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ஆளுநரும் அமைசசரமவயும்
ஆளுநர் – திரு. ேன்வாரிலால் புகராகித்

அமைசசரமவயின் உறுப்பினர்்கள

1. முதலமைசசர் .. ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. 
ேழனிசாமி: 
சபாது, இந்திய ஆடசிப் பணி, 
இந்தியக ்காைல் பணி, இந்திய ைனப் 
பணி, சபாது நிருைா்கம், ைாைட்ட 
ைருைாய அலுைைர்்கள், ்காைல், உள் 
தும்ற, சபாதுப் பணி்கள், சிறு பா்சனம் 
உள்ளிட்ட பா்சனம், ச்சயற்திட்டப் 
பணி்கள், சநடுஞ்சாமை்கள் ைற்றும் 
சிறு தும்றமு்கங்கள்

2. துமை 
முதலமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீர்தசல்வம்:
நிதி, திட்டமி்டல், ்சட்டைன்றப் 
பபரமை, பதர்தல்்கள் ைற்றும் 
்க்டவுச சீடடு்கள், வீடடு ை்சதி, ஊர்க 
வீடடு ை்சதி ைற்றும் வீடடு ை்சதி 
பைம்பாடு, குடிம்ச ைாற்று ைாரியம் 
ைற்றும் இ்ட ை்சதிக ்கடடுப்பாடு, 
ந்கரமைப்புத் திட்டமி்டல், ந்கர்ப் 
பகுதி ை்ளர்சசி ைற்றும் ச்சனமனப் 
சபருந்கர் ை்ளர்சசிக குழுைம்

3. வனத் தும்ற 
அமைசசர்  

.. ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் சி. 
சீனிவாசன்:

வனம் 
4. ேளளிக ்கல்வி, 

இம்ளஞர் 
நலன் ைறறும் 
விம்ளயாடடு 
கைம்ோடடுத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. 
தசஙக்காடமடயன்: 
பள்ளிக ்கல்வி, இம்ளஞர் நைன 
ைற்றும் விம்ளயாடடு பைம்பாடடுத் 
தும்ற 
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5. கூடடு்றவுத் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: 
கூடடு்றவு, புள்ளியியல் ைற்றும் 
முனனாள் பம்டவீரர் நைன

6. மின்சாரம், 
ைதுவிலககு 
ைறறும் 
ஆயத்தீர்மவத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி:
மின்சாரம், ைரபு்சாரா எரி்சகதி 
பைம்பாடு, ைதுவிைககு ைற்றும் 
ஆயத்தீர்மை, ்கருப்பஞ்சாற்றுக 
்க்சண்டு ைற்றும் இைஞ்ச ஒழிப்பு 
்சட்டம் 

7. ந்கராடசி 
நிருவா்கம் 
ைறறும் ஊர்க 
வ்ளர்சசி, சி்றப்புத் 
திடடங்கள 
தசயலாக்கத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி:
ந்கராடசி நிருைா்கம், ஊர்க ை்ளர்சசி, 
ஊராடசி்கள் ைற்றும் ஊராடசி 
ஒனறியங்கள், ைறுமை ஒழிப்புத் 
திட்டங்கள், ஊர்கக ்க்டன்கள், 
ந்கர்ப் பகுதி ைற்றும் ஊர்கக குடிநீர் 
ைழங்கல், சி்றப்புத் திட்டங்கள் 
ச்சயைாக்கம் 

8. மீன் வ்ளம் ைறறும் 
ேணியா்ளர் 
ைறறும் நிருவா்கச 
சீர்திருத்தத் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்:
மீன் வளம் மற்றும் மீன் வளர்ச்சிக் கழகம், 
பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தம், 
பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தம் 
(பயிற்சி)

9. சடடம், 
நீதிைன்்றங்கள 
ைறறும் 
சிம்றசசாமல்கள 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்:
்சட்டம், நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் 
சிம்றச்சாமை்கள், சுரங்கங்கள் 
ைற்றும் ்கனிைங்கள் 

10. உயர் ்கல்வித் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன்ேழ்கன்:
சதாழில்நுடபக ்கல்வி உள்ளிட்ட உயர் 
்கல்வி, மினனணுவியல், அறிவியல் 
ைற்றும் சதாழில்நுடபவியல்
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11. சமூ்க நலன் ைறறும் 
சத்துைவுத் திடட 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு டாகடர் வி. சகராஜா: 
ை்களிர் ைற்றும் குழந்மத்கள் நைன 
உள்ளிட்ட ்சமூ்க நைன, அனாமத 
இல்ைங்கள் ைற்றும் குற்்றைாளி்கள் 
சீர்திருத்த நிருைா்கம், ஒருஙகிமைந்த 
குழந்மத்கள் ை்ளர்சசி, இரைைர் 
்காப்பு இல்ைங்கள், ைாற்றுத் 
தி்றனாளி்கள் நைன ைற்றும் ்சமூ்க 
சீர்திருத்தம் ைற்றும் ்சத்துைவுத் 
திட்டம்

12. ததாழில் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத்:

த்தாழிலகள், எஃகுக் கட்டுபபாடு 
மற்றும் சிறபபு முயற்சிகள்

13. சுறறுசசூழல் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப்ேைன்:

சுற்றுச்சூழல மற்றும் மாசுக் 
கட்டுபபாடு

14. உைவு ைறறும் 
நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ்:
உைவு, நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல், 
நு்கர்பைார் பாது்காப்பு ைற்றும் 
விமைக ்கடடுப்பாடு 

15. ம்கத்தறி ைறறும் 
துணிநூல் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்:

ககத்தறி மற்றும் துணிநூல 

16. ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. 
ராதாகிருஷைன்: 

கால்நகை பராமரிபபு

17. ைக்கள நல்வாழ்வு 
ைறறும் குடும்ே 
நலத் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்:
ைக்கள் நல்ைாழ்வு, ைருத்துைக ்கல்வி 
ைற்றும் குடும்ப நைன 
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18. கவ்ளாண்மைத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்கண்ணு:
பை்ளாண்மை, பை்ளாண்மைப் 
சபாறியியல், பை்ளாண் பணிக 
கூடடு்றவுச ்சங்கங்கள், பதாட்டக 
்கமை, ்கரும்புத் தீர்மை, ்கரும்பு 
பைம்பாடு ைற்றும் தரிசு நிை 
பைம்பாடு 

19. தசயதி ைறறும் 
வி்ளம்ேரத் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்கடம்பூர் ராஜு:
ச்சயதி ைற்றும் வி்ளம்பரம், 
திமரப்ப்டத் சதாழில்நுடபவியல் 
ைற்றும் திமரப்ப்டச ்சட்டம், 
எழுதுசபாருள் ைற்றும் அசசு ைற்றும் 
அரசு அச்ச்கம் 

20. வருவாய 
ைறறும் கேரிடர் 
கைலாண்மை 
ைறறும் த்கவல் 
ததாழில்நுடேத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: 
ைருைாய, ைாைட்ட ைருைாய 
நிருைா்கம், துமை ஆடசியர்்கள், 
எம்ட்கள் ைற்றும் அ்ளமை்கள், 
்க்டன ச்காடுத்தல் குறித்த ்சட்டம் 
உள்ளிட்ட ்க்டன நிைாரைம், சீடடு 
நிதி்கள் ைற்றும் நிறுைனங்கள் பதிவு 
பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் 
த்கைல் சதாழில்நுடபம்

21. சுறறுலாத் தும்ற 
அமைசசர் 

.. ைாண்புமிகு திரு. தவல்லைண்டி ந. 
நடராஜன்:

சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சிக் 
கழகம்

22. வணி்க வரித் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீரைணி:

வணிக வரிகள், பதிவு மற்றும் 
முததிகரத்தாள் சட்ைம் 
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23. ோல் வ்ளம் ைறறும் 
ோல் ேண்மை 
வ்ளர்சசித் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ராகஜந்திர 
ோலாஜி:

பால வளம் மற்றும் பால பணகணை 
வளர்ச்சி

24. ஊர்கத் ததாழில் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ோ. தேன்ஜமின்:
குடிம்சத் சதாழில் உள்ளிட்ட ஊர்கத் 
சதாழில்்கள், சிறு சதாழில்்கள்

25. ததாழிலா்ளர் நலத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு டாகடர் (திருைதி) 
நிகலாேர் ்கபில்:
சதாழிைா்ளர் நைன, ைக்கள் 
சதாம்க, பைமைைாயப்பு ைற்றும் 
பயிற்சி, ச்சயதித்தாள் ்கடடுப்பாடு, 
ைக்கள் சதாம்கக ்கைகச்கடுப்பு, 
ந்கர ைற்றும் ஊர்க பைமைைாயப்பு 
ைற்றும் ைகஃபு ைாரியம் 

26. கோககுவரத்துத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். 
விஜயோஸ்்கர்:
பபாககுைரத்து
ந ாடடும்டமைய ாக ்க ப் பட்ட 
பபாககுைரத்து ைற்றும் 
இயககூர்தி்கள் ்சட்டம்

27. ஆதி திராவிடர் 
ைறறும் 
ேழஙகுடியினர் 
நலத் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். 
ராஜதலடசுமி:
ஆதி திராவி்டர் நைன, ைமைைாழ் 
பழஙகுடியினர் ைற்றும் 
ச்காத்தடிமைத் சதாழிைா்ளர்்கள் 
நைன
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28. தமிழ் ஆடசி 
தைாழி ைறறும் 
தமிழ்ப் 
ேண்ோடடுத் 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோண்டியராஜன்:
தமிழ் ஆடசி சைாழி ைற்றும் 
தமிழ்ப் பண்பாடு ைற்றும் 
சதால்சபாருளியல்

29. ்கதர் ைறறும் 
கிராைத் 
ததாழில்்கள 
வாரியத் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோஸ்்கரன்:
்கதர் ைற்றும் கிராைத் சதாழில் 
ைாரியம், பூமிதானம் ைற்றும் 
கிராைதானம்

30. இந்து சைய ைறறும் 
அ்றநிமலயங்கள 
தும்ற அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் எஸ். 
ராைசசந்திரன்:

இந்து சமய மற்றும் அறநிகலயஙகள் 

31. பிறேடுத்தப்ேடகடார் 
ைறறும் 
சிறுோன்மையினர் 
நலத் தும்ற 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி:
பிற்படுத்தப்படப்டார், மி்கவும் 
பிற்படுத்தப்படப்டார் ைற்றும் 
சீர்ைரபினர் நைன, சைளிநாடுைாழ் 
இந்தியர்்கள், அ்கதி்கள் ைற்றும் 
சைளிபயற்்றப்பட்டைர்்கள் ைற்றும் 
சிறுபானமையினர் நைன
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GOVERNOR AND COUNCIL OF MINISTERS

GOVERNOR  – THIRU BANWARILAL PUROHIT

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

1. Chief Minister .. The Hon. Thiru Edappadi  
K. Palaniswami:

Public, Indian Administrative Service, 
Indian Police Service, Indian Forest 
Service, General Administration, 
District Revenue Officers, Police, 
Home, Public Works, Irrigation 
including Minor Irrigation, Programme 
Works, Highways and Minor Ports

2. Deputy Chief 
Minister

.. The Hon. Thiru O. Panneerselvam:

Finance, Planning, Legislative 
Assembly, Elections and Passports, 
Housing, Rural Housing and Housing 
Development, Slum Clearance Board 
and Accommodation Control, Town 
Planning, Urban Development and 
Chennai Metropolitan Development 
Authority

3. Minister for 
Forests

.. The Hon. Thiru Dindigul  
C. Sreenivasan:

Forests

4. Minister 
for  School 
Education, 
Youth Welfare 
and Sports 
Development 

.. The Hon. Thiru K.A. Sengottaiyan:

School Education, Youth Welfare and 
Sports Development Department
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5. Minister for Co-
operation 

.. The Hon. Thiru Sellur K. Raju:

Co-operation, Statistics and Ex-
Servicemen Welfare 

6. Minister for 
Electricity, 
Prohibition & 
Excise

.. The Hon. Thiru P. Thangamani:

Electricity, Non-Conventional Energy 
Development, Prohibition and Excise, 
Molasses and Prevention of Corruption 
Act

7. Minister for 
Municipal 
Administration 
& Rural 
Development, 
Implementation 
of Special 
Programme

.. The Hon. Thiru S.P. Velumani:

Municipal Administration, Rural 
Development, Panchayats and 
Panchayat Unions, Poverty Alleviation 
Programmes, Rural Indebtedness, 
Urban and Rural Water Supply, 
Implementation of Special Programme

8. Minister for 
Fisheries and 
Personnel & 
Administrative 
Reforms

.. The Hon. Thiru D. Jayakumar:

Fisheries and Fisheries Development 
Corporation, Personnel and 
Administrative Reforms, Personnel and 
Administrative Reforms (Training)

9. Minister for Law, 
Courts & Prisons 

.. The Hon. Thiru C.Ve. Shanmugam: 

Law, Courts and Prisons, Mines & 
Minerals

10. Minister 
for Higher 
Education

.. The Hon. Thiru K.P. Anbalagan:

Higher Education including Technical 
Education, Electronics, Science and 
Technology
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11. Minister for 
Social Welfare & 
Nutritious Noon 
Meal Programme

.. The Hon. Dr. V. Saroja:

Social Welfare including Women’s and 
Children’s Welfare, Orphanages and 
Correctional Administration, Integrated 
Child Development, Beggar Homes, 
Welfare of the Differently Abled and 
Social Reforms & Nutritious Noon 
Meal Programme

12. Minister for 
Industries 

.. The Hon. Thiru M.C. Sampath:

Industries, Steel Control and Special 
Initiatives

13. Minister for 
Environment

.. The Hon. Thiru K.C. Karuppannan:

Environment and Pollution Control

14. Minister for Food 
& Civil Supplies 

.. The Hon. Thiru R. Kamaraj:

Food, Civil Supplies, Consumer 
Protection and Price Control 

15. Minister for 
Handlooms & 
Textiles

.. The Hon. Thiru O.S. Manian:

Handlooms & Textiles 

16. Minister for 
Animal 
Husbandry

.. The Hon. Thiru Udumalai  
K. Radhakrishnan:

Animal Husbandry

17. Minister for 
Health & Family 
Welfare

.. The Hon. Dr. C. Vijaya Baskar:

Health, Medical Education and Family 
Welfare
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18. Minister for 
Agriculture 

.. The Hon. Thiru R. Doraikkannu:

Agriculture, Agricultural Engineering, 
Agro Service Co-operatives, 
Horticulture, Sugarcane Cess, 
Sugarcane Development and Waste 
Land Development 

19. Minister for 
Information & 
Publicity 

.. The Hon. Thiru Kadambur Raju:

Information & Publicity, Film 
Technology and Cinematograph 
Act, Stationery and Printing and 
Government Press

20. Minister for 
Revenue 
and Disaster 
Management 
& Information 
Technology

.. The Hon. Thiru R.B. Udhayakumar:

Revenue, District Revenue 
Establishment, Deputy Collectors, 
Weights and Measures, Debt Relief 
including legislation on Money lending, 
Chits, Registration of Companies, 
Disaster Management and Information 
Technology 

21. Minister for  
Tourism

.. The Hon. Thiru Vellamandi N. 
Natarajan:

Tourism, Tourism Development 
Corporation

22. Minister for 
Commercial 
Taxes 

.. The Hon. Thiru K.C. Veeramani:

Commercial Taxes, Registration and 
Stamp Act

23. Minister for 
Milk & Dairy 
Development

.. The Hon. Thiru K.T. Rajenthra 
Bhalaji:

Milk and Dairy Development
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24. Minister for Rural 
Industries

.. The Hon. Thiru P. Benjamin:

Rural Industries including Cottage 
Industries, Small Industries

25. Minister for 
Labour

.. The Hon. Dr. (Tmt) Nilofer Kafeel:

Labour, Population, Employment and 
Training, Newsprint Control, Census, 
Urban and Rural Employment and 
Wakf Board

26. Minister for 
Transport

.. The Hon. Thiru M.R. Vijayabhaskar:

Transport, Nationalised Transport and 
Motor Vehicles Act

27. Minister for Adi 
Dravidar  
& Tribal Welfare

.. The Hon. Tmt V.M. Rajalakshmi:

Adi Dravidar Welfare, Hill Tribes and 
Bonded Labour

28. Minister for 
Tamil Official 
Language & 
Tamil Culture

.. The Hon. Thiru K. Pandiarajan:

Tamil Official Language & Tamil 
Culture and Archaeology

29. Minister for 
Khadi & Village 
Industries Board

.. The Hon. Thiru G. Baskaran:

Khadi and Village Industries Board, 
Bhoodan and Gramadhan

30. Minister for 
Hindu Religious 
& Charitable 
Endowments

.. The Hon. Thiru Sevvoor S. 
Ramachandran:

Hindu Religious & Charitable 
Endowments

31. Minister for  
Backward 
Classes & 
Minorities 
Welfare

.. The Hon. Tmt S. Valarmathi:

 Backward Classes, Most Backward 
Classes and Denotified Communities, 
Overseas Indians, Refugees & Evacuees 
and Minorities Welfare 
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கேரமவத் தமலவர், துமைத் தமலவர்,

ைாறறுத் தமலவர்்கள ைறறும் முககிய அலுவலர்்கள

கேரமவத் தமலவர்

ைாண்புமிகு திரு. ப. தனபால்

கேரமவத் துமைத் தமலவர்

ைாண்புமிகு முமனைர் சபாள்்ளாசசி V. சஜயராைன

ைாறறுத் தமலவர்்கள#

    திரு. பி.எம். நரசிம்ைன

    திரு. எஸ.பி. ்சண்மு்கநாதன

    திரு. சு. ரவி

    திரு. இரா. குைரகுரு

    திரு. சு. குைப்ச்கரன

    திரு. வி.வி. இராஜன ச்சல்ைப்பா

    

    

தசயலா்ளர்

திரு. கி. சீனிைா்சன

# 7-1-2020 அனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரால் 
அறிவிக்கப்பட்டைாறு.
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திருைதி லி.சு. ை்சந்திைைர், எம்.ஏ., 
பி.ஜி.எல்., எம்.ஏ.

