தெ, வபனாறுப்புணர்தெனாடு தயனாரிக்கப்படடுள்்ள இநத 
ெெவு–வசெலவுத் திட்டத்றத முழும்ததனாடு ஏற்றுகவ்கனாண்டு, 
பனாெனாட்ட தெண்டுதம தவிெ, இலலனாத குறை்கற்ளக கூறி, 
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தெைனா் ்கருத்து்கற்ளப் பெப்பக கூ்டனாது எனறு த்கடடுகவ்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககினதைன. இது மக்களின ம்றதக ்கெெககூடிய 
படவெட ஆகும்.

மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, ஓர் 
அெசு செரியனா்கச் வசெயலபடுகிைதனா, மக்களுக்கனா்கப் பனாடுபடுகிைதனா, 
இலறலயனா எனபறத மக்கள்தனான வசெனாலல தெண்டும். 

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு அற்புதமனா் அெசு. 
அற்த்து மதத்தி்றெயும், அற்த்து செமுதனாயத்தி்றெயும் 
மற்றும் அற்த்துத் தெப்பு மக்கற்ளயும் அெெறணககிை அெசுதனான 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசு எனறு மக்கள் பனாெனாடடிக 
வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

அறதப் வபனாறுக்க முடியனாத சிலர், மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்க்ளது அெசின வசெயலபனாடு்கற்ளத் தடுக்கவும், 
வபற்றிருககும் நலல வபயறெக வ்கடுக்கவும், பிெம்மப் 
பிெயத்த்ம் வசெய்து வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். நனாங்கள் எடுககினை 
நலல முயற்சி்களுகவ்கலலனாம் அறண தபனா்ட முயற்சி வசெய்து 
வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். 

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு ஒரு வதளிநத புண்ணிய 
நதிறயப்தபனால வசெயலனாற்றிக வ்கனாண்டிருககிைது. மக்கள் நலத் 
திட்டங்கற்ளச் வசெயலபடுத்துெதில சிைப்பனா்கச் வசெயலனாற்றுகிைது 
எனபறத எடுத்துச் வசெனாலல விரும்புகிதைன.

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் முற்ெர் பழனிதெல தியனா்க 
ெனாென அெர்்கள், இநத நிதிநிறல அறிகற்கயில அறிவிக்கப்பட்ட 
சில திட்டங்கள் மற்றும் சில சிைப்பு அம்செங்கற்ளப் பனாெனாடடிப் 
தபசி்னார்.

மனாநிலத்தின வசெனாநத ெரி ெருெனாய் குறைநதுவ்கனாண்டு 
ெரும் தபனாகற்க மனாற்றியறமப்பதற்்கனா்க ஒரு நிபுணர் குழுறெ 
நியமிக்க தெண்டுவமனறும், அநதக குழுமூலம் மனாநிலத்தின 
வசெனாநத ெரி ெருெனாய் ஏன குறைநதுவ்கனாண்டு ெருகிைது எனபறத 
ஆெனாய தெண்டும் எனறும் இஙத்க குறிப்பிட்டனார். இநநிறலறய 
மனாற்றியறமப்பதற்்கனா்க என் ந்டெடிகற்க்கள் எடுக்க 
தெண்டுவமனறு ஆதலனாசெற் ெழங்க ஒரு குழு அறமக்கப்ப்ட 
தெண்டுவமனறும் அெர் அெறசெக த்கடடுகவ்கனாண்்டனார்.
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பிற்ப்கல 1–10

14–ெது நிதிக குழுவின அறிகற்கயில, மனாநில வமனாத்த உற்பத்தி 
மதிப்பில தமிழநனாடடின வமனாத்த ெரி ெருெனாய் கீழக்கண்்டெனாறு 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது: 

2005–2006 ஆம் ஆண்டு 9.0 செதவீதம். 2006–2007 ஆம் ஆண்டு 
8.9 செதவீதம். 2007–2008 ஆம் ஆண்டு 8.4 செதவீதம். 2008–2009 
ஆம் ஆண்டு 8.4 செதவீதம். 2009–2010 ஆம் ஆண்டு 7.6 செதவீதம். 
2010–2011 ஆம் ஆண்டு 8.2 செதவீதம். ஆ்க வதனா்டர்ச்சியனா்க தி.மு.்க. 
ஆடசியில மனாநில உற்பத்தி மதிப்பில தமிழநனாடடின வமனாத்த ெரி 
ெருெனாய் செரிநதுவ்கனாண்டு ெநதிருககிைது. மீண்டும் மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின வபனாற்்கனால ஆடசியில 2011–2012–ல 8.9 
செதவீதம் உயர்நதும், 2012–2013 ஆம் ஆண்டு 9.6 செதவீதமனா்க 
உயர்நதிருககினைது எனபறத இஙகு நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இதனமூலம் 
தி.மு.்க. ஆடசிக ்கனாலமனா் 2006–2007 முதல 2009–2010 ெறெ வசெனாநத 
ெரி ெருெனாய் வதனா்டர்நது வீழச்சியற்டநது ெநதது அற்ெருககும் 
வதரியெருகிைது. 2011–2012 மற்றும் 2012–2013 ஆம் ஆண்டு்களில அெசு 
இறத உயர்த்துெதற்்கனா் முயற்சி்கற்ள எடுத்ததன விற்ளெனா்க, 
வசெனாநத ெரி ெருெனாயின பஙகு முறைதய 8.9 மற்றும் 9.6 செதவீதமனா்க 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசில உயர்நதது. ஆ்னால, 
15–ெது நிதிக குழுவின அறிகற்கறய ஆெனாயும்தபனாது, 2014–
2015 முதல 2016–2017 ெறெயிலனா் மூனறு ஆண்டுக ்கனாலத்தில 
மனாநிலத்தின வமனாத்த உற்பத்தி மதிப்பில மனாநிலத்தின வசெனாநத ெரி 
ெருெனாயின பஙகு செெனாசெரியனா்க 6.88 செதவீதமனா்கக குறைநதுள்்ளது. 
ஆ்னால, 15–ெது நிதிக குழுவின அறிகற்கயில குறிப்பி்டப்பட்ட 
விெெங்கற்ள 14–ெது நிதிக குழுவின அறிகற்கயு்டன ஒப்பிடடுப் 
பனார்ககும்வபனாழுது இநத வீழச்சி அற்த்து மனாநிலங்களிலும் 
ஏற்படடுள்்ளது எனபது வதரிய ெருகிைது. 

எடுத்துக்கனாட்டனா்கச் வசெனாலல தெண்டுவமனைனால, 2012–
2013 ஆம் ஆண்டில ்கர்நனா்ட்க மனாநிலத்தின வமனாத்த உற்பத்தி 
மதிப்பில வசெனாநத ெரி ெருெனாயின பஙகு 10.2 செதவீதமனா்க 
இருநதது. ஆ்னால, 2014–2015 முதல 2016–2017 ெறெயிலனா் 
மூனைனாண்டு்களுக்கனா் செெனாசெரி பஙகு ்கர்நனா்ட்க மனாநிலத்தில 
10.2 செதவீதத்திலிருநது 7.22 செதவீதமனா்கக குறைநதது. அதததபனால 
மஹனாெனாஷடிெ மனாநிலத்தில 7.4 செதவீதமனா்க இருநத பஙகு செதவீதம் 
படிப்படியனா்க 6.41 செதவீதமனா்கக குறைநதது. ஆநதிெ மனாநிலத்தில 
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7.9 ஆ்க இருநத பஙகு செதவீதம் 6.75 ஆ்கக குறைநதது. எ்தெ, பல 
மனாநிலங்களில மனாநில வமனாத்த உற்பத்தி மதிப்பில வசெனாநத ெரி 
ெருெனாயின பஙகு குறைநதத ெருகினைது. மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. பழனிதெல தியனா்க ெனாென அெர்்களின ்கருத்து்கற்ள 
ஏற்று, இதுதபனானை ஒரு நிபுணர் குழுறெ அெசு அறமககும் 
எனபறத நனான இநத மனாமனைத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) நனாங்கள் 
ஏற்வ்க்தெ இநநிறலறய மனாற்றியறமப்பதற்்கனா்க ஒரு நிபுணர் 
குழுறெ அறமக்க எண்ணியிருநததனாம். இநத செநதர்ப்பத்றதப் 
பயனபடுத்தி மனாநில வமனாத்த உற்பத்தி மதிப்பில மனாநில வசெனாநத 
ெரி ெருெனாய் குறைநதுவ்கனாண்டு ெரும் தபனாகற்க ஆெனாயும் 
ெற்கயில, ஒரு நிபுணர் குழு அறமக்கப்படும் எனறு அறிவிப்பதில 
நனான மிக்க மகிழச்சியற்டகிதைன. இககுழு குறுகிய ்கனாலத்தில 
த்து அறிகற்கறய செமர்ப்பிககும். 

மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
அடுத்து உள்்ளனாடசி நிதி மற்றும் வபனாருட்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் 
ெரியில 10,447 த்கனாடி ரூபனாய் மத்திய அெசி்டமிருநது ெெனாமல 
நிலுறெயில உள்்ளதனா்க விமர்சிக்கப்படுகிைது. 14–ெது நிதிக குழுவின 
பரிநதுறெ்களினபடி, மத்திய அெசு, மனாநில அெசு்களின உள்்ளனாடசி 
அறமப்பு்களுககு அடிப்பற்ட மனானியம் மற்றும் வசெயலதிைன 
மனானியம் எனும் இருெற்கயனா் மனானியங்கற்ள ெழஙகி ெருகிைது. 

தமிழநனாடடிற்ப் வபனாறுத்தெறெயில, 2018–2019 ஆம் 
ஆண்டு ெறெயிலனா் அடிப்பற்ட மனானியம் மத்திய அெசெனால 
விடுவிக்கப்படடுள்்ளது. வசெயலதிைன மனானியங்கற்ளப் 
வபனாறுத்தெறெயில, மத்திய அெசெனால 2017–2018 ஆம் ஆண்டு முதல 
இம்மனானியம் எநத ஒரு மனாநிலத்திற்கும் விடுவிக்கப்ப்டவிலறல. 
தமிழ்கத்றதப் வபனாறுத்தெறெயில, 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் 
அடிப்பற்ட மனானியமனா்க 4,345.57 த்கனாடி ரூபனாயும், வசெயலதிைன 
மனானியமனா்க 2017–2018 ஆம் ஆண்டு முதல 2,029.22 த்கனாடி 
ரூபனாயும் மத்திய அெசெனால விடுவிக்கப்ப்டனாமல நிலுறெயில 
உள்்ளது. இநநிலுறெ்கற்ளப் வபறுெதற்கு மனாநில அெசு மத்திய 
அெசிற் வதனா்டர்நது ெலியுறுத்தி ெருகிைது எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ெெரி திங்கள் 15 ஆம் நனாள் ெறெ, 
வபனாருட்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் ெரியிற் வசெயலபடுத்தியதனால 
ஏற்பட்ட ெருெனாய் இழப்பீடடுத் வதனாற்கயனா்க 3,794.13 த்கனாடி ரூபனாய் 
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மத்திய அெசி்டமிருநது வபைப்ப்டனாமல நிலுறெயில இருநதது. 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு தமற்வ்கனாண்்ட வதனா்டர் 
முயற்சியின ்கனாெணமனா்க 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ெெரி திங்கள் 17 
ஆம் நனாள் மத்திய அெசு வபனாருட்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் ெரி 
இழப்பீடடுத் வதனாற்கயனா்க 1,826.03 த்கனாடி ரூபனாறய விடுவித்துள்்ளது. 

பிற்ப்கல 1–15

 வபனாருட்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் ெரியிற் வசெயலபடுத்தியதனால, 
2019 ஆம் ஆண்டு நெம்பர் மனாதத்திற்குப் பிைகு ஏற்பட்ட ெருெனாய் 
இழப்பீடடுத் வதனாற்கயனா் 1,968.10 த்கனாடி ரூபனாய் மடடுதம 
தற்தபனாது மத்திய அெசி்டமிருநது வபைப்ப்டனாமல நிலுறெயில 
உள்்ளது. இநதத் வதனாற்கறயயும் இநத நிதியனாண்டின முடிவுககுள் 
வபறுெதற்்கனா் ந்டெடிகற்க எடுக்கப்படும் எனபதற்யும் இநத 
மனாமனைத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 

2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் ஒருஙகிறணநத வபனாருட்கள் 
மற்றும் தசெறெ்கள் ெரியினகீழ பகிர்நதளிக்கப்ப்ட தெண்டிய 
வதனாற்கயனா்க 4,073 த்கனாடி ரூபனாய் மத்திய அெசி்டமிருநது 
வபைப்ப்டனாமல நிலுறெயில உள்்ளது. இநத நிலுறெத் வதனாற்கறய 
நமது மனாநிலத்திற்கு விறெெனா்க விடுவிககுமனாறு மத்திய அெறசெ 
தமிழநனாடு அெசு வதனா்டர்நது ெலியுறுத்தி ெருகிைது.

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு எடுத்த வதனா்டர் 
முயற்சியின பல்னா்க, இநதப் பிெச்சிற்ககுத் தீர்வு ்கனாண, 
வபனாருட்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் ெரி மனைத்தனால அறமச்செர்்கள் 
குழு உருெனாக்கப்படடுள்்ளது.

எ்தெ, மனாண்புமிகு அம்மனாவுற்டய அெசு, மத்திய 
அெசி்டமிருநது இநநிலுறெத் வதனாற்க்கற்ளப் வபறுெதற்்கனா் 
பலதெறு ந்டெடிகற்க்கற்ள, முயற்சி்கற்ள, பலதெறு உயர்மட்ட 
நிறல்களில எடுத்து ெருகிைது எனபதற் இப்தபெறெககு நனான 
வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககினதைன.

மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் முற்ெர் பழனிதெல தியனா்க ெனாென 
அெர்்கள், மதுறெயின முழுறமத் திட்டம் என்ெனாயிற்று எனை 
த்கள்விறயயும் இஙத்க த்கடடிருககினைனார். மதுறெ மனாந்கெனாடசி 
மற்றும் அதற்ச் சுற்றியுள்்ள 169 கிெனாமங்கற்ள உள்்ள்டககி 721 செதுெ 
கிதலனா மீட்டர் பெப்ப்ளவில மதுறெ உள்ளூர் திட்டப் பகுதிக்கனா் 
முழுறமத் திட்டம் (Master Plan) 6–2–1995–ல அெசெனால ஒப்புதல 
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அளிக்கப்படடு நற்டமுறையில உள்்ளது. மதுறெ உள்ளூர் திட்டப் 
பகுதிறய 1,428 செதுெ கிதலனா மீட்டெனா்க விரிெனாக்கம் வசெய்து 2013–ல 
அெசெனால உத்தெவி்டப்படடுள்்ளது.

அவெனாறு விரிெனாக்கம் வசெய்யப்படடுள்்ள உள்ளூர் திட்டப் 
பகுதிககு வதனாறலயுணர்வு வசெயற்ற்ககத்கனாள் ப்டங்கற்ளப் 
பயனபடுத்தியும், புவி த்கெல அறமப்பு தபனானை நவீ் 
வதனாழிலநுடபத்றதப் பயனபடுத்தியும், தற்தபனாறதய நிறலயில 
உள்்ள நில உபதயனா்க ெறெப்டம் தயனாரித்தும், மதுறெயில 
அறமயவுள்்ள எய்ம்ஸ மருத்துெமற் வதனா்டர்பனா் புல எண்்கள் 
மற்றும் அெற்றிற்கு உரிய நில உபதயனா்க ெற்கப்பனாடு வசெய்தல, 
மதுறெ விமனா் நிறலய விரிெனாக்கம், றெற்க ்கறெதயனாெ செனாறல 
அறமப்பு மற்றும் அதற்்கனா் தடுப்புச் சுெர் அறமப்பு விரிெனாக்கம் 
ஆகிய திட்டங்கள் செம்பநதமனா் விெெங்கற்ளச் தசெர்த்தும் ெறெவு 
முழுறமத் திட்டம், மதுறெ உள்ளூர் திட்டக குழுமத்தனால 
தயனாரிக்கப்படடு ெருகிைது எனபறதயும், விறெவில அெசின 
இணக்கத்திற்கு செமர்ப்பிக்கப்ப்ட உள்்ளது எனபதற்யும் நனான 
இஙத்க வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககினதைன.

மனாண்புமிகு தபெறெத் துறணத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
ம்களிருக்கனா் ெெவு–வசெலவுத் திட்ட அறிகற்க ஒனறு, 2018–2019 
ஆம் ஆண்டின நிதிநிறலக குறிப்பின இறணப்பு்களில, இறணப்பு 
எண் 22 ஆ்க அறிமு்கப்படுத்தப்பட்டது. இநத அறிகற்கயனா்து, 
ெெவு–வசெலவுத் திட்ட ஆண்டில ம்களிர் மற்றும் வபண் 
குழநறத்களுக்கனா் உத்ததசெ ஒதுககீடடிற்க ்கனாடடுகினைது. 
இநத அறிகற்கயில மூனறு பகுதி்கள் உள்்ள். ம்களிர் மற்றும் 
வபண் குழநறத்கள் நலற் இலக்கனா்கக வ்கனாண்்ட 100 செதவிகித 
முழுறமயனா் ஒதுககீடு வ்கனாண்்ட திட்டங்கள் முதல பகுதியில 
அ்டஙகியுள்்ள். இெண்்டனாெது பகுதி, ம்களிர் மற்றும் வபண் 
குழநறத்களுககு பய்ளிக்கககூடிய 40 முதல 99 செதவிகித 
திட்டங்களுக்கனா் ஒதுககீடற்ட உள்்ள்டககியது.

மூனைனாெது பகுதி, பய்னாளி்கற்ளப் பிரித்துப் பனார்க்க 
இயலனாத, அெசின ஏற்ய திட்டங்கற்ளக குறித்ததனாகும். 2018–
2019 ஆம் ஆண்டு ம்களிருக்கனா் வமனாத்த நிதி ஒதுககீடு 65,071.65 
த்கனாடி ரூபனாய் ஆகும். 2019–2020 ஆம் ஆண்டில இநத நிதி ஒதுககீடு 
69,232.88 த்கனாடி ரூபனாயனா்க அதி்கரிக்கப்பட்டது. இது 6.4 செதவிகித 
ெ்ளர்ச்சியனாகும்.
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வ்ரவு-செலவுத் திட்டம், 2020-2021, 
சொது விவாதமும் ெதிலுர்ரயும்

 (மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் தறலறம)

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் ெெவு–வசெலவுத் திட்டத்தில 
ம்களிருக்கனா் வமனாத்த நிதி ஒதுககீடு 2019–2020 ஆம் ஆண்டின 
ஒதுககீடடிற்க்கனாடடிலும் 13.8 செதவிகிதம் உயர்நது, 78,796.16 த்கனாடி 
ரூபனாயனா்க அதி்கரித்துள்்ளது எனபறத இநத மனாமனைத்திற்கு நனான 
வபருறமதயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககினதைன.

பிற்ப்கல 1–20

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் ெெவு–வசெலவுத் திட்டத்தில, 
ஆதி திெனாவி்டர் நலன குறித்த நலத் திட்டச் வசெலவு்களுக்கனா் 
நிதி ஒதுககீடு ரூ.13,680.14 த்கனாடி ஆகும். அெசின ஒடடுவமனாத்த 
நலத் திட்டச் வசெலவி்ங்களில குறைநதபடசெம் 18 செதவிகிதம் ஆதி 
திெனாவி்டர் நலனுக்கனா்க ஒதுக்கப்ப்ட தெண்டும் எனறிருநததபனாதும், 
இநத ஒதுககீடு அெசின ஒடடுவமனாத்த நலத் திட்டச் வசெலவி்ங்களில 
21.29 செதவிகிதமனா்க உயர்த்தப்படடிருககிைது எனபறத நனான இஙத்க 
சுடடிக்கனாட்டக ்க்டறமப்படடிருககினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி)

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் ெெவு–வசெலவுத் திட்டத்தில 
பழஙகுடியி்ர் நலன குறித்த நலத் திட்டச் வசெலவு்களுக்கனா் நிதி 
ஒதுககீடு 1,299.47 த்கனாடி ரூபனாய் ஆகும். அெசின ஒடடுவமனாத்த 
நலத் திட்டச் வசெலவி்ங்களில குறைநதபடசெம் ஒரு செதவிகிதம் 
பழஙகுடியி்ர் நலனுக்கனா்க ஒதுக்கப்ப்ட தெண்டும் எனறிருநதனாலும், 
இநத ஒதுககீடு மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசின 
ஒடடுவமனாத்த நலத் திட்டச் வசெலவி்ங்களில  2.02 செதவிகிதமனாகும் 
எனபறத நனான இஙகு சுடடிக்கனாட்டக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 

ஆ்க, ஆதி திெனாவி்டர் நலன மற்றும் பழஙகுடியி்ர் 
நலனுக்கனா்க ஒதுக்கப்படடுள்்ள இநத அதி்கபடசெமனா் நிதி 
ஒதுககீடு, ஆதி திெனாவி்டர் மற்றும் பழஙகுடியி்ர் செமுதனாயத்தின 
முனத்ற்ைத்தினமீது மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அெசிற்கு உள்்ள அக்கறைறயதய ்கனாடடுகிைது எனபறத நனான 
இஙகு சுடடிக்கனாட்டக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, வதளிநத 
நீதெனாற்டதபனால இருககும் கு்ளத்தில ்கலவலறிநது அது 
குழம்பிப் தபனாெறதப் பனார்த்து சிலர் ெசிப்பனார்்கள். தமிழ்கத்தின 
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எதிர்க்கடசி்களின வசெயலபனாடு்களும் அப்படித்தனான இருககினை். 
நனாங்கள் நிதிநிறல அறிகற்கறயத் தயனார் வசெய்ெதற்கு முனபனா்கதெ, 
அதில என் குறை வசெனாலல தெண்டும் எனபறத அெர்்கள் 
தயனாரித்துவிட்டனார்்கள்தபனால வதரிகிைது.

இநத நிதிநிறல அறிகற்க குறித்து மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அளித்த தபடடியில, ‘10–ெது படவெட பத்தனாத படவெட’ 
எனறு ஒரு எதுற்க நயத்திற்்கனா்கச் வசெனாலலியிருககிைனார் எனதை 
நனான ்கருதுகிதைன. 

செட்டமனை ்கனாஙகிெஸ ்கடசித் தறலெர் திரு. ்கரி. இெனாமசெனாமி 
அெர்்கள், “எநதப் பிரிவி்ருககும், எநதத் துறைககும், எநதவிதமனா் 
அறிவிப்பும் இலறல” எனறு நனாளிதழ்களுககுப் தபடடி 
அளித்துள்்ளனார்.

நிதிநிறல அறிகற்கறய, தங்க்ளது ம்றதச் வசெலுத்தி அெர்்கள் 
படித்திருநதனால துறை்கள்ததனாறும் நனாங்கள் ஒதுககியிருககினை நிதிறய 
பத்தனாது எனறும், எநதவிதமனா் அறிவிப்பும் இலறல எனறும் 
அெர்்கள் வசெனாலலியிருக்க மனாட்டனார்்கள். எடுத்துக்கனாட்டனா்க, சில 
துறை்களுககும், முககியத் திட்டங்களுககும் ஒதுக்கப்படடுள்்ள 
நிதியின ெ்ளர்ச்சிறய இஙத்க நனான சுடடிக்கனாட்டக 
்க்டறமப்படடிருககினதைன.

பள்ளிக ்கலவித் துறைறயப் வபனாறுத்தெறெயில, 
2019–2020–ல ரூ.29,811.42 த்கனாடி ரூபனாய் நிதி ஒதுக்கப்படடிருநதது. 
அது இப்தபனாது 2020–2021 ஆம் நிதியனாண்டில ரூ.34,181.73 த்கனாடியனா்க 
உயர்த்தப்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

வநடுஞசெனாறல்கள் மற்றும் சிறு துறைமு்கங்கள் துறைறயப் 
வபனாறுத்தெறெயில, ஒரு நனாடடினுற்டய ெ்ளர்ச்சிககும், 
வபனாரு்ளனாதனாெ ெ்ளர்ச்சிககும் வித்திடுெது உட்கட்டறமப்பு 
ெ்ளர்ச்சிதய ஆகும். அத்னாலதனான, வநடுஞசெனாறல்கள் மற்றும் சிறு 
துறைமு்கங்கள் துறைககு வசெனை நிதியனாண்டில, அதனாெது, 2019–
2020–ல ரூ.11,604.74 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில ரூ.15,850.53 த்கனாடியனா்க உயர்த்தி ெழங்கப்படடிருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

வீடடு ெசெதி மற்றும் ந்கர்ப்புை ெ்ளர்ச்சித் துறைககு 
2019–2020 ஆம் ஆண்டில ரூ.4,088.46 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில ரூ.8,189.19 த்கனாடியனா்க உயர்நதிருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)
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மக்கள் நலெனாழவு மற்றும் குடும்ப நலத் துறைககு 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டில ரூ.13,041.85 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டு ரூ.15,863.36 த்கனாடியனா்க உயர்த்தி ெழங்கப்படடிருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

ஊெ்க ெ்ளர்ச்சி மற்றும் ஊெனாடசித் துறைககு 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டு ரூ.19,002.29 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டு ரூ.21,585.63 த்கனாடியனா்க உயர்த்தி ெழங்கப்படடிருககிைது. 

தெ்ளனாண்றமத் துறைறயப் வபனாறுத்தெறெயில, 2019–2020 
ஆம் ஆண்டு ரூ.10,882.94 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டு ரூ.11,894.48 த்கனாடியனா்க உயர்த்தப்படடிருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

பிெதம மநதிரி ஊெ்க வீடடு ெசெதித் திட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டில ரூ.1,551.39 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில ரூ.3,099.07 த்கனாடியனா்க உயர்த்தி ெழங்கப்படடிருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

உதய் திட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம் ஆண்டில திருத்திய 
மதிப்பீடடினபடி ரூ.776.08 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில ரூ.4,265.56 த்கனாடியனா்க உயர்த்தி 
ெழங்கப்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

வசெனற் வெளிெட்ட சுற்றுச் செனாறலககு வசெனை நிதி 
ஆண்டில ரூ.28 த்கனாடியனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021–ல 
ரூ.1,000 த்கனாடியனா்க ஒதுககீடு வசெய்யப்படடிருககிைது.

பிற்ப்கல 1–25

விரிெனா் செனாறல அடிப்பற்ட ்கட்டறமப்பு தமம்பனாடடுத் 
திட்டத்திற்்கனா்க 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 4,577.33 த்கனாடி ரூபனாயனா்க 
இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021 ஆம் ஆண்டுககு 5,500 த்கனாடி 
ரூபனாயனா்க ஒதுககீடு வசெய்யப்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) 

செனாறல்கள் மற்றும் பனாலங்கள் ்கடடும் திட்டத்திற்்கனா்க 2019–2020 
ஆம் ஆண்டு இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2,180.72 த்கனாடி ரூபனாய். ஆ்னால, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கனா் நிதி ஒதுககீடு 2,983.56 த்கனாடி ரூபனாய். 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
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அற்ெருககும் வீடு–பிெதம மநதிரி ந்கர்ப்புை வீடடு ெசெதித் 
திட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 3,000 த்கனாடி ரூபனாயனா்க இருநத 
நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021 ஆம் ஆண்டுககு 3,700 த்கனாடி ரூபனாயனா்க 
உயர்த்தப்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

மீனபிடி துறைமு்கங்கள் மற்றும் மீன இைஙகுத்ளங்கள் ்கடடும் 
திட்டத்திற்்கனா்க 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 60 த்கனாடி ரூபனாயனா்க இருநத 
நிதி ஒதுககீடு, தற்தபனாது 2020–2021 ஆம் ஆண்டுககு 530 த்கனாடி 
ரூபனாயனா்க உயர்த்தப்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

செமூ்கப் பனாது்கனாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்களுககு 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டு 3,958.04 த்கனாடி ரூபனாயனா்க இருநத நிதி ஒதுககீடு, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டுககு 4,315.21 த்கனாடி ரூபனாயனா்க உயர்த்தப்படடிருககிைது. 