.. சி்றப்புச ச்சயைா்ளர்

திரு. இரா. ்சந்திரப்ச்கரன, எம்.ஏ., 
பி.்காம்., பி.ஜி.எல்., டி.சி.பி. 

.. கூடுதல் ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திரு. ந. இரவி்சந்திரன, பி.எஸசி., 
பி.எல்.

.. கூடுதல் ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திரு. பா. சுப்பிரைணியம், பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல்.

.. கூடுதல் ச்சயைா்ளர்

திருைதி இரா. ்சாந்தி, எம்.ஏ.,  
எம்.ஃபில்., பி.ஜி.எல்.

.. இமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. அ. அயயனசபருைாள், எம்.ஏ., 
பி.ஜி.எல்.

.. இமைச ச்சயைா்ளர்

திருைதி ்ச. ஆண்்டாள், பி.எஸசி., 
பி.ஜி.எல்.

.. இமைச ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திரு. ்ச. சஜய்கபை்சன, பி.எஸசி., 
பி.ஜி.எல்.

.. இமைச ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திரு. கி. சூரியநாராயைன, எம்.ஏ., 
பி.ஜி.எல்., டி.டி.எல்., டி.எல்.எல்.

.. பபரமைத் தமைைரின 
சி்றப்பு தனிச ச்சயைர்

திரு. மு. ஆதிப்ச்சன, எம்.்காம்., 
பி.எட., எல்.எல்.பி.

.. எதிர்க்கடசித் 
தமைைரின சி்றப்பு 
பநர்மு்க உதவியா்ளர் 
(இமைச ச்சயைா்ளர் 
நிமை)

திரு. ப. பத்ைகுைார், எம்.எஸசி., 
பி.எட., பி.எல்.

.. இமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. மு. ்கருைாநிதி, பி.ஏ., பி.ஜி.எல். .. இமைச ச்சயைா்ளர்

திருைதி பி. பதனசைாழி, எம்.ஏ., 
பி.எட.,எம்.ஃபில்., பி.எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர்
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திருைதி டி.வி. சஜய~, 
பி.ஏ., பி.ஜி.எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. மு. ்கருைா்கரன, எம்.்காம்., 
பி.எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர்

திருைதி பா. பரைதி, பி.எஸசி., பி.எட., 
பி.ஜி.எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. ப்க. ரபைஷ், பி.எஸசி., பி.எல். .. துமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. ்க.பைா. சிைகுைரன, பி.எஸசி., 
பி.ஜி.எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர்

திருைதி சபர்லின ரூப்குைார், 
எம்.ஏ., பி.எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. ப்கா. ்கபைஷ், பி.எஸசி., பி.எல். .. துமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. சு. பாைகிருஷ்ைன, பி.ஏ., பி.எல். .. துமைச ச்சயைா்ளர்

திரு. ை. பூபாைன, பி.்காம்., பி.ஜி.எல். .. துமைச ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திருைதி ~. ~வித்யா, பி.எஸசி., பி.ஜி.
எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திரு. பா. ரவிச்சந்திரன, பி.எஸசி. .. குழு அலுைைர்

திருைதி சி. ்சாந்தா, எம்.்காம்., 
பி.ஜி.எல்.

.. துமைச ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திரு. த. ரகுபதி, எம்.்காம்., பி.ஜி.எல். .. துமைச ச்சயைா்ளர் 
(பதிப்பா்ளர்)

திருைதி சீ. உஷா, பி.்காம்., பி.ஜி.எல். .. குழு அலுைைர்

திருைதி சை. ்சகுந்தைா, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல்.

.. குழு அலுைைர்

திரு. ~.ரா. ரவி, எம்.்காம்., பி.எல். .. குழு அலுைைர்
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திரு. சி. ~தரன, எம்.்காம்., பி.எட. .. தமைமை நிருபர்

திருைதி த. சுஜாதா பதவி, பி.இ.,  
பி.ஜி.எல்.

.. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திரு. அ.சு. ப்களும்ட நம்பி,  
எம்.எஸசி., பி.ஜி.எல்.

.. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திரு. மு. பைா்கன ராஜா, எம்.ஏ., 
பி.எட., பி.ஜி.எல்.

.. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திரு. இரா. இராபஜந்திரன, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல்.

.. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திரு. கி. முரளீதரன நாயர், பி.ஏ. .. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திருைதி வி. சுைதி, பி.்காம்., பி.ஜி.எல். .. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திருைதி பு. ்சஙகீதா, பி.்காம்., பி.ஜி.எல். .. தமைமை நிருபர்

திருைதி சு.சீ. அைபைலு, எம்.்காம்., 
பி.ஜி.எல்.

.. தமைமை நிருபர்

திருைதி ச்ச. ்சாந்தகுைாரி, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல்.

.. தமைமை நிருபர்

திரு. சஜ. பாஸ்கரன, பி.ஏ. .. தமைமை நிருபர்

திரு. அ. பாஸ்கரன, பி.்காம்., பி.ஜி.எல். .. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திரு. சஜ. பாைசீனிைா்சன, எம்.்காம்.,
  எம்.ஃபில்., பி.ஜி.எல்.,

.. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திரு. பை. பைா்கநாதன, பி.எஸசி. .. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்

திருைதி த. இந்திரா்காந்தி, பி.ஏ. .. ்சார்புச ச்சயைா்ளர்
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கேரமவ உறுப்பினர்்கள

(அ்கர வரிமசப்ேடி)

தேயர்்களும் ததாகுதி்களும்

1. அம்பபத்குைார், திரு. எஸ. .. ைந்தைாசி (ச்ச.ை.) 

2. அம்ைன ப்க. அர்சசுைன, திரு. .. ப்காயம்புத்தூர் 
சதற்கு

3. அரசு, ்டாக்டர் ஆர்.டி. .. ச்சயயூர் (ச்ச.ை.)

4. அரவிந்த் ரபைஷ், திரு. எஸ. .. ப்சாழிங்கநல்லூர்

5. அருண்குைார், திரு. பி.ஆர்.ஜி. .. ப்காயம்புத்தூர் 
ை்டககு

6. அசைக்சாண்்டர், திரு. வீ. .. அம்பத்தூர்

7. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன, திரு. .. திருசச்சந்தூர் 

8. அனபர்சன, திரு. தா.பைா. .. ஆைந்தூர் 

9. அனபழ்கன, திரு. ்க. .. கும்பப்காைம் 

10. அனபழ்கன, திரு. ப்க.பி. .. பாைகப்காடு 

11. அனபழ்கன, திரு. சஜ. .. ப்சப்பாக்கம்-
திருைல்லிகப்கணி

12. அனபில் ைப்கஷ் சபாயயாசைாழி, 
திரு.

.. திருசைறும்பூர் 

13. ஆ்டைர்சன, திரு. ப. .. திருத்தும்றப்பூண்டி 
(ச்ச.ை.)

14. ஆண்டி அம்பைம், திரு. சை.ஆ. .. நத்தம் 

15. ஆறுககுடடி, திரு. வி.சி. .. ்கவுண்்டம்பாம்ளயம் 

16. ஆறுமு்கம், திரு. பா. .. ்கந்தர்ைப்காடம்ட 
(ச்ச.ை.)
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17. ஆஸடின, திரு. எஸ. .. ்கனனியாகுைரி 

18. இதயைர்ைன, திரு. L. .. திருப்பபாரூர் 

19. இரத்தின்சபாபதி, திரு. ஏ. .. அ்றந்தாஙகி  

20. இரவிச்சந்திரன, திரு. ப்க.எஸ. .. எழும்பூர் (ச்ச.ை.) 

21. இராை்சாமி, திரு. ்கரி. .. ்காமரககுடி 

22. இராைச்சந்திரன, திரு. ஆர்.டி. .. குனனம் 

23. இராைச்சந்திரன, திரு. எம். .. ஒரத்தநாடு 

24. இராைச்சந்திரன, திரு.
ப்க.ப்க.எஸ.எஸ.ஆர்.

.. அருப்புகப்காடம்ட 

25. இராைலிங்கம், திரு. ப்க.வி. .. ஈபராடு பைற்கு  

26. இராஜன ச்சல்ைப்பா, திரு. வி.வி. .. ைதுமர ை்டககு 

27. இராஜா, திரு. எஸ.ஆர். .. தாம்பரம் 

28. இராபஜந்திரன, திரு. இரா. .. ப்சைம் ை்டககு 

29. இராபஜந்திரன, திரு. சி.வி. .. பர்கூர் 

30. இனபப்ச்கரன, திரு. பி.என.பி. .. சபண்ைா்கரம்  

31. இனபதுமர, திரு. ஐ.எஸ. .. ராதாபுரம் 

32. ஈஸைரப்பன, திரு. பஜ.எல். .. ஆற்்காடு 

33. ஈஸைரன, திரு. எஸ. .. பைானி்சா்கர் (ச்ச.ை.) 

34. உடுைமை K. ராதாகிருஷ்ைன, திரு. .. உடுைமைப்பபடம்ட 

35. உதயகுைார், திரு. ஆர்.பி. .. திருைங்கைம் 

36. உதயசூரியன, திரு. தா. .. ்சங்கராபுரம்  

37. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி, திரு. .. எ்டப்பாடி 

38. எழிைர்சன, திரு. சி.வி.எம்.பி. .. ்காஞசிபுரம் 
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39. ்க்டம்பூர் ராஜு, திரு. .. ப்காவில்படடி 

40. ்கபை்சன, திரு. சை. .. திட்டககுடி (ச்ச.ை.) 

41. ்கபைஷ், திரு. ஆர். .. உத்கைண்்டைம் 

42. ்கந்த்சாமி, திரு. ப. .. சூலூர் 

43. ்கருைாநிதி, திரு. இ. .. பல்ைாைரம்  

44. ்கருைாஸ, திரு. ப்ச. .. திருைா்டமன 

45. ்கருப்பைன, திரு. ப்க.சி. .. பைானி  

46. ்கமைசச்சல்ைன, திரு. V.T. .. விருத்தா்சைம் 

47. ்கஸதூரி ைாசு, திருைதி வி. .. ைால்பாம்ற (ச்ச.ை.) 

48. ்காத்தைராயன, திரு. S. .. குடியாத்தம் (ச்ச.ை.) 

49. ்காந்தி, திரு. ஆர். .. ராணிப்பபடம்ட 

50. ்காைராஜ், திரு. இரா. .. நனனிைம் 

51. ்கார்த்திப்கயன, திரு. ்க. .. ரிஷிைந்தியம் 

52. ்கார்த்திப்கயன, திரு. ப. .. பைலூர் 

53. ்கார்த்திக, திரு. நா. .. சிங்காநல்லூர் 

54. ்காளிமுத்து, திரு. வி.எஸ. .. தாராபுரம் (ச்ச.ை.) 

55. கிரி, திரு. மு.சப. .. ச்சங்கம் (ச்ச.ை.) 

56. கிருஷ்ை்சாமி, திரு. ஆ. .. பூந்தைல்லி (ச்ச.ை.) 

57. கீதா, திருைதி ை. .. கிருஷ்ைராயபுரம் 
(ச்ச.ை.)

58. கீதா ஜீைன, திருைதி பி. .. தூத்துககுடி 

59. குைப்ச்கரன, திரு. சு. .. திருப்பூர் சதற்கு 

60. குைரகுரு, திரு. இரா. .. உளுந்தூர்பபடம்ட 
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61. ப்காவிந்த்சாமி, திரு. ஆ. .. பாப்பிசரடடிப்படடி 

62. ப்காவிந்தராசு, திரு. ைா. .. பபராவூரணி 

63. ்சக்கரபாணி, திரு. அர. .. ஒட்டன்சத்திரம் 

64. ்சகதிபைல், திரு. எ.பி. .. ப்சைம் சதற்கு 

65. ்சகரபாணி, திரு. மு. .. ைானூர் (ச்ச.ை.) 

66. ்சண்மு்கநாதன, திரு. எஸ.பி. .. ~மைகுண்்டம் 

67. ்சண்மு்கம், திரு. அ. .. கிைத்துக்க்டவு  

68. ்சண்மு்கம், திரு. சி.வி. .. விழுப்புரம் 

69. ்சண்மும்கயா, திரு. ச்ச. .. ஒட்டப்பி்டாரம் 
(ச்ச.ை.)

70. ்சதன பிரபா்கர், திரு. நி. .. பரைககுடி (ச்ச.ை.) 

71. ்சத்திய நாராயைன, திரு. ப. .. தியா்கராய ந்கர் 

72. ்சத்யா, திருைதி ப. .. பண்ருடடி 

73. ்சத்யா, திரு. S.A. .. ஓசூர் 

74. ்சந்திரப்ச்கரன, திரு. சி. .. ப்சந்தைங்கைம் 
(ஆ.ைா.)

75. ்சந்திரப்ச்கரன, திரு. துமர. .. திருமையாறு 

76. ்சந்திரப்ச்கர், திரு. இரா. .. ைைப்பாம்ற 

77. ்சந்திரபிரபா, திருைதி மு. .. ~வில்லிபுத்தூர் 
(ச்ச.ை.)

78. ்சம்பத், திரு. எம்.சி. .. ்க்டலூர்  

79. ்சம்பத்குைார், திரு. பை. .. அரூர் (ச்ச.ை.) 

80. ்சம்பத்து, திரு. ப்கா. .. ப்சாளிங்கர் 
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81. ்சரைைககுைார், திரு. ்க.சு. .. சபரியகு்ளம் (ச்ச.ை.) 

82. ்சரைைன, திரு. எஸ.எஸ. .. ைதுமர சதற்கு 

83. ்சரைைன, ்டாக்டர் ப. .. திருப்பரஙகுன்றம் 

84. ்சரஸைதி, திருைதி சபான. .. திருசச்சஙப்காடு 

85. ்சபராஜா, ்டாக்டர் வி. .. ராசிபுரம் (ச்ச.ை.) 

86. ்சாமி, திரு. ப்க.பி.பி. .. திருசைாற்றியூர் 

87. சித்ரா, திருைதி கு. .. ஏற்்காடு (ஆ.ைா.) 

88. சிைகுைார் எனகி்ற தாய்கம் ்கவி,  
திரு. ப.

.. திரு.வி.்க. ந்கர் 
(ச்ச.ை.) 

89. சிைசுப்பிரைணி, திரு. பை.சபா. .. சைா்டககுறிசசி 

90. சினனதம்பி, திரு. ஆர்.எம். .. ஆத்தூர் (ச்ச.ை.) 

91. சினனப்பன, திரு. P. .. வி்ளாத்திகு்ளம் 

92. சினனராஜ், திரு. ஓ.ப்க. .. பைடடுப்பாம்ளயம் 

93. சீத்தாபதி, திருைதி சப. .. திண்டிைனம் (ச்ச.ை.) 

94. சீனிைா்சன, திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். .. விருதுந்கர் 

95. சுதர்்சனம், திரு. எஸ. .. ைாதைரம் 

96. சுந்தர், திரு. ்க. .. உத்திரபைரூர் 

97. சுப்பிரைணியன, திரு. ைா. .. ம்சதாப்பபடம்ட 

98. சுப்ரைணி, திரு. சப. .. தருைபுரி 

99. சுபரஷ் ராஜன, திரு. என. .. நா்கர்ப்காவில் 

100. ச்சஙகுடடுைன, திரு. டி. .. கிருஷ்ைகிரி 

101. ச்சஙப்காடம்டயன, திரு. ப்க.ஏ. .. ப்காபிசச்சடடி-
பாம்ளயம்
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102. ச்சந்தில்குைார், திரு. ஐ.பி. .. பழனி  

103. ச்சந்தில் பாைாஜி, திரு. V. .. அரைககுறிசசி 

104. ச்சம்ைமை, திரு. S. .. பைடடூர்  

105. ச்சல்லூர் ்கா. ராஜு, திரு. .. ைதுமர பைற்கு 

106. ச்சல்ைபைா்கனதாஸ பாண்டியன, 
திரு. எஸ.

.. சதன்காசி  

107. ச்சல்ைம், திரு. கு.்க. .. ஆயிரம் வி்ளககு 

108. ச்சல்ைராசு, திரு. எம். .. முசிறி 

109. ச்சழியன, முமனைர் ப்காவி. .. திருவிம்டைருதூர் 
(ச்ச.ை.)

110. ப்ச்கரன, திரு. ப்க.வி. .. பபாளூர் 

111. ப்ச்கர், திரு. C.V. .. படடுகப்காடம்ட 

112. ப்ச்கர், திரு. R.D. .. சபரம்பூர் 

113. ப்ச்கர்பாபு, திரு. பி.ப்க. .. தும்றமு்கம்  

114. ப்சவூர் எஸ. ராைச்சந்திரன, திரு. .. ஆரணி 

115. ச்சௌந்தரபாண்டியன, திரு. அ. .. ைால்குடி 

116. தங்கப்பாண்டியன, திரு. ச்சௌ. .. ராஜபாம்ளயம் 

117. தங்கைணி, திரு. பி. .. குைாரபாம்ளயம் 

118. தங்கம் சதனனரசு, திரு. .. திருசசுழி  

119. தமிமுன அன்சாரி, திரு. எம். .. நா்கப்படடினம் 

120. தமிழ்சச்சல்ைன, திரு. ரா. .. சபரம்பலூர் (ச்ச.ை.) 

121. தனபால், திரு. ப. .. அவினாசி (ச்ச.ை.) 

122. தனியரசு, திரு. உ. .. ்காஙப்கயம் 
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123. திண்டுக்கல் சி. சீனிைா்சன, திரு. .. திண்டுக்கல் 

124. திராவி்டைணி, திரு. மு. .. கூ்டலூர் (ச்ச.ை.) 

125. தின்கரன, திரு. டிடிவி .. ்டாக்டர் 
இராதாகிருஷ்ைன 
ந்கர்

126. துமர. கி. ்சரைைன, திரு. .. புைனகிரி 

127. துமரக்கண்ணு, திரு. இரா. .. பாபநா்சம் 

128. துமரமுரு்கன, திரு. .. ்காடபாடி 

129. தூசி ப்க. பைா்கன, திரு. .. ச்சயயாறு 

130. சதனனரசு, திரு. ப்க.எஸ. .. ஈபராடு கிழககு 

131. பதனசைாழி, திருைதி எஸ. .. நிைகப்காடம்ட 
(ச்ச.ை.)

132. ந்டராஜன, திரு. அ. .. பல்ை்டம் 

133. ந்டராஜ், திரு. ஆர். .. ையிைாப்பூர் 

134. நந்தகுைார், திரு. ஏ.பி. .. அமைக்கடடு 

135. நரசிம்ைன, திரு. பி.எம். .. திருத்தணி 

136. நல்ைதம்பி, திரு. அ. .. திருப்பத்தூர் 

137. நா்கராஜன, திரு. எஸ. .. ைானாைதுமர 
(ச்ச.ை.) 

138. நாராயைன, திரு. சை. .. நாஙகுபநரி 

139. நிபைாபர் ்கபில், ்டாக்டர் (திருைதி) .. ைாணியம்பாடி 

140. நீதிபதி, திரு. பா. .. உசிைம்படடி 

141. நீைபை்கம், திரு. டி.ப்க.ஜி. .. தஞ்சாவூர் 
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142. பநரு, திரு. ப்க.என. .. திருசசிராப்பள்ளி 
பைற்கு

143. பரைசிைம், ்டாக்டர் V.P.B. .. பை்ட்சந்தூர் 

144. பரபைஸைரி, திருைதி மு. .. ைைச்சநல்லூர் 

145. பைராைன, திரு. ப. .. சபானபனரி (ச்ச.ை.) 

146. பவுனராஜ், திரு. எஸ. .. பூம்பு்கார் 

147. பழனி, திரு. ப்க. .. ~சபரும்புதூர் 
(ச்ச.ை.)

148. பழனிபைல் தியா்க ராஜன, 
முமனைர்

.. ைதுமர ைத்தி 

149. பனனீர்ச்சல்ைம், திரு. எம்.ஆர்.ப்க. .. குறிஞசிப்பாடி 

150. பனனீர்ச்சல்ைம், திரு. ஓ. .. பபாடிநாயக்கனூர் 

151. பனனீர்ச்சல்ைம், திரு. வி. .. ்கை்சப்பாக்கம்  

152. பாண்டி, திரு. ்ச. .. முதுகு்ளத்தூர் 

153. பாண்டியராஜன, திரு. ்க. .. ஆைடி 

154. பாண்டியன, திரு. ப்க.ஏ. .. சிதம்பரம் 

155. பாரதி, திரு. பி.வி. .. சீர்்காழி (ச்ச.ை.) 

156. பாஸ்கரன, திரு. ்க. .. சிை்கஙம்க 

157. பாஸ்கர், திரு. ப்க.பி.பி. .. நாைக்கல் 

158. பிச்சாண்டி, திரு. கு. .. கீழ்சபண்ைாத்தூர் 

159. பிர்காஷ், திரு. ஒய. .. தளி  

160. பிரபு, திரு. அ. .. ்கள்்ளககுறிசசி 
(ச்ச.ை.)

161. பிரினஸ, திரு. பஜ.ஜி. .. கு்ளச்சல் 
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162. பு்கபழந்தி, திரு. சு. .. ைதுராந்த்கம் (ச்ச.ை.) 

163. பூஙப்காமத, ்டாக்டர் (திருைதி) .. ஆைஙகு்ளம் 

164. பூண்டி கி. ்கமைைாைன, திரு. .. திருைாரூர் 

165. சபரிய்கருப்பன, திரு. ப்க.ஆர். .. திருப்பத்தூர் 

166. சபரிய்சாமி, திரு. இ. .. ஆத்தூர் 

167. சபரியண்ைன அரசு, திரு. .. புதுகப்காடம்ட 

168. சபரியபுள்்ளான எனகி்ற ச்சல்ைம், 
திரு. சப.

.. பைலூர் 

169. சபனஜமின, திரு. பா. .. ைதுரைாயல் 

170. சபாள்்ளாசசி V. சஜயராைன, 
முமனைர்

.. சபாள்்ளாசசி 

171. சபானமுடி, முமனைர் ்க. .. திருகப்காவிலூர் 

172. ை்காராஜன, திரு. ஆ. .. ஆண்டிப்படடி 

173. ைணி்கண்்டன, ்டாக்டர் எம். .. இராைநாதபுரம் 

174. ைணியன, திரு. ஓ.எஸ. .. பைதாரண்யம் 

175. ைதிைாைன, திரு. உ. .. கீழ்பைளூர் (ச்ச.ை.) 

176. ைருதமுத்து, திரு. அ. .. ச்கங்கைல்லி (ச்ச.ை.) 

177. ைபனா்கரன, திரு. அ. .. ைாசுபதைநல்லூர் 
(ச்ச.ை.)

178. ைபனா தங்கராஜ், திரு. த. .. பத்ைநாபபுரம்  

179. ைபனாரஞசிதம், திருைதி நா. .. ஊத்தங்கமர (ச்ச.ை.) 

180. ைபனானைணி, திருைதி ப. .. வீரபாண்டி  

181. ைஸதான, திரு. ப்க.எஸ. .. ச்சஞசி 

182. ைாசிைாைணி, ்டாக்டர் இரா. .. ையிைம் 
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183. ைாணிக்கம், திரு. கி. .. ப்சாழைந்தான 
(ச்ச.ை.)

184. முத்தமிழ்ச்சல்ைன, திரு. ர. .. விககிரைாண்டி 

185. முரு்கன, திரு. பி. .. பைப்பனஹள்ளி 

186. முருகுைா்றன, திரு. என. .. ்காடடுைனனார் 
ப்காவில் (ச்ச.ை.) 

187. முரும்கயா பாண்டியன, திரு. ஆர். .. அம்பா்சமுத்திரம்  

188. முஹம்ைது அபூபக்கர், திரு. ப்க.ஏ.எம். .. ்கம்டயநல்லூர்  

189. மூர்த்தி, திரு. ப்க.எஸ. .. பரைத்தி-பைலூர் 

190. மூர்த்தி, திரு. பி. .. ைதுமர கிழககு 

191. சையயநாதன, திரு. சிை.வீ. .. ஆைஙகுடி 

192. மைதீன்கான, திரு. டி.பி.எம். .. பாம்ளயஙப்காடம்ட  

193. பைா்கன, திரு. எம்.ப்க. .. அண்ைா ந்கர் 

194. ரகுபதி, திரு. எஸ. .. திருையம் 

195. ரங்கநாதன, திரு. ப. .. வில்லிைாக்கம் 

196. ரவி, திரு. சு. .. அரகப்காைம் 
(ச்ச.ை.)

197. ராப்சந்திரன, திரு. ்சபா. .. சநயபைலி 

198. ராதாகிருஷ்ைன, திரு. வி. .. ையிைாடுதும்ற 

199. ராைர், திரு. எ. .. குளித்தமை 

200. ராைசஜயலிங்கம், திரு. சஜ.ப்க.என. .. சஜயஙச்காண்்டம் 

201. ராமு, திரு. அ. .. குனனூர் 

202. ராஜசைடசுமி, திருைதி வி.எம். .. ்சங்கரனப்காவில் 
(ச்ச.ை.)
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203. ராஜைர்ைன, திரு. M.S.R. .. ்சாத்தூர் 

204. ராஜா, திரு. சி. .. ்சங்கரி 

205. ராஜா, திரு. டி.ஆர்.பி. .. ைனனார்குடி 

206. ராஜா எனகி்ற ப்க.ஆர். 
ராஜாகிருஷ்ைன, திரு. ஈ.எம்.ஆர்.

.. அந்தியூர் 

207. ராபஜந்திர பாைாஜி, திரு. ப்க.டி. .. சிை்காசி 

208. ராபஜந்திரன, திரு. சு. .. அரியலூர் 

209. ராபஜந்திரன, திரு. வி.ஜி. .. திருைள்ளூர் 

210. ராபஜஷ் குைார், திரு. ச்ச. .. கிள்ளியூர் 

211. சைடசுைைன, திரு. ஏ.எல்.எஸ. .. திருசநல்பைலி 

212. பைா்கநாதன, திரு. ப்கா. .. கீழ்மைத்திைான- 
குப்பம் (ச்ச.ை.) 

213. ைரைடசுமி, திருைதி ை. .. ச்சங்கல்படடு 

214. ை்ளர்ைதி, திருைதி சீ. .. ~ரங்கம் 

215. ைாம்க ்சந்திரப்ச்கர், திரு. .. பை்ளசப்சரி 

216. விரும்க V.N. ரவி, திரு. .. விரு்கம்பாக்கம் 

217. வில்ைநாதன, திரு. அ.ச்ச. .. ஆம்பூர்  

218. விஜயகுைார், திரு. ்க.நா. .. திருப்பூர் ை்டககு 

219. விஜயதரணி, திருைதி எஸ. .. வி்ளைஙப்காடு 

220. விஜயபாஸ்கர், திரு. எம்.ஆர். .. ்கரூர் 

221. விஜய பாஸ்கர், ்டாக்டர் சி. .. விராலிைமை 

222. விஜியகுைார், திரு. ப்க.எஸ. .. கும்மிடிப்பூண்டி 

223. வீரைணி, திரு. ப்க.சி. .. பஜாைார்பபடம்ட 
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224. சைங்க்டாச்சைம், திரு. என.டி. .. சபருந்தும்ற 

225. சைங்க்டாஜைம், திரு. ப்கா. .. ப்சைம் பைற்கு 

226. சைல்ைைண்டி ந. ந்டராஜன, திரு. .. திருசசிராப்பள்ளி 
கிழககு

227. சைற்றிபைல், திரு. ்ச. .. ஓைலூர் 

228. பைலு, திரு. எ.ை. .. திருைண்ைாைமை 

229. பைலுைணி, திரு. எஸ.பி. .. சதாண்்டாமுத்தூர் 

230. ஜகம்கயன, திரு. எஸ.டி.ப்க. .. ்கம்பம் 

231. சஜயககுைார், திரு. டி. .. இராயபுரம்  

232. சஜயராைகிருஷ்ைன, திரு. இரா. .. ை்டத்துககு்ளம் 

233. ஸ்டாலின, திரு. மு.்க. .. ச்கா்ளத்தூர்  

234. ஸ்டாலின குைார், திரு. ச்ச. .. தும்றயூர் (ச்ச.ை.) 

235. நானசி ஆன சிந்தியா பிரானசிஸ, 
்டாக்டர் (திருைதி)

 

.. நியைனம்

 

பபரமை ந்டைடிகம்க்களில் பஙகுச்காள்்ள உரிமை சபற்்றைர்

திரு. விஜய நாராயன  .. ைாநிை அரசுத் தமைமை ைழககுமரஞர்







தமிழ்நாடு சடடைன்்றப் கேரமவ
வி்காரி, ைார்்கழி 23, திருவளளுவர் ஆண்டு–2050 

2020 ஜனவரி 8, புதன்கிழமை
ச்சனமன, புனித ஜார்ஜ் ப்காடம்டயிலுள்்ள ்சட்டைன்றப் 

பபரமை ைண்்டபத்தில் ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
திரு. ே. தனோல் அைர்்கள் தமைமையில் ்காமை 10–00 ைணிய்ளவில் 
பபரமை கூடியது. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்:

“இனிய உ்ளைா்க இனனாத கூ்றல் 
 ்கனியிருப்பக ்காய்கைர்ந் தற்று.”

இனிமையான ச்சாற்்கள் இருக்க அைற்ம்றச ச்சால்ைாைல், 
்கடுமையான ச்சாற்்கம்ளச ச்சால்ைது, பழத்மத விடுத்து ்காமயப் 
பறித்து உண்பதற்கு ஒப்பாகும். 

1. வினாக்கள–விமட்கள

உடுக்குறியிட்ட வினாக்்கள்

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினாக்கள்–விம்ட்கள். வினா 
ைரிம்ச எண் 6, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ்க. அனபழ்கன, 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

6—

மருத்துவக் ்காப்பீடடுத் திட்டம்

*44770—திரு. ்க. அன்ேழ்கன்:

ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் 
வினாக்களுககு விம்டயளிப்பாரா—

(அ) ஓயவூதியதாரர்்களுக்கான ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் 
திட்டத்திமனத் சதா்டர்ந்து ச்சயல்படுத்த அரசு ஆைன ச்சயயுைா?

(ஆ)   ஆம் எனில், எப்பபாது? 
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ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீர்தசல்வம், துமை முதலமைசசர்: 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 

(அ) ைற்றும் (ஆ) ஓயவூதியதாரர்்களுக்கான ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் திட்டம் சதா்டர்ந்து ச்சயல்படுத்தப்படடு ைருகி்றது 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்க. அனபழ்கன அைர்்கள்.