ெருெனாய்ப் பற்ைனாககுறை, நிதிப் பற்ைனாககுறை இருநதனாலும் 
ெ்ளர்ச்சிறயக ்கருத்தில வ்கனாண்டு முககியமனா் திட்டங்களுககும், 
துறை்களுககும் 2019–2020 ஆம் ஆண்ற்டக ்கனாடடிலும், 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில மனாண்புமிகு அம்மனாவுற்டய அெசு 
கூடுதலனா் நிதிறய ஒதுககீடு வசெய்திருககிைது எனபறதயும் 
நனான இஙத்க எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்களின ்கெ்த்திற்குக 
வ்கனாண்டு ெெக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. பனாெம், அெர்தனான 
தபனாய்விட்டனார். மக்கள் நலத் திட்டங்கற்ள இனனும் தீவிெமனா்கச் 
வசெயலபடுத்துங்கள், மக்கள் நலத் திட்டங்கற்ள இனனும் தீவிெமனா்கச் 
வசெயலபடுத்துங்கள் எனறு அெறசெத் தூண்டி விடுெதுதனான 
உண்றமயனா் எதிர்க்கடசி்களின பணி. ஆ்னால, அெசுககு 
எதிெனா்க தெைனா் குற்ைச்செனாடடு்கற்ளச் வசெனாலலி, மக்கற்ளத் 
தூண்டிவிடுெது உண்றமயனா் எதிர்க்கடசி்களுககு அழ்கனா 
எனபறத அெர்்கள் சிநதித்துப் பனார்க்க தெண்டும் எனபதற் 
இநத தநெத்திதல வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எஙத்கயனாெது உட்கனார்நது வ்கனாண்டு 
த்கடடுகவ்கனாண்டிருப்பனார்்கள். அதனாெது, ‘தறலயிதல ெலி 
எடுத்தனால முடடியிதல றதலம் த்டவுகிை’ தெறலறயச் வசெய்யும் 
அெர்்கற்ளப் பனார்த்து மக்கள் சிரித்துக வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) மக்கற்ளப் பற்றிதய சிநதித்து, மக்கள் 
நலனுக்கனா்கதெ வசெயலபடடுக வ்கனாண்டிருககும் எங்கற்ளப்பற்றி 
எவெ்ளவுதனான தெைனா் ்கருத்து்கற்ள மக்களி்டம் பெப்ப 
நிற்த்தனாலும் அெர்்களின ்க்வு பலிக்கனாது.

‘கி்டககிைது ஒடடுத் திண்றண, ்க்வு ்கனாண்பது மச்சு வீடு’ 
எனபதுதபனால மீண்டும் ஆடசி அதி்கனாெத்றதக ற்கப்பற்றிவி்ட 
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தெண்டும் (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எனை எண்ணத்தில, மக்கற்ள 
எங்களி்டமிருநது பிரிக்க நிற்ககும் சூழச்சி்கற்ள விடடு விடுங்கள் 
எ் எதிர்க்கடசி்கற்ள இஙத்க நனான அனதபனாடு த்கடடுகவ்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககிதைன. 

அடுத்து, 2021–2022 மற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டு்களுக்கனா் 
மனாநில அெசின வமனாத்த ெருெனாய் ெெவு்களின ெ்ளர்ச்சி, முறைதய 
14.44 மற்றும் 13.95 செதவிகிதமனா்க, ெருகினை நிதி ஆண்டு்களில 
இருககுவம் மதிப்பி்டப்படடுள்்ளது. அதததநெத்தில, 2021–2022 
மற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டு்களுக்கனா் மனாநில வமனாத்த உற்பத்தி 
மதிப்பு, ஆண்டிற்கு 12 செதவிகிதமனா்கக ்கணிக்கப்படடுள்்ளது. 
ததசிய அ்ளவில நிலவி ெரும் வபனாரு்ளனாதனாெ ததக்கநிறல 
்கற்ளயப்படடு, வபனாரு்ளனாதனாெ சுழற்சி விறெவில ெலுப்வபறும் 
எ் எதிர்பனார்க்கப்படுெதனால, அெசின ெரி ெருெனாய் இ்ங்களில 
தற்தபனாதுள்்ள நிறல மனாறி, செற்று கூடுதலனா்கதெ ெருெனாய் 
கிற்டக்கப்வபறும். இது, சில செமயங்களில, அதிலும் குறிப்பனா்க, 
ஒரு சுணக்கத்றதயடுத்து மீண்டும் எழும்தபனாது, உற்பத்தி 
மதிப்பிற்க ்கனாடடிலும் அதி்கரிக்க ெனாய்ப்புள்்ளது எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

அடுத்து, ஐககிய நனாடு்கள் செறபயனால நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
நிறலக்கத்தக்க ெ்ளர்ச்சி இலககு்கற்ளப் வபனாறுத்தெறெயில, 
17 ஒடடுவமனாத்த இலககு்களும், 169 குறிப்பிட்ட இலககு்களும் 
உள்்ள். அெற்றில, 19 இலககு்கள் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும், 
2 இலககு்கள் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும், இதெ இலககு்கள் 2030 
ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும் எட்டப்ப்ட தெண்டுவம் ஐககிய நனாடு்கள் 
செறபயனால நிர்ணயிக்கப்படடுள்்ள். 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் 
எட்டப்ப்ட தெண்டிய இலககு்கற்ள அற்டெதற்்கனா்க பல 
முயற்சி்கற்ள மனாண்புமிகு அம்மனாவின அெசு ஏற்வ்க்தெ 
வசெயலபடுத்தி ெருகினைது. பலதெறு மக்கள் நலத் திட்டங்கற்ளயும், 
செமூ்க நலத் திட்டங்கற்ளயும் ஏற்வ்க்தெ மனாண்புமிகு அம்மனாவின 
அெசு ெகுத்துள்்ளது.

எடுத்துக்கனாட்டனா்க சிலெற்றைச் வசெனாலல தெண்டுவமனறு 
வசெனான்னால, தெமனா் ்கலவி, உ்டல ஆதெனாககியம் மற்றும் 
நலெனாழவு, ெறுறம ஒழிப்பு ஆகியெற்றை இலக்கனா்கக வ்கனாண்்ட 
திட்டங்களுககு, நிதிநிறல அறிகற்க்களில ்கணிசெமனா்க நிதி ஒதுககீடு 
வசெய்யப்படடு ெருகிைது. ஆ்கதெ, 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் அற்டய 
தெண்டிய இலககு்கற்ள ஒதெ ஆண்டில எவெனாறு அற்டய 
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முடியும் எனகிை மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. மத்னா தங்கெனாஜ் 
அெர்்களின ெனாதத்திற்கு எநத மு்கனாநதிெமும் இலறல. நனாங்கள் பல 
ஆண்டு்க்ளனா்க நிறலக்கத்தக்க ெ்ளர்ச்சிறய ஏற்படுத்துெதற்கு சீரிய 
முயற்சி்கற்ள எடுத்து ெருகினதைனாம். தமலும், வதற்கு ஆசியனாவின 
வெ–பனால றமயம் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருநதுதனான தமிழநனாடு 
அெசு்டன கூடடு ஆய்வு தமற்வ்கனாண்டு ெருகிைது எனை தெைனா் 
்கருத்து, விெனாதத்தினதபனாது இஙத்க றெக்கப்பட்டது.

பிற்ப்கல 1–30

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள், 2014 ஆம் ஆண்த்ட இநதப் 
தபெறெயில வெ–பனால றமயத்து்டன புரிநதுணர்வு ஒப்பநதம் 
தமற்வ்கனாள்்ளப்படும் எனறு அறிவித்திருநதனார்்கள். அநத 
அறிவிப்பினபடி, 2014 ஆம் ஆண்டு நெம்பர் மனாதம் 19 ஆம் 
நனா்ளனறு புரிநதுணர்வு ஒப்பநதம் ற்கவயழுத்தி்டப்பட்டது. 
அப்வபனாழுது வெ–பனால றமயத்தின நிறுெ் இயககுநெனா் 
தபெனாசிரியர் எஸதர் ்டஃப்தலனாவு்டன நனானும் இருநததன. 
தபெனாசிரியர் எஸதர் ்டஃப்தலனா மற்றும் அெரின ்கணெரும் 
செ்க நிறுெ் இயககுநருமனா் தபெனாசிரியர் அபிஜித் பனா்ர்ஜி 
ஆகிய இருெருககும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் வபனாரு்ளனாதனாெ 
தநனாபல பரிசு ெழங்கப்படடுள்்ளது எனபறதயும் நனான இஙத்க 
சுடடிக்கனாட்டக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) ஆ்கதெ, இநதத் திட்டம் மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளனால 
2014 ஆம் ஆண்த்ட வதனா்டங்கப்படடுவிட்டது எனபறத இஙத்க 
நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன.

ஆ்கதெ, பல ஆண்டு்க்ளனா்க தநனாபல பரிசு வெனை 
ஆெனாய்ச்சியனா்ளர்்களு்டன மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின 
அெசு இறணநது பணியனாற்றியது வபருறமககுரியதனாகும். 
ஏற்வ்க்தெ வசெயலபடுத்தப்படடுெரும், ெறுறம ஒழிப்புத் 
திட்டங்கற்ள தமலும் வசெம்றமயனா்கச் வசெயலபடுத்தி்டவும், 
ஆதனாெங்களின அடிப்பற்டயிலனா் அணுகுமுறையில ெறுறம 
ஒழிப்பிற்்கனா் வ்கனாள்ற்க்கற்ள ெகுக்கவும் இநத ஒத்துறழப்பு 
மி்கவும் பய்ளித்துள்்ளது எனபறதயும் இம்மனாமனைத்திற்குத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. எ்தெ, 
2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் எட்டப்ப்ட தெண்டிய நிறலக்கத்தக்க 
ெ்ளர்ச்சி இலககு்களுககு ஏன இப்வபனாழுதுதனான புரிநதுணர்வு 
ஒப்பநதம் தமற்வ்கனாண்டீர்்கள் எனறு த்கடபது தெடிகற்கயனா்க 
உள்்ளது. நனான நிதிநிறல அறிகற்கயில ஏற்வ்க்தெ வதளிெனா்கத் 
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வதரிவித்தபடி, வெ–பனால றமயத்து்டன சில ஆண்டு்க்ளனா்கதெ 
தமிழநனாடு அெசு பணி்கற்ள தமற்வ்கனாண்டு ெருகிைது எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

மத்திய அெசெனால அண்றமயில தமற்வ்கனாள்்ளப்பட்ட கூடடு 
நிறுெ் ெரி திருத்தங்கள், மத்திய ெரி்களினமீது தனாக்கத்றத 
ஏற்படுத்தியுள்்ள். இக்கனாெணத்தனால தமிழ்கத்தின ெரி ெருெனாயும் 
்கடுறமயனா்கப் பனாதிப்பற்டநதுள்்ளது. 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 
திருத்த மதிப்பீடு்களில ெருெனாய்ப் பற்ைனாககுறை 25,071.63 த்கனாடி 
ரூபனாயனா்கவும், 2020–2021 ஆம் ஆண்டு ெெவு–வசெலவுத் திட்ட 
மதிப்பீடடில ெருெனாய்ப் பற்ைனாககுறை 21,617.64 த்கனாடி ரூபனாயனா்கவும் 
நிர்ணயம் வசெய்யப்படடுள்்ளது.

2020–2021 ஆம் ஆண்டு மத்திய ெெவு–வசெலவுத் திட்ட 
மதிப்பீடு்களினபடி, 2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கனா் ெெவு–வசெலவுத் 
திட்ட மதிப்பீடடில 33,978.47 த்கனாடி ரூபனாயனா்க இருநத மத்திய 
ெரியின மனாநில அெசிற்்கனா் பஙகு, 2019–2020 ஆம் ஆண்டு திருத்த 
மதிப்பீடடில (Revised Estimate) 26,392.40 த்கனாடி ரூபனாயனா்க 
முனவ்ப்தபனாதும் இலலனாதெனாறு குறைக்கப்படடிருப்பதனால, ெரி 
ெருெனாயில வபரும் பின்ற்டவு ஏற்பட்டது. வசெலவி்ங்கற்ளக 
்கடடுககுள் றெக்கவும், ததறெயற்ை வசெலவி்ங்கற்ளக ்கண்்டறிநது 
அெற்றை நீக்கவும், மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு திரு. 
ஆதிதசெஷய்யனா, இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) அெர்்களுற்டய தறலறமயில 
வசெலவி் சீெறமப்புக குழுறெ அறமத்துள்்ளது. அககுழு த்து 
அறிகற்கயிற் செமீபத்தில அெசுககு செமர்ப்பித்துள்்ளது. அதன 
அறிகற்கயின அடிப்பற்டயில பலதெறு ந்டெடிகற்க்கற்ள எடுத்து, 
ெருெனாய் வசெலவி்த்றதயும், ெருெனாய்ப் பற்ைனாககுறைறயயும் 
இற்டப்பட்ட நிதி நிலெெத் திட்டத்தில ்கணிக்கப்பட்டறதவி்ட 
குறைக்க அற்த்து முயற்சி்கற்ளயும் மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின அெசு எடுககும் எ் இநதப் தபெறெககு நனான 
வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன.

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களின அெசு பல விருது்கற்ளப் வபற்ை அெசு, பல 
துறை்களில செனாதற்்கற்ளப் பற்டத்த அெசு. செனாதற்்கற்ளப் 
பற்டத்துக வ்கனாண்டிருககிை அெசு. இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின ெழியிதல நற்டதபனாடுெதனால, 
எங்கள் ஆடசிககுக கிற்டககினை வபருறம்கள் இறெ. நனாங்கள் 
மக்கத்ளனாடு ெனாழகிதைனாம்; மக்களுக்கனா்கதெ ெனாழகிதைனாம். 
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ம்ங்க்ளனால நனாங்கள் ஒனறுபடடு ெனாழகிதைனாம். த்கனாயில்களின 
புனிதத்றதக ்கனாப்பனாற்றுகிதைனாம். ததெனாலயங்கள், மசூதி்கற்ளப் 
பழுதுபனார்த்து ததறெயனா் நிதி அளித்து மறுசீெறமப்பு 
வசெய்துவ்கனாண்டிருககிதைனாம். தமிழநனாடடில எப்வபனாழுதும், 
எநதச் சூழநிறலயிலும் சிறுபனானறமயி் மக்களுககு, 
சிறுபனானறமயி்ருககுப் பனாத்கமனா்க எதுவும் ந்டக்கனாது, ந்டக்கவும் 
நனாங்கள் வி்ட மனாடத்டனாம் (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எனபதில 
நனாங்கள் உறுதியனா்க இருககிதைனாம்.

மக்கற்ளப் பி்ளவுபடுத்தி, அதில இலனாபம் வபைலனாம் எ் 
யனார் நிற்த்தனாலும் அறத அனுமதிக்கவும் மனாடத்டனாம். அறத 
நிரூபிககினை நிதிநிறல அறிகற்கதனான இநத நிதிநிறல அறிகற்க. 
நனாங்கள் நனாடடின ெ்ளர்ச்சியில அக்கறைவ்கனாண்டு வசெயலபடடுக 
வ்கனாண்டிருககிதைனாம்.

பிற்ப்கல 1–35

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, நிதிப் 
பற்ைனாககுறைறயப் வபனாறுத்தமடடில, அது அதி்கரித்து ெருகிைது 
எனை ஒரு ்கருத்து இருநது ெருகிைது. ஆண்டுக்கனாண்டு விறலெனாசி 
உயர்ெது தபனாலவும், செெனாசெரி தனிநபர் ெருமனா்ம் உயர்ெது 
தபனாலவும், மனாநிலத்தின வமனாத்த உள்நனாடடு உற்பத்தி மதிப்பு உயர்ெது 
தபனாலவும் நிதிப் பற்ைனாககுறையும் உயர்ெது இயலபுதனான. இதில 
எவவித மனாற்றுக ்கருத்தும் இலறல. ஆ்னால, நிதிப் பற்ைனாககுறை 
ெெம்புககுள் இருககினைதனா எனபறத மனாநிலத்தின வமனாத்த உற்பத்தி 
மதிப்பில நிதிப் பற்ைனாககுறையின செதவிகிதத்றத றெத்து முடிவு 
வசெய்ெதத செரியனா்க அறமயும். நிதிக குழுவின பரிநதுறெ்களினபடி, 
இநத விகிதனாச்செனாெம் 3 செதவிகித ெறெயறைககுள் ்கடடுப்படுத்தப்ப்ட 
தெண்டும். அவெனாதை மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசு நிதிப் 
பற்ைனாககுறைறயக ்கடடுப்படுத்தி ெருகிைது.  

2016–2017 ஆம் ஆண்டில மடடும் இது 4.20 செதவிகிதம் எனை 
அ்ளறெ எடடி, 3 செதவிகிதத்திற்குதமல இருநதது. இதற்்கனா் ்கனாெணம் 
UDAY திட்டம்தனான. மத்திய அெசும் கூடுதலனா்க இத்திட்டத்தினகீழ 
்க்டன வபை, இநத ெறெயறைககுள் விதிவிலககு அளித்திருநதது. 
இதற் ஏற்று, தமிழநனாடு நிதிப் வபனாறுப்புற்டறமச் செட்டத்திற்கு 
2016–2017 ஆம் ஆண்டில திருத்தம் வ்கனாண்டுெெப்பட்டது 
எனபறத ஏற்வ்க்தெ நனான குறிப்பிடடுள்த்ளன. 2016–2017 ஆம் 
ஆண்டில UDAY திட்டத்தில வபைப்பட்ட ்க்டன நீங்கலனா்க, நிதிப் 
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பற்ைனாககுறை 2016–2017 ஆம் ஆண்டில 33,356 த்கனாடி ரூபனாயனா்கவும், 
நிதிப் பற்ைனாககுறை விகிதனாச்செனாெம் 2.49 செதவிகிதமனா்கவும் இருநதது.

தமலும், 2017–2018 ஆம் ஆண்டில இநத விகிதனாச்செனாெம் 2.76 
செதவிகிதமனா்கவும், 2018–2019 ஆம் ஆண்டில 2.84 செதவிகிதமனா்கவும் 
இருநதது எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டின திருத்த மதிப்பீடு்களினபடி 2.97 செதவிகிதமனா்கவும், 
2020–2021 ஆம் ஆண்டு ெெவு–வசெலவுத் திட்ட மதிப்பீடு்களினபடி 
2.85 செதவிகிதமனா்கவும் நிதிப் பற்ைனாககுறை ்கடடுப்படுத்தப்படும். இது 
3 செதவிகிதம் எனை ெறெயறைககுடபடத்ட இருககும் எனபறதத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, நிதிப் பற்ைனாககுறை 
இற்டப்பட்ட ்கனால நிதி நிலெெத் திட்டத்தில, 2021–2022 ஆம் 
ஆண்டில 2.58 செதவிகிதமனா்கவும், 2022–2023 ஆம் ஆண்டில 2.52 
செதவிகிதமனா்கவும் ்கடடுப்படுத்தப்படும். எ்தெ, ெருெனாய்ப் 
பற்ைனாககுறையும், நிதிப் பற்ைனாககுறையும் இற்டப்பட்ட ்கனால 
அ்ளவில ்கடடுககுள் வ்கனாண்டுெெப்படடு, தமிழநனாடடின நிதிநிறல 
சீெனா்கப் பெனாமரிக்கப்படும் எனபறத இஙத்க நனான உறுதியனா்கத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) இநத ந்டெடிகற்கறய 2021–2022 ஆம் ஆண்டிலும், 
2022–2023 ஆம் ஆண்டிலும் மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின 
அெதசெ வசெய்து முடிககும் எனறு உறுதியு்டன இப்தபெறெககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன.

பதிற்நதனாெது நிதிக குழுவின ஆய்வு ெெம்பு்கள் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டதபனாது, அதில 2011 ஆம் ஆண்டுக்கனா் 
மக்கள்வதனாற்க ்கணககீடடின அடிப்பற்டயில, பரிநதுறெ்கள் 
வசெய்யப்ப்ட தெண்டும் எனறு நிதிக குழு பணிக்கப்படடுள்்ளது. 
ஆ்னால, 14–ெது நிதிக குழுவி்டம் அளிக்கப்பட்ட ஆய்வு ெெம்பு்களில 
1971 ஆம் ஆண்டுக்கனா் மக்கள்வதனாற்க ்கணகவ்கடுப்பின 
அடிப்பற்டயில ெரி பகிர்மனா்ம் பற்றிய பரிநதுறெ்கள் வசெய்யப்ப்ட 
தெண்டும் எனறும், 1971 ஆம் ஆண்டுககுப் பிைகு ஏற்பட்ட 
மக்கள்வதனாற்க மனாற்ைங்கற்ளயும் ்கணககில எடுத்துகவ்கனாள்்ள 
தெண்டும் எனறும் பணிக்கப்பட்டது. தமிழநனாடு உடப்ட பலதெறு 
மனாநிலங்கள் 2011 ஆம் ஆண்டுக்கனா் மக்கள்வதனாற்க ்கணககீடு்கற்ள 
எடுத்துகவ்கனாள்ெது வதனா்டர்பனா் தங்க்ளது ஆடதசெபறண்கற்ளத் 
வதரிவித்த். இவெனாறு வதரிவிக்கப்பட்ட ஆடதசெபறண்களின 
அடிப்பற்டயில, 15–ெது நிதிக குழுவின ஆய்வு ெெம்பு்களில 
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சொது விவாதமும் ெதிலுரரயும்

[2020 பிபரவரி 20

மக்கள்வதனாற்க ெ்ளர்ச்சி விகிதத்றதக குறைககும் மனாநிலங்களுககு 
ஊக்கத் வதனாற்க்கள் ெழங்கப்ப்ட தெண்டும் எனறு வதனா்டர்நது 
ெலியுறுத்தியதன ்கனாெணத்தி்னால, 15–ெது நிதிக குழு 2011 ஆம் 
ஆண்டுக்கனா் மக்கள்வதனாற்கககு அளித்த மதிப்பீடு 15 செதவிகிதம் 
மற்றும் மக்கள்வதனாற்கறயக ்கடடுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட 
ந்டெடிகற்க வதனா்டர்பனா் அ்ளவீடடிற்கு அளித்த மதிப்பீடு 
12.5 செதவிகிதம் ஆகும். அநத அடிப்பற்டயில தநனாககும்தபனாது 
தமிழநனாடடிற்கு ெெககூடிய பஙகு பனாது்கனாக்கப்படடுள்்ளது.

தமலும், தமிழநனாடடிற்கு மி்கவும் பனாதிப்பு ஏற்படுத்தககூடிய 
அ்ளவீடு, செெனாசெரி தனி நபர் ெருமனா்த்தில மி்கவும் அதி்கமனா்க உள்்ள 
மனாநிலத்திலிருநது இற்டவெளிறயக குறைககும் அ்ளவீ்டனாகும். 
14–ெது நிதிக குழுவின பரிநதுறெயில, இநத அ்ளவீடடிற்கு 
50 செதவிகிதம் மதிப்பீடு அளிக்கப்படடிருநதது. அத்னால 
தமிழநனாடடுககு வபரும் பனாதிப்பு ஏற்படடிருநதது. 15–ெது நிதிக 
குழுவின பரிநதுறெயில, இநத அ்ளவீடடிற்்கனா் ஒடடுவமனாத்த 
மதிப்பீடற்டக குறைக்க தெண்டும் எனறு நனாம் த்கனாரித்னாம். 
இநத அ்ளவீடடிற்்கனா் மதிப்பீடு 50 செதவிகிதத்திலிருநது 45 
செதவிகிதமனா்கக குறைக்கப்பட்டது. இநத அ்ளவீடடின மதிப்றபக 
குறைத்ததன ்கனாெணத்தி்னால தமிழநனாடடுககு 14–ெது நிதிக குழு 
ஏற்படுத்திய பனாதிப்பு ஓெ்ளவு குறைெதற்்கனா் ெனாய்ப்பு ஏற்பட்டது. 
15–ெது நிதிக குழு தற்செமயம் ஓெனாண்டிற்்கனா் அறிகற்கறய 
மடடுதம செமர்ப்பித்துள்்ளது. மீண்டும், அடுத்த 5 ஆண்டு்களுக்கனா் 
அறிகற்கறய (2021–2022 முதல 2025–2026 ெறெ) இநத ஆண்டு 
அகத்டனாபர் 30 ஆம் தததிககுள் நிதிக குழு அளிக்க தெண்டும். 
தமிழநனாடு த்து ்கருத்துக்கற்ள விழுமிய குறிப்பின ெனாயிலனா்க 
விறெவில நிதிக குழுவிற்கு அளித்து, எங்கள் ்கருத்துக்கற்ள மீண்டும் 
ெலியுறுத்தி, நலல முடிவிற்க ்கனாண்தபனாம் எனறு நம்புகிதைனாம்.

பிற்ப்கல 1–40

மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்கள், 
தநற்றையதி்ம் தபசியதபனாது, தமிழநனாடு உட்கட்டறமப்பு 
தமம்பனாடடு நிதியத்திற்்கனா்க ஒதுக்கப்பட்ட 2,000 த்கனாடி ரூபனாய் 
வசெலவி்டப்ப்டனாமல திருப்பியனுப்பப்பட்டது எனை ஒரு 
குற்ைச்செனாடற்ட றெத்து, ஏன இவெனாறு ெெவு–வசெலவுத் திட்டத்தில 
நிதி ஒதுககி, அறதச் வசெலவி்டனாமல திருப்பிக வ்கனாடுக்க தெண்டும் 
எனறு த்கட்டனார். தமிழநனாடு உட்கட்டறமப்பு தமம்பனாடடு ெனாரியம், 
2011 ஆம் ஆண்டில இயற்ைப்பட்ட தமிழநனாடு உட்கட்டறமப்பு 
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தமம்பனாடடுச் செட்டத்தினகீழ உருெனாக்கப்பட்ட அறமப்பனாகும். 
இநத அறமப்பினகீழ, இெண்டு நிதியங்கள் வசெயலபடுத்தப்படடு 
ெருகினை். முதலனாெது, தமிழநனாடு உட்கட்டறமப்பு தமம்பனாடடு 
நிதியம், இெண்்டனாெது தமிழநனாடு திட்ட தயனாரிப்பு நிதியம் ஆகும். 
தமிழநனாடு உட்கட்டறமப்பு தமம்பனாடடு நிதியத்திலிருநது வபனாதுத் 
துறை–தனியனார் பங்களிப்பு (PPP) முறையில வசெயலபடுத்தப்படும் 
திட்டங்களுக்கனா் செனாத்தியககூறுக்கனா் இற்டவெளி நிதி (Viability 
Gap Funding) ெழங்கககூடிய வதனாற்கக்கனா்க, நிதி ஒதுககீடு 
வசெய்யப்படுகிைது. இறதத் தவிெ, தமிழநனாடு திட்ட தயனாரிப்பு 
நிதியத்திலிருநது புதிய திட்டங்களுக்கனா் விரிெனா் திட்ட 
அறிகற்க்கள் மற்றும் திட்ட செனாத்தியககூறு்கள் ஆகியெற்றுக்கனா்க 
நிதி ஒதுக்கப்படுகிைது. 

தமிழநனாடு வதனாறலதநனாககுத் திட்டம், 2023–னகீழ 
்கண்்டறியப்பட்ட 217 திட்டங்களில 137 திட்டங்களின 
வசெயலபனாடு்கள் ஏற்வ்க்தெ துெக்கப்படடுள்்ள். முதலில, 
இதில பல திட்டங்கள் தனியனார் பங்களிப்பின மூலமனா்க 
செனாத்தியககூறுக்கனா் இற்டவெளி நிதிமூலம் ெழங்கப்படும் 
எனறு எதிர்பனார்க்கப்பட்டது. ஆ்னால, இநதிய அ்ளவில மற்றும் 
உல்க அ்ளவில இருக்கககூடிய வபனாரு்ளனாதனாெ சூழநிறலயில, 
உட்கட்டறமப்புத் துறையில வசெயலபடும் பலதெறு தனியனார் 
துறையின நிதி வநருக்கடி ்கனாெணமனா்க, ஏற்வ்க்தெ தனியனார் 
பஙகீடடு முறையில வசெயலபடுத்தப்ப்ட தெண்டிய திட்டங்கற்ள 
அெசுத் துறையிதலதய வசெயலபடுத்தககூடிய ஒரு சூழநிறல 
ஏற்படடுள்்ளது. இதுதபனானை திட்டங்களுககு மத்திய மற்றும் மனாநில 
அெசு நிதி ஒதுககி அலலது பன்னாடடு நிதி நிறுெ்ங்கள் மற்றும் 
ததசிய அ்ளவில நிதி நிறுெ்ங்கள்மூலம் ்க்ட்னா்க நிதிறயப் வபற்று, 
அெசு மற்றும் அெசு செனார்நத நிறுெ்ங்கள் தநெடியனா்க இநதத் 
திட்டங்கற்ளச் வசெயலபடுத்துகினை். இநத அடிப்பற்டயிலதனான 
பலதெறு திட்டங்கள் வசெயலபனாடடுககு ெநதுள்்ள். ஆ்னால, 
அநத உட்கட்டறமப்பு நிதியிலிருநது வசெலவிடும் ததறெதயனா, 
சூழநிறலதயனா ஏற்ப்டவிலறல. இநதக ்கனாெணத்தி்னாலதனான, 
அநத உட்கட்டறமப்பு தமம்பனாடடு நிதியினகீழ வசெலவி்ம் 
ஏற்ப்டவிலறல எனபறத மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் 
அெர்்களுககு நனான வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன.

இறதத் தவிெ, நிதிநிறல அறிகற்கயில ஏற்வ்க்தெ 
வதரிவித்துள்்ளெனாறு, தமிழநனாடு உட்கட்டறமப்பு தமம்பனாடடு 
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ெனாரியம், விரிெனா் திட்ட அறிகற்க்கற்ளத் தயனாரிப்பதற்்கனா்க, 
திட்ட தயனாரிப்பு நிதியிலிருநது இதுெறெ 278.11 த்கனாடி ரூபனாறய 
அனுமதித்துள்்ளது. இதனமூலம், வெவதெறு பன்னாடடு மற்றும் 
உள்நனாடடு நிதி நிறுெ்ங்களி்டமிருநது நிதியுதவிறயப் வபைவும், 
இநதிய அெசி்டமிருநது நிதியுதவிறய ெனாஙகுெதற்கு ஏதுெனா்க, 
நம்மனால உ்ட்டியனா்க திட்ட அறிகற்க்கற்ளச் செமர்ப்பிக்கவும் 
முடிகினைது. தமிழநனாடு, வபரிய உட்கட்டறமப்புத் திட்டங்கற்ள 
உ்ட்டியனா்கச் வசெயலபடுத்தககூடிய திைற்யும், ஆயத்த 
நிறலறயயும் வ்கனாண்டுள்்ளறத நிதி நிறுெ்ங்கள் பனாெனாடடியுள்்ள். 

இறதத் தவிெ, வபனாதுப் பணித் துறையிலும் ஒரு சில திட்டங்களுககு 
நிதி ஒதுக்கப்படடு, திட்டங்கள் வசெயலபடுத்தப்ப்டவிலறல எனகிை 
குற்ைச்செனாடற்ட மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் 
அெர்்கள் கூறியிருககினைனார்்கள். வபனாதுப் பணித் துறையிற் 
நிருெகித்து ெரும் மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்க்ளனால, வபனாதுப் 
பணித் துறை மடடுமலல, வநடுஞசெனாறலத் துறை முதலனா் 
அற்த்துத் துறை்களிலும் பலதெறு புதிய திட்டங்கள் தீட்டப்படடு, 
அறெ சிைப்பனா்கச் வசெயலபடுத்தப்படடு ெருகினை். குறிப்பனா்க, 
குடிமெனாமத்துத் திட்டம் மி்கச் சிைநத திட்டமனா்க அற்ெெனாலும் 
பனாெனாட்டப் வபற்று ெருகிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
இதுதபனானை மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசின சிைப்பனா் 
திட்டங்கற்ள மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களும், அறமச்செர் 
வபருமக்களும், ்கழ்க செட்டமனை உறுப்பி்ர்்களும் மக்களுககுக 
வ்கனாண்டுவசெனறு தசெர்த்து ெருகினை்ர் எனபறத நனான இஙகு 
வபருறமதயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிதைன.

மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் வி்ளக்கம் வதரிவிகற்கயில, 
நில ஆர்ஜிதம் வசெய்ெதில ஏற்படும் சிக்கல்கள் மற்றும் பனாசெ் 
ஆதனாெங்களில தண்ணீர்ெெத்றதப் வபனாறுத்து சில தநெங்களில 
வபரும் திட்டங்கற்ளச் வசெயலபடுத்த இயலனாத நிறல ஏற்படுகிைது 
எனறு வதரிவித்தனார்்கள். எ்தெ, ஒதுக்கப்பட்ட நிதிறய அநத 
நிதியனாண்த்ட வசெலவி்ட முடியனாமல தபனாகிைது எனபறதயும் 
கூறி்னார். தி.மு.்க. ஆடசியினதபனாதும்கூ்ட இதுதபனானை சூழநிறல 
ஏற்படடிருககிைது. எடுத்துக்கனாட்டனா்க, தி.மு.்க. ஆடசிக ்கனாலமனா் 
2006–2007 ஆம் ஆண்டு முதல 2011–2012 ஆம் ஆண்டு ெறெ நிதி 
ஒதுககீடடில வசெலவி்டப்ப்டனாமல திருப்பி ஒப்பற்டக்கப்பட்ட 
வதனாற்க்கள் சிலெற்றை இஙகு நனான குறிப்பி்ட விரும்புகிதைன.

[திரு. ஓ. பனனீர்வசெலெம்]
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பிற்ப்கல 1–45

மனாநிலக ்கணக்கனாயரின அறிகற்கயினபடி, 2006–2007 ஆம் 
நிதியனாண்டில 4,861.77 த்கனாடி ரூபனாய் நிதி வசெலவி்டப்ப்டனாமல 
திருப்பி ஒப்பற்டக்கப்பட்டது.

2007–2008 ஆம் நிதியனாண்டில, தி.மு.்க. ஆடசிக ்கனாலத்தில 5,918.21 
த்கனாடி ரூபனாய் நிதியும், 2008–2009 ஆம் நிதியனாண்டில 7,311.45 த்கனாடி 
ரூபனாய் நிதியும் வசெலவி்டப்ப்டனாமல திருப்பி ஒப்பற்டக்கப்பட்டது. 
இதுமடடுமலலனாமல, 2009–2010 ஆம் நிதியனாண்டிலும் 8,878.44 த்கனாடி 
ரூபனாய் நிதி மற்றும் 2010–2011 ஆம் நிதியனாண்டிலும் 6,248.77 த்கனாடி 
ரூபனாய் நிதி வசெலவி்டப்ப்டனாமல திருப்பி ஒப்பற்டக்கப்பட்டது.

தமிழநனாடு நிதிநிறல அறிகற்கயில, சில மனாெட்டங்களுககு, 
பிை மனாெட்டங்கற்ளவி்ட அதி்க அ்ளவு நிதி ஒதுககீடு 
வசெய்யப்படடுள்்ளது எனறு சில ஊ்ட்கங்கள் தெைனா் ்கருத்றதப் 
பிெசுரித்துள்்ள். இநதக ்கருத்து முற்றிலும் தெைனா்து. மனாநிலத்தில 
உள்்ள அற்த்து மனாெட்டங்களின ெ்ளர்ச்சிக்கனா்கவும், செமமனா் 
அ்ளவில நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடுள்்ளது. தெறு சில 
மனாெட்டங்களுககு ெகுக்கப்படடுள்்ள குறிப்பிட்ட சில திட்டங்கற்ள 
எடுத்துக்கனாட்டனா்கக கூை தெண்டுமனா்னால, வசெனற் மனாந்கெத்தில 
வசெயலபடுத்தப்ப்டவிருககும் விரிெனா் வெள்்ளத் தடுப்புத் 
திட்டத்திற்கு வபரும்ளவு நிதி ஒதுககீடு வசெய்யப்படடுள்்ளது.

தமலும், வ்டல்டனா மனாெட்டங்கள் பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டலமனா்க அறிவிக்கப்படடுள்்ள். வமனாத்தம் 11 மனாெட்டங்களில 
புதிய மருத்துெக ்கலலூரி்கள் அறமப்பு, திருெள்ளூர் மனாெட்டத்தில 
21,966 ஏக்கர் பெப்ப்ளவில வசெனற்–வபங்களூரு வபருெழித்த்டத் 
திட்டத்தினகீழ, வபனானத்ரி வதனாழிலமுற்ய தமம்பனாடடுத் 
திட்டச் வசெயலனாக்கம், 37 மனாெட்டங்களிலும் முதிதயனார் ெ்ள 
றமயங்கள் அறமப்பு ஆகியறெ பிை மனாெட்டங்களின ெ்ளர்ச்சிககும் 
வ்கனாடுக்கப்பட்ட முககியத்துெத்றதக ்கனாடடுகினை்.

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, புெடசித் தறலெர் 
எம்.ஜி.ஆர். அெர்்க்ளது ஆடசியிலும், வதனா்டர்நது இதய வதய்ெம் 
புெடசித் தறலவி மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது ஆடசியிலும் 
வசெயலபடுத்தப்பட்ட திட்டங்கற்ள ஆய்வு வசெய்தனால, ஒதெ 
அடிப்பற்டயனா் தனறமறய நனாம் உணெ முடியும்.

[திரு. ஓ. பனனீர்வசெலெம்]
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“இயலனாததனாருககும், ஏறழ எளிதயனார்ககும் ெ்ளமனா் ெனாழறெ 
ஏற்படுத்தித் தநதி்ட தெண்டும்” எனபதத அத்திட்டங்களின 
அடிப்பற்டயனா் தநனாக்கமனாகும். ஏறழ எளிதயனாருககு வசெய்கினை 
உதவி, அநத ஆண்்டெனுககு வசெய்கினை வதனாண்டு எனறு ்கருதி, 
புெடசித் தறலவி மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் வசெயலபட்டனார்்கள். 
இறதத்தனான மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் எங்களுககுக 
்கற்றுக வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். “மக்கள் வதனாண்த்ட மத்கசென 
தசெறெ” எனறு மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் எங்களுககுக 
்கற்றுக வ்கனாடுத்தறதத்தனான தி்ம் தி்ம் சிநதித்து நனாங்கள் 
வசெயலெடிெனாககிக வ்கனாண்டிருககிதைனாம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
இறதச் வசெனாலலும்தபனாது, ஆனமி்கத்திற்கு அழகு தசெர்த்த புனிதர் 
தனாயுமனா்ெர் சுெனாமி்கள் ெனாழவில ந்டநத நி்கழச்சி ஒனறு என 
்கண் முனத் வதரிகிைது. “எலதலனாரும் இனபுற்று இருப்பதனறி 
தெவைனானறும் அறிதயனாம் பெனாபெதம” எனை பெநத பனார்றெ 
வ்கனாண்்டெர் தனாயுமனா்ெர் சுெனாமி்கள்.

ஒரு நனாள், பஞசெ பூத ஸதலங்களில ஒனைனா் 
திருெனாற்க்கனாெலுககு ெருற்க புரிநத தனாயுமனா்ெர் சுெனாமி்கள், 
அத்திருகத்கனாயிலில அமர்நது அருள்பனாலிககும் அனற் 
அகிலனாண்த்டஸெரிறய ம்முரு்க ெணஙகிவிடடு, வெளிதய 
ெநது வ்கனாண்டிருநதனார். அப்தபனாது, தஞறசெ மண்றண ஆடசி 
வசெய்து வ்கனாண்டிருநத உறையூர் தசெனாழர் திருகத்கனாயிலுககு ெருற்க 
தநதனார். தனாயுமனா்ெர் சுெனாமி்கள், ஆலயத்றத விடடு வெளிதய 
ெநது வ்கனாண்டிருப்பறதக ்கண்்டதும், அெெது பனாதம் வதனாடடு 
ெணஙகிய மன்ர், விறலயுயர்நத வபனான்னாற்ட ஒனறை 
அெருககுப் தபனார்த்தி, மரியனாறத வசெலுத்திவிடடு, த்கனாயிலின 
உள்த்ள வசெனறுவிட்டனார். தனாயுமனா்ெர் சுெனாமி்கள் திருகத்கனாயிறல 
விடடு வெளிதய ெநததபனாது, ஆலயத்தின ெனாயிலில, ்கனாறலக 
குளிரில நடுஙகியபடி ஒரு மூதனாடடி ற்கதயநநி நிற்பறதக ்கண்்டனார். 
உ்டத் ம்ம் உருகி, ஒரு ்கணமும் சிநதிக்கனாமல, த்ககு மன்ர் 
அணிவித்த வபனான்னாற்டறய அநத மூதனாடடிககு தபனார்த்திவிடடு 
வசெனறுவிட்டனார். ஆலய தரிசெ்ம் முடித்துத் திரும்பிய மன்ர், 
தனாயுமனா்ெர் சுெனாமி்களுககு, தனான அணிவித்த வபனான்னாற்ட, 
த்கனாயில ெனாயிலில ற்கதயநதி நிற்கும் ஒரு மூதனாடடியின தமல 
கி்டப்பறதக ்கண்டு திடுககிட்டனார், த்கனாபமுற்ைனார். தனான 
அணிவித்த வபனானனும், மணியும் த்கனார்க்கப்பட்ட விறலயுயர்நத 
அநதப் வபனான்னாற்டறய, தனாயுமனா்ெர் வபனாககிஷமனாய் 
பனாது்கனாப்பனார் எனறு நிற்த்திருநதனார் மன்ர். ஆ்னால, அநதப் 
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வபனான்னாற்டறய ஓர் ஏறழ மூதனாடடிககுக வ்கனாடுத்தறத அெர் 
ம்ம் ஏற்்க மறுத்தது. தனான மகிழவு்டன வசெய்த ஒரு மரியனாறதறய, 
துச்செமனாய்த் தூககி எறிநது, தனாயுமனா்ெர் த்ககு அெமனா்ம் 
வசெய்துவிட்டதனா்கதெ ்கருதி, மிகுநத ெருத்தமும், ்கடுஙத்கனாபமும் 
வ்கனாண்்டனார் மன்ர். அனறு முழுெதும் மன்ருககு எநத 
தெறலயும் ஓ்டவிலறல. இெவில தூக்கமும் ெெதெ இலறல. 
துைவியி்டம் த்கனாபத்றதக ்கனாட்டவும் ம்ம் ெெவிலறல. மறுநனாள், 
அனற் அகிலனாண்த்டஸெரியி்டதம வசெனறு நீதி த்கடதபனாம் 
எனறு முடிவு வசெய்து மன்ர் ஆலயத்திற்குச் வசெனைனார். ஆலயத்றத 
அற்டநது, உள்த்ள தபனா் மன்ர் ்கண்்ட ்கனாடசி அெருககு 
அதிர்ச்சிறய ஏற்படுத்தியது.  தனாயுமனா்ெர் சுெனாமி்களுககு 
தனான தபனார்த்திய அநதப் வபனான்னாற்ட, த்கனாயில ெனாசெலில இருநத 
ஒரு ஏறழ மூதனாடடிமீது தனான ்கண்்ட அதத வபனான்னாற்ட, 
அகிலனாண்த்டஸெரித் தனாயின ததனாள்மீது இருப்பறதக ்கண்டு 
ஆச்செரியம் அற்டநதனார்.

பிற்ப்கல 1–50

“இலலனார்ககு வசெய்யும் உதவி இறைெனுககு வசெய்யும் வதனாண்டு” 
எனபறத அகிலத்திற்த்க அனற்யனா் அகிலனாண்த்டஸெரி 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) த்ககு உணர்த்தியறதப் புரிநதுவ்கனாண்டு, 
ஏறழ, எளிதயனார்ககும், ெயதனா் முதிதயனார்ககும் ததறெயனா் 
உதவி்கற்ளச் வசெய்து தநதி்ட அக்கணதம ஆறணயிட்டனாெனாம் 
மன்ர். ஏறழ, எளிதயனாருககு உதவி்ட தெண்டுவமனை வ்கனாள்ற்கறய 
இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் 
த்து ெனாழநனாள் முழுெதும் வசெயலபடுத்திக ்கனாடடி்னார்்கள். 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் ்கனாடடிய அநத அைெழியிலிருநது, 
வநறிமுறையிலிருநது சிறித்ளவும் பிைழனாது அம்மனாவின அெசு 
வசெயலபடுத்தி ெருகிைது எனபறதத்தனான இநத நிதிநிறல அறிகற்க 
எடுத்துக்கனாடடிக வ்கனாண்டிருககிைது எனபதற் நனான இஙத்க 
சுடடிக்கனாட்டக ்க்டறமப்படடிருககிதைன.

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மக்கள் நலன 
்கருதி எடுக்கப்படடிருககும் மதிநுடப முடிவு்க்ளனால வநய்யப்பட்டது 
இநத நிதிநிறல அறிகற்க. முனத்னார்்கள் ஆறசெறய அெர்்க்ளது 
ெம்செனாெழி்கள் நிறைதெற்றி றெப்பதுதபனால, ஆண்்டென விருப்பத்றத 
அடியனார்்கள் நிறைதெற்றுெதுதபனால, குருவின தநனாக்கத்றத சீ்டர்்கள் 
பூர்த்தி வசெய்ெதுதபனால, “என மக்கள் யனாரி்டத்திலும் எதற்்கனா்கவும் 
ற்கதயநதி நிற்்கனாத ்கனாலத்றத உருெனாககுதென” எனகிை எங்கள் 

[திரு. ஓ. பனனீர்வசெலெம்]
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அம்மனாவின இலடசியத்றத நிறைதெற்றி்ட, (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்க்ளது அெசு எடுககும் அ்ளப்பரிய 
முயற்சி்களுககு இநத நிதிநிறல அறிகற்க ஒரு செனாடசி எனபறதப் 
வபருறமதயனாடு இப்தபெறெககுச் சுடடிக்கனாட்ட விரும்புகிதைன.

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாதங்களிதலதய 
குறைெனா் நனாட்கற்ளக வ்கனாண்்டது பிப்ெெரி மனாதம்தனான. ஆ்னால, 
அநதக குறைெனா் நனாட்கற்ளக வ்கனாண்்ட பிப்ெெரி மனாதம், 
பத்தறெ மனாத்து தங்கமனாம், (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ஆ்னால, 
அநதக குறைெனா் நனாட்கற்ளக வ்கனாண்்ட பிப்ெெரி மனாதம், 
பத்தறெ மனாத்து தங்கம், எங்கள் அம்மனாறெப் வபற்வைடுத்து, தன 
குறைறயத் தனான தபனாககிக வ்கனாண்்டது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
அெசியல பூத்கனா்ளத்றத தன்ம்பிகற்க வநம்புத்கனாலனால தறலகீழனாய் 
புெடடிப் தபனாட்ட அநதத் தனாயுருெப் தபனாெனாளி பிைநத மனாதத்தில 
பிைநத இநத நிதிநிறல அறிகற்க தமிழ்க மக்களின நலன ்கனாககும், 
ெனாழவில ெ்ளம் தசெர்ககும். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) தமிழ்கத்றத 
தெணியில தறலநிமிர்நது நிற்்கச் வசெய்யும் எனபதற் உறுதிதயனாடு 
உறெத்து, பதிலுறெ அளிககினை இநத நலெனாய்ப்பிற் எ்க்களித்த 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அருறம அண்ணன திரு. 
எ்டப்பனாடி பழனிசெனாமி அெர்்களுககும், (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்களுககும் என நனறிறயத் 
வதரிவித்து, எ்ககு இநதப் வபனான்னா் ெனாய்ப்பிற் ஏற்படுத்தித் 
தெ மூலக ்கனாெணமனா்க இருநத இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி 
மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களுககு நனான எ்து ெனாழநனாள் முழுெதும் 
நனறிக ்க்டனபடடிருப்தபன எனறு கூறி, எ்து உறெறய நிறைவு 
வசெய்கிதைன. நனறி, ெணக்கம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

3. ெ்கவல் க்கா்ரல்–வதனா்டர்ச்சி

 (ஆ) தமிழ்கததில் மதசிய மக்்கள்வதனாற்க ்கைக்வ்கடுப்பு 
நற்டவ்பைனாது எ் அறிவிக்்க ெலியுறுததுதல்–வதனா்டர்ச்சி

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ெருெனாய் மற்றும் 
தபரி்டர் தமலனாண்றம மற்றும் த்கெல வதனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்களும், மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் 
அெர்்களும் இநதப் பண்டிற்க குறித்து தங்க்ளது ்கருத்றத இஙத்க 

[திரு. ஓ. பனனீர்வசெலெம்]
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வதரிவித்தனார்்கள். மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் 
NPR குறித்துப் தபசும்தபனாது, இஸலனாமியத் திருவிழனாக்கள் NPR 
manual–ல இ்டம்வபைவிலறல எனறு கூறி்னார்்கள். இதத ்கருத்றத 
எதிர்க்கடசித் துறணத் தறலெர் அெர்்களும் கூறி்னார்்கள். 
எ்தெ, திருவிழனாக்கள் பற்றிய NPR manual, 2010 மற்றும் 
2020–ல மத்திய அெசெனால வெளியி்டப்படடுள்்ளது. 2010 ஆம் ஆண்டு 
வெளியி்டப்பட்ட NPR manual–லும் தமற்கூறிய இஸலனாமியத் 
திருவிழனாக்கள் இ்டம்வபைவிலறல. 2010 ஆம் ஆண்ற்டய NPR 
manual–ல இ்டம்வபற்ை அற்த்து திருவிழனாக்களும் 2020–லும் 
இ்டம்வபற்றுள்்ள். தமலும், ஆஙகில ஆண்டு தவிெ, இஸலனாமிய 
ஆண்ற்டக ்கணககிடும் ெற்கயில, அதற்்கனா் ஆஙகில ஆண்த்டனாடு 
ஒப்பிடும் ெற்கயில, ற்கதயடடில அட்டெறண உள்்ளது. 
கிெனாமப்புைங்களில சிலர் தங்கள் பிைநத நனாள் குறித்த விெெம் 
வதரியனாமல இருக்கலனாம். அெர்்கள் திருவிழனாக்கற்ள நிற்வில 
வ்கனாண்டிருநதனால, அத்டிப்பற்டயில பிைநத மனாதத்திற்க 
்கணககி்ட ஏதுெனா்க இதற்்கனா் வநறிமுறை்கள் NPR ற்கதயடடில 
இ்டம்வபற்றுள்்ள். 2010–ல NPR ந்டநததபனாது, யனார் மத்தியில 
ஆடசியில இருநதது? யனார் தமிழநனாடடில ஆடசியில இருநதனார்்கள் 
எனபது தமிழநனாடடு மக்களுககு நனைனா்கத் வதரியும். மற்ைபடி 
திருவிழனாக்களுககும், NPR படிெத்திற்கும், நனான ஏற்வ்க்தெ 
கூறியபடி செம்பநதம் எதுவும் இலறலவயனபறத மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க இநத அறெககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (குறுககீடு)

8. வினாக்்கள–விமட்கள கே்ரததில் ைாண்புமிகு சடடம், 
நீதிைன்றங்கள ைற்றும் சிம்றசசாமல்கள தும்ற 

அமைசசர் அவர்்கள தெரிவிதெ �திலில் திருதெம்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு கிருஷணகிரி செட்டமனை உறுப்பி்ர் 
அெர்்கள் வதனாழிலனா்ளர் நீதிமனைம் அறமப்பது செம்பநதமனா்கக 
த்கட்டனார்்கள். அதுகுறித்து, நனான ஏற்வ்க்தெ வசெனான் பதிலிதல 
ஒரு திருத்தம். அநதத் வதனாழிலனா்ளர் நீதிமனைம் 20–12–2019 அனதை 
கிருஷணகிரியிதல வசெயலப்டத் வதனா்டஙகிவிட்டது எனபறத 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுமனார்]



460

[2020 பிப்ெெரி 20

9. அ்ரசினர் தீர்ைானங்கள
 (அ) ம்பெறெ விதி்கள் 30, 130 மற்றும் 132 

ஆகியெற்றைத தளர்ததுதல்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தபெறெ விதி்கள் 30, 130 மற்றும் 
132 ஆகியெற்றைத் த்ளர்த்துதல, மனாண்புமிகு தபெறெ முன்ெர் 
மற்றும் துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

பிற்ப்கல 1–55

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, இனறைய நி்கழச்சி நிெலில இ்ம் 7–ல 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ள. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: அது இலறல. விதி்கள் 30, 130 
மற்றும் 132 ஆகியெற்றைத் த்ளர்த்துதல குறித்தது.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள,

“செட்டமனைப் தபெறெ விதி்கள் 30, 130 மற்றும் 132 
ஆகியெற்றைத் த்ளர்த்தி, தபெறெயில இனறு அறிமு்கம் 
வசெய்யப்பட்ட 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
தெ்ளனாண் மண்்டல தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிவு (செட்டமனைப் 
தபெறெ செட்டமுனெடிவு எண் 17/2020) இனதை ஆய்வுககு எடுத்துக 
வ்கனாள்்ளப்வபை தெண்டும்”

எனனும் தீர்மனா்த்றத வமனாழிகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு தபெறெ 
முன்ெர் மற்றும் துறண முதலறமச்செர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் 
தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது. 

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)
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(ஆ) நி்கழசசி நிெலில் உள் இ்ங்களின ெரிற் 

எண்கள் மனாற்ைம்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: நி்கழச்சி நிெலில உள் இ்ங்களின 
ெரிறசெ எண்்கள் மனாற்ைம், மனாண்புமிகு தபெறெ முன்ெர் மற்றும் 
துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள,

“இனறைய நி்கழச்சி நிெலில இ்ம் 7–ல குறிப்பி்டப்படடுள்்ள 
உள் இ்ம்–1 எனபறத உள் இ்ம்–2 எ்வும், உள் இ்ம்–2 
எனபறத உள் இ்ம்–1 எ்வும் மனாற்றி எடுத்துகவ்கனாள்்ளப் வபை 
தெண்டும்”
எனனும் தீர்மனா்த்றத வமனாழிகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு தபெறெ முன்ெர் 
மற்றும் துறண முதலறமச்செர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் தபெறெயின 
முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது. 

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

இனறைய நி்கழச்சி நிெலில இ்ம் 7–ல குறிப்பி்டப்படடுள்்ள 
உள் இ்ம்–1 எனபறத உள் இ்ம்–2 எ்வும், உள் இ்ம்–2 
எனபறத உள் இ்ம்–1 எ்வும் மனாற்றி எடுத்துகவ்கனாள்்ளப்வபறும்.

4. அறிவிபபு்கள
 (ஆ) தமிழநனாடு ்பனாது்கனாக்்கப்்பட்ட மெளனாண மண்டை 

மமம்்படுததுதல் ்ட்டமுனெடிவு, 2020 (ஆ.இ.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தபெறெககு ஓர் அறிவிப்பு. 
2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டல 
தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிறெ ஆய்வு வசெய்ய தமதகு ஆளுநர் 
அெர்்கள் தமது இறசெறெத் வதரிவித்துள்்ளனார்்கள். 
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10. அ்ரசினர் சடடமுனவடிவு்கள (ஆயவு தசயெல்)
 (அ) தமிழநனாடு ்பனாது்கனாக்்கப்்பட்ட மெளனாண மண்டை 

மமம்்படுததுதல் ்ட்டமுனெடிவு, 2020

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: அெசி்ர் செட்டமுனெடிவு்கள் 
(ஆய்வு வசெய்தல). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
தெ்ளனாண் மண்்டல தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிவு (செட்டமனைப் 
தபெறெ செட்டமுனெடிவு எண் 17/2020), மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டல தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிவு (செட்டமனைப் தபெறெ 
செட்டமுனெடிவு எண் 17/2020)@ ஆய்வுககு எடுத்துக வ்கனாள்்ளப்வபை 
தெண்டும்”

எ்க த்கனாருகிதைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்க்ளனால 
அறிமு்கப்படுத்தப்படடிருக்கககூடிய செட்டமுனெடிவு குறித்து 
திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்கத்தின செனார்பில சில ்கருத்து்கற்ள நனான 
இநத அறெயில எடுத்து றெக்க விரும்புகிதைன. பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
தெ்ளனாண் மண்்டலம் குறித்து மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் 
ஏற்வ்க்தெ 10–2–2020 அனறு மத்திய சுற்றுச்சூழல துறை அறமச்செர் 
அெர்்களுககு ்கடிதம் எழுதியிருககிைனார்்கள். அதனமீது மனாநில 
அெசு வபற்றிருக்கககூடிய பதில என்? ்கனாதெரி ஆற்றுப்படுற்க 
மண்்டலத்திலுள்்ள தெ்ளனாண் நிலங்கற்ளப் பனாது்கனாக்க வ்கனாண்டு 
ெெப்படடிருக்கககூடிய செட்டமுனெடிவு, ஏற்வ்க்தெ புதியதனா்க 
அறமக்கப்படடிருக்கககூடிய 341–ககும் தமற்பட்ட Hydro Carbon 

@ 20–2–2020 ஆம் நனாளிட்ட தமிழநனாடு சிைப்பு அெசிதழில 
வெளியி்டப்வபற்றுள்்ளது.
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திட்டங்களுககு மனாநில அெதசெ அனுமதி ெழஙகும் ெற்கயில இநதச் 
செட்டமு்ெடிவு அறமநதிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கககூடியதனா்க 
இருககிைது. இறத நனான குறிப்பிடடுச் வசெனாலெதற்குக ்கனாெணம் 
என்வெனைனால, செட்டமுனெடிவின பிரிவு 4 (1)–ல, அட்டெறண 
2–ல உள்்ள புதிய திட்டங்கள் மற்றும் புதிய வசெயலபனாடு்களுககு 
அனுமதி மறுக்கப்படடுள்்ளது. ஆ்னால, அடுத்துள்்ள பிரிவு 
4 (2)(a) பிரிவில ஏற்வ்க்தெ நற்டமுறையில உள்்ள திட்டங்கள் 
பனாதிக்கப்ப்டக கூ்டனாது எனறு கூைப்படடிருககிைது. அதுமடடுமினறி, 
பிரிவு 4 (2) (b)–னகீழ உட்கட்டறமப்பு திட்டங்க்ளனா் துறைமு்கம், 
pipelines, செனாறல, வதனாறலவதனா்டர்பு, எரிசெகதி, குடிநீர் ெழங்கல 
மற்றும் பயனபனாடு்களுக்கனா் other utilities திட்டங்கற்ள இநதச் 
செட்டம் ்கடடுப்படுத்தனாது எனறும் கூைப்படடிருககிைது. இதில 
other utilities எனபதனகீழ, வபடதெனால, Gas எலலனாம் ெெனாது 
எனபதற்கு என் உத்தெெனாதம்? செட்டமுனெடிவின தநனாக்கத்திற்கு 
எதிெனா்கதெ இரு பிரிவு்கற்ள இதில ஏன தசெர்த்திருககிறீர்்கள்? 
தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டல Authority 
அறமக்கப்படடிருககிைது. அதில அெசு நியமிககும் உறுப்பி்ர்்களுககு 
எலலனாம் 3 ெரு்டம் எனறு கூறிவிடடு, செட்டமனை மற்றும் 
பனாெனாளுமனை உறுப்பி்ர்்களுககு ஒரு ெரு்டம் மடடும் பதவிக்கனாலம் 
எ் ெறெயறுக்கப்படடிருப்பதற்கு என் ்கனாெணம்? இநத 
மண்்டலத்திலுள்்ள மக்க்ளனால ததர்நவதடுக்கப்பட்ட உள்்ளனாடசி 
அறமப்பு பிெதிநிதி்களுககு இநத Authority–ல ஏன பிெதிநிதித்துெம் 
ெழங்கப்ப்டவிலறல?