திரு. ்க. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, தங்களுககும், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் சபருைக்களுககும், அமனத்து ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற 
உறுப்பினர்்களுககும், ைரியாமதககுரிய பல்பைறு தும்ற ்சார்ந்த I.A.S., 
அதி்காரி்களுககும், பல்பைறு தும்ற ்சார்ந்த அரசு ஊழியர்்களுககும், 
பத்திரிம்க நிருபர்்களுககும் ைற்றும் ஊ்ட்க நிருைாகி்களுககும்,  
2020 ஆம் ஆண்டில் இனிய புத்தாண்டு ைற்றும் சபாங்கல் 
நல்ைாழ்த்துக்கம்ள முதலில் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, தமிழ்க 
அரசுப் பணியில் பணியாற்றி, ஓயவுசபற்்ற சுைார் 7½ இைட்சம் 
ஓயவூதியதாரர்்கள், ைாதந்பதாறும் ரூபாய 350 வீதம் ச்சலுத்தி,  
ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திட்டத்தில் ப்சர்க்கப்படடு, பயன சபற்று 
ைருகி்றார்்கள். எங்கள் சநஞ்சம் நிம்றந்த தமைைர் ்கமைஞர் 
அைர்்க்ளால், 2008 ஆம் ஆண்டு சதாமைபநாககுப் பார்மைபயாடு 
ைடிைமைக்கப்பட்ட ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திட்டம் படிப்படியா்கப் 
பை ைாற்்றங்கம்ளப் சபற்று, தற்பபாது நம்டசபற்றுக ச்காண்டிருககும் 
இந்த அர்சால் ஓயவூதியதாரர்்களுக்கான புதிய ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் திட்டம், 2018 எனறு அந்தத் திட்டம் சதா்டர்ந்து 
ச்சயல்படுத்தப்படடு ைருகி்றது. 

அர்சாமை (நிமை) எண் 222, நிதித் (ஓயவூதியம்) தும்ற, 
நாள் 30–6–2018–னபடி, 1–7–2018 முதல் 30–6–2022 ைமர நானகு 
ஆண்டு்களுககு சிை சி்றப்பு அம்்சங்களு்டன அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட 
ைருத்துைச சிகிசம்ச்கள் சபறுைதற்கும் ைற்றும் அறுமை சிகிசம்ச்கள் 
ச்சயதுச்காள்ைதற்கும் உச்சைரம்புத் சதாம்க இரண்டு இைட்சம் 
ரூபாயிலிருந்து நானகு இைட்சம் ரூபாயா்க உயர்த்தப்படடுள்்ளது. 
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ஆனால், நம்டமும்றயில் அறுமை சிகிசம்ச்களுககு ைடடும்தான 
்காப்பீடடு நிறுைனங்கள் நிதிமய ைழஙகுகின்றன. பைலும், 
ைருத்துைச சிகிசம்ச்களுக்கா்க ச்சைவி்டப்படும் நிதியில் நானகில் 
ஒரு பஙகு நிதிமய ைடடும்தான ைருத்துைக ்காப்பீடடு நிறுைனங்கள் 
ைழஙகுகின்றன. முழு சதாம்கமயயும் ைழஙகுைதில்மை. எனபை, 
அர்சாமையில் குறிப்பிடடுள்்ளபடி, அறுமை சிகிசம்ச்கள் 
இல்ைாத ைருத்துைச சிகிசம்ச்களுககு நிதி ைழங்கவும், அறுமை 
சிகிசம்ச்களுககுச ச்சைைாகும் சதாம்க முழுைமதயும் ்காப்பீடடு 
நிறுைனங்கள் ைழஙகுைதற்கும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் ஆைன ச்சயைார்்க்ளா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
அறிய விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ஓயவூதியதாரர்்கள் ைற்றும் குடும்ப 
ஓயவூதியதாரர்்களுக்கான புதிய ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திட்டம், 
2014 ஆம் ஆண்டு முதல், ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்க்ளால் ச்சயல்படுத்தப்படடு ைந்தது. முதலில், 
1–7–2014–ல் அறிமு்கப்படுத்தப்படடு, 30–6–2018 ைமர அந்தத் 
திட்டம் ச்சயல்படுத்தப்பட்டது. அப்பபாது இரண்டு இைட்சம் 
ரூபாய அ்ளவில், அரசுப் பணியில் பணிபுரிந்து ஓயவுசபற்்ற 
ஓயவூதியதாரர்்களுககு ைருத்துைச சிகிசம்ச்கள் ைழங்கப்பட்டன. 
மீண்டும், இத்திட்டம் 1–7–2018 முதல் 30–6–2022 ைமர நானகு 
ஆண்டு்கம்ளக ச்காண்்ட ஒரு சதாகுப்பு ்காை அ்ளவிற்கு சிை சி்றப்பு 
அம்்சங்களு்டன நீடடிக்கப்படடுள்்ளது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. இப்புதிய திட்டத்தில், 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட ைருத்துைச சிகிசம்ச்கள் சபறுைதற்கும் ைற்றும் 
அறுமை சிகிசம்ச்கள் ச்சயதுச்காள்ைதற்கும் நானகு இைட்சம் 
ரூபாய ைமர ைருத்துை உதவி சப்ற ைழிைம்க ச்சயயப்படடுள்்ளது.

முற்ப்கல் 10–05

இத்திட்டம் சபாதுத் தும்ற நிறுைனைான யுமனச்டட இந்தியா 
்காப்பீடடு நிறுைனம் ைற்றும் MD இந்தியா தனியார் நிறுைனம்மூைம் 
ச்சயல்படுத்தப்படுகி்றது. தற்பபாது இத்திட்டத்தினகீழ் 7.30 
இைட்சம் அரசு ஓயவூதியர்்கள் ைற்றும் குடும்ப ஓயவூதியர்்கள் 
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இமைந்துள்்ளனர். இத்திட்டத்தில் ்காப்பீடடுக ்கட்டைைா்க  
ரூ.350/– ஓயவூதியர்/குடும்ப ஓயவூதியரின ஓயவூதியத்திலிருந்து 
ைாதந்பதாறும் பிடித்தம் ச்சயயப்படடு ைருகி்றது.   இத்திட்டத்தினகீழ்  
988 ைருத்துைைமன்களில் பைமில்ைா சிகிசம்ச பைற்ச்காள்்ள 
அஙகீ்கரிக்கப்படடுள்்ளது. 

தமிழ்நாடடில் ைடடும் 969 ைருத்துைைமன்களும், புதுசப்சரியில் 
8 ைருத்துைைமன்களும், திருைனந்தபுரத்தில் 3 ைருத்துைைமன்களும், 
புதுதில்லியில் 5 ைருத்துைைமன்களும், சபங்களூருவில் 3 
ைருத்துைைமன்களும் அர்சால் அஙகீ்கரிக்கப்படடுள்்ளன. 

2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ்காப்பீடடுக ்கட்டைைா்க 
ரூ.297.88 ப்காடி ரூபாய நிதியிமன யுமனச்டட இந்தியா ்காப்பீடடு 
நிறுைனத்திற்கு அரசு சிகிசம்சக்கா்க ச்சலுத்தியுள்்ளது. 1–7–2014 
முதல் 30–6–2018 ைமரயிைான நான்காண்டு திட்டச ச்சயல்பாடடில் 
2,01,285 பயனாளி்கள் 578.01 ப்காடி ரூபாய அ்ளவிற்கு ைருத்துை 
சிகிசம்ச சபற்றுள்்ளனர். தற்பபாது ஓயவூதியதாரர்்களுக்கான 
புதிய ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திட்டம், 2018–னகீழ், 1–7–2018 முதல் 
31–12–2019 ைமர 94,981 பயனாளி்கள் 331.36 ப்காடி ரூபாய அ்ளவிற்கு 
ைருத்துை  சிகிசம்ச சபற்று பயனம்டந்துள்்ளனர் எனபமதயும், 
1–7–2014 முதல் 31–12–2019 ைமர 2,96,266 பயனாளி்கள் 909.37 ப்காடி 
ரூபாய அ்ளவிற்கு ைருத்துை  சிகிசம்ச சபற்று பயனம்டந்துள்்ளனர் 
எனபமதயும் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. இப்புதிய திட்டத்தில், 
கீழ்க்காணும் ைருத்துை  சிகிசம்ச்கள் ைற்றும் அறுமை சிகிசம்ச்கள் 
ஆகியைற்ம்றப் சப்ற உச்சைரம்பு 7.50 இைட்சம் ரூபாய ைமர 
உயர்த்தப்படடுள்்ளது: 

புற்றுபநாயக்கான அறுமை சிகிசம்ச, கீபைாசதரபி, 
்கதிரியக்க சிகிசம்ச ைற்றும் புற்றுபநாய ்கடடி்களுக்கான 
பநாயத் தடுப்பாற்்றல் சிகிசம்ச மும்ற்களினமூைம் ைருத்துை  
சிகிசம்ச்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. ்கல்லீரல், சிறுநீர்கம், இதயம், 
நுமரயீரல் ைற்றும் எலும்பு ைஜ்மஜ ைாற்று அறுமை சிகிசம்சயும்,  
சிக்கைான இதய அறுமை சிகிசம்ச ைற்றும் இதய ைாற்று அறுமை 
சிகிசம்சயும், விபத்து ைற்றும் தீவிர சிகிசம்ச பதமைப்படும் 
பல்ைம்கப்பட்ட எலும்பு முறிவு ைற்றும் இதய ைால்வு ைாற்று 
அறுமை சிகிசம்சயும், Aneurysms ைற்றும் Angioplasty 
சிகிசம்சயும், தீயினால் ஏற்பட்ட ்காயங்களுக்கான சிகிசம்சயும் 
அளிக்கப்படுகின்றன. பைலும், இத்திட்டத்தில் ்கண்புமர  
அறுமை சிகிசம்சக்கான ைருத்துை உதவியின உச்சைரம்பு, ஒரு 
்கண்ணிற்கு 20,000 ரூபாயா்கவும், ்கர்ப்பப்மப நீககுைதற்்கான  
அறுமை சிகிசம்சக்கான ைருத்துை உதவியின உச்சைரம்பு 
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45,000 ரூபாயா்கவும் நிர்ையிக்கப்படடுள்்ளது. இப்புதிய 
திட்டத்தில், திடீசரனறு எதிர்பாராதவிதைா்க, உ்டனடி 
்கைனிப்பு பதமைப்படுகின்ற ைற்றும் விபத்மதத் சதா்டர்ந்து  
பைற்ச்காள்்ளப்படும் அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட சிகிசம்ச்கள் ைற்றும் 
அறுமை சிகிசம்ச்களுககு அஙகீ்கரிக்கப்ப்டாத (Non–Network) 
ைருத்துைைமன்களில் சிகிசம்ச பைற்ச்காண்்டபின ைாைட்ட 
அ்ளவிைான அதி்காரக குழுமூைம் நம்டமும்றயில் உள்்ள 
விதி்களினபடி அைர்்களுககு ைருத்துை ச்சைவினத் சதாம்கயிமன 
மீ்ளப் சப்ற ைழிைம்க ச்சயயப்படடுள்்ளது. இத்திட்டத்தினகீழ், 114 
ைம்கயான சிகிசம்ச்கள் ைற்றும் அறுமை சிகிசம்ச நம்டமும்ற்கம்ள 
பைமில்ைா சிகிசம்சயா்க பைற்ச்காள்ைதற்கு ைழிைம்கயும் 
ச்சயயப்படடுள்்ளது எனபமதயும், இப்புதிய திட்டத்தில், 
ஓயவூதியதாரர்்கம்ளச ்சார்ந்துள்்ள ை்கன/திருைைைா்காத ை்கள், 
ைாழ்கம்க ந்டத்த இயைாத அ்ளவுககு ைனநைம் குனறியைரா்க  
அல்ைது ைனநைைற்்றைரா்க இருந்தாபைா, ைாற்றுத்தி்றனாளியா்க 
இருந்து ைற்றும் சபாருளீட்ட இயைாதைரா்க இருந்தாபைா, 
ைைைா்காத/விைா்கரத்து சபற்்ற/விதமை்கள் ஆகிபயார் இப்பயமனப் 
சப்ற, சிை நிபந்தமன்களுககுடபடடு நீடடிக்கப்படடுள்்ளது 
எனபமதயும் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

முற்ப்கல் 10–10

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்க. அனபழ்கன அைர்்கள்.

திரு. ்க. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ஓயவூதியர் அமனைருககும் ஒரு நீண்்ட வி்ளக்கத்தின 
மூைைா்க நம்மும்டய ைாண்புமிகு துமை முதல்ைர் அைர்்கள் 
வி்ளககியிருககி்றார்்கள். அைருககு எனது நனறிமயத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. ஓயவூதியதாரர்்களுககும், அைர்்க்ளது 
ைாழ்கம்கத் துமைககும் அரசின புதிய ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் 
திட்டம் பயனளிககி்றது. ஓயவூதியதாரர்்கம்ள நம்பி ்சார்ந்து ைாழும் 
சபற்ப்றார்்க்ளான ந்டைாடும் சதயைங்களுககும் இந்த ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் சதாம்க ைழஙகும் திட்டத்திமன ்கனிவு்டன ைாண்புமிகு 
துமை முதல்ைர் அைர்்கள் விரிவுபடுத்த பைண்டும். 

ச்சனமன உயர் நீதிைன்ற நீதிபதி ைாண்புமிகு திரு. ஆனந்த் 
சைங்கப்டஷ் அைர்்கள், 2–1–2020 அனறு நீதிப் பபராமை ைழககு 
எண் 35621/2019–ல் ைழஙகிய தீர்ப்பில், உதவி பை்ளாண் அதி்காரி 
திரு. ்கதிரைன அைர்்களும்டய தந்மதயின புற்றுபநாய அறுமை 
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சிகிசம்சக்கான ரூ.5,72,029/–ஐ ்காப்பீடடு நிறுைனம் உ்டனடியா்க 
ைழங்க பைண்டுசைனறு உத்தரவிட்டார். சபற்ப்றாரின சிகிசம்சககு 
ச்சயத ச்சைமை சப்றத் தகுதியில்மை என்ற ்காப்பீடடு ்சட்ட விதி, 
்சட்டத்திற்கு விபராதைானது எனபமத ைாண்புமிகு துமை முதல்ைர் 
அைர்்களுககு நிமனவுகூர்கிப்றன. உள்்ளாடசி ஓயவூதியதாரர்்களுககு 
புதிய ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திட்டத்திமன விரிவுபடுத்த பைண்டும். 
அரசு ஊழியர்்கள் ைற்றும் உள்்ளாடசி ஊழியர்்கள், குடும்ப  
பாது்காப்புத் திட்டத்திற்கு ைாதாைாதம் 80 ரூபாமயச 
ச்சலுத்துகின்றனர். அைர்்கள் ஓயவு சபற்று ைம்றந்தபி்றகு, அரசு 
ஓயவூதியதாரர்்களுககு ரூ.50,000/– ைழஙகுகி்றது. ஆனால், உள்்ளாடசி 
ஓயவூதியதாரர்்களுககு ரூ.35,000/– ைடடும் ைழங்கப்படுகி்றது. 
எனபை, ைாண்புமிகு துமை முதல்ைர் அைர்்கள், உள்்ளாடசி 
ஓயவூதியதாரர்்கள் ைகிழ்சசி அம்டயும் ைம்கயில், ரூ.50,000/–ஐ 
ைழஙகி்ட பைண்டும். இமத ைழஙகி்ட ஆைன ச்சயைார்்க்ளா 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 
ஓயவூதியதாரர்்கம்ள ஈன்ற தாய, தந்மதயர்்களுககும் இந்த ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படுைா எனபதமனயும் ைற்றும் 
சிை, பை ப்காரிகம்க்கம்ளயும் இந்த அரசினும்டய ்கைனத்திற்குக 
ச்காண்டு ைந்திருககி்றார்்கள். ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின 
அரசு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களு்டன ்கைந்து பபசி, 
்கருமையு்டன பரிசீலித்து, ஒரு நல்ை முடிமை எடுககும் எனபமதத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

திரு. கு. பிசசாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ஓயவூதியதாரர்்களுககும், அரசு ஊழியர்்களுககும் ைற்றும் 
சபாது ைக்களுககும் தமைைர் ்கமைஞர் அைர்்கள் ச்காண்டு ைந்த 
ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திட்டத்தினமூைம் இனம்றககு சிகிசம்ச்கள் 
அளிக்கப்படுகின்றன. சிறுநீர்க பநாயினால் ைடடும் இந்த  
ஆண்டு 129 ப்காடி பபர் பாதிக்கப்படடு, Dialysis 
ச்சயதுச்காண்டிருககி்றார்்கள். அந்த்ளவுககு சிறுநீர்க பநாயினால் 
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ைக்கள் பாதிக்கப்படடிருககி்றார்்கள் எனபமத எண்ணிப் பார்க்க 
பைண்டும். ஒவசைாரு மும்றயும் Board meeting–ல் மைத்து, 
சிறுநீர்கம் ைாற்்றம் ச்சயைது சதா்டர்பா்க முடிசைடுக்க அதி்க 
்காைம் எடுத்துகச்காள்்ளப்படுகி்றது. சிறுநீர்க பநாயாளி்கள் Dialysis 
ச்சயைதற்கு மி்கவும் ்கஷ்்டப்ப்டககூடிய ஒரு நிமை இருககி்றது. 
அதி்கைான அ்ளவில், சுைார் 1.6 இைட்சம் பபர் இனம்றககு 
சிறுநீர்கத்திற்்கா்க ்காத்துக ச்காண்டிருக்கககூடிய நிமை இருககி்றது. 
ஆ்கபை, Dialysis ச்சயகின்றைர்்களுக்கான Board meeting–ஐ 
விமரந்து ந்டத்தி முடிசைடுப்பபதாடு, ்காப்பீடடுத் திட்டத்தில் 
சிறுநீர்க ைாற்று அறுமை சிகிசம்சமய பைற்ச்காள்ைதற்கு அரசு 
ஆைன ச்சயயுைா எனபமதத் தங்கள்மூைம் ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்களி்டம் ப்கட்க விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அண்ைன பிச்சாண்டி 
அைர்்கள் முதைமைச்சரும்டய விரிைான ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் 
திட்டத்மதச ச்சால்கி்றாரா அல்ைது ஓயவூதியதாரரின ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் திட்டத்மதச ச்சால்கி்றாரா எனபது சதரியவில்மை. 
இருப்பினும், ைாண்புமிகு உறுப்பினரும்டய ப்காரிகம்கமய அரசு 
ஆயவுககு எடுத்துகச்காள்ளும் எனபமதத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 7, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஆர். ்கபைஷ், ைாண்புமிகு பள்ளிக 
்கல்வி, இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு பைம்பாடடுத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

7—

ய�ா்கா மம�ம்

*35656—திரு. ஆர். ்ககைஷ:

ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வி, இம்ளஞர் நைன ைற்றும் 
 விம்ளயாடடு பைம்பாடடுத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் 
வினாவிற்கு விம்டயளிப்பாரா—

உத்கைண்்டைம் சதாகுதி, உத்கைண்்டைத்தில் பயா்கா மையம் 
அமைக்க அரசு ஆைன ச்சயயுைா?
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ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன், ேளளிக ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நலன் ைறறும் விம்ளயாடடு கைம்ோடடுத் தும்ற அமைசசர்: 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 

உத்கைண்்டைம் சதாகுதி, உத்கைண்்டைத்தில் பயா்கா மையம் 
அமைப்பது குறித்த ச்சயற்குறிப்பு அரசின பரிசீைமனயில் இல்மை 
எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் தங்கள்மூைம் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஆர். ்கபைஷ் அைர்்கள்.

திரு. ஆர். ்ககைஷ: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, எனது ்கனனிப் பபசசிலிருந்து, இந்த அமையில் 3, 4 
மும்ற ைருத்துைக ்கல்லூரி பைண்டும் எனறு ப்கட்டதனபபரில், 
எங்களுககு ைருத்துைக ்கல்லூரி அளித்த அரசுககும், ைரியாமதககுரிய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், நல்ைபத ந்டககும் 
எனறு கூறிய ைரியாமதககுரிய ைாண்புமிகு ்டாக்டர் சி. விஜய 
பாஸ்கர் அைர்்களுககும், நிச்சயைா்க நல்ைபத ந்டககும் எனறு 
கூறிய ைரியாமதககுரிய ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்களுககும், நான முதலில் நனறிமய ்சைர்ப்பிககிப்றன. அஙகு 
Multi Speciality Hospital ச்காண்டு ைந்ததற்கும், college ச்காண்டு 
ைந்ததற்கும், Tourists ்சார்பா்கவும், எங்கள் ைாைட்டத்மதச ்சார்ந்த 
அமனத்து ்சட்டைன்ற உறுப்பினர்்கள் ்சார்பா்கவும், முதற்்கண் எனது 
நனறி்கைந்த ைைக்கத்மதத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

முற்ப்கல் 10–15

அடுத்து, parking ை்சதி ப்கடடிருந்பதன. அதுகுறித்துப் 
பப்ச ைாயப்பில்ைாைல் பபாயவிட்டது. Race Course பகுதியில் 
நானகு ஏக்கர் இ்டம் ப்கடடிருந்பதாம். 1¾ ஏக்கர் இ்டம் sanction 
ச்சயத ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களுககும், 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும் முதற்்கண் எனது நனறி 
்கைந்த ைைக்கத்மதத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. இரண்டு ஏக்கர் 
இ்டம் bus stand பகுதியில் இருககி்றது. MRC–வு்டன பபசி, அந்த 
இ்டத்மதயும் சபற்றுக ச்காடுத்தீர்்கச்ளன்றால், 70 ்சதவிகித பணி்கள் 
முடிந்துவிடும். இப்பபாது Multi Speciality Hospital–ஐ அமைக்க 
திட்டமிடடிருககின்ற இ்டைானது ைனத் தும்றககுச ச்சாந்தைானது. 
அதற்்கான ்கருத்துரு, அனுைதி ப்காரி ைனத் தும்றச ச்சயைா்ளர் 
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அைர்்களி்டம் நிலுமையில் இருந்தது. இப்சபாழுது அந்தக  
்கருத்துருமை ைத்திய அரசுககு அனுப்பிவிட்டார்்கள். 
ைத்திய அரசி்டமிருந்து எந்தவிதைான விம்டயும் இதுைமர 
கிம்டக்கப்சப்றவில்மை. இந்த hospital–க்கான Dean–ஐ நியைனம் 
ச்சயதாகிவிட்டது. ைத்திய ைனத் தும்றயினரி்டமிருந்து No Objection 
Certificate கிம்டக்கப் சபற்்றவு்டன பணி்கள் சதா்டங்கப்படும். 
HPF இருககின்ற இ்டத்திபைபய நீங்கள் தயவுச்சயது ஒரு பயா்கா 
மையத்மத அமைத்துக ச்காடுத்தீர்்கச்ளன்றால், ைருகின்ற 
tourists–ககு ைடடுைல்ைாைல், அமனைருககுபை அந்தப் 
பயிற்சி மையம் நிச்சயைா்க உதவி்கரைா்க இருககும் எனபதால்,  
அதுகுறித்து ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வித் தும்ற அமைச்சர்  
அைர்்கள் பரிசீலிப்பீர்்க்ளா எனறு நான அறிய விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு பைம்பாடடுத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாைட்ட விம்ளயாடடு மையம் 
அஙப்க இருககி்றது. அதிபை, indoor stadium–ல்தான இந்தப் 
பயிற்சிமய அளிக்க முடியும். ஏசனன்றால், நீைகிரி ைாைட்டத்மதப் 
சபாறுத்தைமரயில், ஆறு ைாத ்காைம் குளிர் ்காைைா்க இருககும். 
அதனால், அப்பபாது பயிற்சி அளிக்க இயைாது. இருந்தபபாதிலும், 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும்டய ப்காரிகம்க ்கருத்தில் 
ச்காள்்ளப்படும். அருகில் ப்காத்தகிரியில் தனியார் நிறுைனத்தின 
மூைைா்க இப்பபாது அந்தப் பயிற்சி அளிக்கப்படடு ைருகி்றது. 
அைர்்கப்ள முனைந்து பயிற்சியா்ளர்்கம்ள அனுப்புைதா்கச 
ச்சால்லியிருககி்றார்்கள். அந்தப் பயிற்சியா்ளர்்கம்ள அஙகு 
அனுப்பி, எவை்ளவு பபர் பயிற்சிக்கா்க ைருகி்றார்்கள் எனபமதக 
்கைககிடடு, அதற்்கான ந்டைடிகம்க்கம்ள அரசு பைற்ச்காள்ளும். 
அபத பநரத்தில், இந்தப் பயிற்சிமய அளிப்பதற்கு MAT பதமை. 
அைர்்கள் பயிற்சி அளிககின்றபபாது அதற்்கான நிதிமய ைாண்புமிகு 
்சட்டைன்ற உறுப்பினர் அைர்்கள் ைழஙகினால், எத்தமன பபர் 
ைந்தாலும் அதற்்கான பயிற்சி அளிக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் தங்கள்மூைம் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஆர். ்கபைஷ் அைர்்கள்.
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திரு. ஆர். ்ககைஷ: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, பநற்று ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ 
அைர்்களும், ைரியாமதககுரிய துமை ்சபாநாய்கர் அைர்்களும் 
ஒரு ப்காரிகம்க மைத்திருந்தார்்கள். அதாைது, ைமையாளி 
certificate எனபது ஈழுைா ைக்களுக்கானது. ஈழுைா ைக்கள் 
்கனனியாகுைரி ைாைட்டத்திற்கு அருகில் ைசித்து ைருகி்றார்்கள். 
அைர்்கள் பிற்படுத்தப்படப்டார் ்சானறிதழ் சபறுைதற்்கா்க 
அருகிலுள்்ள சிறுபானமையினர் நை அலுைைர் அலுைை்கத்திற்குச 
ச்சனறு வி்சாரித்பதன. ச்டல்லியிலும் இதுகுறித்து follow–up 
ச்சயதுச்காண்டிருககிப்றன. அைர்்கள் ச்சால்ைது எனனசைன்றால், 
தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முடிசைடுத்தால் நிச்சயைா்க ந்டககும்; ஒரு 
ordinance pass ச்சயதால், நிச்சயைா்க ந்டககும். கிட்டத்தட்ட 50,000 
ைமையா்ளம் சைாழி பபசும் ஈழுைா ைக்கள் அஙப்க ைசிககி்றார்்கள். 
அைர்்களுககு BC என்ற community certificate ைழங்க பைண்டும். 
SC/ST Certificate ைழஙகினால்தான problem ைரும். இந்த BC 
Certificate–ஐ அஙகிருககும் குழந்மத்களுக்கா்கக ப்கடகி்றார்்கள். 
தயவுகூர்ந்து, தாயுள்்ளம் ச்காண்டு பரிசீலிக்க பைண்டும். அஙகுள்்ள 
ைமையா்ளம் பபசும் ைக்கள் ைாற்று பத்சத்துக்காரர்்கள் கிம்டயாது. 
இது குடியுரிமைப் பிரசசிமன கிம்டயாது. நீங்கள் ஏற்ச்கனபை பதிவு 
ச்சயதிருககிறீர்்கள். அைர்்களுககு BC Certificate ைழங்கப்படும் எனறு 
ச்சால்லியிருககிறீர்்கள். அந்தக குழந்மத்களின த்கப்பனார்்களி்டம் 
BC certificate இருககி்றது. குழந்மத்களுககுத்தான அந்தச ்சானறிதழ் 
இல்மை. அைர்்களுககு படிப்பும் கிம்டயாது; படித்தாலும் 
பைமை கிம்டயாது. கூ்டலூர் சதாகுதி ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் 
அைர்்களும் இதுகுறித்து பை மும்ற ைற்புறுத்தியிருககி்றார்்கள். 
கூ்டலூர் எல்மைமய ஒடடிபய ப்கர்ளா ைாநிைத்தின ையநாடு 
பகுதியின எல்மையும் இருககி்றது. அந்தப் பகுதியும், ்கனனியாகுைரி 
ைாைட்டத்மதப் பபானறு அருகிபைபய இருப்பதால், தயவுகூர்ந்து 
அந்த ஈழுைா ைக்களுககு BC ்சாதிச ்சானறிதழ் ைழஙகுைாறு 
தாழ்மைபயாடு தங்கள்மூைம் ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ளக 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைனத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள். இது பைண்டுப்காள்தாபன! (குறுககீடு) ்சரி, 
ச்சால்லுங்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
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 திரு. ்கபைஷ் அைர்்கள், ைருத்துைக ்கல்லூரிககு ைனத் தும்றககுச 
ச்சாந்தைான இ்டத்மத ஒதுககுைது குறித்து சதரிவித்தார். 
இந்தப் பணியில் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
அறிவுறுத்தலினபடியும், ஆமையினபடியும், ைனத் தும்ற 
அதி்காரி்கள் முழுமையா்க ஈடுபடடிருககி்றார்்கள். எனன உத்தரவு 
ைழங்கப்படடிருககி்றபதா, அதனபடி, அரசுககுச ்சாத்கைா்க, 
ைருத்துைக ்கல்லூரிககு ைனத் தும்றயினகீழ் ைருகின்ற இ்டங்கம்ள 
ஒதுககித் தருைதற்்கான அமனத்துப் பணி்களும் பைற்ச்காள்்ளப்படடு 
ைருகின்றன எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ைா. சுப்பிரைணியன அைர்்கள்.

திரு. ைா. சுப்பிரைணியன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, 2006–ல் ைாந்கராடசி ்சார்பில், திராவி்ட  முனபனற்்றக 
்கழ்க நிருைா்கத்தினபபாது, ச்சனமன ைாந்கரில் 38 பூங்காக்களில் 
பயா்கா பைம்ட்கள் அமைக்கப்படடு, சபாது ைக்களுககு 
இைை்சைா்க பயா்கா பயிற்றுவிக்கப்பட்டது; ச்சனமன 
ைாந்கராடசி அலுைைர்்களுககு பயா்கா பயிற்றுவிக்கப்பட்டது; 
ச்சனமன ைாந்கராடசியில் பணிபுரிந்த ஓடடுநர்்களுககு 
பயா்கா பயிற்றுவிக்கப்பட்டது; ச்சனமன ைாந்கராடசி ைன்ற 
உறுப்பினர்்களுககும் பயா்கா பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. 

முற்ப்கல் 10–20

எல்ைாைற்றுககும் பைைா்க, ச்சனமன ைாந்கராடசியில் ்கல்வித் 
தும்ற நிருைகித்த 27 உயர்நிமைப் பள்ளி்கள், 38 பைல்நிமைப் பள்ளி்கள் 
உடப்ட 138 பள்ளி்களில் பயா்கா ைகுப்பு்கள் சதா்டங்கப்படடு, 100 
ஆசிரியர்்கம்ள ப்காமை ைாைட்டத்திலுள்்ள ஆழியாறுககு பயிற்சிககு 
அனுப்பி மைத்து, அைர்்கள்மூைம் ச்சனமன ைாந்கராடசியிலுள்்ள 
அமனத்து ைாைைர்்களுககும் பயா்காமை ஒரு பா்டைாககி, 
பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. ஆனால், ்க்டந்த ்காைங்களில் பூங்காக்களிலும் 
பயா்கா பயிற்சி இல்மை; ஓடடுநர்்களுககும் பயா்கா பயிற்சி 
இல்மை; அலுைைர்்களுககும் பயா்கா பயிற்சி இல்மை. ்கர்ப்பிணித் 
தாயைார்்களுகச்கன பயா்கா பயிற்சி அப்பபாது துைக்கப்பட்டது, 
அதுவும் இப்பபாது இல்மை; பள்ளி ைாைைர்்களுககும் பயா்கா 
பயிற்சி இல்மை. எனபை, ச்சனமன ைாந்கராடசியில் உள்்ள 
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சதா்டக்க, நடுநிமை, உயர்நிமை ைற்றும் பைல்நிமைப் பள்ளி்களில் 
பயில்கி்ற அமனத்து ைாைைர்்களுககும் பயா்காமை ஒரு சி்றப்புப் 
பா்டைா்கக ச்காண்டு ைர பைண்டுசைனறு தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வித் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கம்ளக 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு பைம்பாடடுத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன்: ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
முனனாள் பையரா்க இருந்தைர். அந்தக ்காைக்கட்டத்திபை 
நம்டசபற்்ற நி்கழ்விமனக குறிப்பிட்டார்்கள். பள்ளி 
ைாைைர்்களுககும், அஙப்க இருககி்ற அலுைைர் சபருைக்கள் 
அத்தமன பபருககும் பயா்கா பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதா்கவும், 
பூங்காக்களில் பயா்கா பைம்ட்கள் அமைக்கப்பட்டதா்கவும் 
குறிப்பிட்டார். அந்த அடிப்பம்டயில், ஆழியாறில் பயிற்சி சபற்று 
ைந்திருககி்ற ஆசிரியர்்கள்மூைம், பயா்கா பயிற்சியிமன ைழஙகுைது 
குறித்து ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களு்டன 
ஒருஙகிமைந்து பபசி, மீண்டும் அமதப் புதுப்பிப்பதற்்கான 
ந்டைடிகம்கமய இந்த அரசு பைற்ச்காள்ளும். ஏசனன்றால், 
ஒவசைாருைரும் ைன அழுத்தம் இல்ைாைல் ைாழ்ைதற்கும், உ்டல் 
ஆபராககியத்து்டன ைாழ்ைதற்கும், மு்கம் சபாலிைா்க இருப்பதற்கும் 
பயா்கா உதவி்கரைா்க இருககும். ப்காபத்பதாடு இருககி்றைர்்கள்கூ்ட 
பயா்கா பயிற்சி ச்சயைதனமூைம், ப்காபம் ைராைல் தடுக்க முடியும். 
உ்டமை ஆபராககியைா்க மைத்துகச்காள்ைதற்கு பயா்கா முககிய 
்காரைைா்க வி்ளஙகுகி்றது. இந்தியாவில் முதனமும்றயா்க ஐயாயிரம் 
ஆண்டு்களுககு முனனபர இது பதானறியது. இனம்றககு உை்க 
நாடு்களும் இதமன ஏற்றுகச்காண்டுள்்ளன. எனபை, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களின இந்தக ப்காரிகம்கமய இந்த அரசு 
பரிசீலிககும் எனபமதத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 8, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பி.எம். நரசிம்ைன, ைாண்புமிகு 
மின்சாரம், ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள்.
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துமை மின் நிமை�ம்

*39439—திரு. பி.எம். நரசிம்ைன்:

ைாண்புமிகு மின்சாரம், ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) திருத்தணி சதாகுதி, பூனிைாங்காடு கிராைத்தில் துமை 
மின நிமையம் அமைக்க அரசு ஆைன ச்சயயுைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி, மின்சாரம், ைதுவிலககு ைறறும் 
ஆயத்தீர்மவத் தும்ற அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள,

(அ) ைற்றும் (ஆ) ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
திருத்தணி சதாகுதி, பூனிைாங்காடு கிராைத்தில் புதிய துமை 
மின நிமையம் அமைக்க பைண்டுசைனறு ப்கடடிருககின்றார்்கள். 
அந்தத் துமை மின நிமையத்தில் பபாதிய அ்ளவிற்கு மின 
பளு இல்ைாத ்காரைத்தால், இப்பபாமதககு பதமையில்மை. 
இருந்தாலும், எதிர்்காைங்களில் பதமைப்படின துமை மின 
நிமையம் அமைப்பதற்கு அரசு பரிசீலிககும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர்  
திரு. பி.எம். நரசிம்ைன அைர்்கள்.