அதுமடடுமலல, பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டல 
மனாெட்ட படடியறலப் பனார்த்தனால அதில வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில 
இருக்கககூடிய திருச்சி, ்கரூர் மற்றும் அரியலூர் மனாெட்டங்கள் 
விடுபடடிருககினை்.

பிற்ப்கல 2–00

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தபெறெயின முன்னுமதியு்டன 
அறெயின அலுெல தநெம் நீடடிக்கப்படுகிைது.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: இதற்கு என் ்கனாெணம்? 
விெசெனாயி்களுற்டய பிெதிநிதி்கள் 3 தபர் நியமிக்கப்படுெனார்்கள் 
எனறு கூறியிருககினறீர்்கள். ஆ்னால, இெர்்கள் இநத தெ்ளனாண் 
மண்்டலத்திற்குள் இருககினைனார்்க்ளனா எனறும் கூைவிலறல. 
தெ்ளனாண் நிலங்கற்ள plot தபனாடடு விற்கினைனார்்கள். ஆ்க, 
தெ்ளனாண் நிலங்கற்ள real estate ஆ்க மனாற்ைக கூ்டனாது எனறு 

[திரு. மு.்க. ஸ்டனாலின]
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தற்ட விதிக்கவிலறல. அதற்கு என் ்கனாெணம்? எலலனாெற்றிற்கும் 
தமலனா்க, இநத Authority ஒரு பரிநதுறெ வசெய்யும் Authority ஆ்க 
இருககிைது. தன்னாடசி அதி்கனாெம் ஏதுமிலறல. இததமனாதிரி 
குெெனாத் மனாநிலத்தில 2001 ஆம் ஆண்டு ஒரு Gujarat Gas Regulatory 
Authority–ஐ அறமத்தனார்்கள். மத்திய அெசின படடியலிலுள்்ள ஒரு 
விஷயத்தில Authority அறமககும் அதி்கனாெம் மனாநில அெசுககு 
இலறல எனறு 5 நீதிபதி்கள் வ்கனாண்்ட உச்செ நீதிமனை அெசியல 
செனாசெ் அமர்வு கூறி, மனாநில அெசினுற்டய செட்டத்றத ெத்து 
வசெய்து தீர்ப்பளித்திருககினைது. அநதத் தீர்ப்றப மனாநில அெசு 
்கெ்த்தில வ்கனாண்டிருககினைதனா எனறு எ்ககுத் வதரியவிலறல. 
செட்ட ெலலுநர்்களு்டன ்கலநதுதபசி செட்டமுனெடிறெக வ்கனாண்டு 
ெருதெனாம் எனறு இதத அறெயில முதலறமச்செர் அெர்்கள் உறுதி 
தநதனார்்கள். ஆ்னால, இநத செட்டமுனெடிவில அப்படி இருப்பதனா்க 
எ்ககுத் வதரியவிலறல. நற்டமுறையில உள்்ள றஹடதெனா 
்கனார்பன திட்டங்கற்ள ெத்து வசெய்து உண்றமயிதலதய ஒரு 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலத்றத உருெனாககும் விதத்தில 
செட்டமுனெடிவு ெருெதுதனான சிைப்பனா்க இருநதி்ட முடியும். ஆ்கதெ, 
விெசெனாயி்களுககு முழு பனாது்கனாப்பு ெழங்கககூடிய ெற்கயில 
சிைப்பனா் பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டல தமம்படுத்துதல 
செட்டமுனெடிவு வ்கனாண்டுெெ ஏதுெனா்க இநத செட்டமுனெடிறெ 
Select Committee–ககு அனுப்ப தெண்டும் எனறு திெனாவி்ட 
முனத்ற்ைக ்கழ்கத்தின செனார்பில ெலியுறுத்தி, ெற்புறுத்தி த்கடடு 
அமர்கினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. ்கரி. இெனாமசெனாமி அெர்்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, இநதச் செட்டமுனெடிவில 4 (1), 4 (2) (b) இெற்றைப் 
வபனாறுத்தமடடில, புதிதனா்க ஏற்படுத்தககூடிய கிணறு்கள் 
தபனானைெற்றை எவெனாறு ற்கயனா்ள தெண்டும் எனபதற்கு நீங்கள் 
செரியனா் த்கெல்கற்ளச் வசெனாலலியிருககினறீர்்கள். ஆ்னால, இதற்கு 
முனபனா்க அறமக்கப்பட்ட றஹடதெனா ்கனார்பன தபனானை petroleum 
செம்பநதப்பட்ட கிணறு்கற்ள எப்படிக ற்கயனாள்ெது எனபறத இதில 
செரியனா்க வதரிவிக்கவிலறல. இறதப் பனார்ககும்தபனாது, அதற்கு தெறு 
அஙகீ்கனாெம் வ்கனாடுத்திருககினறீர்்கள் எனறு வதரிகிைது. பறழய 
கிணறு்கள் மற்றும் றஹடதெனா ்கனார்பன தபனானை petroleum 
செம்பநதப்பட்ட கிணறு்கற்ள அப்படிதய வசெயலபடுத்துெறதப்தபனால 

[திரு. மு.்க. ஸ்டனாலின]
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வசெனாலலியிருககினறீர்்கள். அப்படிவயனைனால அதற்கு அஙகீ்கனாெம் 
வ்கனாடுப்பறதப்தபனால உள்்ளது. இத்னால, இநதப் பிெச்சிற்றய 
நீங்கள் Select Committee–ககு அனுப்புங்கள். அதனமீதனா் 
விெனாதத்திற்குப் பினபு இதனமீது ஒரு முடிவெடுக்கலனாம். இது 
மி்கவும் முககியமனா் பிெச்சிற். எ்தெ, இதற் Select 
Committee–ககு அனுப்பி, விெனாதம் வசெய்து, அதற்குப் பிைகு ஒரு 
முடிவுககு ெெலனாம் எனை தெண்டுத்கனாற்ள ்கனாஙகிெஸ ்கடசியின 
செனார்பனா்கத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. த்க.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அெர்்கள்.

*திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, தமிழநனாடு மனாநிலத்தில ்கனாதெரி ஆற்றுப்படுற்க 
மண்்டலத்தில உள்்ள தெ்ளனாண் நிலங்கற்ளப் பனாது்கனாப்பதற்வ்க் 
செட்டமுனெடிவு இஙத்க றெக்கப்படடிருககினைது. இதனமீது 
பலதெறு விெெங்கற்ள எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்களும், 
்கனாஙகிெஸ ்கடசித் தறலெர் அெர்்களும் வசெனாலலியிருககினைனார்்கள். 
எ்தெ அநத ஐயப்பனாடு்கற்ளவயலலனாம் தபனாக்கககூடிய ெற்கயில 
இதற் Select Committee–ககு அனுப்ப தெண்டும் எ் இநதிய 
யூனியன முஸலிம் லீக ்கடசியின செனார்பனா்கக த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களின பதிலுறெ.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, விெசெனாயி்கள் தசெற்றில ்கனால றெத்தனாலதனான, 
நனாம் தசெனாற்றில ற்க றெக்க முடியும் எனபறத நனான ஏற்வ்க்தெ 
பல முறை எடுத்துறெத்துள்த்ளன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இெவு 
ப்கல பனாெனாமல, வெயில, மறழ ஆகியெற்றைப் வபனாருடபடுத்தனாமல 
இெத்தத்றத வியர்றெயனா்க மண்ணிதல சிநதி உறழககினை 
விெசெனாயப் வபருஙகுடி மக்களுககு எங்க்ளது அெசு பலதெறு 
திட்டங்கற்ளச் வசெயலபடுத்திகவ்கனாண்டிருககினைது. நனானும் ஒரு 
விெசெனாயி எனபதனால தெ்ளனாண் வபருமக்களின பிெச்சிற்்கற்ளயும் 
அெர்்களின ததறெ்கற்ளயும் உணர்நது ந்டெடிகற்க்கள் எடுத்ததன 
்கனாெணமனா்க மனாண்புமிகு அம்மனாறெத் வதனா்டர்நது மனாண்புமிகு 
அம்மனாவின அெசும் தெ்ளனாண் துறையில பலதெறு முத்திறெ்கற்ளப் 
பதித்து ெருகினைது. சுமனார் 28 இலடசெம் ஏக்கர் பெப்ப்ளவில 
33 இலடசெம் வமடரிக ்டன உணவு தனானிய உற்பத்தி வசெய்யும் 

[திரு. ்கரி. இெனாமசெனாமி]



466 அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு சசய்்தல்)

[2020 பிபர்வரி 20

்கனாதெரி வ்டல்டனா பகுதியனா்து, தமிழநனாடடின வநற்்க்ளஞசியமனா்க 
வி்ளஙகுகிைது. இப்பகுதி விெசெனாயி்கள் வெள்்ளம், ெைடசி மற்றும் 
புயல தபனானை இயற்ற்க செெனால்கற்ள அடிக்கடி எதிர்வ்கனாண்்டனாலும், 
விெசெனாய உற்பத்தியில வதனா்டர்நது ஈடுபடடு ெருகினை்ர். ்கனாதெரி 
வ்டல்டனா பகுதி ஆழதுற்ளக கிணறு மூலமும், கிணறு மூலமும் 
பனாசெ்ம் வசெய்யும் விெசெனாயப் பகுதியனா்க உள்்ளதனால, றஹடதெனா 
்கனார்பன திட்டங்க்ளனால நிலத்தடி நீருககு பனாதிப்பு ஏற்படுெததனாடு 
அஙகு ஏற்படுத்தப்படடிருககும் ஆழதுற்ளக கிணறு்களுககும் 
பனாதிப்பு ஏற்படுகிைது. 

பிற்ப்கல 2–05

விெசெனாய உற்பத்திககு முககிய பகுதியனா்க உள்்ள ்கனாதெரி 
வ்டல்டனா பகுதி, ்க்டல செனார்நத பகுதியனா்க உள்்ளதனால நிலத்தடி நீர் 
வெளிதயற்ைப்பட்டனால, ்க்டல நீர் உடபு்க ெனாய்ப்புள்்ளது. இத்னால 
வபரும் பனாதிப்பு ஏற்படும். ்கனாதெரி வ்டல்டனா பகுதி செதுப்பு நிலக 
்கனாடு்கள் அறமநதுள்்ள பகுதியனாகும். இவெற்க திட்டங்க்ளனால 
சு்னாமி தபனானை தபெழிவு்களுககு அெணனா்க வி்ளஙகுகினை செதுப்பு 
நிலக ்கனாடு்கள் பனாதிக்கப்படும். 

்கனாதெரி வ்டல்டனா பகுதியனா்து, வதனாலலியல மற்றும் 
்கலனாச்செனாெ பனாெம்பரியமிக்க மண்்டலமனாகும். றஹடதெனா ்கனார்பன 
திட்டங்க்ளனால ்கலனாச்செனாெ பனாெம்பரிய சின்ங்கள் தசெதமற்டயும் 
ஆபத்து உள்்ளது. இத்னால, இப்பகுதிறயப் பனாது்கனாக்க தெண்டியது 
அெசியமனாகிைது.

தமிழர்்களின உணர்தெனாடு இெண்்டைக ்கலநதுள்்ள 
பனாெம்பரியம் மிக்க ்கனாதெரி வ்டல்டனா பகுதியிற் தமலும் 
பலலனாயிெம் ஆண்டு்கள் பனாது்கனாத்தி்டவும், தெ்ளனாண் வதனாழிலுககு 
எவவித இற்டயூறும் எப்தபனாதும் ெநதுவி்டக கூ்டனாது 
எனபதற்்கனா்கவும், ஒரு ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க அறிவிப்பிற் 
9–2–2020 அனறு தறலெனாசெலில ந்டநத ்கனாலநற்டப் பூங்கனா 
நி்கழச்சியில தமிழநனாடடின வநற்்க்ளஞசியமனாம் ்கனாதெரி வ்டல்டனா 
பகுதி விெசெனாயி்களின நலற்க ்கருத்தில வ்கனாண்டும், தமிழநனாடடின 
உணவுப் பனாது்கனாப்பிற் உறுதிப்படுத்தி்டவும், ்கனாதெரி வ்டல்டனா 
மனாெட்டங்கள் மற்றும் சில வ்டல்டனா பகுதி்கள் “பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்க மனாற்ைப்படும்” எனை அறிவிப்றப நனான 
வெளியிடத்டன.

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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அததனாடு நிலலனாமல, 10–2–2020 அனதை, அதனாெது அறிவிப்பின 
மறுநனாத்ள இவெறிவிப்பு வதனா்டர்பனா்க இயற்ைப்படும் செட்டத்திற்கு 
முழு ஒத்துறழப்பு அளிக்க தெண்டி மத்திய அெசிற்கு ்கடிதம் 
ஒனறை எழுதித்ன. தமலும், மனாண்புமிகு மூத்த அறமச்செர் 
திரு. டி. வெயககுமனார் அெர்்களின தறலறமயில ஒரு குழு 
தநெடியனா்க புதுதிலலி வசெனறு அதற் செம்பநதப்பட்ட மத்திய 
அறமச்செரி்டம் ஒப்பற்டத்தது.

சில எதிர்க்கடசியி்ர் ்கனாழப்புணர்ச்சியின ்கனாெணமனா்க இநத 
அறிவிப்றப நற்டமுறைப்படுத்த முடியனாது. இது ந்டக்கனாது எ் பல 
்கருத்து்கற்ள ஊ்ட்கங்களில வெளியிடடு, மக்கற்ள திறசெ திருப்ப 
முயற்சித்த்ர். அெர்்களின எண்ணம் மக்களி்டம் ஈத்டைவிலறல. 
அதற்கு மனாைனா்க (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) அற்த்து விெசெனாய 
செங்கங்களும், தெ்ளனாண் வபருமக்களும் இநத அறிவிப்பிற் 
ெெதெற்று பனாெனாடடு்கற்ளத் வதரிவித்து ெருகினை்ர்.

்க்டநத 10–2–2020 தததியிட்ட ்கடிதத்திற்கு பதில எழுதியுள்்ள 
மனாண்புமிகு மத்திய சுற்றுச்சூழல, ெ்ம் மற்றும் பருெநிறல 
மனாற்ைங்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள், த்து 19–2–2020 தததியிட்ட 
்கடிதத்தில கீழக்கண்்டெனாறு வதரிவித்துள்்ளனார்:

“We would like to bring to your notice the fact that the 
current notification dated 16–1–2020 does not prevent the State 
Government from taking appropriate action in the matter. (Thumping 
of desks) Any project proponent will, in the present scheme of 
things, have to apply to State Environment Impact Assessment 
Authority which is an organ of the State Government and SEIAA 
will take a final call in the matter. Therefore, the final decision as 
to whether to allow any particular project in any particular region 
would continue to vest with the State Government” எனறு மனாநில 
அெசுககு ்கடிதம் அனுப்பியுள்்ளனார். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

தெ்ளனாண் வபருமக்களின நம்பிகற்கககுப் பனாத்திெமனா்க 
வி்ளஙகும் மனாண்புமிகு அம்மனாவின அெசு, தெ்ளனாண் வபருமக்களின 
ெனாழவில வபரிதும் அக்கறை வ்கனாண்டு, மி்கக குறுகிய ்கனாலத்திதலதய 
செட்ட ெலலுநர்்கற்ளக ்கலநதனாதலனாசித்து, தகுநத ெழிமுறை்கற்ள 
ஆெனாய்நது, இனறு, பனாது்கனாக்கப்பட்ட ்கனாதெரி வ்டல்டனா தெ்ளனாண் 
மண்்டலத்திற்்கனா் ஒரு தனிச் செட்டத்திற் செட்டமனைத்தில 
அறிமு்கம் வசெய்து, ெெலனாற்று செனாதற்றய நி்கழத்தியுள்்ளது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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தெ்ளனாண் வபருமக்களின நலற்க ்கருத்தில வ்கனாண்டு, 
மனாண்புமிகு அம்மனாவின அெசு எடுத்த சில முககிய ந்டெடிகற்க்கற்ள 
இஙத்க எடுத்துக கூை விரும்புகிதைன. 2016–2017–ல நிலவிய 
ெைடசியின பிடியிலிருநது விெசெனாயி்கற்ளக ்கனாக்க, நனான ஆடசிப் 
வபனாறுப்தபற்ைவு்டன, ெைடசி நிெனாெணமனா்க 2,247 த்கனாடி ரூபனாய் 
விெசெனாயி்களுககு ெழங்கப்பட்டது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

பிற்ப்கல 2–10

2011 ஆம் ஆண்டு முதல இதுெறெ சுமனார் 90 இலடசெம் 
விெசெனாயி்கள் பயனவபறும் ெற்கயில ரூ.48,000 த்கனாடி பயிர்க ்க்டன 
ெழங்கப்படடுள்்ளது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

பயிர்க ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ ்க்டநத மூனறு ஆண்டு்களில 
மடடும் இநதியனாவிதலதய ஒரு ெெலனாற்றுச் செனாதற்யனா்க 
விெசெனாயி்களுககு ரூ.7,618 த்கனாடி இழப்பீடடுத் வதனாற்கயனா்கப் 
வபற்றுத் தநத அெசு நம்முற்டய அெசு. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

மனா்னாெனாரி செனாகுபடிமூலம் அதி்க இலனாபம் ஈடடும் ெற்கயில, 
நீடித்த நிறலயனா் மனா்னாெனாரி இயக்கம் எனை திட்டத்தினமூலம் 
25 இலடசெம் ஏக்கர் பெப்பில பலதெறு நலத் திட்டங்கள் 
வசெயலபடுத்தப்படடு, 9,44,000 விெசெனாயி்கள் பய்ற்டநதுள்்ள்ர். 

முதலறமச்செரின உழெர் பனாது்கனாப்புத் திட்டத்தினகீழ 
விெசெனாயி்கள் மற்றும் அெர்தம் குழநறத்களின பலதெறு 
நிெனாெணங்களுக்கனா்க இதுெறெ ரூ.1,868 த்கனாடி மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அெசு ெழஙகியுள்்ளது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

அவமரிக்கன பற்டப்புழுவின தனாககுதலனால மக்கனாச்தசெனா்ளப் 
பயிர்்கள் பனாதிக்கப்பட்டதபனாது, அவவிெசெனாயி்களின த்கனாரிகற்கறய 
ஏற்று, அெர்்க்ளது இழப்பிற் ஈடு வசெய்ய ரூ.186.25 த்கனாடி 
நிெனாெணமனா்க பனாதிக்கப்பட்ட விெசெனாயி்களுககு மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களுற்டய அெசு ெழஙகியது. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) 

இவெனாண்டு பற்டப்புழுப் பூச்சியின தனாககுதறலக 
்கடடுப்படுத்த ரூ.47 த்கனாடிதய 66 இலடசெம் வசெலவில தமிழநனாடு 
அெதசெ பூச்சி மருநறதத் வதளிக்க ந்டெடிகற்க எடுத்து, 
விெசெனாயி்கற்ளக ்கனாப்பனாற்றிய அெசு மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அெசு. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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வதனற் விெசெனாயி்கள் அதி்க இலனாபம் ஈடடும் ெற்கயில 
வதன்ம்பனாற்ளயிலிருநது ‘நீெனா’ பனா்த்றத உற்பத்தி வசெய்ெதற்கு 
உரிய செட்டத் திருத்தத்றத தமற்வ்கனாண்டு விெசெனாயி்களின 
த்கனாரிகற்கறய நிறைதெற்றிய அெசு மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அெசு. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

பழங்கள் மற்றும் ்கனாய்்கறி்கள் பயிரிடும் விெசெனாயி்களின 
அறுெற்டககுப்பின இழப்பிற்க குறைக்க ரூ.585 த்கனாடி 
மதிப்பீடடில 18 மனாெட்டங்களில விநிதயனா்கத் வதனா்டர் 
தமலனாண்றமத் திட்டத்திற்ச் வசெயலபடுத்தி ெருகிைது. 

அதததபனால, தமிழநனாடடில 8 மனாெட்டங்களில ரூ.217 த்கனாடி 
மதிப்பில உணவுப் பூங்கனாக்கள் அறமக்க மத்திய அெசு அனுமதி 
ெழஙகியுள்்ளது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

்க்டநத 3 ஆண்டு்களில, 3.3 இலடசெம் எகத்டர் பெப்ப்ளவில 
நுண்ணீர்ப் பனாசெ்த் திட்டம் சுமனார் ரூ.1,480 த்கனாடி வசெலவில 
வசெயலபடுத்தப்படடுள்்ளது. 

தெ்ளனாண் இயநதிெங்கற்ளக குறைநத ெனா்டற்கயில விெசெனாயி்கள் 
வபை 1,665 இயநதிெ ெனா்டற்க றமயங்கள் கிெனாம மற்றும் ெட்டனாெ 
அ்ளவில ரூ.234 த்கனாடி மனானியத்தில அறமக்கப்படடுள்்ள். 

இதுெறெ 6 இலடசெம் சிறு, குறு விெசெனாயி்கற்ள ரூ.200 த்கனாடி 
வசெலவில கூடடுப் பண்றணயத் திட்டத்தினகீழ ஒருஙகிறணத்து 6 
ஆயிெம் குழுக்கள் அறமக்கப்படடுள்்ள்.

வ்டல்டனா பகுதி்களில பருெ மறழ வபனாய்த்த 2016, 2017 மற்றும் 
2018 ஆம் ஆண்டு்களில நிலத்தடி நீறெப் பயனபடுத்தி செனாகுபடி 
வசெய்ய சிைப்பு குறுறெத் வதனாகுப்புத் திட்டத்றதச் வசெயலபடுத்தியது.

ஏரி்கற்ளத் தூர்ெனாரி, பெனாமரித்து, நீரின வ்கனாள்்ள்ளறெ 
உயர்த்தியும், ்கனாதெரியில ்கற்டமற்ட ெறெ ெனாய்க்கனால்கற்ளத் 
தூர்ெனாரி, நீர்வ்கனாண்டு வசெனை ்கனாெணத்தனாலும், இநத ஆண்டில 
7 இலடசெம் ஏக்கர் கூடுதலனா்க தமிழநனாடடில தெ்ளனாண் பயிர் 
செனாகுபடி வசெய்யப்படடுள்்ளது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

வ்டல்டனா மனாெட்ட விெசெனாயி்கள் நீெனாதனாெம் வபறுெதற்கு 
வபனானனியின வசெலவி மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களும், 
வதனா்டர்நது மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசும் ந்டத்திய 
செட்டப் தபனாெனாட்டத்தின ்கனாெணமனா்க, மனாண்புமிகு உச்செ நீதிமனைத் 

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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தீர்ப்பினபடி, ்கனாதெரி தமலனாண்றம ஆறணயம் மற்றும் ்கனாதெரி நீர் 
முறைப்படுத்தும் குழு ஆகியறெ அறமக்கப்படடு, ்கனாதெரியில உள்்ள 
தமிழநனாடடின உரிறம நிறலநனாட்டப்படடுள்்ளது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) இறெ அற்த்றதயும் வசெய்தது மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின அெசுதனான எனபறத மகிழச்சியு்டன இநத தநெத்தில 
வதரிவிக்க விரும்புகினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

்கனாதெரியில நமககுள்்ள உரிறமறய நிறலநனாடடுெதற்்கனா்க 
அறமக்கப்பட்ட ்கனாதெரி நடுெர் மனைம், த்து இறுதி ஆறணறய 
5–2–2007 அனறு ெழஙகியது. மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் 
ந்டத்திய செட்டப் தபனாெனாட்டத்தின ்கனாெணமனா்க ்கனாதெரி நடுெர் 
மனை இறுதி ஆறணறய 19–2–2013 அனறு மத்திய அெசின 
அெசிதழில வெளியி்ட ந்டெடிகற்க எடுத்ததும் மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களுற்டய அெசுதனான. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின அெசு பெம்பிககு்ளம், 
முலறலப் வபரியனாறு தபனானை நதிநீர்ப் பிெச்சிற்்களில தமிழ்க 
விெசெனாயி்களின நலற்க ்கருத்திலவ்கனாண்டு, செட்டரீதியனா்க 
ந்டெடிகற்க்கள் மடடுமலலனாமல, பிை ந்டெடிகற்க்கற்ளயும் 
வதனா்டர்நது எடுத்து ெருகிைது. அதற்கு உதனாெணமனா்க தமற்்கண்்ட நதி 
நீர்ப் பிெச்சிற்்கள் செம்பநதமனா்க, மனாண்புமிகு த்கெ்ள முதலறமச்செர் 
அெர்்கற்ள நனாத் தநரில செநதித்து தபச்சுெனார்த்றத ந்டத்தித்ன. 
இநத முயற்சியனால பலதெறு ்கட்டங்களில தபச்சுெனார்த்றத 
தற்வபனாழுதும் வதனா்டர்நது நற்டவபற்று ெருகிைது. 

இவெனாறு பல திட்டங்கற்ளயும் இனனும் பலதெறு 
வதனா்டர் ந்டெடிகற்க்கற்ளயும் எடுத்த ்கனாெணத்தனால, தெ்ளனாண் 
வபருமக்களின ெருமனா்ம் வெகுெனா்க உயர்நது, கிெனாமப்புை 
வபனாரு்ளனாதனாெம் தமம்படடுள்்ளது எனபறத வபருமிதத்து்டன 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

தமிழர்்களின உரிறம்கற்ளக ்கனாப்பதில மனாண்புமிகு அம்மனா 
அெர்்களின அெசு எப்தபனாதும் உறுதியு்டன வசெயலபடும். 

எனற்யும், இநத அெறசெயும் வபனாறுத்தெறெ, பிைறெப் 
தபனால அெசியலுக்கனா்க உள்்ளத்தில ஒனறை றெத்துகவ்கனாண்டு, 
வெளியில ஒனறைப் தபசுபெர்்கள் அலல நனாங்கள். (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) விெசெனாயி்களின பிெச்சிற்்கள் என் எனபறதத் 
வதரிநதுவ்கனாண்டு, அெற்றுககு எவெனாறு தீர்வு ்கனாணலனாம் எனபறத 
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ஆெனாய்நது, முறையனா் ந்டெடிகற்க்கள்மூலம் பிெச்சிற்்களுககு 
நிெநதத் தீர்வு ்கண்டு ெருகிதைனாம். 

 பிற்ப்கல 2–15

உதனாெணத்திற்கு, பனாது்கனாக்கப்பட்ட ்கனாதெரி வ்டல்டனா 
தெ்ளனாண் மண்்டலத்திற்்கனா் அறிவிப்பிற் ்க்டநத 9 ஆம் 
தததியனறு நனான வெளியிடத்டன. அதற்குப் பிைகு, பத்தத 
நனாட்களில பல செட்ட ெலலுநர்்கற்ளக ்கலநதனாதலனாசித்து, 
அதற்்கனா் செட்டத்திற்க வ்கனாண்டுெநது, இநத அறெயில 
அறிமு்கப்படுத்தியுள்த்ளன. (தமறசெறயத் தடடும் பலத்த ஒலி) 
இவெனாைனா் எங்க்ளது ந்டெடிகற்க்கற்ள மக்கள் கூர்நது ்கெனித்து 
ெருகிைனார்்கள். எ்தெ, எப்தபனாதும் மக்கள் எங்களு்டத் 
இருப்பனார்்கள். தெ்ளனாண் வபருமக்கள் ஆெதலனாடு எதிர்பனார்ககும் 
இநதச் செட்டம் ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க செட்டம் எனபறத இநத 
தநெத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் தபசியதபனாது, 
பலதெறு செநதத்கங்கற்ள எழுப்பியிருககினைனார்்கள். 10 ஆம் தததி 
மனாண்புமிகு மத்திய அறமச்செர் அெர்்க்ளது ்கடிதத்தில என் 
த்கெறலத் வதரிவித்தனார்்கள் எனறு வதரிவிககும்படி த்கட்டனார்்கள். 
அதற் நனான எ்து பதிலில வதரிவித்திருககினதைன. 
அதததபனால 4 (2) (a)–னகீழ பறழய திட்டம் வதனா்டருமனா 
எனறு த்கடடிருககினைனார்்கள். அநதத் திட்டம் வதனா்டர்ெது 
குறித்து இஙத்க த்கள்வி எழுப்பியிருககினைனார்்கள். நனாங்கள் 
செட்ட ெலலுநர்்கற்ளக ்கலநதனாதலனாசித்ததபனாது, அறதக 
வ்கனாண்டுெநதனால பலதெறு செட்ட சிக்கல்கள் ஏற்படும் எனை 
்கருத்றதத் வதரிவித்த ்கனாெணத்தனால, முதலில இறத நிறைதெற்ை 
தெண்டும் எனபதற்்கனா்க, இநதச் செட்டமுனெடிறெ தனாக்கல 
வசெய்திருககினதைனாம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) அதததபனால, 
அதி்கனாெ அறமப்பு குறித்துச் வசெனாலலியிருககினைனார்்கள். அநத 
அதி்கனாெ அறமப்றபப் வபனாறுத்தெறெயில, 1 ெரு்டம், MLA, MP 
அெற்றில இ்டம் வபறுெனார்்கள் எனறு குறிப்பிடடிருககினறீர்்கள். 
ஆ்கதெ, செட்டமனை உறுப்பி்ர்்கத்ளனா அலலது நனா்டனாளுமனை 
உறுப்பி்ர்்கத்ளனா, ஏதனாெது ஒரு தெற்ளயில அெர்்கள் அநதப் 
பதவிறய இழநதனால, அறதத் வதனா்டெ முடியனாது. அதற்்கனா்கத்தனான 
1 ெரு்டம் எனறு குறிப்பிடடிருககினதைனாம். அெர்்கள் அநதப் 
பதவியில உறுப்பி்ெனா்க இ்டம்வபற்ைவு்டன, அெர்்கள் நீடித்தனால, 
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அது நீடடித்துக வ்கனாடுக்கப்படும் எனபறதயும், இநத தநெத்தில 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

அதததபனால, இநத வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில, திருச்சிெனாப்பள்ளி 
மற்றும் ்கரூர் ஆகிய மனாெட்டங்கள் விடுபட்டதனா்கத் வதரிவித்தனார்்கள். 
எண்வணய் அதி்கமனா்க இருககினை பகுதி்க்ளனா்க இருப்பதனால, 
ெயல்கள் நிறைநத பகுதியனா்க இருப்பதனால, பனாசெ்ம் நிறைநத 
பகுதி்கற்ளத்தனான இெற்றில எடுத்துகவ்கனாண்டிருககினதைனாம். 
திருச்சிெனாப்பள்ளி மற்றும் ்கரூர் ஆகிய மனாெட்டங்கள் 
வதனாழிற்செனாறல்கள் நிறைநத பகுதி்க்ளனா்க இருககினை். ஆற்கயனால, 
அெற்றை எடுத்துகவ்கனாள்்ள முடியவிலறல. இறெவயலலனாம் 
பனாதிப்பிற்குள்்ளனா்கவிலறல. ஆ்கதெதனான, இநதத் திட்டத்தில 
எடுத்துகவ்கனாள்்ள முடியவிலறல எனபறதயும், இநதச் 
செட்டமுனெடிவில நனான வ்கனாண்டுெெவிலறல எனபறதயும் இநத 
தநெத்தில வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

அதததபனால விெசெனாயி்கள் எநதப் பகுதி்களில 
இ்டம்வபற்றிருககினைனார்்கள் எனை த்கெறல இதில 
குறிப்பி்டவிலறலவயனறு வசெனான்னார்்கள். வ்டல்டனா 
மனாெட்டங்களிதல தஞசெனாவூர், நனா்கப்படடி்ம், திருெனாரூர் 
ஆகியறெதனான முழுறமயனா்க வ்டல்டனா மனாெட்டங்க்ளனா்க 
இருககினை மனாெட்டங்கள். ்க்டலூர் மனாெட்டத்தில ஒரு பகுதி, 
புதுகத்கனாடற்ட மனாெட்டத்தில ஒரு பகுதி. அநதப் பகுதி்கற்ள 
நனாங்கள் குறிப்பிடடிருககினதைனாம். இநத 3 மனாெட்டங்கள் 
முழுறமயனா்க வ்டல்டனா பகுதி்க்ளனா்க இருககினை ்கனாெணத்தி்னால, 
தஞசெனாவூர், நனா்கப்படடி்ம், திருெனாரூர் ஆகிய மனாெட்டங்களில 
இருககினை விெசெனாயப் பிெதிநிதி்கற்ள இநத அதி்கனாெ அறமப்பில 
உறுப்பி்ர்்க்ளனா்க இ்டம்வபைச் வசெய்தெனாம். (தமறசெறயத்  
தடடும் ஒலி) 

அதததபனால, real estate பற்றிக குறிப்பிடடிருககிைனார்்கள். 
ஆ்கதெ, இறெவயலலனாம் வ்டல்டனா பகுதியனா்க இருநதனாலும், 
அெர்்களுற்டய வசெனாநத நிலங்கற்ள விற்பற் வசெய்ய முடியும். 
ஏவ்னைனால, விெசெனாயி்கள், இெவு ப்கல பனாெனாமல இெத்தத்றத 
வியர்றெயனா்கச் சிநதி உறழககிைனார்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
ஆ்கதெ, அப்படிப்பட்ட விெசெனாயி்களுற்டய நிலத்றத விற்்கக கூ்டனாது 
எனறு நம்முற்டய செட்டத்திதல வ்கனாண்டுெநதனால, விெசெனாயி்கள் 
்கடுறமயனா்கப் பனாதிக்கப்படடுவிடுெனார்்கள் எனை அடிப்பற்டயிதல, 

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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அறதத் தவிர்த்திருககிதைனாம் எனபறத இநத தநெத்திதல குறிப்பி்ட 
விரும்புகினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

அதததபனால, இநத அறமப்பு, அதி்கனாெம் பற்டத்த அறமப்பு. 
இது தெ்ளனாண் துறையின மூலமனா்கக வ்கனாண்டுெெப்பட்ட 
செட்டம். அத்னால இநதச் செட்டத்திற்கு முழுறமயனா் அதி்கனாெம் 
இருககினைது எனை அடிப்பற்டயிதலதனான தெ்ளனாண் துறையின 
மூலமனா்க இநதச் செட்டத்றதக வ்கனாண்டு ெநதிருககினதைனாம் 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. இது பனாது்கனாப்பனா் செட்டம், 
யனாரும் அச்செப்ப்ட தெண்டியதிலறல. 

ஆ்கதெ, இநதச் செட்டமுனெடிறெ அற்த்து செட்டமனை 
உறுப்பி்ர்்களும் ஒரும்தனா்க நிறைதெற்றித் தெ தெண்டுவமனறு 
மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்கக 
த்கடடுகவ்கனாள்கினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, பனாது்கனாக்கப்பட்ட சிைப்பு தெ்ளனாண் மண்்டலம் 
எனபறத ம்ப்பூர்ெமனா்க திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்கம் 
ெெதெற்கிைது எனபதில எநத செநதத்கமும் ப்டதெண்டிய 
அெசியமிலறல. இது குறித்து நனாங்கள் தநற்று தபசியதபனாதுகூ்ட, 
பனாெனாளுமனைத்தில எங்கள் உறுப்பி்ர்்கள் மத்திய அெசி்டம் 
ெலியுறுத்தவும், பனாெனாளுமனைத்தில இது குறித்து எடுத்துப் தபசெவும் 
தயனாெனா்க இருககிைனார்்கள். எநத தநெத்திலும் தயனாெனா்க இருப்பனார்்கள் 
எனறு தநற்று உறுதிவமனாழி தநதிருககிதைன. இதில எநத மனாற்ைமும் 
கிற்டயனாது. ஆ்க இருக்கககூடிய பிெச்சிற்்கற்ளவயலலனாம்தனான 
நனான சுடடிக்கனாடடியிருககிதைன. மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களும் சில வி்ளக்கங்கற்ளத் தநதிருககிைனார்்கள். இருநதனாலும், 
இதற் Select Committee–ககு அனுப்பி றெத்து, அதனமூலம் 
விெனாதிக்கப்படடு, அஙகு எழுப்பப்ப்டககூடிய செநதத்கங்களுககுத் 
தீர்வு ்கண்்டனாலதனான, இது முழு அ்ளவிற்கு வெற்றி வபறும் 
எனறு நனாங்கள் ்கருதுகிதைனாம். எ்தெ, மீண்டும் நனான அெறசெ 
குறிப்பனா்க மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கற்ள ெலியுறுத்திக 
த்கட்க விரும்புெது, இறத Select Committee–ககு அனுப்பி றெக்க 
தெண்டுவமனறு மீண்டும் நனான த்கட்க விரும்புகிதைன. 

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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பிற்ப்கல 2–20

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்களும், மனாண்புமிகு செடமனை ்கனாஙகிெஸ ்கடசித் தறலெர் 
அெர்்களும் இநத செட்டமுனெடிவிதல சில செநதத்கங்கற்ளக 
த்கட்டனார்்கள். அடிப்பற்டயிதல, இநதச் செட்டத்றத இயற்றுெதற்கு 
மனாநில அெசிற்கு அதி்கனாெம் இருககிைதனா எனறு த்கட்டனார்்கள். 
மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்களும் Gas Authority 
எனறு குெெனாத்திதல ஒரு செட்டம் இயற்ைப்பட்டறதப் பற்றி 
குறிப்பிடடு இஙத்க தபசி்னார்்கள். Gas எனபது மத்திய 
படடியலில ெருெதனால அது நீதிமனைத்தனால வசெலலனாது எனறு 
வசெனாலலப்பட்டது. ஆ்னால, இஙத்க விெசெனாயம் எனபது இநதிய 
அெசெறமப்பின 7 ஆெது அட்டெறணயிதல State list second, 
முதல list, Union list இெண்்டனாெது State list (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி). இெண்்டனாெது படடியலிதல, 14–ெதில Agriculture–விெசெனாயம், 
விெசெனாயம் செனார்நத ்கலவி, பூச்சிகவ்கனாலலி இறெ அற்த்தும் 
முழுக்க, முழுக்க மனாநிலத்தின அதி்கனாெத்திற்குடபட்டறெ எனபது 
வதள்்ளத்வதளிெனா்கச் வசெனாலலப்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) ஆ்கதெ, நனாம் இயற்றியிருககினை செட்டத்தின வபயறெப் 
பனார்த்தனாதல உங்களுககுத் வதரியும். Protected Agricultural 
Development Zone. அத்னாலதனான நனாங்கள் வதளிெனா்க செட்ட 
ெலலுநர்்களு்டன ்கலநது தபசும்தபனாது, environmental எனறு 
தசெர்க்கவிலறல. இநதச் செட்டம் வ்கனாண்டு ெநததன தநனாக்கம்—
நம் அற்ெருற்டய தநனாக்கதம, அஙத்க, குறிப்பனா்க, Hydrocarbon 
தபனானை, விெசெனாயத்றதப் பனாதிக்கககூடிய திட்டங்கள் ெெக 
கூ்டனாது எனபதுதனான. ஆ்னால, அறத தநெடியனா்க நனாம் இநதச் 
செட்டத்திதல தசெர்த்ததனாம் எனைனால, அது மத்திய அெசெனாங்கத்தின 
செட்டத்ததனாடு நனாம் தமனாதுகினை ஒரு நிறல ெரும். ஆ்கதெதனான, 
அதிதல environment எனபறததயனா, industries எனபறததயனா 
எறதயும் தசெர்க்கனாமல முழுக்க, முழுக்க வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில 
தற்தபனாதிருககினை விெசெனாய நிலங்கற்ள, விெசெனாயத்திற்்கனா்க 
பனாது்கனாக்கப்ப்ட தெண்டும், அது தமம்படுத்தப்ப்ட தெண்டும், 
விெசெனாயத்திற்குத் ததறெயனா் அற்த்து உதவி்கற்ளயும், 
பயிற்சி்கற்ளயும் வசெய்ய தெண்டும் எனை தநனாக்கத்ததனாடு இநத 



 475அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு சசய்்தல்)

2020 பிபர்வரி 20]

தநனாக்கக ்கனாெணங்கள் வதளிெனா்கக வ்கனாடுக்கப்படடிருககினை். 
ஆ்கதெ, இநதச் செட்டத்றத இயற்றுெதற்கு முழுக்க, முழுக்க மனாநில 
அெசெனாங்கத்திற்கு முழு அதி்கனாெம் இருககினைது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) அதிதல நீங்கள் எநதவித செநதத்கமும் ப்ட 
தெண்்டனாவமனபறதயும், அச்செப்ப்ட தெண்்டனாம் எனபறதயும் 
உங்களுககு வதளிவுபடுத்த விரும்புகிதைன. 

இெண்்டனாெது, மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் அெர்்கள் 
கூறி்னார்்கள், 341 எண்வணய்க கிணறு்கள் இருககினை். அது 
விடுபடடுவிட்டதனா எனறு த்கட்டனார்்கள். 341 எண்வணய்க கிணறு்கள் 
இருப்பது உண்றம. அறெ ongoing projects—மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர்்கள் ஒரு விஷயத்றதத் வதளிெனா்கப் புரிநதுவ்கனாள்்ள 
தெண்டும். Hydrocarbon எனபது தெறு, Petroleum எண்வணய்க 
கிணறு எனபது தெறு. எண்வணய்க கிணறு எனபது இனறு, தநற்று 
ெநதது இலறல. 1958 ஆம் ெரு்டத்தில, முதன முதலனா்க ்கனாதெரி 
வ்டல்டனா பகுதியில எண்வணய்க கிணறு பகுதியில ஆய்வு்கள் 
வதனா்டங்கப்பட்ட். அதற்குப் பிைகு முதன முதலனா்க 1985 ஆம் 
ஆண்டு நரிமணம் பக்கத்திதல எண்வணய்க கிணற்றில எண்வணய் 
உற்பத்தி வசெய்யப்பட்டது. அனறிலிருநது இனறுெறெ அஙத்க 
எண்வணய்க கிணற்றில எண்வணய் உற்பத்தி வசெய்யப்படடு 
ெருகிைது. அஙகிருககினை இயற்ற்க எரிெனாயு எடுக்கப்படடு 
ெருகிைது எனபது உண்றம. Petroleum பற்றிதயனா, gas பற்றிதயனா 
அது மூ்டப்ப்ட தெண்டும், அது இஙத்க இருக்கக கூ்டனாது, 
அத்னால விெசெனாயம் பனாதிக்கப்படுகிைது எனறு இதுெறெயிலும் 
எநதவிதமனா் ஒரு சிறிய தபனாெனாட்டம்கூ்ட நற்டவபற்ைதத 
இலறல. அறதப் பற்றி எவவித ஆடதசெபறணயும் யனாருககும் 
இலறல. இனறைய தததிெறெ, Petroleum Exploration Licence 
and Mining Licences, 31 licences வ்கனாடுக்கப்படடிருககினை். 
அநத 31 licences–ல 16 licence உங்களுற்டய ஆடசிக ்கனாலத்தில 
வ்கனாடுக்கப்பட்ட், 15 licences அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட 
முனத்ற்ைக ்கழ்க ஆடசிக ்கனாலத்தில வ்கனாடுக்கப்பட்ட். அநத 
31–ல 16 இப்தபனாது வசெயலபனாடடில இருககிைது. 14–ககு மீண்டும் 
licence renewal–க்கனா்க விண்ணப்பம் வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். 
ஆ்கதெ, 31 எனபது ஏற்வ்க்தெ வதனா்டங்கப்படடு, 40 ஆண்டு 
்கனாலமனா்க உற்பத்தி வசெய்து வசெயலபனாடடில இருப்பறெ. 
மனாண்புமிகு ்கனாஙகிெஸ உறுப்பி்ர் வசெனாலெதுதபனால அதற்கும் 
Hydrocarbon–ககும் எநதவித செம்பநதமும் இலறல எனபறதத் 
வதளிெனா்கச் வசெனாலகிதைன. தமிழநனாடடில Hydrocarbon திட்டத்திற்கு 
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அனுமதி வ்கனாடுக்கப்பட்டது இெண்டு நிறுெ்ங்களுககுத்தனான. 
ஒனறு, 2011 ஆம் ஆண்டில Great Eastern Energy Corporation 
எனை நிறுெ்த்திற்கு நனானகு ஆண்டு ்கனாலத்திற்கு Hydrocarbon–ஐ 
ஆய்வு வசெய்ெதற்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிைகு 
மக்கள் குறைதீர்ப்பிதல மக்களுற்டய எதிர்ப்றப மத்திய அெசிற்குத் 
வதரிவித்த பிைகு மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் முதலறமச்செெனா்க 
இருநத ்கனாலக்கட்டத்திதல அதற்கு ஓர் உயர்மட்டக குழுறெ 
அறமத்தது. அநத உயர்மட்டக குழுவின பரிநதுறெ்களினபடி 
அனதை அநத உரிமத்றத இெத்து வசெய்து, இனி தமிழ்கத்திதல 
Hydrocarbon திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்ப்டனாது, மத்திய 
அெசெனாங்கம் அப்படி அனுமதி அளிககும்தபனாது, மனாநில அெசின 
்கருத்றதக த்கட்க தெண்டும் எனறு வசெனாலலி, அனறைகத்க 
வதளிெனா்க ஓர் உத்தெறெப் தபனாட்டனார்்கள்.

பிற்ப்கல 2–25

ஆ்னால, அதற்குப் பிைகு 2014–தல வநடுெனாசெலில ஒரு 
Hydrocarbon திட்டத்திற்கு மத்திய அெசெனாங்கம் அனுமதி அளித்தது. 
உற்பத்திககு அலல, ஆய்வு வசெய்ெதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. 
ஆ்னால, அதற்கு அனுமதி அளித்தனார்்கத்ள தவிெ இனறுெறெ மனாநில 
அெசெனாங்கம் அதற்கு எநதவிதமனா் உத்தெறெயும், அனுமதிறயயும் 
வ்கனாடுக்கவிலறல. இதில இெண்டு விஷயங்கள் இருககினை். 
Petroleum and Natural Gas Act, 1956 செட்டத்தினபடி, offshore–ல 
்க்டலில திட்டத்றதத் வதனா்டஙகுெதற்கு Rule 5 (1) clause (i)–னபடி 
மத்திய அெசெனாங்கத்தினுற்டய அனுமதிறயப் வபை தெண்டும். 
மனாநில அெசெனாங்கத்தினுற்டய அனுமதிறயப் வபை தெண்டிய 
அெசியம் இலறல. ஆ்னால, நிலப் பகுதியிதல, Onshore, அெர்்கள் 
எநதத் திட்டத்றதச் வசெயலபடுத்த தெண்டியிருநதனாலும், அநதச் 
செட்டத்தின விதி 5 (1) (2)–னபடி, மனாநில அெசினுற்டய அனுமதிறய 
்கண்டிப்பனா்கப் வபற்தை ஆ்க தெண்டுவமனறு அநத மத்திய 
செட்டத்திதல வதளிெனா்கச் வசெனாலலப்படடிருககிைது. ஆ்கதெ, மத்திய 
அெசெனாங்கம் எவெ்ளவு உரிறம்கள் வ்கனாடுத்தனாலும் செரி, எவெ்ளவு 
ஆய்வு்கள் வசெய்யுங்கள் எனறு வசெனான்னாலும் செரி, ்கற்டசியனா்க 
அெர்்கள் உற்பத்தி வசெய்ய தெண்டுவமனைனால, ஆய்வு வசெய்ய 
தெண்டுவமனைனால, தமிழ்கத்தினுற்டய உரிறமறய, உத்தெறெப் 
வபற்ைனாலதனான அெர்்கள் இஙத்க ்கனாறல றெக்க முடியும். அறதமீறி 
அெர்்க்ளனால எறதயும் வசெய்ய முடியனாது. 
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நீங்கள் மற்வைனாரு செநதத்கத்றதக த்கடடீர்்கள். இப்தபனாது 
மத்திய அெசெனாங்கத்றதப் பற்றி இவெ்ளவு வசெனாலகிறீர்்கத்ள, மத்திய 
அெசெனாங்கம் 6 திட்டங்கற்ளக வ்கனாடுத்திருககிைது. இெண்டு, 
தெதனாநதனா நிறுெ்த்திற்குக வ்கனாடுத்திருககிைது, நனானகு, O.N.G.C. 
நிறுெ்த்திற்குக வ்கனாடுத்திருககிைது எனைனால, அநத 6–ஐயும் 
அெர்்கள் வ்கனாடுத்திருககிைனார்்கள். மத்திய அெசெனாங்கத்தினுற்டய 
புதிய Open Acreage Petroleum Policy-னபடி இநதியனாவில 
Hydrocarbon, வபடதெனாலியம், இநத தனாதுப்வபனாருட்கள் 
எஙவ்கலலனாம் இருககினை்தெனா, அெற்றைவயலலனாம் ்கண்்டறிநது, 
அெர்்கள் website–ல upload வசெய்துவிடுகிைனார்்கள். அநத upload 
பிெ்கனாெம் அெர்்கள் ஏலம் விடுகிைனார்்கள். அநத ஏலத்தில ்கலநது 
வ்கனாண்டு ஏலத்றத எடுப்பெர்்களுககு நீங்கள் வசெய்யலனாம் எனறு 
ஒரு வபனாதுெனா் உத்தெறெக வ்கனாடுககிைனார்்கள். ஆ்னால, அெர்்கள் 
அப்படிப் வபற்ைனாலும், இஙத்க இநத விதி 5 (1) (2)–னபடி மனாநில 
அெசெனாங்கத்தினுற்டய உரிறமறயப் வபற்ை பிைகுதனான ஆய்றெதய 
வசெய்ய முடியும். ஆ்கதெ, இநதப் தபச்சிற்த்க இ்டமிலறல. 
ஆ்னால, இறத எலலனாம் உள்்ள்டககிதனான, அவெப்தபனாது 
இநதப் பிெச்சிற்்கள் ெநது வ்கனாண்டிருககினை். இத்தற் 
ஆண்டுக்கனாலம் விெசெனாயி்களுற்டய த்கனாரிகற்க்கற்ள, யனாெனாலும் 
நிறைதெற்ை முடியனாத, மி்கப் வபரிய ஒரு விஷயத்றத, மி்கப் வபரிய 
ஒரு செனாதற்றய, நமது தமிழ்கத்தின மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள் இப்தபனாது வசெய்து்கனாடடியிருககிைனார். (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) யனாெனாலும் வசெய்ய முடியனாத ஒரு செனாதற்யனா்க, 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலம் எனறு இனறைககு 
வ்கனாடுக்கப்படடிருககிைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

முதலிதல நனான வதளிவுப்படுத்த விரும்புெது, ஒரு செட்டம் 
நமககுத் ததறெ. இதுெறெயில நமகவ்கனறு ஒரு செட்டதம 
இலறல. ஒரு செட்டமும் நமககு இலறல. விெசெனாய நிலத்றதப் 
பனாது்கனாப்பதற்வ்கனறு ஒரு செட்டதம இலறல. இப்தபனாது நமகவ்கனறு 
ஒரு செட்டம் ெநதுள்்ளது. ஒரு செட்டத்றத இயற்றிவிடத்டனாம். ஒரு 
செட்டத்றத இயற்றும்தபனாது, அதில சிறு, சிறு குறை்கள் இருக்கலனாம். 
ஆ்னால, அறத அமலபடுத்திய பிைகு, அதில ஏதனாெது குறை்கள் 
இருநதனால, அநதக குறை்கற்ள எப்தபனாது தெண்டுமனா்னாலும், 
எநத நிறலயிலும், எநதச் சூழநிறலயிலும் அநதச் செட்டத்தில 
திருத்தம் வசெய்துவ்கனாள்்ளலனாம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ஆ்னால, 
அடிப்பற்டயில நமககு ஒரு செட்டம் ததறெ. மனாண்புமிகு தமிழ்க 
முதலறமச்செர் அெர்்கள் அநதச் செட்டத்றத நிறைதெற்றி, இனறைககு 
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மி்கப் வபரிய செரித்திெத்றத உருெனாககியிருககிைனார்்கள். (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

அதுமடடுமலல, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ரின இனவ்னாரு 
அச்செத்றதப் தபனாககுெதற்கும் நனாங்கள் ்க்டறமப்படடிருககிதைனாம். 
இநதச் செட்டம் மடடுமலல. மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்களும் வசெனான்னார்்கள். படடியல 4–தல prohibited, 
section–4–ல வசெனானனீர்்கள். Ongoing projects, infrastructures 
எனறு வசெனானனீர்்கள். Infrastructures–ல harbour, pipelines 
எனறு வசெனாலலியிருககிறீர்்கள். Other activities எனறு 
வசெனாலலியிருககிறீர்்கள். அதில தமதல வ்கனாடுத்திருககிதைனாம். 
Infrastructures தனான, உட்கட்டறமப்புககு மடடும்தனான. Other 
activities, infrastructures தனான. ஆ்னால, தற்ட வசெய்யப்பட்ட 
வதனாழிற்செனாறல்கள் எனபது குறித்து இநதச் செட்டமுனெடிவில, 
ஒரு படடியலில வ்கனாடுத்திருககிதைனாம். Schedule–2 எனறு 
ஒனறைக வ்கனாடுத்திருககிதைனாம். அநத Schedule–2–ல எநவதநதத் 
வதனாழில்கற்ளச் வசெய்யக கூ்டனாது எனபறதத் வதளிெனா்க நனாங்கள் 
வசெனாலலியிருககிதைனாம். அதில Hydrocarbon திட்டம் ெநதிருககிைது. 
(குறுககீடு்கள்) இருங்கள் நனான வசெனாலகிதைன. இவெ்ளவு வதரிநத நனான 
இறதச் வசெனாலல மனாடத்ட்னா! வ்கனாஞசெம் இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
இெண்்டனாெது schedule–லில எநவதநதத் வதனாழில்கற்ள இநத 
தெ்ளனாண் மண்்டலத்தில வசெய்யக கூ்டனாது எனை ஒரு படடியறலக 
வ்கனாடுத்திருககிதைனாம். (1) Zinc smelter (2) Iron ore process plant, 
integrated steel plant and sponge iron plant (3) Copper smelter 
(4) Aluminium smelter (5) Bone meal, processing of animal horn, 
hoofs and other body parts (6) Tannery அடுத்து (7) இதுதனான 
வெனாம்ப முககியம். அற்த்து உறுப்பி்ர்்களுககும் இருககிை 
செநதத்கம், other activities, நனாற்ள வ்கனாடுத்தனால என் எனறு 
த்கடடீர்்கத்ள! வதளிெனா்க இஙத்க குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. Point 
no 7. Exploration–ஆய்வு வசெய்ெது, drilling and extraction of oil 
and natural gas including coal–bed methane, shale gas and 
other similar hydrocarbons and ship breaking industry எனறு 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) செட்டமுனெடிவிதல வதளிெனா்கக 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. (குறுககீடு)

பிற்ப்கல 2–30

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தங்கம் வதன்ெசு, ஒரு நிமி்டம் இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 

[திரு. சி.வி. செண்மு்கம்]
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மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் தபசி முடிக்கடடும். (குறுககீடு்கள்) 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் திரு. தங்கம் வதன்ெசு ஒரு நிமி்டம் 
இருங்கள். உங்கள் ்கடசி செனார்பனா்க மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தறலெர் 
அெர்்கள் தபசியிருககிைனார். (குறுககீடு்கள்) இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
இலறலயிலறல. நனான உங்களுககு ெனாய்ப்பு வ்கனாடுக்கனாமல 
இலறலதய! (குறுககீடு்கள்) எலதலனாரும் தபசெ தெண்டுவமனைனால 
எப்படி ெனாய்ப்புக வ்கனாடுக்க முடியும்? (குறுககீடு்கள்) மனாண்புமிகு 
உறுப்பி்ர் திரு. தங்கம் வதன்ெசு, என்வெனறு வசெனாலலுங்கள். 

திரு. ெங்கம் தெனன்ரசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, ஒதெ ஒரு clarification மடடும்தனான த்கட்கப்தபனாகிதைன. 
தெறு ஒனறுமிலறல. மனாண்புமிகு செட்டத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் Second Schedule–ல உள்்ளெற்றைப்பற்றிவயலலனாம் 
இஙத்க எடுத்துக கூறி்னார். அதில குறிப்பி்டப்பட்டெற்றுகவ்கலலனாம் 
அனுமதிக்க மனாடத்டனாம் எனறு இஙத்க வதரிவித்தனார். மனாண்புமிகு 
அறமச்செர் அெர்்கள் தபசும்தபனாது றஹடதெனா ்கனார்பன எனபது 
தெறு எனறு வதளிெனா்கச் வசெனான்னார். Petroleum, oil and gas 
இெற்றிலுள்்ளெற்றை differentiate வசெய்து தபசி்னார். Second 
Schedule–லில வ்கனாடுக்கப்படடுள்்ள list of industries–ககு 
அனுமதி தெப்ப்டனாது எனறு வசெனாலலியிருககிறீர்்கள். Whereas, 
நனான என் த்கடகிதைன எனைனால, oil and gas–ல இருக்கககூடிய 
derivatives இருககிைதத petrochemical அது மி்க முககியமனா் 
ஒனறு. ெருங்கனாலங்களில ஏததனா ஒரு multi–national company–தயனா 
அலலது இநதியனாவில இருக்கககூடிய Reliance தபனானை ஒரு giant–ஓ, 
நனான அநத மண்்டலத்தில petrochemical complex வ்கனாண்டு 
ெருகிதைன அலலது Chemical factory வ்கனாண்டு ெருகிதைன 
அலலது Pharmaceutical industry வ்கனாண்டு ெருகிதைன எனறு 
வசெனான்னால (குறுககீடு) நனான அநத இ்டத்திற்குத்தனான ெருகிதைன. 
அநத இ்டத்தில தெறுபலவிதமனா் industries ெருகினை் எனறு 
வசெனான்னால, நீங்கள் tanneries–்னால pollution ெருகிைது எனறு 
வசெனாலகிறீர்்கள், ஆ்னால, இஙத்க வ்கனாடுக்கப்படடிருககினை 
பலதெறு industries–ஐவி்ட மி்க அதி்கமனா் அ்ளவு pollution–ஐ 
உருெனாக்கககூடிய, தெ்ளனாண் மண்்டலத்றத பனாதிக்கககூடிய 
petrochemical, fertilisers அதுதபனால தெறுபல chemical industries 
அஙத்க ெருெறத இநதச் செட்டம் எநத ெற்கயில தடுக்கவிருககிைது 
எனபறத மனாண்புமிகு அறமச்செர் அெர்்கள் வி்ளக்க தெண்டும். 
ஏவ்னைனால, அதுபற்றி இஙத்க குறிப்பி்டப்ப்டவிலறல. 