திரு. பி.எம். நரசிம்ைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கம்ள ைைஙகுகிப்றன. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்கம்ளயும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்கம்ளயும் 
ைைஙகுகிப்றன. 

ஏமழ்கள் ஏற்்றம்சப்ற, பதசிய அ்ளவில், தமிழ்நாடடில்தான 
முதனமுதலில் குடிம்ச்களுககு இைை்ச மின்சாரம் ைழஙகும் 
திட்டத்மதக ச்காண்டுைந்து, ்சரித்திரம் பம்டத்தைர் எங்கள்  
தமைைர் புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள். (பைம்சமயத் 
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தடடும் ஒலி) அைர் ைழியில், அமனத்துத் தரப்பு மின 
நு்கர்பைார்்களுககும் பை ைணி பநரம் மின தம்ட அைலில் இருந்தமத 
ைாற்றி, திட்டங்கள் ைகுத்துத் தந்து, மினமிம்க ைாநிைைா்க ைாற்றி 
்சாதமன பம்டத்திட்டைர் இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு இதய சதயைம் 
அம்ைா அைர்்கள் ைழியில், சுைார் 8,118 ப்காடி ரூபாய அ்ளவில் 
மின நு்கர்பைார்்களுககு ைானியைா்கத் தந்து, சீரான தம்டயில்ைா 
மின்சாரம் தந்து ்சாதமன பம்டத்து ைருபைர் ப்சைம் தந்திட்ட 
தங்கம், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்கள். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 

நான ்சார்ந்திருககி்ற திருத்தணி சதாகுதி, பூனிைாங்காடு 
கிராைத்தில் துமை மின நிமையம் அமைக்க பரிசீலிக்கப்படும் எனறு 
ைாண்புமிகு மின்சாரத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் ச்சானனார்்கள். 
பபாதுைான இ்டம் அந்தக கிராைத்திபைபய இருககி்றது. எனபை, 
விை்சாயி்கள் நிம்றந்த அந்தப் பகுதியில், அம்ைா அைர்்களின 
அரசு அந்தத் திட்டத்மத ைறுபரிசீைமன ச்சயது, நிதி ஒதுககீடு 
ச்சயது, இந்த ஆண்டிபைபய நிம்றபைற்றித் தர முனைருைா எனறு 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் அறிய 
விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்காரிய அந்தப் 
பகுதியில் மின பளு கும்றைா்க இருககின்றது எனறு ச்சானபனன. 
அஙப்க 2x10 MVA ச்காண்்ட transformers இருககின்றன. அதில் 
சைாத்தபை 10 MVA அ்ளவிற்குத்தான load இருககின்றது. இருந்தாலும், 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், அந்த பகுதியிபை மினனழுத்தம் 
கும்றைா்க இருககி்றது எனறு ச்சானன ்காரைத்தினால், கூடுதைா்க 
ஒரு மினைாற்றி அமைப்பதற்கு ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும். நான 
ஏற்ச்கனபை ச்சானனமதப்பபாை, பதமைப்படின, பிற்்காைத்தில் 
அஙப்க துமை மின நிமையம் அமைப்பதற்கு அரசு பரிசீலிககும் 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பி.எம். நரசிம்ைன அைர்்கள்.
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திரு. பி.எம். நரசிம்ைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, நான ்சார்ந்திருககி்ற திருத்தணி சதாகுதியில், திருத்தணி 
ந்கராடசிப் பகுதியில் துமை மின நிமையம் அமைக்க இ்டம் பதர்வு 
ச்சயயப்படடு, அதற்கு பைண்டிய சதாம்கயான 2.15 ப்காடி ரூபாய 
ச்சலுத்தப்படடுவிட்டது. திருத்தணி ஒரு ப்காயில் ந்கரைாகும்; 
ை்ளர்ந்து ைரும் ந்கரைாகும். எனபை, மின பதமை அதி்க அ்ளவில் 
உள்்ளது. பை சைற்றி்கம்ளக குவித்து ைருகி்ற ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின அரசு, திருத்தணியில் உ்டனடியா்க துமை மின 
நிமையம் அமைக்க பணி்கம்ளத் சதா்டங்க முனைருைா எனத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் அறிய 
விரும்புகிப்றன. 

முற்ப்கல் 10–25

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ப்காரிய பகுதியில் இ்டம் 
எடுக்கப்படடிருககி்றது. 2 ப்காடிபய 15 இைட்சம் ரூபாய நிதி Khadi 
Board–ககு ்கட்டப்படடிருககி்றது. உ்டனடியா்க tender வி்டப்படடு 
அந்தப் பணி்கள் சதா்டங்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எஸ. அரவிந்த் ரபைஷ் அைர்்கள்.

திரு. எஸ். அரவிந்த் ரகைஷ: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ப்சாழிங்கநல்லூர் சதாகுதியில் ைடிப்பாக்கம், 
உள்்ள்கரம், புழுதிைாக்கம் ஆகிய பகுதி்கள் உள்்ளன. அந்தப் 
பகுதி்களில் அதி்கப்படியான குடியிருப்பு்கள் புதிதா்கக ்கட்டப்படடு, 
இனம்றககு ை்ளர்ந்து ைருகின்ற பகுதியா்க உள்்ளது. அடுககுைாடிக 
குடியிருப்பு்கம்ளக ்கடடுகின்ற ஒரு நிமையில், அமனத்து தனியார் 
்கட்ட்ட நிறுைனங்களும் ஈடுபடடு, அந்தப் பகுதிமய ை்ளர்சசிப் 
பாமதயில் ச்காண்டு ச்சல்கின்ற நிமை உள்்ளது. அடுககுைாடிக 
குடியிருப்பு்கள் ்கடடுகின்ற அந்தப் பகுதி்களில் துமை மின 
நிமையத்மத ைருங்காைங்களில் அமைப்பதற்கு இ்டத்மதத் பதர்வு 
ச்சயைதில் சிரைம் இருககும். அந்த இ்டத்திபை துமை மின 



16 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 8

நிமையத்மத அமைக்க இ்டத்மதத் பதர்வு ச்சயயும்பபாது, பக்கத்தில் 
இ்டமில்மை எனகின்ற  ஒரு நிமைதான ஏற்படும். ஆ்கபை, மி்கப்  
சபரிய அ்ளவில், அடுககுைாடிக குடியிருப்பு்கம்ளக ்கடடுகின்ற 
்கடடுைான நிறுைனங்கள், அஙப்க துமை மின நிமையத்மத 
அமைப்பதற்கும் இ்டத்மதத் பதர்வு ச்சயகின்ற நிமைமய உருைாககி்ட 
பைண்டுசைனறு ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

அடுத்து, ைடிப்பாக்கம், உள்்ள்கரம் ைற்றும் புழுதிைாக்கம் 
பகுதி்களில் துமை மின நிமையம் பைண்டுசைனறு சதா்டர்ந்து 
பைமும்ற இந்த அமையில் நான ப்கடடுக ச்காண்டிருககினப்றன. 
இப்பபாது பள்ளிக்கரமை, பை்ளசப்சரி பபான்ற பகுதி்களில்  
அஸ்ாம் பபான்ற ைாநிைங்களிலிருந்து ைருபைர்்கள் 
தஙகிச ச்சல்ைதற்்கான குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட இ்டம் 
ச்காடுக்கப்படடிருககின்றது. இந்த நிமையில், தற்பபாது 
பள்ளிக்கரமையில் இ்டம் இருககின்றது. ச்சனமன ைாந்கராடசியால் 
குப்மப ச்காட்டப்படுகின்ற, தரம் பிரிக்கப்படுகின்ற இ்டசைல்ைாம் 
அஙப்க ்காலியா்க இருககின்றது. அந்த இ்டத்மதத் பதர்வுச்சயது, 
அஙகு உள்்ள்கரம், புழுதிைாக்கம், ைடிப்பாக்கம் பகுதி்களுக்கான ஒரு 
துமை மின நிமையத்மத அமைப்பதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் ஆயவு ச்சயய பைண்டுசைனறு ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

ECR–ல் ச்காடடிைாக்கம், பாைைாக்கம் பகுதி்களில் 
அதி்கப்படியா்க மினனழுத்தம் இருககின்றது. பாைைாக்கத்தில் 
நம்மும்டய University–ககுச ச்சாந்தைா்க ஒரு இ்டம் இருககி்றது. 
்சம்பந்தப்பட்டைர்்களி்டம் பபசி நம்மும்டய ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் அஙகு ஒரு துமை மின நிமையத்மத அமைத்துக  
ச்காடுத்து, அந்தப் பகுதியில் மினனழுத்தத்மத விமரவில் 
பபாககி்ட உதவுைாறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ளக ப்கடடுகச்காண்டு, 
விம்டசபறுகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் கூறியது 
நூற்றுககு நூறு உண்மை; உண்மை இல்மைசயனறு ச்சால்ைவில்மை. 
ஆனால், அந்தக ்கடடுைான நிறுைனங்கள் அஙகு துமை மின 
நிமையம் அமைப்பதற்கு இ்டம் ச்காடுப்பதற்கு ைறுககின்றார்்கள். 
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நாங்களும் எவை்ளபைா மும்ற ப்கடடுக ச்காண்டிருககினப்றாம். 
உள்்ளாடசித் தும்றயின ைாயிைா்க அைர்்களுககு notice 
எல்ைாம்கூ்ட ச்காடுத்திருககிப்றாம். அடுககுைாடிக குடியிருப்பு்கள் 
்கடடுகின்றபபாபத துமை மின நிமையம் அமைப்பதற்குண்்டான 
இ்டத்மத ஒதுககிவிடடு ்கட்ட பைண்டுசைனறுதான நாங்கள் 
ச்சால்கிப்றாம். ஆனால், ்கட்ட்டம் ்கடடி முடித்ததற்குப் 
பினனால், துமை மின நிமையம் அமைக்க இ்டமில்மைசயனறு 
ச்சால்கின்றபபாதுதான இதுபபான்ற பிரசசிமன்கள் ைருகின்றன. 
இதுபபான்ற பிரசசிமன்கள் நிம்றய பகுதி்களில் இருககின்றன. 
இருந்தாலும் ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ச்சானன 
ைடிப்பாக்கம் பகுதியில் ப்காம்டக்காைத்திபை மினனழுத்தம் 
கும்றைா்க இருப்பது உண்மை. ஏசனனறு ச்சானனால், அஙகு 
துமை மின நிமையம் அமைப்பதற்குப் பபாதிய இ்டமில்ைாைல் 
இருககின்றது. இப்பபாது பள்ளிக்கரமையிபை marshland 
இருந்தாலும், ைனத் தும்ற அனுைதி ச்காடுக்க ைறுத்த ்காரைத்தினால், 
அஙகு இப்பபாது UG cable பபாடடுகச்காண்டிருககினப்றாம். அந்தப் 
பணி்கள் முடிந்தசதனறு ச்சானனால், ச்காடடிைாக்கம் பகுதியில் 
மினனழுத்தம் கும்றைதற்கு ைாயப்பிருககின்றது. ைடிப்பாக்கம் 
பகுதியில் நாங்கள் ஆயவு ச்சயது ச்காண்டிருககினப்றாம். 

சபாதுைா்க, நீங்கள் ச்சால்கின்ற அந்தப் பகுதி்களில் இ்டங்கம்ள 
எல்ைாம் ைாஙகுகின்றபபாது, ்கார்ப்பபரஷன ப்கடகின்ற சதாம்க 
அதி்கைா்க இருககின்றது. இப்பபாது ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அண்ைன திரு. நரசிம்ைன அைர்்கள்கூ்ட, துமை மின நிமையம் 
ப்கட்டார். திருத்தணியில் 2 ப்காடிபய 15 இைட்சம் ரூபாய ைதிப்பில் 
3.95 ஏக்கர் நிைம் ைாஙகியிருககினப்றாம். ஆனால், ைாந்கராடசிப் 
பகுதி்களில் நிைத்தின விமை எந்த அ்ளவிற்கு  இருககும் 
எனபது    உங்களுககும் சதரியும். நிைத்தின விமை அதி்கைா்க  
இருககின்ற ்காரைத்தால்தான, நிைத்மத ைாஙகி இமத  
அமைப்பதில் சிரைங்கள் இருககின்றன. இருந்தாலும் உரிய  
விமைமயக ச்காடுககிப்றாம் எனறு ச்சானனாலும்கூ்ட, 
்கார்ப்பபரஷனும், ைற்்ற தும்ற்களும் அந்த இ்டம் தங்களுககுத் 
பதமைசயனறு ச்சால்லி, நிைத்மத ைழங்க ைறுத்துக 
ச்காண்டிருககி்றார்்கள். ைடிப்பாக்கம், உள்்ள்கரம் பகுதியிபை 
ப்காம்டக்காைத்திபை இதுபபான்ற மினனழுத்தப் பிரசசிமன்கள் 
இருககின்றன. அந்தப் பிரசசிமனககுத் தீர்வு ்காை நாங்கள் 
ஆயவு ச்சயது ச்காண்டிருககினப்றாம். அதற்கு ைாற்று ைழியும் 
பார்த்துகச்காண்டிருககிப்றாம். இந்த ப்காம்டக்காைத்தில் 
உ்டனடியா்கச ச்சயய முடியாது என்ற ்காரைத்தினால், ைாற்று 
ைழியிபை மின்சாரம் ச்காடுப்பதற்கு நாங்கள் ஏற்பாடு ச்சயது 
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ச்காண்டிருககினப்றாம். இருந்தாலும், எதிர்்காைத்தில் துமை 
மின நிமையம் அமைப்பதற்கு உரிய இ்டத்மத ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள்கூ்ட ்கண்்டறிந்து ச்சானனால், அந்த இ்டத்மத 
ைாஙகுைதற்கு மின்சார ைாரியம் தயாரா்க இருககி்றது எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அ. பிரபு அைர்்கள்.

திரு. அ. பிரபு: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
்கள்்ளககுறிசசி ந்கரம் ைற்றும் அதமனச சுற்றியுள்்ள கிராைங்களில் 
மின்சார ை்சதிமயப் பூர்த்தி ச்சயயும் ைம்கயிபை, ்கள்்ளககுறிசசியிபை 
ஒரு துமை மின நிமையம் அமைப்பதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் ந்டைடிகம்க எடுத்துக ச்காண்டிருந்தார்்கள். அஙகு இ்டம் 
பதர்வு ச்சயைதிபை சிறிது சிரைம் இருந்ததால், அந்த Sub–station 
அமைப்பதற்குக ்காைதாைதைானது. தற்பபாது சபருைஙகூர் ஊராடசி 
எல்மைககுடபட்ட கிராைத்திபை அரசுககுச ச்சாந்தைான 4 ஏக்கர் 
இ்டம் பதர்வு ச்சயயப்படடு, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
சதரிவிக்கப்படடிருககி்றது. அமதப்பபால், S.E. office–ம் ைா்டம்கக 
்கட்ட்டத்தில் இயஙகிக ச்காண்டிருககி்றது. இமை இரண்டிற்கும் 
ப்சர்த்து, சபருைஙகூர் ஊராடசியில் தற்பபாது 4 ஏக்கர் இ்டம் 
பதர்வு ச்சயயப்படடு, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டத்தில் 
சதரிவிக்கப்படடிருககி்றது. அந்த இ்டத்தில் இந்த ஆண்டு துமை 
மின நிமையம் அமைப்பதற்கும், S.E. office அமைப்பதற்கும் 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ந்டைடிகம்க எடுப்பார்்க்ளா 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்கக 
ப்கடடு, அைர்கிப்றன.