[தபெறெத் தறலெர்]
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககு 
ஒனறை மீண்டும் நனான வதளிவுப்படுத்த விரும்புகிதைன. Second 
Schedule–ல வ்கனாடுக்கப்படடுள்்ள 7–ெது point–ஐ மீண்டும் ஒரு 
முறை பனாருங்கள். Exploration, drilling and extraction of oil and 
natural gas, ongoing new projects எனறு இருககிைது. New 
projects–ககுத்தனான. Existing project–ககு அனுமதியிலறலவயனறு 
நனாங்கள் ஏற்வ்க்தெ வதரிவித்துவிடத்டனாம். (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தங்கம் வதன்ெசு அெர்்கள். 

திரு. ெங்கம் தெனன்ரசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, Drilling and Extraction of oil and gas exploration எனறு 
தபனாடுகிறீர்்கள், புதிதனா்க ெருெறதப் பற்றி நீங்கள் வசெனாலகிறீர்்கள்.  

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: புதிதனா்க அனுமதி 
ெழஙகுதெனாம் எனறு நனாங்கள் வசெனாலலவிலறல. புதிதனா்கதெ 
இலறல எனறுதனான நனாங்கள் வசெனாலகிதைனாம். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தங்கம் வதன்ெசு அெர்்கள். 

திரு. ெங்கம் தெனன்ரசு: அதற்வ்கலலனாம் அனுமதி வ்கனாடுக்க 
மனாடத்டனாம் எனறு வசெனாலகிறீர்்கள். நீங்கள் குறிப்பிட்ட 
point–ஐத்தனான நனானும் வசெனாலகிதைன. நனான என் த்கடகிதைன 
எனைனால, ஒருெர் புதியதனா்க Reliance–ஓ அலலது தெறு ஏதனாெது 
company–ஓ petrochemical complex–ஐக வ்கனாண்டு ெருகிைது 
எனறு வசெனான்னால, இநதச் செட்டம் அறதத் தடுக்கனாது எனறுதனான 
நனான வசெனாலகிதைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.
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ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, அறதப்பற்றி நனான வசெனாலகிதைன. முதலில 
தபசிய வபனாருள் குறித்துப் தபசி முடித்துவிடுகிதைன. உங்களுற்டய 
செநதத்கம், மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்களுற்டய முககியமனா் த்கனாரிகற்க 
அஙத்க றஹடதெனா ்கனார்பன திட்டம் வசெயலபடுத்தப்ப்டக 
கூ்டனாது எனபதுதனான. வ்டல்டனா மனாெட்டம் எனபதில அரியலூர் 
மற்றும் திருச்சிெனாப்பள்ளி. ்கரூர் ஏன தசெர்க்கப்ப்டவிலறல 
எனறுகூ்ட இஙத்க த்கட்டனார்்கள். றஹடதெனா ்கனார்பன திட்டம் 
வசெயலபடுத்தப்படுெதனால முககியமனா்கப் பனாதிக்கப்படுெது ்க்டதலனாெ 
மனாெட்டங்கள்தனான. ஏற்வ்க்தெ, இனனும் 40, 50 ஆண்டு்களில 
்க்டல நீர்மட்டம் உயர்நது வ்டல்டனா மனாெட்டங்களிலுள்்ள 
நிலங்கள் மூழகுெதற்கு ெனாய்ப்பு இருககிைது எனறு ஓர் 
ஆய்ெறிகற்கயில வசெனாலலப்படடிருககிைது. தமலும், றஹடதெனா 
்கனார்பன தபனானை திட்டங்கற்ள அஙத்க வசெயலபடுத்தி்னால 
்க்டலநீெனா்து இனனும் அதி்க்ளவில பனாதிப்றப ஏற்படுத்தும் எனை 
்கனாெணங்களி்னாலதனான, ்க்டதலனாெ மனாெட்டங்கற்ளவயனாடடியுள்்ள 
இநத வ்டல்டனா மனாெட்டங்கற்ள இதில தசெர்த்திருககிதைனாம். 
அரியலூர், ்கரூர் மனாெட்டங்களில விெசெனாயம் எநத்ளவிற்கு 
முககியதமனா அநத அ்ளவிற்கு விெசெனாயத்றதவி்ட வதனாழில்களும் 
முககியம். அரியலூரில Cement factory இருககிைது. முழுெதுமனா்க 
்கனிமங்கள் நிறைநத மனாெட்டம் அது. அரியலூர் மனாெட்டம் 
்கனிமங்கள் நிறைநத மனாெட்டம். வதனாழிற்செனாறல்கள் நிறைநத 
மனாெட்டம். ்கரூர் மனாெட்டத்தில அநநியச் வசெலனாெணிறய 
ஈடடித் தருகினை வதனாழிற்செனாறல்கள் அதி்க்ளவில இருககினை். 
நம்முற்டய தமிழ்கம் எனபது விெசெனாயம் செம்பநதப்பட்ட மனாநிலம் 
மடடுமலல, இநதியனாவிதலதய இெண்்டனாெது வபனாரு்ளனாதனாெ 
மண்்டலம். மஹனாெனாஷடிெனா மனாநிலத்திற்குப் பிைகு தமிழ்கம்தனான 
இெண்்டனாெது வபனாரு்ளனாதனாெ மனாநிலமனா்க இருககிைது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) விெசெனாயம் நமககு ஒரு ்கண் எனைனால, மற்வைனாரு 
்கண் வதனாழிற்செனாறல்கள். வதனாழிற்செனாறல்கள் முனத்றி்னாலதனான 
இற்ளஞர்்களுககு தெறலெனாய்ப்பு அளிக்க முடியும். ஏவ்னைனால, 
இநதியனாவிதலதய அதி்க்ளவில படித்த மனாணெர்்கள் மற்றும் 
இற்ளஞர்்கள் இருககினை மனாநிலம் தமிழ்கம்தனான. இற்ளஞர்்களுககு 
தெறலெனாய்ப்பு தெண்டுவமனைனால வதனாழிற்செனாறல்களுககும் நனாம் 
முககியத்துெம் அளிக்க தெண்டும். 
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பிற்ப்கல 2–35

இப்படிப்பட்ட ஒரு செட்டத்திற் நனாம் தபனாடும்தபனாது 
வதனாழிற்செனாறல்களுககு ஓர் அச்செத்றத நனாம் ஏற்படுத்தக 
கூ்டனாது. அெர்்களுககு ஓர் அச்செ உணர்றெ நனாம் வ்கனாடுக்கக 
கூ்டனாது. நம்முற்டய தநனாக்கம் விெசெனாயம் பனாது்கனாக்கப்ப்ட 
தெண்டும். வ்டல்டனா மனாெட்டங்களில விெசெனாயி்களின நலன 
பனாது்கனாக்கப்ப்ட தெண்டும். அதற்்கனா்கத்தனான நலல தநனாக்கத்து்டன 
வ்கனாண்டுெெப்படடுள்்ளது. அெர் வசெனான்துதபனால 
இநதச் செட்டம் ongoing projects, அதனாெது இப்தபனாது 
நற்டவபற்றுகவ்கனாண்டிருககினை எநதத் வதனாழிற்செனாறல்களுககும் 
எநதப் பனாதிப்பும் இலறல. 31 licenses இனறைககு இருககினை். 
அதனமூலம் அறெ நற்டவபற்றுகவ்கனாண்டிருககினை். 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கட்டது, எதிர்்கனாலத்திதல 
அதனானி தபனானை மி்கப் வபரிய நிறுெ்ங்கள் வதனாழிற்செனாறலறய 
ஆெம்பிககிைது எனறு வசெனான்னால என் வசெய்ெது எனறு 
த்கட்டனார். அதற்குத்தனான இநதச் செட்டத்திதல பிரிவு–8 இல 
வ்கனாடுத்திருககிதைனாம். Agricultural Development Zone Authority 
எனறு வ்கனாடுககிதைனாம். அநத Authority–ககு முழுக்க முழுக்க முழு 
அதி்கனாெம் வ்கனாடுக்கப்படடிருககினைது. அநத இ்டத்தில எநதத் 
வதனாழில வசெய்யலனாம், யனார் வசெய்யலனாம், யனார் வசெய்யக கூ்டனாது 
எனபறத மனாெட்ட நிருெனா்கம் ஆய்வு வசெய்து, அதற்வ்கனாரு 
Technical Committee தபனாடடு, அநத Technical Committee–யின 
recommendation அநதக குழுவிற்கு ெநதனால இநதத் வதனாழிலனால 
இநத விெசெனாயம் பனாதிக்கப்படும், இதற் அனுமதிக்கக கூ்டனாது 
எனறு மனாெட்ட நிருெனா்கம், அநத உயர்மட்டக குழுவிற்கு 
பரிநதுறெ வசெய்தனால, அநதத் வதனாழிற்செனாறலககு அனுமதி 
வ்கனாடுக்கப்ப்டனாது. அதற்்கனா் முழு அதி்கனாெம் அநத 
Authority–ககுக வ்கனாடுக்கப்படடிருககினைது. 

அதுமடடுமலல, முககியமனா் ஒரு clarification. நீங்கள் 
த்கட்டது நலலது. அத்னால வசெனாலகிதைன. நீங்கள் வசெனாலகினை 
அநத methane gas தபனானைறெ மத்திய அெசெனாங்கத்தின 
அதி்கனாெத்திற்குடபட்டறெ. ஆ்னால, இதுெறெ நீங்கள் வசெனாலெது, 
நனாற்ளககு மத்திய அெசெனாங்கம் வ்கனாண்டுெநதனால என் வசெய்ெது? 
அதற்குத்தனான, மத்திய அெசெனாங்கத்தனால சுற்றுச்சூழல பனாது்கனாப்புச் 
செட்டம் எனை ஒரு செட்டம் 1986–ல இயற்ைப்பட்டது. அநதச் 
செட்டத்தினபடி மத்திய அெசெனாங்கம் த்ககிருககினை அதி்கனாெத்திற் 

[திரு. சி.வி. செண்மு்கம்]
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மனாநில அெசெனாங்கத்திற்கு delegate வசெய்திருககினைது. நீங்கள் அநத 
அதி்கனாெத்தினபடி வசெயலப்டலனாம் எனறு வ்கனாடுத்திருககினைது. 
அநத அதி்கனாெத்தினபடி, Water (Prevention and Control 
of Pollution) Act, 1974 மற்றும் Air (Prevention and Control of 
Pollution) Act–னபடி அநத மனாநிலத்தினுற்டய Pollution Control 
Board–ன அனுமதிறயப் வபற்றுதனான எநதத் வதனாழிற்செனாறலயனா்க 
இருநதனாலும் ஆெம்பிக்கப்ப்ட தெண்டும். சுற்றுச்சூழறலப் 
பனாதிககும் எனை நிறல இருநதனால, அதற் தற்ட வசெய்ெதற்த்கனா, 
அதற் நிறுத்துெதற்த்கனா முழு அதி்கனாெம் மனாநிலத்திற்குக 
வ்கனாடுக்கப்படடிருககினைது. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) அத்னால 
நீங்கள் அச்செப்ப்டதெ தெண்டியதிலறல. சுற்றுச்சூழறலப் 
பனாதிககினை எநதத் வதனாழிற்செனாறல ெநதனாலும் அறதத் 
தற்டவசெய்கினை அதி்கனாெம் அநத Water (Prevention & Control of 
Pollution) Act, Air  (Prevention and Control of Pollution) 
Act–னபடி மனாநில அெசெனாங்கத்திற்கு மத்திய அெசெனாங்கம் தனனுற்டய 
அதி்கனாெத்திற் delegate வசெய்திருககினைது. அதனபடிதனான 
நனாம் இப்தபனாது ஸவ்டர்றலட ஆறலறய மூடியிருககினதைனாம். 
அதனபடிதனான நனாம் plastic–ஐ ban வசெய்திருககினதைனாம். ஆ்கதெ, 
நீங்கள் எநதவிதமனா் அச்செமும் ப்டதெண்டிய அெசியமிலறல 
எனபறதத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. 

இனவ்னானறு, ஏற்வ்க்தெ வசெனாலலிவிடத்டன. எநதவிதமனா் 
றஹடதெனா ்கனார்பன திட்டமும் நமது தமிழ்கத்தில இலறல, 
இதுெறெயிலும் வசெயலப்டவிலறல. எநதவிதத் திட்டமும் 
இலறல எனபறத மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்களுககுத் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. குறிப்பனா்க இஙத்க நீங்கள் வசெனானனீர்்கள். 
மத்திய அெசெனாங்கம் றஹடதெனா ்கனார்பன செம்பநதப்பட்ட 
பிெச்சிற்றய மனாநில அெசெனாங்கத்தின ற்கயில தற்தபனாது 
விடடுவிட்டது. வதளிெனா்கச் வசெனாலலிவிட்டது. இனி அறதப்பற்றி 
ஒரு துளி அ்ளவுகூ்ட மனாமனை உறுப்பி்ர்்கள் யனாரும் அச்செப்ப்டத் 
ததறெயிலறல. மத்திய அெசினுற்டய சுற்றுச்சூழல துறையினுற்டய 
அறமச்செர் அெர்்களுககு மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் 10 
ஆம் தததி வதளிெனா்கக ்கடிதம் எழுதி்னார். நீங்கள் தநற்றுகூ்டச் 
வசெனானனீர்்கள். செண்ற்டதபனா்ட தெண்டியதுதனாத் எனறு. ்கத்தி 
எடுக்கனாமல, ்கத்தனாமல, செத்தம் தபனா்டனாமல, அறமதியனா்க பத்தத 
நனாட்களில, நீங்கள் 18 ஆண்டு்கனாலம் செனாதிக்க முடியனாதறத 
பத்தத நனாட்களில செனாதித்துக ்கனாடடியுள்்ளனார் எங்களுற்டய 
தமிழ்கத்தினுற்டய முதலறமச்செர் அெர்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் 

[திரு. சி.வி. செண்மு்கம்]
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பலத்த ஒலி) 18 ஆண்டு்கனாலம் நீங்கள் அறமச்செெறெயில இருநதும் 
செனாதிக்க முடியனாதறத பத்தத நனாட்களில ஒரு ்கடிதத்தினமூலம் 
செனாதித்துக்கனாடடியிருககிைனார் எங்களுற்டய தமிழ்கத்தினுற்டய 
முதலறமச்செர் அெர்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் பலத்த ஒலி) மத்திய 
அறமச்செர் இனறைககு வதளிெனா்கச் வசெனாலலியிருககிைனார்்கள். 

Dear Shri Edappadi K. Palaniswamiji, this has reference 
to your letter dated 10–2–2020 regarding concerns on the on–
shore and off–shore Oil and Natural gas exploration projects or 
activities. While appreciating your concern, regarding ecologically 
fragile Agricultural zone situated in the Cauvery Delta districts, 
we would like to bring to your notice the fact that the current 
notification dated 16–1–2020—அதுதனான நீங்கள் வசெனாலெது. மத்திய 
அெசெனாங்கம் வ்கனாடுத்த notification—does not prevent the State 
Government from taking appropriate decision in the matter. 
(Thumping of desks) Any project proponent will, in the present 
scheme of things, have to apply to State Environment Impact 
Assessment Authority (SEIAA) 

பிற்ப்கல 2–40

நம்முற்டய மனாநில அெசெனாங்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில இருப்பது 
SEIAA, which is an organ of the State Government and SEIAA 
will take a final call in the matter. Therefore, the final decision 
as to whether to allow–மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் அெர்்கள் த்கட்ட 
த்கள்வி–whether to allow any particular project in any particular 
region would continue to vest with the State Government. 
(Thumping of desks) Further, for such projects also, we have 
to obtain the consent under Air and Water Act from the State 
Pollution Control Board. 

நனான வசெனான்து, Air Pollution Control Act எனறு, அதில மனாநில 
அெசெனாங்கத்தினுற்டய சுற்றுச்சூழலுற்டய அனுமதிறயப் வபற்றிருக்க 
தெண்டுவமனறு வதளிெனா்கச் வசெனாலலப்படடிருககிைது. ஆ்கதெ, 
மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர்்கள் இநதச் செட்டத்திதல எநதவித அச்செமும் 
அற்டய தெண்டியதிலறல. நமககு முதலில ஒரு செட்டம் ததறெ. 
ஒரு செட்டம் இருநதனாலதனான அதில திருத்தம் வசெய்யதெனா அலலது 
தெறு ஏதனாெது வசெய்யதெனா முடியும். இனவ்னாரு முககியமனா் 
த்கள்வி, நனாற்ளககு தெறு ஏதனாெது தசெர்க்க தெண்டுவமனைனால, 
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இதில பிரிவு 22–ல வதளிெனா்கக வ்கனாடுத்திருககிதைனாம். விெசெனாய 
நிலங்கற்ளச் தசெர்ப்பதற்த்கனா, நீககுெதற்த்கனா இநதச் செட்டத்தில 
மனாநில அெசெனாங்கத்திற்கு அதி்கனாெம் வ்கனாடுத்திருககிதைனாம். தெறு 
ஏதனாெது வதனாழிற்செனாறல்கற்ளச் தசெர்ப்பதற்கும், நீககுெதற்கும் 
இதில அதி்கனாெம் வ்கனாடுக்கப்படடிருககிைது. ஆ்கதெ, முழுறமயனா்க, 
செட்ட ெலலுநர்்கத்ளனாடு ்கலநது தபசி, முழுறமயனா்க இநதச் 
செட்டமுனெடிவு வ்கனாண்டுெெப்படடிருககிைது. நீங்கள் 
வசெனாலெறதப்தபனால, இருககினை வதனாழிற்செனாறல்கற்ளவயலலனாம் 
நீககிவிடடு, செட்டங்கற்ளக வ்கனாண்டு ெநதனால, தநெடியனா்க இது 
உயர் நீதிமனைத்திற்குச் வசெலெதற்்கனா் ஆபத்து இருககிைது. ஆ்கதெ, 
முதலில செட்டத்றதக வ்கனாண்டு ெருதெனாம். முதலில உள்த்ள 
நுறழதெனாம். செட்டத்றதக வ்கனாண்டு ெருதெனாம். பிைகு அதனுற்டய 
செனாத்க, பனாத்கங்கற்ளக ்கலநது தபசி, இநதச் செட்டத்றத இனனும் 
நலல முறையில அமலபடுத்துெதற்கு நீங்கள் எநத நலல ்கருத்றதக 
வ்கனாண்டு ெநதனாலும், அறத மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் 
ஏற்றுகவ்கனாண்டு, ்கண்டிப்பனா்கச் வசெயலபடுத்தி விெசெனாயி்களின 
நலனுககு, ்கண்டிப்பனா்க உறுதுறணயனா்க இருப்பனார் எனறு 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 
இநதச் செட்ட மதசெனாதனாமீது மனாண்புமிகு முதலெர் அெர்்கள் 
உணர்வுப்பூர்ெமனா்கத் வதரிவித்த ்கருத்றதயும், மனாண்புமிகு 
செட்டத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள் மி்க வி்ளக்கமனா்கச் வசெனான் 
வசெய்தி்கற்ளயும் நனாங்கள் த்கடத்டனாம். (குறுககீடு) Doubts 
ெநதுவ்கனாண்த்டதனான இருககும். ஆ்னால, ‘இனனும் செனாத்க, 
பனாத்கம், இனனும் சில குறை்கள்கூ்ட இருககினை்’ எனறு அெதெ 
வசெனாலலியிருககிைனார். அத்னாலதனான நனாங்கள் என் வசெனாலகிதைனாம் 
எனைனால, நனாங்கள் இறத எதிர்க்கவிலறல. உங்களுககு என் 
உணர்வு இருககிைததனா, அநதக கூற்றை நனாங்கள் ஏற்றுகவ்கனாள்கிதைனாம். 
ஆ்னால, இனனும் இறத விெசெனாயி்கள், eminent persons–
ஐக கூப்பிடடு விசெனாரிப்பதற்்கனா்க இறத Select Committee–ககு 
அனுப்பி்னால, இனனும் வ்கனாஞசெம் நிதனா்மனா்க—திரு. செண்மு்கம் 
அெர்்களும், நனாங்களும் இனனும் வ்கனாஞசெம் நிதனா்மனா்கப் தபசெலனாம். 
ஆற்கயனால, இறத Select Committee–யி்டம் விடடுவிடடு, அதற்கு 
வ்கனாஞசெம் time வ்கனாடுக்கலனாம். மூனறு மனாதங்களிதலனா அலலது 

[திரு. சி.வி. செண்மு்கம்]
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ஒதெ மனாதத்திலகூ்ட, அதற்கு time வ்கனாடுத்தீர்்கள் எனைனால 
முடித்துவி்டலனாம். Select Committee–ககுப் தபனாய்விட்டனால வெனாம்ப 
நனா்ளனாகிவிடும் எனபதலல, ஒரு மனாதத்திற்குள் முடிக்க தெண்டும் 
எனறு நிர்ணயம் வசெய்தீர்்கவ்ளனைனால, அது மி்க நனைனா்க இருககும் 
எனபது எங்களுற்டய ்கருத்து. இநதக ்கருத்றத அெசு ஏற்கும் 
எனறு நனாங்கள் ்கருதுகிதைனாம்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திருமதி எஸ. விெயதெணி அெர்்கள். என்வெனறு வசெனாலலுங்கள்.

திருைதி எஸ். விேயெ்ரணி: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, இநதச் செட்டத்தில 4 (1)–ல எது எது தற்ட 
வசெய்யப்பட்டது எனறு மனாண்புமிகு செட்டத் துறை அறமச்செர் 
அெர்்கள் வசெனான்னார்்கள், அதில நனாங்களும் த்கள்வி த்கடத்டனாம். 
அததமனாதிரி 4 (2) (b)–ல ஏற்வ்க்தெ இருக்கககூடிய அற்த்து 
்கட்டறமப்பு்களும் வதனா்டரும் எனறு வசெனாலகிைனார். அதில 
இெண்்டனாம் இறணப்பு படடியலில 4 (1)–ல வசெனாலகிைனார்்கள். 
இெண்்டனாம் இறணப்பு படடியலில அற்த்துதம, அதனாெது 
துத்தநனா்க உருக்கனாறல, இரும்புத் தனாது, வசெம்பு உருக்கனாறல, 
Hydrocarbon, ்கப்பல உற்டககும் வதனாழிற்செனாறல தபனானை 
எலலனாெற்றையும் வ்கனாண்டு ெநதுவிடுகிைனார்்கள். இதில Hydrocarbon, 
எண்வணய், நிலக்கரி, methane எலலனாதம ெநதுவிடுகினை். 
இெண்்டனாம் இறணப்பு படடியல 4 (1)–ல இனி ெெககூடியதற்கு 
தற்ட வசெய்யப்படடிருககிைது. 4 (2) (b)–ல ஏற்வ்க்தெ ெநதறெ 
இருககும் எனபது மனாதிரிதனான அதற்கு meaning ெருகிைது. 
Hydrocarbon–ம் அதில இருககிைது. (குறுககீடு) Hydrocarbon 
இப்வபனாழுது கிற்டயனாது; hydrocarbon நமது ஊரில இலலதெ 
இலறல; License வ்கனாடுக்கவிலறல எனகிறீர்்கள். அப்படிவயனைனால, 
மூனைனாம் இறணப்பு படடியல ஒனறு தசெர்த்து, எது எது இருககிைது, 
எது எது already existing எனபறத அெசு வதளிவுபடுத்திவிட்டனால, 
தெறு ஒனறுமிலறல, நனானகு ெரி்கள்தனான ெரும், அறதச் 
தசெர்த்தீர்்கள் எனைனால, hydrocarbon இஙத்க கிற்டயனாது எனபறத 
இநதச் செட்டம் உறுதிப்படுத்திவிட்டது எனைனால, இது மி்கவும் 
வெற்றி்கெமனா் செட்டமனா்கப் பனார்க்கப்படும். நீங்கள் இநத வி்ளக்கத்றத 
இனறைககுத் தருகிறீர்்கள். இநத வி்ளக்கத்றத தெண்டுவமனைனால 
இததனாடு இறணயுங்கள். இப்வபனாழுது அறமச்செர் தபசிய 
speech–ஐககூ்ட இத்து்டன இறணத்துவிடுங்கள். அதுமனாதிரி 
ஏததனாவெனாரு அடிப்பற்டறய உருெனாககுங்கள். அப்வபனாழுதுதனான 

[திரு. துறெமுரு்கன]
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hydrocarbon, methane திட்டங்கள் இஙகு இலறல. நம்முற்டய 
ஊரில இத்திட்டங்கள் இருககினை் எனபதனாலதனாத் 
தபனாெனாட்டங்கள் ந்டநதுவ்கனாண்த்டயிருககினை். அவெனாறு 
இலறல எனபறத உறுதி வசெய்யுங்கள். 

பிற்ப்கல 2–45

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு செட்டம், 
நீதிமனைங்கள் மற்றும் சிறைச்செனாறல்கள் துறை அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, தூஙகுபெர்்கற்ள எழுப்பலனாம்; 
தூஙகுெதுதபனால நடிப்பெர்்கற்ள எழுப்பதெ முடியனாது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) நனான தமற்டயில தபசெவிலறல. 
செட்டமனைத்தில வபனாறுப்தபற்றுகவ்கனாண்டுதனான நனாங்கள் 
வசெனாலகிதைனாம். றஹடதெனா ்கனார்பன எடுககும் திட்டம் தமிழ்கத்தில 
இலறல. இெண்டு திட்டங்களுககு அனுமதி வ்கனாடுத்திருநதனார்்கள். 
2011–ல Great Eastern Energy Corporation Limited–ககு ஒனறும், 
வநடுெனாசெல திட்டத்திற்கு ஒனறும் அனுமதி வ்கனாடுத்தனார்்கள். 
ஒரு நிறுெ்த்திற்்கனா் உரிமத்றத அம்மனா அெர்்கத்ள இெத்து 
வசெய்துவிட்டனார்்கள். இனவ்னானைனா் வநடுெனாசெல திட்டத்திற்கு 
இனறைய தததிெறெ அனுமதி வ்கனாடுக்கப்ப்டவிலறல. அநத 
நிறுெ்ங்களுககு அனுமதி வ்கனாடுத்தனார்்கத்ள தவிெ எஙத்கயுதம 
இதுெறெ ஆய்வுப் பணி்கற்ள ஆெம்பிக்கவிலறல. Great Eastern 
Energy Corporation Limited–ம் ஆெம்பிக்கவிலறல, வநடுெனாசெலிலும் 
ஆெம்பிக்கவிலறல. ஆ்னால, ெநதுவிடுதமனா எனை அச்செத்தில, மக்கள் 
தபனாெனாட்டம் வசெய்தனார்்கள். அறத இலறலவயனறு வசெனாலலவிலறல. 
ஆ்னால, இனறு ெறெயில தமிழ்கத்தில றஹடதெனா ்கனார்பன 
எனை திட்டத்றதப்பற்றிப் தபசெப்படடிருககிைதத தவிெ, எஙத்கயுதம 
அறதச் வசெயலபடுத்தவிலறல. மீண்டும், மீண்டும் வசெனாலகிதைனாம். 
வதளிெனா்கப் புரிநதுவ்கனாள்ளுங்கள். அப்படி இலறலவயனைனால, 
இநத ஊரில, இநத இ்டத்தில றஹடதெனா ்கனார்பன திட்டத்திற்்கனா்க 
நிலத்றதத் ததனாண்டுகிைனார்்கள் எனறு குறிப்பிடடுச் வசெனாலலுங்கள்; 
எங்கற்ள அஙகு கூடடிகவ்கனாண்டு வசெலலுங்கள். (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துறணத் தறலெர் அெர்்கள்.

[திருமதி எஸ. விெயதெணி]
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திரு. தும்ரமுரு்கன: நனாங்கள் இநதச் செட்டத்திற்கு எதிரி்கள் 
அலல. உங்களுககு என் உணர்வு இருககிைததனா, அதத 
உணர்வுதனான எங்களுககும் இருககிைது. ஆ்னால, மூனறு 
மனாதங்களுககுள் மி்கத் வதளிெனா்க, மற்ை விெசெனாயி்கள், அறிஞர்்கள் 
தபனானதைனாறெவயலலனாம் அறழத்துப் தபசுெதற்கு ெனாய்ப்பனா்க 
இறத Select Committee–இ்டம் வி்ட தெண்டுவமனறு மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்களி்டம் நனாங்கள் த்கனாரிகற்க றெத்ததனாம். 
அறத மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள் ஏற்றுகவ்கனாள்ெனார்்கள் 
எனறு ்கருதித்னாம். ஆ்னால, அெர்்கள் அறத ஏற்றுகவ்கனாள்்ளனாத 
்கனாெணத்தி்னால, இநதச் செட்டமுனெடிறெ இநத அெசு Select 
Committee–ககு வி்ட மறுககிைது எனபறத மடடும் வதரிவித்து, 
நனாங்கள் வெளிந்டப்புச் வசெய்கிதைனாம்.

 (திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் 
வெளிந்டப்புச் வசெய்த்ர்.)

 (இநதிய ததசிய ்கனாஙகிெஸ ்கடசி உறுப்பி்ர்்கள் அற்ெரும் 
வெளிந்டப்புச் வசெய்த்ர்.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, இது விெசெனாயி்களுற்டய 
ெனாழெனாதனாெப் பிெச்சிற். பல ஆண்டு ்கனாலமனா்க வ்டல்டனா 
பகுதி விெசெனாயி்கள், பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்க 
எப்தபனாது அெசு அறிவிககும் எனறு எதிர்பனார்த்துகவ்கனாண்டிருநத 
இநத நலல தெற்ளயில, இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி அம்மனா 
அெர்்கள் ெழியில ெநத இநத அெசு, விெசெனாயி்களுற்டய அெசு 
எனை எண்ணத்தின அடிப்பற்டயில, இநதச் செட்டமுனெடிறெ 
நனாங்கள் வ்கனாண்டு ெநததனாம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

இநதச் செட்டமுனெடிவு எவெனாவைலலனாம் இருககிைது எனபறத 
நனானும் எடுத்துச் வசெனானத்ன. மனாண்புமிகு செட்டத் துறை 
அறமச்செர் அெர்்களும் வி்ளக்கமனா்க எடுத்துச் வசெனான்னார்்கள். 
இதில எநதவித பனாதிப்பும் இலறல. எநதவித அச்செமும் வ்கனாள்்ள 
தெண்்டனாம். முழுறமயனா், பனாது்கனாப்புள்்ள செட்டமுனெடிவு 
அறெயில தனாக்கல வசெய்யப்படடிருககிைது எனை விெெத்றத 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) புள்ளிவிெெத்ததனாடு மனாண்புமிகு செட்டத் 
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துறை அறமச்செர் அெர்்களும், நனானும் எடுத்து றெத்ததனாம். ஆ்கதெ, 
தெண்டுவமனதை இெர்்கள் திட்டமிடடு, அற்த்திநதிய அண்ணனா 
திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க அெசுககு விெசெனாயி்கள் மத்தியில நலல 
வபயர் கிற்டத்துவிடும்; இதற்கு ஏதனாெது இற்டயூறு விற்ளவிக்க 
தெண்டும் எனை எண்ணத்தின அடிப்பற்டயில, பத்திரிற்க்களிலும், 
ஊ்ட்கங்களிலும் ஒரு தெைனா் வசெய்திறயப் பெப்ப தெண்டுவமனை 
தநனாக்கத்தில (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எதிர்க்கடசியி்ர் 
இனறைககு வெளிந்டப்புச் வசெய்திருககிைனார்்கள். நனான விெசெனாயியனா்க 
இருககினை ்கனாெணத்தி்னால, இதற்்கனா்க உண்றமயிதலதய நனாங்கள் 
ெருத்தப்படுகினதைனாம். இது மி்கப் வபரிய, ஒரு ெெலனாற்றுச் 
சிைப்பு மிக்க செட்டமுனெடிவு. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இறத 
வ்டல்டனா பனாசெ் விெசெனாயி்கள் ஒவவெனாருெரும் எதிர்தநனாககிக 
்கனாத்துகவ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். இனறைககு செட்டமனைத்திலிருநது 
என் வசெய்தி ெரும், இநதச் செட்டம் எவெனாறு நிறைதெற்ைப்படும், 
இத்னால நமககு ஒரு பனாது்கனாப்பு கிற்டககும் எனறு அெர்்கள் 
ஏஙகிக வ்கனாண்டிருககினை இநத தெற்ளயில, முழுறமயனா்க அநத 
விெசெனாயி்களுககுப் பனாது்கனாப்பு வ்கனாடுக்க தெண்டும் எனபதற்்கனா்க 
இநதச் செட்டமுனெடிறெ அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட 
முனத்ற்ைக ்கழ்க அெசு செட்டமனைத்தில தனாக்கல வசெய்திருககிைது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இறதககூ்ட அெசியலனாககி வெளிந்டப்புச் 
வசெய்திருககினைனார்்கள். இது உண்றமயிதலதய ெருத்தமளிககினைது. 

ஏ்கம்தனா்க, ஒடடுவமனாத்தமனா்க, விெசெனாயி்கள் பல 
ஆண்டு ்கனாலமனா்க றெத்துகவ்கனாண்டிருககினை த்கனாரிகற்கறய 
நிறைதெற்றுகினை விதமனா்க, அெர்்களும் ஒத்துறழப்பு 
வ்கனாடுத்திருநதனால மகிழச்சியளித்திருககும். இருநதனாலும், 
அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட முனத்ற்ைக ்கழ்க அெசு 
இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலெர், வபனானம்ச் வசெம்மல 
எம்.ஜி.ஆர். அெர்்களுற்டய ்கனாலத்திலும் செரி, இதய வதய்ெம் புெடசித் 
தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய ்கனாலத்திலும் செரி, விெசெனாயி்கற்ளக 
்கனாக்கககூடிய ஒதெ அெசு (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) எனபறத 
பல ்கனாலக்கட்டங்களிதல நனாங்கள் நிரூபித்துக ்கனாடடியிருககிதைனாம். 
அநத ெற்கயிதல, இநதச் செட்டமுனெடிறெ இஙத்க தனாக்கல 
வசெய்திருககினதைனாம். அெர்்கள் ஆதெவு அளிக்கனாவிட்டனாலும், 
ஒடடுவமனாத்த தமிழ்கத்தில இருககினை விெசெனாயப் வபருஙகுடி 
மக்களும் ஆதெவு அளிப்பனார்்கள், அெர்்கள் ஏற்றுகவ்கனாள்ெனார்்கள்; 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) அநத அடிப்பற்டயிதல 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலம் அறமப்பதற்்கனா் 

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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செட்டமுனெடிறெ நனாங்கள் தனாக்கல வசெய்திருககினதைனாம். 
இது ெெதெற்்கப்பட்ட ஒரு செட்டமுனெடிவு. இநதச் செட்டம் 
விெசெனாயி்களுற்டய ெனாழெனாதனாெத்றதப் பனாது்கனாக்கககூடிய ஒரு 
செட்டம். விெசெனாயி்களுககு பனாது்கனாப்பு அளிக்கககூடிய ஒரு செட்டம் 
எனபறத இநத தநெத்தில நனான சுடடிக்கனாடடுகிதைன. ஏற்வ்க்தெ, 
நனான ஒரும்தனா்க நிறைதெற்ை தெண்டுவமனறு த்கடடிருநததன. 
ஆ்னால, அெர்்கள் வெளிந்டப்புச் வசெய்திருககிைனார்்கள். இருநதனாலும் 
பெெனாயிலறல. இது விெசெனாயி்களுற்டய அெசு எனபதற்்கனா்க 
இநதச் செட்டமுனெடிவு நிறைதெற்ைப்படுெதற்கு எங்களுற்டய 
அெசு துறண நிற்கும் எனபறத இநத தநெத்திதல வதரிவித்து 
அறமகினதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

பிற்ப்கல 2–50

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.   

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

செட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆய்வுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்்ளப்படுகிைது.

பிரிவு்கள் 2 முதல 24 ெறெ மற்றும் இறணப்புப் படடியல்கள், 
திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு்கள் 2 முதல 24 ெறெ மற்றும் இறணப்புப் படடியல்கள் 
செட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க தெண்டும் எனனும் 
தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.   

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

[திரு. எ்டப்பனாடி த்க. பழனிசெனாமி]
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ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

பிரிவு 1, மு்கப்புறெ, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ 
செட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க தெண்டும் எனனும் 
தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.   

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிசாமி: மனாண்புமிகு 
தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டல தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிவு (செட்டமனைப் தபெறெ 
செட்டமுனெடிவு எண் 17/2020) நிறைதெற்ைப்வபை தெண்டும்”

எ்க த்கனாருகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களின தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.   

மறுப்தபனாதெ இலறல எனறு ்கருதுகிதைன.

மறுப்தபனாதெ இலறல, தீர்மனா்ம் ஒரும்தனா்க 
நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் தடடும் பலத்த ஒலி)

செட்டமுனெடிவு ஏற்்கப்பட்டது.

[தபெறெத் தறலெர்]
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11. ெமிழோடு �ாது்காக்்கப�டட கவ்ளாண் ைண்டல 
கைம்�டுததுெல் சடடமுனவடிவு, 2020 நிம்றகவற்்றம்–
ைாண்புமிகு முெலமைசசருக்கு ேனறி தெரிவிதெல் 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு வதனாழில துறை 
அறமச்செர் அெர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்�த: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, ்கனாதெரி ஆற்றுப்படுற்க மண்்டலத்திற்குடபட்ட 
தெ்ளனாண் நிலங்கற்ளப் பனாது்கனாக்க ்க்டலூர் மனாெட்டத்திலுள்்ள 
்கனாடடுமன்னார்த்கனாவில, தமலபுெ்கிரி, கீெப்பனாற்ளயம், 
பெஙகிப்தபடற்ட மற்றும் குமெனாடசி ெட்டனாெங்கற்ள 
ஒருஙகிறணத்து, ்க்டலூர் மனாெட்டத்தில இருககிை தெ்ளனாண் 
வபருஙகுடி மக்களுற்டய, விெசெனாய நிலங்கற்ளப் பனாது்கனாக்க, 
விெசெனாயக குடும்பத்தில பிைநது, விெசெனாயி்களுற்டய நண்ப்னா்க, 
பனாது்கனாெல்னா்க இருநது, ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க ஒரு தறலசிைநத 
்கனாதெரி பனாது்கனாப்பு மண்்டல செட்டமுனெடிறெ நிறைதெற்றிய 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்களுககு ்க்டலூர் 
மனாெட்ட தெ்ளனாண் வபருஙகுடி மக்களின செனார்பனா்க வநஞசெனார்நத 
நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடுள்த்ளன. நனறி, 
ெணக்கம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உணவு மற்றும் 
நு்கர்வபனாருட்கள் ெழங்கல துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, நனான ெணஙகுகிை வதய்ெம், மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்களுற்டய வபனாற்பனாதங்களுககு எனனுற்டய 
ெணக்கத்றத முதலிதல ்கனாணிகற்கயனாககிக வ்கனாண்டு, 

‘ஏர்முற்ககு தநர் இஙத்க எதுவுதம இலதல

எனறும் நம்ம ெனாழவிதல பஞசெதம இலதல’
எனை மருத்கனாசி பனா்டலிதல அநத ெரி்கள் எலலனாதம சிைப்பு 
ெனாய்நத ெரி்கள். அதிதல ஒரு ெரி ெரும். 

‘வநற்றி தெர்றெ சிநதித்னாதம முத்துமுத்தனா்க அது

வநலமணியனாய் வெ்ளஞசிருககு வ்கனாத்துக வ்கனாத்தனா்க’
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

எனகிை அநதப் பனா்டல எலலனாம் எங்களுற்டய தெ்ளனாண்றம 
மண்்டலத்திதல ெனாழகிை விெசெனாயி்கள் ஒவவெனாருெரும் 
முணுமுணுத்துப் பனாடுகிை பனா்டல ெரி்கள். அநதப் பனா்டல ெரி்கள் * 
இலலனாமல தபனாய்விடுதமனா, இனிதமல எங்களுற்டய ெனாழெனாதனாெம் 
இலலனாமல தபனாய்விடுதமனா எனறு ஏஙகி நினை விெசெனாயி்கள், 
தெ்ளனாண்றம மண்்டலத்றதச் தசெர்நத, வ்டல்டனா பகுதிறயச் 
தசெர்நதெர்்கள் ஏஙகி நினைனார்்கள். தனனுற்டய செநததியி்ர் 
பனாதிக்கப்படடுவிடுெனார்்கத்ளனா, பெம்பறெ பனாதிக்கப்படடுவிடுதமனா 
எனறு ஏஙகி நினை தெற்ளயிதல, அநதப் பனா்டலுககு 
மடடுமலல, பனாடிய உழெனுககு உயிர் வ்கனாடுத்த மனாண்புமிகு 
தமிழநனாடடினுற்டய உன்த முதலறமச்செர் (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) அண்ணன அெர்்களுககு வ்டல்டனா பகுதி மக்களின செனார்பிதல 
த்கனா்டனானுத்கனாடி நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

பிற்ப்கல 2–55

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு 
அம்மனா அெர்்கள் எங்களுற்டய உரிறமறயப் பனாது்கனாத்தனார்்கள். 
்கனாதெரி நதிநீர் பிெச்சிற்யில நமககிருககிை உரிறமறயப் 
பனாது்கனாத்த தறலவி மனாண்புமிகு புெடசித் தறலவி அெர்்கள். 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின 
ெழியிதல அப்படிதய ஆடசி வசெய்கிை அருறமககுரிய அண்ணன, 
தமிழ்க முதலறமச்செர் எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கள். (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) றஹடதெனா ்கனார்பன இலறல; மீத்ததன இலறல. 
எங்களுற்டய மண்்டலம் தெ்ளனாண்றம மண்்டலம்தனான எ் 
அறிவித்த அருறமககுரிய அண்ணன அெர்்களுககு, (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) குடிமெனாமத்து நனாய்கன, எங்கற்ளத் வதனா்டர்நது 
பனாது்கனாத்துக வ்கனாண்டிருககிை குடிமெனாமத்து நனாய்கன, மனாண்புமிகு 
தமிழ்க முதலறமச்செர் அண்ணன அெர்்களுககு வ்டல்டனா பகுதி 
மக்கள் இனறைககு, தமிழநனாடு பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டல தமம்படுத்துதல செட்டமுனெடிறெக வ்கனாண்டுெநது, 
தங்களுற்டய, மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்களுற்டய. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு அறமச்செர் 
அெர்்கள் தபசுகிைதபனாது ஒரு பனா்டறல பனாடி்னார். அநதப் 

* மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
மனாற்ைப்வபற்ைது.

[திரு. இெனா. ்கனாமெனாஜ்]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

பனா்டறலத் வதனா்டர்நது ** எனை ஒரு ெனார்த்றதறயச் வசெனான்னார். 
இநத நலல தநெத்திதல அது தெண்்டனாம். அநத ெனார்த்றத அறெக 
குறிப்பிலிருநது நீக்கப்படுகிைது. அதற்குப் பதிலனா்க, ‘இலலனாமல தபனாய் 
விடுதமனா’ எனறு மனாற்றிகவ்கனாள்ளும்படி த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: செரி. அதற்குப் பதிலனா்க 
‘இலலனாமல தபனாய்விடுதமனா’ எனறு மனாற்றிகவ்கனாள்்ள 
தெண்டுவமனறு த்கடடுகவ்கனாள்கிதைன. 

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு 
அண்ணன அெர்்கள் இனறைககு அம்மனா ெழியில 
எங்கற்ளப் பனாது்கனாத்துக வ்கனாண்டிருககிைனார்்கள். நனாங்கள் 
பனாது்கனாக்கப்படடிருககிதைனாம். எங்கள் வ்டல்டனா பகுதி, 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்க ஆக்கப்படடிருககிைது 
எனகிை வபருறமதயனாடு மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்களின 
அெசுககும், மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்செர் அண்ணன 
அெர்்களுககும் வ்டல்டனா பகுதி விெசெனாயி்கள், வ்டல்டனா 
பகுதியிதல பிைநதெர்்கள் ்கனாலவமலலனாம் நனறியுற்டயெர்்க்ளனா்க, 
்க்டறமப்பட்டெர்்க்ளனா்க இருப்தபனாம்; (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
உற்டறமபட்டெர்்க்ளனா்க இருப்தபனாம் எனபறத இநத தநெத்தில 
நனறிதயனாடு வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. அெருககு உறுதுறணயனா்க 
இருககினை மனாண்புமிகு அண்ணன துறண முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககும் இநத தநெத்தில நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாண்டு, 
இறத நிறைதெற்றித் தநத செட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் அத்தற் 
தபருககும் செட்டமனைப் தபெறெத் தறலெர் அெர்்களுககும் 
நனறிறயத் வதரிவித்துகவ்கனாண்டு, விற்டவபறுகிதைன. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு ற்கத்தறி மற்றும் 
துணிநூல துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, மனாண்புமிகு இதய வதய்ெம் புெடசித் தறலவி 
அம்மனா அெர்்களின ெழியில சிைப்பனா் வபனாற்்கனால ஆடசி 
ந்டத்திெரும் மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்கத்ள, 

** மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெரின ஆறணககிணங்க 
அ்கற்ைப்வபற்ைது.

[தபெறெத் தறலெர்]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

மனாண்புமிகு தமிழநனாடு துறண முதலறமச்செர் அெர்்கத்ள, உங்கற்ள 
ெணஙகி மகிழகிதைன. 

“மனாடு ்கடடிப் தபனாெடித்தனால மனா்ளனாது வசெநவநல எனறு 

யனாற் ்கடடி தபனாெடித்த” 

பு்கழுககுரிய, ்கனாதெரி வ்டல்டனா விெசெனாயப் பகுதி்கற்ள 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்க அறிவித்து, அதற்கு 
புயல தெ்கத்தில வசெயலெடிெம் தநது, பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டலத்திற்கு செட்டப் பனாது்கனாப்பு தநது, தெ்ளனாண் வபருமக்களின 
பனாது்கனாெலர், குடிமெனாமத்து நனாய்கன, விெசெனாயி்களின விசுெனாசெமிக்க 
விெசெனாயியனா்கத் தி்கழும் மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககு விெசெனாயப் வபருஙகுடி மக்கள் மற்றும் விெசெனாயத் 
வதனாழிலனா்ளர்்களின செனார்பில எ்து நனறிறய, ெணஙகி 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

றஹடதெனா ்கனார்பன திட்டத்திற்்கனா்க தபனாெனாட்டம், 
தபனாெனாட்டம் எனறு, இலலனாத ஒனறிற்்கனா்க வதனா்டர் 
தபனாெனாட்டங்கற்ள ந்டத்தி, மக்கற்ள திறசெதிருப்ப நிற்த்த 
எதிர்க்கடசிககு, எதிர்க்கடசிக்கனாெர்்களுககு திண்டுக்கல பூடடு 
தபனாடடு பூடடிவிடடீர்்கள் மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கத்ள. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) தநற்றையதி்ம், பிப்ெெரி 24 ஆம் 
தததிறய மனாநில வபண் குழநறத்கள் பனாது்கனாப்பு நனா்ளனா்க 
அறிவித்தீர்்கள். 

இனறையதி்ம், வ்டல்டனா மண்றணப் பனாது்கனாக்க செட்டம் 
வ்கனாண்டு ெநதிருககிறீர்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) ஆ்க, 
்கண்றண இறம ்கனாப்பதுதபனால, இநத மண்றணயும், தமிழ்கத்துப் 
வபண்றணயும் பனாது்கனாக்க செட்டமும், திட்டமும் தநது ்கனாப்பனாற்றி 
ெரும் எங்களின அண்ணனமனார்்கத்ள, (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்கத்ள, தமிழநனாடு 
துறண முதலறமச்செர் அெர்்கத்ள, உங்களுககு எனனுற்டய 
ெனாழத்து்கற்ளத் வதரிவித்து அறமகிதைன. நனறி, ெணக்கம்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு தெ்ளனாண்றமத் 
துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, இனறைககு தமிழ்கத்திதல ஒரு வபனான்னாள். 
இறத ஏன நனான கூறுகிதைன எனறு வசெனான்னால, இதுெறெ 
தமிழ்கத்தில யனாரும் திரும்பிப் பனார்க்கனாத ெற்கயில, ்கனாதெரி 

[திரு. ஓ.எஸ. மணியன]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

வ்டல்டனா பகுதியில ெசிககும் தெ்ளனாண் வபருமக்கற்ளயும், அநதப் 
பகுதியில ெனாழும் அத்தற் மக்கற்ளயும் பற்றி ்கெறலப்ப்டனாமல 
இருநத ்கனால்கட்டத்தில, ஒரு விெசெனாயக குடும்பத்தில பிைநத, 
விெசெனாயியனா்கப் பிைநத, நம்முற்டய தமிழ்க முதலெர் அண்ணன, 
குடிமெனாமத்து நனாய்கன, ஏறழ ்கனாெலன, விெசெனாயி்களினுற்டய 
ததனாழ்னா்க இருநது வ்கனாண்டிருககினை அருறம அண்ணன 
திரு. எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கள் இனறைககு ஒரு ெெலனாற்றுச் 
சிைப்புமிக்க, ெெலனாற்றில வபனாறிக்கப்ப்ட தெண்டிய ஒரு செட்டத்றத 
இஙத்க நிறைதெற்றியிருககிைனார்்கள். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
அதற்்கனா்க முதலில எனனுற்டய ெணக்கத்றதயும், நனறிறயயும் 
வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

பிற்ப்கல 3–00

மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, தமிழ்கத்தின 
உணவுப் பனாது்கனாப்பிற் உறுதி வசெய்ெதற்கு, நனவசெய் நிலங்கள் 
அதி்கமனா்க உள்்ள ்கனாதெரி வ்டல்டனா பகுதி்கற்ள, மி்கவும் ெ்ளம்மிக்க 
தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்கப் பனாது்கனாக்கப்ப்ட தெண்டியது மி்கவும் 
முககியம் எ்க ்கருதி, மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் 
அண்ணன அெர்்கள் உணவுப் பனாது்கனாப்புககு ஊறு விற்ளவிககும் 
வதனாழிற்செனாறல வதனா்டர்பனா் எநதவெனாரு பணியிற்யும் இனி 
்கனாதெரி வ்டல்டனா பகுதியில வதனா்டெக கூ்டனாது எ்த் தீர்க்கமனா் 
முடிவெடுத்து தசெலம் மனாெட்டம், தறலெனாசெலில அற்ெரின 
பனாெனாடற்டயும் வபறும் ெற்கயில ஓர் அறிவிப்றப அறிவித்து, 
இனறு அநத அறிவிப்பிற்கு வசெயலனாக்கம் வசெய்யும் ெற்கயில, 
அறிவித்த 10 நனாட்களுககுள்்ளனா்கதெ செட்ட ெலலுநர்்களு்டன தீவிெ 
ஆதலனாசெற் வசெய்து, ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க ஒரு செட்டத்திற் 
இயற்றி, (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இயற்றியததனாடு மடடுமலலனாமல, 
நிறைதெற்றி ்கனாதெரி வ்டல்டனா மனாெட்ட விெசெனாயி்களின 
ெனாழகற்கயில ஒளிதயற்றி, அெர்்களுற்டய ெனாழவில பனாறல 
ெனார்த்த மனாண்புமிகு புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களின 
உண்றம விசுெனாசி, நம்பிகற்க நடசெத்திெம், மரியனாறதககுரிய 
அருறம அண்ணன தமிழ்க முதலெர் அெர்்களுககும், 
அெர்்களுககு உறுதுறணயனா்க இனறுெறெ வசெயலபடடு ெருகிை 
மனாண்புமிகு துறண முதலெர் அெர்்களுககும், இநதச் செட்டம் 
நிறைதெறுெதற்கு உறுதுறணயனா்க இருநத அற்த்து அறமச்செர் 
வபருமக்களுககும், அற்த்து செட்டமனை உறுப்பி்ர்்களுககும் 
எனனுற்டய ்கனாதெரி வ்டல்டனா மக்கள் செனார்பனா்க, விெசெனாயி்கள் 

[திரு. இெனா. துறெக்கண்ணு]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

செனார்பனா்க த்கனா்டனானுத்கனாடி நனறி்கற்ள செமர்ப்பித்துகவ்கனாள்கிதைன. 
நனறி, ெணக்கம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. எம். தமிமுன அனசெனாரி அெர்்கள்.

திரு. எம். ெமிமுன அனசாரி: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, செலசெலத்து ஓடும் ்கனாதெரியின கிற்ள 
ஆறு்கற்ளயும், விெனால மீன்கள் விற்ளயனாடும் ்கனாலெனாய்்கற்ளயும், 
ெயல்களில பைநது திரியும் பைறெ்கற்ளயும், ்கனாலநற்ட்கள் 
தமயும் பசுறமயனா் செமவெளி்கற்ளயும் நமது அடுத்த 
தறலமுறை்களும் அனுபவிககும் ெற்கயிதல வதனனிநதியனாவின 
ெயிற்றுப் பசியனாற்ை மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களுற்டய 
அறிவிப்பு பயனபடும் எ் நனான உறுதியனா்க நம்புகினதைன. 
நஞறசெயும், புஞறசெயும் வ்கனாஞசி விற்ளயனாடும் எங்கள் தஞறசெ 
தெணிறயப் பனாது்கனாககும் விதமனா்க பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டலமனா்க அறிவித்ததற்்கனா்க மனாண்புமிகு தமிழ்க முதலறமச்செர் 
அெர்்கற்ளயும், துறண முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளயும், அெறசெயும் 
ம்தனாெப் பனாெனாடடி, இநத தநெத்திதல இதற்்கனா் வி்ளக்கங்கற்ள, 
குறிப்பு்கற்ள தஙகுதற்டயினறி சிைப்பனா் முறையிதல 
வெளிப்படுத்திய மனாண்புமிகு செட்டத் துறை அறமச்செர் அண்ணன 
திரு. சி.வி. செண்மு்கம் அெர்்களுககும் எனனுற்டய பனாெனாடடு்கற்ளத் 
வதரிவித்து அமர்கிதைன. நனறி. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு மக்கள் நலெனாழவு 
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விேய �ாஸ்்கர்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, ்க்டநத ெனாெம் மனாண்புமிகு தமிழநனாடு 
முதலறமச்செர் அெர்்கள் தசெலத்தில நற்டவபற்ை விழனாவில 
அறிவித்ததற்குப் பின்னால, எங்களுற்டய புதுகத்கனாடற்ட 
மனாெட்டத்றதச் தசெர்நதெர்்கள், குறிப்பனா்க, வநடுெனாசெலில 
வநடுங்கனாலமனா்க 365 நனாட்களும், தி்மும் ஒவவெனாரு விதமனா் 
தபனாெனாட்டத்றத அறிவித்து, தபனாெனாடிகவ்கனாண்டிருநதனார்்கள். 
அநதப் தபனாெனாட்டக குழுறெச் தசெர்நத ஒடடுவமனாத்த விெசெனாயி்கள், 
தபனாெனாட்டக குழுறெ முனவ்டுத்துச் வசெனைெர்்கள், அதிதல 
பஙவ்கடுத்தெர்்கள், முனனினறு ந்டத்தியெர்்கள், ்கடசி 
தபதமிலலனாமல அற்த்துக ்கடசிறயச் தசெர்நதெர்்களும், குறிப்பனா்க, 
்கடசி்களின வபனாறுப்பில இருக்கககூடியெர்்கள் எலதலனாரும் 

[திரு. இெனா. துறெக்கண்ணு]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

தநெடியனா்க மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கற்ள மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செரின மு்கனாம் அலுெல்கத்தில செநதித்தவபனாழுது, 
தபனாெனாட்டக குழுவின தறலெர் தெலு ஆசிரியர் எனபெர் ஒரு 
்கருத்றதச் வசெனான்னார். மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்கத்ள, 
விெசெனாயியனா்க நனான இநத பச்றசெத் துண்ற்ட வதனா்டர்நது 
தபனாடடுகவ்கனாண்டிருககிதைன. இநத பச்றசெத் துண்டு செனார்பில, 
விெசெனாயி்களின செனார்பில மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களி்டம் 
நனான பணிதெனாடு வசெனாலகினதைன, ‘இறத நீங்கள் ஒரு செட்டமனா்க 
ஆககிக வ்கனாடுத்தனால ்கனாலம் உள்்ளெறெ, ெனான உள்்ளெறெ, ெளி 
உள்்ளெறெ, ஊன உள்்ளெறெ, உயிர் உள்்ளெறெ, விெசெனாயம் 
திற்ளத்திருககினைெறெ நீங்கள் தபனாற்ைப்படுவீர்்கள்’. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) தமிழ்கத்தின ெெலனாற்றிதல தபனாற்ைப்படுவீர்்கள் எனறு 
அநதப் தபனாெனாட்டக குழுவின தறலெர், மரியனாறதககுரிய தெலு 
ஆசிரியர் எனபெர் மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் அெர்்களி்டத்தில 
தனனுற்டய உணர்வு்கற்ள தநெடியனா்கப் பிெதிபலித்தனார். ஆ்க, 
அநத உணர்வு்கற்ள இநத தநெத்திதல, இநத மனைத்திதல 
பதிவு வசெய்ெறத எனனுற்டய ்க்டறமயனா்கக ்கருதுகினதைன. 
புதுகத்கனாடற்ட மனாெட்ட மக்கள் செனார்பில, வ்டல்டனா மனாெட்ட 
மக்கள் செனார்பில, விெசெனாயி்களின செனார்பில, புதுகத்கனாடற்ட 
மனாெட்டத்றதச் தசெர்நத வநடுெனாசெல கிெனாம மக்களுககு 
இனறைககு ஒரு மி்கப் வபரிய ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க செட்டப் 
பனாது்கனாப்றப ெழஙகியிருக்கககூடிய மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககு நன்னா்ளனாம், வபனான்னா்ளனாம், வபனாலிவுதரும் 
இன்னாள், தமிழ்கத்தின செட்டமனை ெெலனாற்றிதல ம்கத்தனா்தனா்கப் 
தபனாற்ைப்படுகினை நனா்ளனா்க இநத நனாள் அறமநதிருககிைது. இனனும் 
செரியனா்கச் வசெனாலலதெண்டுவமனைனால, விெசெனாயி்களுற்டய இதய 
ெயல்களில, மகிழச்சி எனை வநல விறத்கற்ள மனாண்புமிகு 
தமிழநனாடு முதலறமச்செர் அெர்்கள் விறதத்திருககிைனார்்கள். 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) இநத விறத வீரியமிக்க விறத. 
ஏவ்னைனால, முதலறமச்செருற்டய செட்டப் பனாது்கனாப்பு எனை 
விறத, வீரியம் மிக்க விறத. தமிழநனாடு முழுெதும் மனாண்புமிகு 
முதலறமச்செர் அெர்்களுககு நனறி எனை ம்கசூறல அள்ளித் 
தருெனார்்கள் எனபறத மனாண்புமிகு தமிழநனாடு முதலறமச்செர் 
அெர்்களுககு மனாெட்ட மக்களின செனார்பில (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) செட்டமனை உறுப்பி்ர்்களின செனார்பில நனறி, நனறி, நனறி 
எ் மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கள் ெனாயிலனா்க ெனாழ்க 
பலலனாண்டு எனறு கூறி, ெணஙகி, விற்டவபறுகிதைன.  