முற்ப்கல் 10–30

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்காரிய பகுதியில், ஏற்ச்கனபை ்கண்்டறியப்பட்ட அந்த 
இ்டத்திற்குச ச்சல்கின்ற அணுகு்சாமை ்சரியா்க இல்ைாத 
்காரைத்தினால்தான ைாற்று இ்டம் ஏற்பாடு ச்சயயப்பட்டது. 
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இப்பபாது ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் அந்த 4 ஏக்கர் 
இ்டத்மதக ்கண்்டறிந்து ச்காடுத்திருககி்றார்்கள். அது்சம்பந்தைா்க 
ப்காப்பு அரசின ஒப்புதலுக்கா்க சுற்ப்றாட்டத்தில் உள்்ளது. 
்சம்பந்தப்பட்ட தும்ற்களின ைாயிைா்கச ச்சனறுச்காண்டிருககி்றது. 
அனுைதிமய உ்டனடியா்கப் சபற்று, அந்த இ்டத்தில் S.E. office–
ம், அமதப்பபாை துமை மின நிமையமும் அமைப்பதற்கு தும்ற 
ந்டைடிகம்க எடுத்துகச்காண்டிருககி்றது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர்  
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. டி.ஆர்.பி. ராஜா அைர்்கள்.

திரு. டி.ஆர்.பி. ராஜா: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைனனார்குடி சுற்றுைட்டாரப் பகுதி்களில் 
கும்றந்தழுத்த மின பிரசசிமன ்காரைைா்க இல்ைங்களுககும், 
விை்சாய பம்பு ச்சடடு்களுககும் மின விநிபயா்கம் ச்சயைதில் 
சிை பிரசசிமன்கள் உள்்ளன. ஏற்ச்கனபை மூைாநல்லூர்  
sub–station–லிருந்து ைனனார்குடி, ை்டபாதி, சித்பதரி 33 ப்க.வி. 
துமை மின நிமையத்துககு line எடுத்துகச்காண்டு பபாகிறீர்்கள். 
இப்பபாது, புதிதா்க சநடுைாகப்காடம்டயில் ஒரு line எடுத்து  
அஙப்க ஒரு S.S. அமையப்சபற்று ைருகி்றது. நீ்டாைங்கைம், 
எ்டபைமையூர் பகுதி்களிலும், ைடூரிலிருந்து line எடுத்துகச்காண்டு 
பபாய, ஒரு பணிமயச ச்சயதுச்காண்டிருககிறீர்்கள். இந்தப் பணி்கள் 
இரண்டுபை slow ஆ்க நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககின்றன. அபதபபால், 
நீ்டாைங்கைத்தில், ஒரு urban feeder–முனனர் ப்கட்டதுதான. அந்தப் 
பணியும் மி்கவும் தாைதைா்க நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககி்றது. 
அமதயும் நீங்கள் ்கைனத்தில் எடுத்துகச்காள்்ள பைண்டும்.  
புதிதா்க மபங்காநாடு, முககு்ளம் ்சாத்தனூர், ்கருைாககுறிசசி மையம் 
ைற்றும் ராயபுரம் பகுதி்களில் 33 ப்க.வி. துமை மின நிமையம்  
அமைத்தால் ைடடும்தான அந்த area முழுைதும் stabilise ஆகும். 
அமதயும் நீங்கள் ்கைனத்தில் எடுத்துகச்காள்்ள பைண்டும்.  
்சைைக்காரன பகுதியில் ஒரு 110 ப்க.வி. துமை மின நிமையம் 
அமைந்தால் ைடடும்தான, அஙப்க கிழககுப் பகுதியில் 
முழுைதுைா்க மின விநிபயா்கம் stabilise ஆகும். அபதபபால், 
கூத்தாநல்லூர் பகுதியில் ஒரு 230 ப்க.வி. துமை மின நிமையம் 
அமைப்பதற்கு நீங்கள் try ச்சயதுச்காண்டிருககிறீர்்கள். 
ஆனால், அஙப்க நிைம் எடுப்பதில் அரசுககு ச்காஞ்சம் 
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பிரசசிமன்கள் இருககின்றன. அமத நீங்கள் ்கைனத்தில் ச்காள்்ள 
பைண்டும். சபாதுைா்கபை, transformers கிம்டப்பதில் சிை 
பிரசசிமன்கள் இருககின்றன. அமதயும் நீங்கள் ்கைனத்தில்ச்காண்டு, 
ைனனார்குடி பகுதியில் சீரான மின விநிபயா்கம் அமைய 
நீங்கள் ஆைன ச்சயய பைண்டும் எனறு தங்கள் ைாயிைா்கக 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்காரிய அந்த 
ச்டல்்டா பகுதியில் நா்கப்படடினம் இல்மைசயன்றால், திருைாரூர் 
ைாைட்டத்தில் 400 ப்க.வி. தி்றனச்காண்்ட துமை மின நிமையம் 
அமைப்பதற்குண்்டான ந்டைடிகம்க பைற்ச்காள்்ளப்பட்டது. 
முதலில் ைைல்பைடு பகுதியில்   ்கண்்டறியப்பட்ட  இ்டம் 
ச்காடுக்க முடியாது எனறு ச்சானன ்காரைத்தினால், இப்பபாது 
ஆதீனத்தினும்டய இ்டத்மதப் பார்த்துகச்காண்டிருககினப்றாம். 
ைாண்புமிகு ம்கத்தறித் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களி்டத்திலும், 
ைாண்புமிகு உைவுத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களி்டத்திலும் நாங்கள் 
ச்சால்லியிருககினப்றாம். இப்பபாது ஆதீனத்திற்குச ச்சாந்தைான 
இ்டத்மத நாங்கள் பார்த்திருககினப்றாம். ஆதீனத்திற்குச 
ச்சாந்தைான இ்டத்மத ைாற்றுைதற்கு HR&CE–யி்டம் permission 
ைாங்க பைண்டியிருககி்றது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும் 
எங்களுககு அந்த இரண்டு ைாைட்டங்களில் எஙப்கயாைது இ்டத்மதக 
்கண்்டறிந்து ச்சானனாபைா அல்ைது தனியாரி்டத்திபையிருந்து 
மின்சார ைாரியத்திற்கு இ்டம் ைாஙகித் தருைதற்குத் தயாரா்க 
இருந்தாபைா உ்டனடியா்க அமைத்துக ச்காடுக்க நாங்களும் 
தயாரா்க இருககினப்றாம். அஙப்க மினனழுத்தம் கும்றைா்க  
இருப்பது உண்மை. ச்டல்்டா ைாைட்டங்களில் விை்சாய 
மினனிமைப்பு்கள் அதி்கைா்க இருககின்ற ்காரைத்தினால், அஙப்க 
மினனழுத்தம் கும்றைா்க இருககின்றது. இந்த நிமையில், நாங்கள் 
கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு ்காைைா்க அஙப்க இ்டத்மதத் பதர்வு ச்சயது 
ைருகினப்றாம். இ்டம் கிம்டப்பதுதான சிரைைா்க இருககின்றது. 
ைாண்புமிகு அமைச்சர்்களி்டத்திலும் ச்சால்லியிருககினப்றன. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும் துமை மின நிமையம் 
அமைக்க இ்டத்மத ஏற்பாடு ச்சயது தந்தால், மின்சார ைாரியம் 
உ்டனடியா்க அமைக்கத் தயாரா்க இருககி்றது. தனியாரி்டத்திபை 
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நீங்கள் ப்கடடு ைாஙகித் தரும் இ்டத்திற்்கான சதாம்கமய 
நாங்கள் மின்சார ைாரியத்தினமூைம் ச்காடுககிப்றாம்; நாங்கள் 
தானைா்கக ப்கட்கவில்மை. மின்சார ைாரியம் மூைைா்க சதாம்கமய 
ைாஙகிகச்காடுககிப்றாம். ஆதைால், இ்டம் ்கண்்டறியப்பட்டால் 
உ்டனடியா்க அஙப்க துமை மின நிமையம் அமைக்கப்படும். 
அந்தப் பணி சைதுைா்க நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககி்றது எனறு 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ச்சால்லியிருககி்றார்்கள். அமத 
அதி்காரி்கள் உ்டபன ஆயவு ச்சயது, விமரந்து முடிப்பதற்கு 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஏ.பி. நந்தகுைார் அைர்்கள்.

திரு. ஏ.பி. நந்தகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, அமைக்கடடு ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககுடபட்ட 
ஜர்தானச்கால்மை, பீஞ்சைந்மத, பாைாம்படடு ஆகிய மூனறு 
ஊராடசி்கள் ்சற்ப்ற்றககும்றய 20,000 ைக்கள் சதாம்க ச்காண்்ட 
ைமை கிராைங்க்ளாகும். ைமழ சபயதால், ்காற்்றடித்தால் 
ஒடுக்கத்தூரிலிருந்து அந்த ைமை கிராைங்களுககுச ச்சல்ைககூடிய 
மின பாமதயில் பாதிப்பு ஏற்படடு, அந்த மூனறு கிராைங்களிலும் 
மினதம்ட ஏற்படுகின்றது. ஓர் அரசு நி்கழ்சசியில் ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் ்கைந்துச்காண்்டபபாது, அைர்்களி்டத்தில்  
அந்தக ப்காரிகம்கமய மைத்தபபாது, ைாைட்ட ஆடசித் 
தமைைரி்டத்தில் ச்சால்லி, உ்டனடியா்க அமதச ச்சயது தர 
பைண்டுசைனறு உத்தரவிட்டார்்கள். துமை மின நிமையம் அமைக்க 
2 ஏக்கர் நிைம் பதமை எனறும் ச்சானனார்்கள். ஆனால், இதுைமர 
அதற்குண்்டான பணி்கள் அஙப்க எதுவும் நம்டசப்றவில்மை. 
ைமைககுக கீபழ ஒரு ைணி பநரம் நைககு மின்சாரம் இல்மைசயன்றால், 
மி்கவும் அைதிப்படுகினப்றாம். ஆ்கபை, இமதசயல்ைாம் ்கருத்தில் 
ச்காண்டு, ்சாமை ை்சதி இல்ைாத, 20,000 ைக்கள்சதாம்க ச்காண்்ட 
அந்த மூனறு ைமை  கிராைங்களில் உ்டனடியா்க ஒரு 110 ப்க.வி. துமை 
மின நிமையத்மத அமைக்க பைண்டுசைனறு தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ளக ப்கடடு அைர்கினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 
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ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத்  
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ஓர் 
அரசு விழாவில் நான ்கைந்துச்காண்்டபபாது, அதுகுறித்து 
எனனி்டத்திபை ச்சானனார். உ்டனடியா்க ைாைட்ட 
ஆடசியரி்டத்தில் சதரிவித்தவு்டன, ைாைட்ட ஆடசியரும் 
அதற்குண்்டான இ்டத்மத உ்டனடியா்க ஒதுககித் தருைதா்கச 
ச்சால்லியிருககின்றார். ஒரு ைாரத்திற்கு முனபா்க, ்சட்டைன்றக 
கூட்டத் சதா்டர் சதா்டங்கவிருககின்றது என்ற ்காரைத்தினால், 
நான ைாைட்ட ஆடசியரி்டம் அதுகுறித்து ப்கடப்டன.  
அந்தப் பணி்கள் நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககின்றன எனறு 
ச்சால்லியிருககின்றார். அஙகு துமை மின நிமையம் அமைக்க  
இ்டம் கிம்டத்தவு்டன, கூடிய விமரவில் அந்தப் பணி 
பைற்ச்காள்்ளப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

முற்ப்கல் 10–35

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 9, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ப்ச. ்கருைாஸ, ைாண்புமிகு ந்கராடசி 
நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

9—
புதி� ்கமை�ரங்கம்

*5764—திரு. கச. ்கருைாஸ்:
ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, 

சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விம்டயளிப்பாரா—

(அ) திருைா்டமன சதாகுதி, ஆர்.எஸ. ைங்கைம் ஊராடசி 
ஒனறியம், சிறுநாகுடி ஊராடசி, புத்தூர் கிராைத்தில் புதிய 
்கமையரங்கம் அமைக்க அரசு ஆைன ச்சயயுைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்கராடசி நிருவா்கம் ைறறும் 
ஊர்க வ்ளர்சசி, சி்றப்புத் திடடங்கள தசயலாக்கத் தும்ற அமைசசர்: 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 

(அ) ைற்றும் (ஆ) திருைா்டமன சதாகுதி, ஆர்.எஸ. ைங்கைம் 
ஊராடசி ஒனறியம், சிறுநாகுடி ஊராடசி, புத்தூர் கிராைத்தில் 
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புதிய ்கமையரங்கம் அமைப்பது குறித்து ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களின ்கனிைான பார்மைககு 
எடுத்துச ச்சல்ைப்படடு தக்க ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ப்ச. ்கருைாஸ அைர்்கள்.

திரு. கச. ்கருைாஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
“நீதிமய நிமைநிறுத்துைதற்்கான ்சட்டங்கள் ஆதி்காைத்தில் 
உருைாக்கப்பட்டன. இனம்றய நீதியானது ்சட்டத்திற்்கா்க ம்க 
்கழுைப்படுகி்றது” எனறு 50 ஆண்டு்களுககு முனபா்க, இபத அமையில் 
உமரத்த என சதயைத் திருை்கன பசும்சபான முத்துராைலிங்கத் 
பதைமர ைைஙகுகிப்றன. 

“்காைத்தி னால்ச்சயத நனறி சிறிதுஎனினும்
ஞாைத்தின ைாைப் சபரிது.” 

என்ற, சைள்ம்ள உம்ட அணிந்து இந்த அமையிபை வீற்றிருககும் 
ைள்ளுைரின ைாககுககிைங்க, என ்சமூ்கத்தில் எத்தமனபயா 
சபருந்தமைைர்்கள் இருந்தும், எனமன அரசியலுககு அம்டயா்ளம் 
்காடடிய, எனக்கான சதாகுதி, ைற்்ற விைரங்கம்ளப் பரிசீைமன 
ச்சயைதற்்கா்க புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்க்ளால் அனம்றககு 
நியைனம் ச்சயயப்பட்ட இனம்றய முதல்ைரா்க இருக்கககூடிய  
அருமை அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களுககும், ைாநிைங்கள்  
அமை உறுப்பினரா்க இருக்கககூடிய திரு. மைத்தியலிங்கம் 
அைர்்களுககும் இந்த பநரத்திபை நான நனறி  
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. ்காரைம், அைர்்கள் இருைரும்தான 
எனமனப்பற்றி ஆராயசசி ச்சயது, பை ப்கள்வி்கள் ப்கடடு, 
எனமனப் பற்றிய விைரங்கம்ள ்சரியா்க அம்ைா அைர்்களி்டத்திபை 
எடுத்துச ச்சால்லி, இந்த அமையில் பணியாற்்ற ைாயப்மப 
உருைாககினார்்கள். அதனடிப்பம்டயில், இனம்றககு ந்டந்து முடிந்த 
உள்்ளாடசித் பதர்தலிபை எங்கள் முககுைத்பதார் புலிப் பம்டககு 
சிை இ்டங்கம்ள ஒதுககினார்்கள். அதிபை மூனறு இ்டங்களிபை 
சைற்றி சபற்றிருககிப்றாம். பார்ைர்டு பி்ளாக இயக்கத்திற்குப் பி்றகு, 
தமிழ்கத்திபை முககுைத்பதார் ்சமூ்கம் ்சார்ந்த ஒரு ்சமுதாயத்திற்்கான 
அறிவு்சார்ந்த அரசியமை எடுத்துச ச்சல்ைதற்கு எனககு அடித்த்ளம் 
அமைத்துக ச்காடுத்த புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களுககும், 
இனம்றய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், இஙப்க 
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இருக்கககூடிய ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்களுககும் எனனும்டய சநஞ்சார்ந்த நனறி்கம்ள இந்த 
பநரத்திபை உரித்தாககிக ச்காள்கிப்றன. 