[்டனாக்டர் சி. விெய பனாஸ்கர்]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. உ. தனியெசு அெர்்கள்.

பிற்ப்கல 3–05

திரு. உ. ெனிய்ரசு: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் அெர்்கத்ள, 

“மனாடு ்கடடிப் தபனாெடித்தனால மனா்ளனாது வசெநவநல எனறு 

யனாற் ்கடடி தபனாெடித்த”

தனாய்த் தமிழநனாடடின வநற்்க்ளஞசியமனா்க வி்ளஙகும் ்கனாதெரி 
வ்டல்டனா தஞறசெப் பகுதிறய தமம்படுத்துெதற்்கனா்க ெெலனாற்றுச் 
சிைப்புமிக்க செட்டமுனெடிறெ இம்மனாமனைத்தில வ்கனாண்டு ெநது, 
உல்க மனானு்ட செமூ்கத்திற்கு ெழி்கனாடடியனா்கத் தி்கழகிை இநதத் தனாய் 
தமிழ செமூ்கத்திற்குப் வபருறம தசெர்த்துள்்ளனார்்கள். 

மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அய்யனா அெர்்கள், துெக்க 
உறெயிதல சுடடிக்கனாடடியறதப்தபனானறு, தமிழத் தனாய் ஈனவைடுத்த 
தெப் புதலவி மனாண்புமிகு புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய 
மக்கள் நலலெசு, (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு புெடசித் 
தறலவி அம்மனா அெர்்கள் ்கண்்ட ்க்வு்கற்ளவயலலனாம் 
ந்ெனாககுகிை ம்கத்தனா் அெசெனா்க மனாண்புமிகு முதலறமச்செர் 
அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் அெர்்களுற்டய அெசு வி்ளஙகுகிைது. 

ஏற்வ்க்தெ விெசெனாயி்களுககு எண்ணற்ை திட்டங்கற்ள 
தஙகுதற்டயிலலனாமல தனாெனா்ளமனா்கத் தநது, ஒடடுவமனாத்த 
விெசெனாயப் வபருஙகுடி மக்களின வநஞசெவமலலனாம் நீக்கமை 
நிறைநதிருககிை மனாண்புமிகு முதலெர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கள், இநதியனாவில, தெறு எஙகும் இதுெறெ ந்டநதி்ட முடியனாத 
அ்ளவிற்கு, வ்டல்டனா மனாெட்டத்றத பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் 
மண்்டலம் எனறு அறிவித்துள்்ளனார்்கள். நனான அறிநத ெற்கயில, 
இநதியக குடியெசு நனாடடில முதனமுறையனா்க தமிழநனாடடிலதனான 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட 
முனத்ற்ைக ்கழ்க அெசு, மனாண்புமிகு அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்கள்தனான, ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க தஞறசெ வ்டல்டனா பகுதிறய 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்க அறிவித்து, வெறும் 10 
நனாட்களில செட்ட ெடிெம் தநது, இனறு தமிழநனாடு செட்டமனைப் 
தபெறெயிதல ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க செட்டமுனெடிறெக 
வ்கனாண்டுெநதுள்்ளனார்்கள்.
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

வநடுெனாசெலிதல, ்கதிெனாமங்கலத்திதல நனானும், என ஆரூயிர் 
செட்டமனை உறுப்பி்ர்்கள் திரு. தமிமுன அனசெனாரி, திரு. ்கருணனாஸ 
உள்ளிட்ட நம்முற்டய மக்கள் பிெதிநிதி்கள் அற்ெரும் 
தபனாெனாட்ட்க்ளத்தில மக்கத்ளனாடு மக்க்ளனாய் நினறு தபனாெனாடியதபனாது, 
உங்கள் ்க்வு்கற்ள ந்ெனாககுெதற்கு உங்களுககுத் துறண 
நிற்தபனாம் எனறு கூறித்னாம். இது, அஙகு தபனாெனாடிய மக்களுககுக 
கிற்டத்த வெற்றி. ஒடடுவமனாத்த தமிழநனாடடு மக்களுற்டய 
உணர்வு்களுககு மதிப்பளித்து, இனறு இநதச் செட்டமுனெடிவு 
வ்கனாண்டுெெப்படடுள்்ளது. அது தெ்ளனாண்குடி மக்களுககு 
மடடுமலல, அற்ெருககும் கிற்டத்த வெற்றி.

உழெர் தசெற்றில ்கனால றெத்தனாலதனான நனாடடு மக்கள் தசெனாற்றில 
ற்க றெக்க முடியும் எனபதற்குச் செனானைனாய் வி்ளஙகும் தெ்ளனாண்குடி 
மக்கள் இநதச் செட்டத்தனால மகிழச்சியற்டெனார்்கள். உல்கத்தில 
ெனாழுகிை ஒடடுவமனாத்த மனானு்ட செமூ்கத்திற்கும் உணறெத் தருகிை 
இநத மண்்டலத்றத பனாது்கனாக்கப்பட்ட தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்க 
அறிவித்த மனாண்புமிகு முதலெர் அண்ணன எ்டப்பனாடியனார் 
அெர்்களுககும், அற்த்திநதிய அண்ணனா திெனாவி்ட முனத்ற்ைக 
்கழ்க அெசுககும் எனனுற்டய ம்மனார்நத நனறிறயயும், 
ெனாழத்து்கற்ளயும், பனாெனாடடு்கற்ளயும் பதிவு வசெய்து, ெனாய்ப்புககு 
நனறி பனாெனாடடி, நிறைவு வசெய்கிதைன. நனறி, ெணக்கம். (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு உறுப்பி்ர் 
திரு. தசெ. ்கருணனாஸ, வசெனாலலுங்கள். 

*திரு. கச. ்கருைாஸ்: மனாண்புமிகு தபெறெத் தறலெர் 
அெர்்கத்ள, 

“்க்டவுள் எனனும் முதலனாளி 

்கண்வ்டடுத்த வதனாழிலனாளி 

விெசெனாயி, விெசெனாயி” 

எனறு மனாண்புமிகு புெடசித் தறலெர் வபனானம்ச் வசெம்மல 
எம்.ஜி.ஆர். அெர்்கள் திறெப்ப்டத்தில பனாடிய இப்பனா்டல ஒலிக்கனாத 
இ்டங்கள் இலறல, த்கட்கனாத ்கனாது்கள் இலறல. 

மனாண்புமிகு அம்மனா அெர்்கள் இநத மனைத்தில இருநத 
ஒவவெனாரு நனாளுதம எ்ககு செநததனாசெமனா் நனாட்கள்; 

[திரு. உ. தனியெசு]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

மறுப்பதற்கிலறல, மறைப்பதற்கிலறல. அதற்குப் பிைகு, அ்க 
மகிழச்சிதயனாடு, மி்க மி்க மகிழச்சிதயனாடு இருக்கககூடிய தருணம் 
இநதத் தருணம். (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) மனாண்புமிகு தமிழ்க 
முதலறமச்செர் அெர்்கள், தஞறசெறய பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
தெ்ளனாண் மண்்டலமனா்க அறிவித்தறமக்கனா்க ஒடடுவமனாத்த தமிழச் 
செமூ்கத்தின செனார்பனா்க எனனுற்டய வநஞசெனார்நத நனறி்கற்ளயும், 
ெணக்கங்கற்ளயும் அெருககுத் வதரிவித்துகவ்கனாள்கிதைன.

ஒதெவயனாரு விஷயத்றதச் வசெனாலல விரும்புகிதைன. குறிப்பனா்க, 
தமிழ்க முதலறமச்செர் அெர்்கற்ளப் வபனாறுத்தெறெயில, 
அெர், தனற், ஒரு விெசெனாயி, விெசெனாயி எனறு பலமுறை 
வசெனாலலிக வ்கனாண்டிருநதனாலும்கூ்ட, எலதலனாறெயுதம இலகுெனா்க 
செநதிக்கககூடிய ஒரு எளிய மனிதெனா்க, (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 
தன பதவிககு அப்பனாற்படடு, (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) தனான 
முதலறமச்செர் எனகினை ்கர்ெத்றதத் துைநது, செ்க ்கடசிக்கனாெெனா்க, செ்க 
அறமச்செர்்கத்ளனாடு அறமச்செெனா்க, செ்க மனிதர்்கத்ளனாடு மனிதெனா்க 
பழ்கககூடிய ஓர் இயலபனா் குணத்திற்கு வசெனாநதக்கனாெெனா்கவும் 
வி்ளஙகுகிைனார். அதத தருணத்தில, முடியும், முடியனாது, (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) முடிநதனால முடியும்; முடியனாது எனைனால முடியனாது 
எனகிை இரு ெரி்கற்ள அெர் ெனாழநனாளிதல நனான அெறெச் 
செநதித்த ்கனாலத்திலிருநது பனார்ககிதைன. குறிப்பனா்க, மனாண்புமிகு 
புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்கள், எ்ககு இநத ெனாய்ப்றபக 
வ்கனாடுப்பதற்்கனா்க அெரி்டத்திதலதனான எனற் அனுப்பி்னார்்கள். 
அனறிலிருநது இனறு ெறெ பனார்ககிதைன, பதவி்கள் உயர்நதனாலும், 
அெருற்டய பண்பும், உண்றமயும் மனாைனாமல இருககிைது, இறத 
நனான ்கண்கூ்டனா்கப் பனார்த்திருககிதைன. (தமறசெறயத் தடடும் 
ஒலி) இநதத் தருணத்தில, இனறைய செட்டமனை நி்கழவு எனபது 
ெெலனாற்றுச் சிைப்புமிக்கதனாகும். 

நனான புதுகத்கனாடற்ட மனாெட்டத்தில பிைநதெ்னா்க 
இருநதனாலும்கூ்ட, என தனாய், த்கப்ப்னார் பிறழக்கச் வசெனைது 
தஞசெனாவூர் மனாெட்டம். நனான பிைநதவதலலனாம் தஞறசெதனான. 9 
ஆம் ெகுப்பு ெறெ நனான படித்தவதலலனாம் குருவிக்கெம்றப, 
மருங்கப்பள்்ளத்திலதனான. பிைகு, 10, 11, 12 ஆகிய ெகுப்பு்கற்ள 
ஆலஙகுடியில படித்து, வசெனற்ககு பிறழக்க ெநததன. 

அருறமத் தம்பி அனசெனாரி கூறியறதப்தபனால, அநதக ்கனாலத்திதல 
ஆறு்களிதல நீர் ெருெதும், ஆற்று ெழித்த்டங்களிதல மீன்கள் குதித்து 
நிற்பதும், அநத மீன்கற்ள செனாதனாெண ஒரு பகவ்கடற்ட றெத்துக 

[திரு. தசெ. ்கருணனாஸ]
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தமிழ்நாடு பநாதுகநாககபபட்ட வவளநாண் மண்்டல வமமபடுத்துதல் 
சட்டமுனவடிவு, 2020 நிறைவவறைம—

மநாண்புமிகு முதலறமசசருககு ்னறி ததரிவித்தல்

வ்கனாண்டு பிடித்துக வ்கனாண்டு வசெனறு, செறமத்து செனாப்பிட்டதும் 
எனனுற்டய ஞனாப்கத்திற்கு ெருகிைது. அப்படிப்பட்ட அநத 
மண்ணிதல வ்கனாண்டுெெப்பட்ட றஹடதெனா்கனார்பன உள்ளிட்ட 
திட்டங்களி்னால, அஙகுள்்ள மக்கள் பட்ட ்கஷ்டங்களும், ந்டத்திய 
தபனாெனாட்டங்களும் ஏெனா்ளம்.

பிற்ப்கல 3–10

அண்ணன தனியெசு அெர்்கள் வசெனான்றதப்தபனால 
நனாங்கவ்ளலலனாம் வசெனறிருநதனாலும்கூ்ட, இனறைககு 
ஒடடுவமனாத்தமனா்க, அதனாெது பல செட்ட அறமச்செர்்கற்ள பல 
செட்டமனைங்கள் பனார்த்திருககும். செட்டத்திற்கு அறமச்செெனா்க 
இனறைககு இருககிை எ்து அருறம அண்ணன, இநத இ்டத்திதல 
அற்ெருற்டய செநதத்கங்களுககும் மி்கத் வதளிெனா்க (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி) எளிறமயனா்கப் புரிநதுவ்கனாள்ளும் ெற்கயிதல, 
ஆதனாெத்தின அடிப்பற்டயிதல மி்கத் தீர்க்கமனா்க எநதவிதமனா் 
குறிப்பு்களும் இலலனாமல முழக்கமிடடு, இநத அறெயிதல அத்தற் 
தபருற்டய நம்ப்கத் தனறமறயயும் வபற்று, ஒடடுவமனாத்த தமிழ்க 
மக்களுககு இறதப் பற்றி இருக்கககூடிய சிறு, சிறு ஐயப்பனாடு்கற்ள 
வி்ளககி, துற்டத்வதறிநது, ஓர் உன்தமனா், ம்கத்துெமனா் 
எதிர்்கனால தமிழ செமூ்கத்றதயும், எதிர்்கனால விெசெனாயத்றதயும் 
பனாது்கனாக்கககூடிய அெசு, புெடசித் தறலவி அம்மனா அெர்்களுற்டய 
அெசுதனான எனபறத மீண்டும் எ்டப்பனாடியனார் அெர்்கள் மூலமனா்க 
நிரூபணம் வசெய்தறமக்கனா்க (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) நனான செனார்நத 
என முககுலத்ததனார் புலிப்பற்ட செனார்பனா்கவும், ஒடடுவமனாத்த தமிழ்க 
விெசெனாயப் வபருஙகுடி மக்களின செனார்பனா்கவும் ம்மனாெ ெனாழத்தி 
விற்டவபறுகிதைன. ெனாய்ப்புககு நனறி. (தமறசெறயத் தடடும் ஒலி) 

10. அ்ரசினர் சடடமுனவடிவு்கள
(ஆயவு தசயெல்)—வதனா்டர்ச்சி 

 (ஆ) தமிழநனாடு நிதிநிறை நிருெனா்கததில் வ்பனாறுப்புற்டறம 
(திருததச) ்ட்டமுனெடிவு, 2020 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு நிதிநிறல நிருெனா்கத்தில வபனாறுப்புற்டறம (திருத்தச்) 
செட்டமுனெடிவு (செட்டமனைப் தபெறெ செட்டமுனெடிவு எண் 
16/2020), மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

[திரு. தசெ. ்கருணனாஸ]
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ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நிதிநிறல நிருெனா்கத்தில 
வபனாறுப்புற்டறம (திருத்தச்) செட்டமுனெடிவு (செட்டமனைப் 
தபெறெ செட்டமுனெடிவு எண் 16/2020)@ ஆய்வுககு எடுத்துக 
வ்கனாள்்ளப்வபை தெண்டும்”

எ்க த்கனாருகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

செட்டமுனெடிவு பிரிவு ெனாரியனா்க ஆய்வுககு 
எடுத்துகவ்கனாள்்ளப்படுகிைது.

பிரிவு 2, திருத்தங்கள் இலறல.

பிரிவு 2, செட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க தெண்டும் 
எனனும் தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.  (இலறல)

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

@ 19–2–2020 ஆம் நனாளிட்ட தமிழநனாடு சிைப்பு அெசிதழில 
வெளியி்டப்வபற்றுள்்ளது.
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பிரிவு 1, மு்கப்புறெ, வநடுநதறலப்பு ஆகியறெ 
செட்டமுனெடிவின பகுதியனா்க இருக்க தெண்டும் எனனும் 
தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.  (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க. (இலறல)

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு நிதிநிறல நிருெனா்கத்தில 
வபனாறுப்புற்டறம (திருத்தச்) செட்டமுனெடிவு (செட்டமனைப் 
தபெறெ செட்டமுனெடிவு எண் 16/2020) நிறைதெற்ைப்வபை 
தெண்டும்”

எ்க த்கனாருகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் தபெறெயின முடிவிற்கு 
வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.  (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க. (இலறல)

ஏற்தபனாதெ அதி்கம் எனறு ்கருதுகிதைன.

ஏற்தபனாதெ அதி்கம், தீர்மனா்ம் நிறைதெறியது. (தமறசெறயத் 
தடடும் ஒலி)

செட்டமுனெடிவு ஏற்்கப்பட்டது. 

[தபெறெத் தறலெர்]
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9. அ்ரசினர் தீர்ைானங்கள—வதனா்டர்ச்சி

(இ) ம்பெறெ மீணடும் கூடும் நனாள் குறிப்பி்டப்வ்பைனாமல் 
ஒததிறெக்்கப் வ்பறுதல்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: தபெறெ மீண்டும் கூடும் நனாள் 
குறிப்பி்டப்வபைனாமல ஒத்திறெக்கப் வபைக த்கனாரும் தீர்மனா்ம். 
மனாண்புமிகு துறண முதலறமச்செர் மற்றும் தபெறெ முன்ெர் 
அெர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �னனீர்தசல்வம்: மனாண்புமிகு தபெறெத் 
தறலெர் அெர்்கத்ள,

“தபெறெ விதி 25 (1)–னபடி தபெறெ மீண்டும் கூடும் நனாள் 
குறிப்பி்டப் வபைனாமல ஒத்திறெக்கப் வபைலனாம்” 

எனனும் தீர்மனா்த்றத வமனாழிகிதைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத ெமலவர்: மனாண்புமிகு துறண 
முதலறமச்செர் மற்றும் தபெறெ முன்ெர் அெர்்களின தீர்மனா்ம் 
தபெறெயின முடிவிற்கு வி்டப்படுகிைது.

ஏற்தபனார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

மறுப்தபனார் ‘இலறல’ என்க.   

மறுப்தபனாதெ இலறல எனறு ்கருதுகிதைன.

மறுப்தபனாதெ இலறல, தீர்மனா்ம் ஒரும்தனா்க நிறைதெறியது. 
(தமறசெறயத் தடடும் ஒலி)

தபெறெ மீண்டும் கூடும் நனாள் குறிப்பி்டப்வபைனாமல 
ஒத்திறெக்கப்படுகிைது. நனறி, ெணக்கம். 

பின்ர், தபெறெ பிற்ப்கல 3–13 மணிககு மீண்டும் கூடும் 
நனாள் குறிப்பி்டப்வபைனாமல ஒத்திறெக்கப்வபற்ைது.
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12. க�்ரமவமுன மவக்்கபத�ற்்ற ஏடு்கள
(அ) ்ட்டமுறை விதி்களும், ஆறை்களும்

37. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு தனியனார் பல்கறலக்கழ்க 
விதி்கற்ள இயற்றியது குறித்து 8–7–2019 ஆம் நனாளிட்ட உயர் 
்கலவி (த்க2)த் துறையின அெசெனாறண (நிறல) எண் 128–ல 
வெளியி்டப்பட்ட அறிவிகற்க. [2019 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
தனியனார் பல்கறலக்கழ்கங்கள் செட்டத்தின (தமிழநனாடு செட்டம் 
14/2019) 57 (3) பிரிவினகீழ தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.]

38. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு செெககு்கள் மற்றும் 
தசெறெ்கள் ெரி (எட்டனாெது முறை இ்டர்ப்பனாடு்கற்ள நீககுதல) 
ஆறணயிற் இயற்றியது குறித்து 18–11–2019 ஆம் நனாளிட்ட 
ெணி்க ெரி மற்றும் பதிவுத் (B1) துறையின அெசெனாறண (நிறல)
எண் 182–ல வெளியி்டப்பட்ட அறிவிகற்க. [2017 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநனாடு செெககு்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் ெரிச் செட்டத்தின
(தமிழநனாடு செட்டம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ தபெறெமுன 
றெக்கப்வபற்ைது.] 

 39. 29–6–2017 ஆம் நனாளிட்ட தமிழநனாடு அெசிதழின சிைப்பு 
வெளியீடடின, பனா்கம்–II, பிரிவு–2–ல வெளியி்டப்பட்ட ெணி்க ெரி 
மற்றும் பதிவுத் துறையின II (2)/ெெப/532 (d–14)/2017 ஆம் எண் 
அறிவிகற்கககு திருத்தங்கள் வசெய்தது குறித்து 22–11–2019 ஆம் 
நனாளிட்ட ெணி்க ெரி மற்றும் பதிவு (B1)த் துறையின அெசெனாறண 
(நிறல) எண் 183–ல வெளியி்டப்பட்ட அறிவிகற்க. [2017 ஆம் 
ஆண்டு தமிழநனாடு செெககு்கள் மற்றும் தசெறெ்கள் ெரிச் செட்டத்தின 
(தமிழநனாடு செட்டம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ தபெறெமுன 
றெக்கப்வபற்ைது.]

40.  2015–2016 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் அண்ணனா பல்கறலக்கழ்கத்தின 
ஆண்டு ்கணககு்கள். [1978 ஆம் ஆண்டு அண்ணனா பல்கறலக்கழ்கச் 
செட்டத்தின (தமிழநனாடு செட்டம் 30/1978) 26 (3) பிரிவினகீழ 
தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ மற்றும் ஆஙகிலம்)

41. 2015–2016 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் அண்ணனா பல்கறலக்கழ்கத்தின 
தணிகற்க அறிகற்க. [1978 ஆம் ஆண்டு அண்ணனா பல்கறலக்கழ்கச் 
செட்டத்தின (தமிழநனாடு செட்டம் 30/1978) 26 (3) பிரிவினகீழ 
தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ மற்றும் ஆஙகிலம்)
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42. 2015–2016 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு ்கதர் கிெனாமத் 

வதனாழில ெனாரியத்தின தணிகற்க அறிகற்க மற்றும் ஆண்டுக 
்கணககு்கள். [1959 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கதர் கிெனாமத் வதனாழில 
ெனாரியச் செட்டத்தின (தமிழநனாடு செட்டம் 18/1959) 24 (3) பிரிவினகீழ 
தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ மற்றும் ஆஙகிலம்)

43. 2016–2017 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு ்கதர் கிெனாமத் 
வதனாழில ெனாரியத்தின தணிகற்க அறிகற்க மற்றும் ஆண்டுக 
்கணககு்கள். [1959 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு ்கதர் கிெனாமத் வதனாழில 
ெனாரியச் செட்டத்தின (தமிழநனாடு செட்டம் 18/1959) 24 (3) பிரிவினகீழ 
தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ மற்றும் ஆஙகிலம்)

44. 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு ்க்டலசெனார் 
ெனாரியத்தின தணிகற்க அறிகற்க. [1995 ஆம் ஆண்டு தமிழநனாடு 
்க்டலசெனார் ெனாரியச் செட்டத்தின (தமிழநனாடு செட்டம் 4/1996) 89 (2) 
பிரிவினகீழ தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ–ஆஙகிலம்)

45. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு ற்கத்தறி ெ்ளர்ச்சிக 
்கழ்கத்தின ஐம்பத்து நனான்கனாெது ஆண்்டறிகற்க. [1956 ஆம் ஆண்டு 
நிறுெ்ங்கள் செட்டத்தின (மத்தியச் செட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவினகீழ 
தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது]. (தமிழ–ஆஙகிலம்)

46. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு தசெமிப்புக 
கி்டஙகு நிறுெ்த்தின அறுபத்வதனானைனாெது ஆண்்டறிகற்க. [1962 
ஆம் ஆண்டு தசெமிப்புக கி்டஙகு நிறுெ்ச் செட்டத்தின (மத்தியச் 
செட்டம் 58/1962) 31 (11) பிரிவினகீழ தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] 
(தமிழ–ஆஙகிலம்)

47. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு மருத்துெப் 
பணி்கள் ்கழ்கத்தின இருபத்றதநதனாெது ஆண்்டறிகற்க. [1956 
ஆம் ஆண்டு நிறுெ்ங்கள் செட்டத்தின (மத்தியச் செட்டம் 1/1956) 
619–ஏ பிரிவினகீழ தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ மற்றும் 
ஆஙகிலம்)

48. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு வசெய்தித்தனாள், 
்கனாகித நிறுெ்த்தின முப்பத்து ஒனபதனாெது ஆண்்டறிகற்க. [1956 
ஆம் ஆண்டு நிறுெ்ங்கள் செட்டத்தின (மத்தியச் செட்டம் 1/1956) 
619–ஏ பிரிவினகீழ தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ மற்றும் 
ஆஙகிலம்)
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49. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு மனாநில ெனாணிப 

்கழ்கத்தின முப்பத்தனாைனாெது ஆண்்டறிகற்க. [1956 ஆம் ஆண்டு 
நிறுெ்ங்கள் செட்டத்தின (மத்தியச் செட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவினகீழ 
தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ மற்றும் ஆஙகிலம்)

50. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கனா் தமிழநனாடு ந்கர்ப்புை 
நிதி மற்றும் அடிப்பற்ட ெசெதி தமம்பனாடடு நிறுெ்த்தின 
இருபத்வதனானபதனாெது ஆண்்டறிகற்க. [1956 ஆம் ஆண்டு 
நிறுெ்ங்கள் செட்டத்தின (மத்தியச் செட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவினகீழ 
தபெறெமுன றெக்கப்வபற்ைது.] (தமிழ–ஆஙகிலம்)

(ஆ) அறிக்ற்க்கள், அறிவிக்ற்க்கள் மற்றும் ஏற்ய 
தனாள்்கள்

66. மதிப்பீடடுக குழுவின பத்தனாெது அறிகற்க. (2018–2020)

67. மதிப்பீடடுக குழுவின பதிவ்னானைனாெது அறிகற்க.
(2018–2020)

68. மதிப்பீடடுக குழுவின பனனிவெண்்டனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

69. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று ஐநதனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

70. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று ஆைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

71. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று ஏழனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

72. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று எட்டனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

73. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று ஒனபதனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

74. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பத்தனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

75. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பதிவ்னானைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)
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76. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பனனிவெண்்டனாெது 

அறிகற்க. (2018–2020)

77. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பதினமூனைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

78. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பதி்னான்கனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

79. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பதிற்நதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

80. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பதி்னாைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

81. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பதித்ழனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

82. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பதிவ்ட்டனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

83. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று பத்வதனானபதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

84. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபதனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

85. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து ஒனைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

86. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து இெண்்டனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

87. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து மூனைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

88. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து நனான்கனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

89. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து ஐநதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

90. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து ஆைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)
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91. வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து ஏழனாெது 

அறிகற்க. (2018–2020)

92 வபனாதுக ்கணககுக குழுவின நூற்று இருபத்து எட்டனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

93. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று நனான்கனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

94. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று ஐநதனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

95. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று ஆைனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

96. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று ஏழனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

97. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று எட்டனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

98. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று ஒனபதனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

99. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று பத்தனாெது அறிகற்க. 
(2018–2020)

100. வபனாது நிறுெ்ங்கள் குழுவின நூற்று பதிவ்னானைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

101. தபெறெமுன றெக்கப்பட்ட ஏடு்கள் குழுவின மூனைனாெது 
அறிகற்க. (2018–2020)

102. உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் படடியல. 
(நனான்கனாெது படடியல) (2020)  (ெரிறசெ எண்்கள் 1 முதல 100 ெறெ)

103. உடுககுறியி்டனாத வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் படடியல. 
(ஐநதனாெது படடியல) (2020)  (ெரிறசெ எண்்கள் 1 முதல 100 ெறெ)

—–—–