எனனும்டய திருைா்டமன சதாகுதி, ஆர்.எஸ. ைங்கைம் 
ஊராடசி ஒனறியம், சிறுநாகுடி ஊராடசி, புத்தூர் கிராைத்தில் 
ஒரு ்கமையரங்கம் ்கடடித் தர பைண்டுசைனறு அந்தப் பகுதி 
ைக்கள் நீண்்டநாள் ப்காரிகம்கயா்க மைத்திருககி்றார்்கள். இதற்கு 
்சட்டைன்ற உறுப்பினர் சதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருந்து 
நீங்கள் ்கடடிகச்காள்்ளைாம் எனறு ச்சால்ைைாம். ஆனால், 
எனது சதாகுதியில் அதி்கைான கிராைங்கள் இருககின்றன. அமை 
மி்க மி்க உள்பகுதியில் இருக்கககூடிய கிராைங்க்ளாகும். இந்த 
நிமையில், அைர்்களும்டய பதமை்கள் அதி்கைா்க இருககின்ற 
்காரைத்தினால், ைரு்டத்திற்கு அரசு நிர்ையித்திருக்கககூடிய, 
அதாைது ஒதுககியிருக்கககூடிய ரூபாய 90 இைட்சத்மதக ச்காண்டு, 
குறிப்பிட்ட பணி்களுககுத்தான ச்சைவு ச்சயய பைண்டுசைனறு 
நிபந்தமன்கள் இருககின்ற ்காரைத்தினால், ைக்களும்டய 
ப்காரிகம்க்கம்ள நிம்றபைற்றுைதிபை எனககு இ்டர்ப்பாடு 
இருககி்றது. ஆ்கபை, ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள், சபருைனபதாடு எனககு என சதாகுதியிபை ைரு்டத்திற்கு 
10 ்கமையரங்கங்கள் ்கடடிக ச்காடுப்பதற்கு முனைருைார்்க்ளா 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க நான அறிய விரும்புகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, திருைா்டமன சதாகுதி, ஆர்.எஸ. ைங்கைம் 
ஊராடசி ஒனறியம், சிறுநாகுடி ஊராடசியில் 8 குககிராைங்கள் 
உள்்ளன. அைற்றில் சுைார் 1,337 பபர் ைசித்து ைருகின்றனர். புத்தூர் 
குககிராைத்தில் ைடடும் சுைார் 354 பபர் ைசித்து ைருகின்றனர்.  
புத்தூரில் அமனத்து ்சமுதாயத்தினரும் ைசித்து ைருைதால், 
திருவிழாக்கள் ைற்றும் ்கமைநி்கழ்சசி்கள் ந்டத்துைதற்கு ்கமையரங்கம் 
அைசியைாகி்றது. சபாதுைா்க ஊராடசி்களில் ்கமையரங்கம் 
்கடடுைதற்கு ்சட்டைன்ற உறுப்பினரின பரிந்துமரயினபபரில், 
்சட்டைன்ற உறுப்பினர் சதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருந்து 
்கட்டப்படும். அதில் உறுப்பினரும்டய சபயமரப் பபாடுைார்்கள். 
அமத அமனைரும் விரும்புைார்்கள். அது எப்சபாழுதும் 
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்காைங்காைைா்க இருககும். ்சட்டைன்ற உறுப்பினர்்களும்,  
பாராளுைன்ற உறுப்பினர்்களும் அமதத்தான விரும்புைார்்கள். 
இருந்தாலும், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அரசு நிதியில் 
்கட்டபைண்டுசைனறு ப்கடடிருககி்றார். புத்தூரில் ்கமையரங்கம் 
்கடடுைதற்கு பபாதுைான இ்ட ை்சதி உள்்ளதால், அஙகு புதிய 
்கமையரங்கம் ்கடடுைது குறித்த ைாண்புமிகு உறுப்பினரின 
ப்காரிகம்கமய ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன 
எ்டப்பாடியார் அைர்்களின ்கனிைான பார்மைககு எடுத்துச 
ச்சனறு, தக்க ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ப்ச. ்கருைாஸ அைர்்கள்.

 திரு. கச. ்கருைாஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
அஙகு நிம்றய இ்டங்கள் இருககின்றன; எல்ைா ஊர்்களிலும் இ்டங்கள் 
இருககின்றன; ஊருக்கான சபாது இ்டங்கள் இருககின்றன. அதனால், 
்கமையரங்கம் ்கடடுைதற்கு நீங்கள் ஆைன ச்சயய பைண்டும். 
அபதபநரத்தில் இராைநாதபுரம் ஒனறியம், ்சக்கரகப்காடம்ட 
ஊராடசி, பநரு ந்கர் முதல் ்சக்கரகப்காடம்ட இரயில்பை ப்கட 
ைமர ்சாமை்கள் எல்ைாம் மி்கவும் பழுதம்டந்து குண்டும்குழியுைா்க 
இருககின்றன. அந்தப் பகுதியில் ஓடடு பபாட்ட ைக்கச்ளல்ைாம் 
எனனி்டம் ப்கள்வி ப்கடகி்றார்்கள். அதனால் ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் சபருைனபதாடு, அந்தப் பகுதியிலுள்்ள ்சாமை்கம்ள, ECR 
பபால் ப்ளப்ளசைனறு பபாடடுக ச்காடுத்தால், மி்கவும் உதவியா்க 
இருககும் என ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் மூைைா்க 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

   முற்ப்கல் 10–40

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், மூைக 
ப்கள்விககு ்சம்பந்தமில்ைாத ப்கள்விமயக ப்கடடிருந்தாலும்கூ்ட, 
தனனும்டய சதாகுதி ைக்கள்மீது ச்காண்டுள்்ள அக்கம்றயின 
்காரைைா்க இகப்கள்விமயக ப்கடடிருககின்றார்்கள். ைாண்புமிகு 



26 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 ஜனவரி 8

உறுப்பினர் அைர்்கள், அஙகிருக்கககூடிய ்சாமை்களில், எந்தச 
்சாமை்கள் பழுந்தம்டந்துள்்ளன எனபமதக குறிப்பிடடுச 
ச்சால்ைார்்கப்ளயானால், அந்தச ்சாமை்கள் ்கண்டிப்பா்கச 
சீரமைத்துத் தரப்படும். 

ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசின ந்டைடிகம்க்க்ளால், கிட்டத்தட்ட 1 இைட்சத்து 2 
ஆயிரம் கிபைா மீட்டர் அ்ளவிற்கு இருந்த கிராைச ்சாமை்கம்ள, 
இனம்றககு 1 இைட்சத்து 49 ஆயிரம் கிபைா மீட்டர் அ்ளவிற்கு 
உயர்த்தியிருககிப்றாம்; அதி்கைான கிராைச ்சாமை்கம்ள 
அமைத்திருககிப்றாம். எனபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 
எந்தச ்சாமை்கள் எனறு குறிப்பிடடுச ச்சானனால், அது கிராைச 
்சாமை்க்ளா்க இருந்தாலும் ்சரி, பபரூராடசி ்சாமை்க்ளா்க  
இருந்தாலும் ்சரி, ந்கராடசி ்சாமை்க்ளா்க இருந்தாலும் ்சரி, அந்தச 
்சாமை்கள் குறித்து ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய 
்கைனத்திற்குக ச்காண்டு ச்சனறு, உ்டனடியா்க சீரமைத்துத்  
தரப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஐ.எஸ. இனபதுமர அைர்்கள்.

திரு. ஐ.எஸ். இன்ேதுமர: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ‘நீரினறி அமையாது உைகு’ என்றான ைள்ளுைன. 
தமிழ்நாடடிபை குடிைராைத்து திட்டம், ஆங்காஙப்க ்கட்டப்படடு 
ைருகின்ற தடுப்பமை்கள், எனனும்டய ராதாபுரம் சதாகுதியில் 
அதிவிமரைா்கச ச்சயல்படுத்தப்படடு ைருகி்ற தாமிரபரணியாறு–
நம்பியாறு–்கருபைனியாறு இமைப்பு பபான்ற நீர்ப் பா்சனத் 
திட்டங்கம்ளச ச்சயல்படுத்துைதால், “நீர் இல்ைாைல் இனி 
அமையாது தமிழ்கம்” எனறு தமிழ்க ைக்கள் நம்மும்டய முதைமைச்சர் 
அைர்்கம்ள ைாயார ைாழ்த்திக ச்காண்டிருககி்றார்்கள். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 

இந்தச சூழ்நிமையில், எங்களும்டய ராதாபுரம் 
்சட்டைன்றத் சதாகுதியிலுள்்ள திம்சயனவிம்ளமய ஒரு தனித் 
தாலு்காைா்க அமைத்துத் தந்தைர், நம்மும்டய முதைமைச்சர் 
ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் அைர்்கள். ப்கட்டமதசயல்ைாம் 
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ச்காடுப்பார் என்ற சூழ்நிமையிபை, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களின தமைமையிைான இந்த அரசி்டம் நான ஒனம்றக  
ப்கட்க விரும்புகிப்றன. ராதாபுரம் தனித் தாலு்கா; எனபை, 
ராதாபுரம் ஊராடசி ஒனறியத்தில் இருககி்ற திம்சயனவிம்ளமய 
தனி ஒனறியைா்க அமைக்க பைண்டும். ஏசனன்றால், திருசநல்பைலி 
ைாைட்டத்தில் இப்சபாழுது பதர்தல் நம்டசப்றவில்மை; 
ைறுசீரமைப்பு நம்டசப்றவிருககி்றது. இந்தச சூழ்நிமையில், 
திம்சயனவிம்ளமய தனி யூனியனா்க, தனி ஊராடசி ஒனறியைா்க 
அமைத்துத் தர பைண்டுசைனறு சதாகுதி ைக்கள் ்சார்பா்க 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. இது மூைக ப்கள்விககு ்சம்பந்தமில்ைாத 
ப்கள்வியா்க இருந்தாலும்கூ்ட, முககியைான ப்கள்வி எனபதனால், 
ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களி்டம் இந்த 
பைண்டுப்காம்ள தங்கள் ைாயிைா்க மைத்து அமைகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, இது மூைக ப்கள்விககு ்சம்பந்தமில்ைாத 
ப்கள்வி எனறு ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கப்ள ச்சானனார்்கள். 
இருந்தாலும்கூ்ட, அஙகிருக்கககூடிய சூழ்நிமைமயப் சபாறுத்து, 
திம்சயனவிம்ளமய தனி யூனியனா்க அறிவிக்க பைண்டும் எனறு 
ப்கட்டார்்கள். அவைாறு அறிவிப்பதற்கு பல்பைறு விதிமும்ற்கள் 
இருககின்றன. தற்பபாது நீதிைன்றத்தில் பல்பைறு ைழககு்கள்  
இருந்து ைரும் நிமையில்,  உள்்ளாடசித் பதர்தல் ந்டத்தப்படடு 
ைருகி்றது. அஙகிருக்கககூடிய உள்்ளாடசிப் பிரதிநிதி்கள், அஙகுள்்ள 
ைாைன்றத்திபை தீர்ைானத்மத நிம்றபைற்றி, ைாைட்ட ஆடசித் 
தமைைர் மூைைா்க, அஙகிருக்கககூடிய அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட 
்கடசியினும்டய ைாைட்டச ச்சயைா்ளர்்கள் கூட்டத்மதசயல்ைாம் 
ந்டத்தி, அரசின பரிந்துமர ப்காரப்படின, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களும்டய ்கைனத்திற்குக ்கண்டிப்பா்க ச்காண்டு ச்சல்ைப்படும் 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சு. பு்கபழந்தி அைர்்கள்.
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திரு. சு. பு்ககழந்தி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
இயல், இம்ச, நா்ட்கம் எனபது தமிழர்்களும்டய ்கைாச்சாரத்தில் 
்கைந்துவிட்ட ஒனறு. மூைக   ப்கள்வி ்கமையரங்கம் ்கடடுைது 
சதா்டர்பா்க இருப்பதால், நான ஒனம்றக ப்கட்க விரும்புகிப்றன. 
எனனும்டய ைதுராந்த்கம் சதாகுதிமயப் சபாறுத்தைமர, 
ந்கர்ப்பு்றங்களும், கிராைப்பு்றங்களும் அதி்கைா்க இருககின்ற 
ஒரு சதாகுதி. ைதுராந்த்கம் ந்கராடசி, ்கருஙகுழி பபரூராடசி, 
அச்சரப்பாக்கம் பபரூராடசி எனறு இருந்தாலும், அச்சரப்பாக்கம் 
ஒனறியத்தில் 59 ஊராடசி்கள் இருககின்றன; ைதுராந்த்கம் 
ஒனறியத்திபை 58 ஊராடசி்கள் இருககின்றன. ஆண்டிற்கு ரூ.3 
ப்காடி என ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் சதாகுதி பைம்பாடடு நிதி 
ைழங்கப்பட்டாலும், அதில் ைமரயறுக்கப்பட்ட கூர் நிதி எனறு 
ஒனறு உள்்ளது. அந்த ைமரயறுக்கப்பட்ட கூர் நிதியிலிருந்து 
பள்ளி்களுககும், குடிதண்ணீருககும், அங்கனைாடி்களுககும் 
ச்சைைழிக்க பைண்டும். பைற்்காணும் பணி்களுககு ச்சைவிடுைதற்கு 
ைமரயறுக்கப்பட்ட கூர் நிதி  பபாதுைானதா்க இல்மை. இந்தச 
சூழ்நிமையில், சதாகுதியிலிருககி்ற பல்பைறு கிராைங்களுககுச 
ச்சல்கி்றபபாது, அமனத்து ஊர்்களிலும் இருககின்ற ைக்கள், 
“எங்கள் ஊருககு ஒரு ்கமையரங்கம் ்கடடித் தர பைண்டும்; 
எங்கள் ஊருககு ஒரு ்கமையரங்கம் ்கடடித் தர பைண்டும்” எனறு 
ப்கடடுகச்காண்டிருககின்றார்்கள். எனபை, ஓராண்டிற்கு, ஒரு 
சதாகுதிககு, கிராைப்பு்றத்தில் கும்றந்தபட்சம் 10 ்கமையரங்கங்கள் 
்கடடுைதற்கு ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் 
ஏற்பாடு ச்சயைார்்க்ளா எனபமதத் தங்கள் மூைைா்க அறிய 
விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

முற்ப்கல் 10–45

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, அதி்க அ்ளவில் ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் 
சதாகுதி பைம்பாடடு நிதி, அபதபபானறு நா்டாளுைன்ற உறுப்பினர் 
சதாகுதி பைம்பாடடு நிதி, அதுைல்ைாைல், உள்ளூர் பைம்பாடடுத் 
திட்டம், தனனிம்றவுத் திட்டம், ைட்டார ஊராடசி ைற்றும் 
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ைாைட்ட ஊராடசி ஆகியைற்றின சபாது நிதி இப்படி பல்பைறு 
நிதிமூைம் புதிய ்கமையரங்கங்கள் ்கட்டப்படுகின்றன. ்சட்டைன்ற, 
நா்டாளுைன்ற உறுப்பினர்்கள், அைர்்கள் அதி்கைா்க விரும்புகி்றார்்கள் 
எனபதால், அைர்்களும்டய சபயர்்கம்ளப் பபாடுகிப்றாம். ஆனால், 
எல்ைாத் சதாகுதி்களிலும், ந்கரங்களில் இருக்கககூடியைர்்கள் 
எல்பைாரும் ்கமையரங்கங்கம்ள விரும்புைதில்மை. எங்கள் பகுதியில் 
எல்ைாம்   கும்றைா்கத்தான விரும்புகி்றார்்கள். சிை இ்டங்களில் 
உள்்ள எல்ைா ஊர்்களிலும் ்கமையரங்கங்கள் பைண்டுசைனறு 
ப்கடகி்றார்்கள். அந்தைாதிரி சூழ்நிமையும் இருககி்றது. 2011–2012 ஆம் 
ஆண்டு முதல் 2015–2016 ஆம் ஆண்டு ைமரயில் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்களும்டய ஆடசியிபை 5 ஆண்டு்களில் ைடடும், 
ரூ.66 ப்காடிபய 82    இைட்சம் ைதிப்பில் 1,928 ்கமையரங்கங்கள் 
்கட்டப்படடுள்்ளன. அபதபபால், 2016–2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 
2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைமர ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களும்டய மூன்றாண்டு 
ஆடசிக ்காைத்திபை, கிட்டத்தட்ட 39 ப்காடிபய 54 இைட்சம் 
ரூபாய ஒதுக்கப்படடு, 704 ்கமையரங்கங்கள் ்கட்ட பணி்கள் 
பைற்ச்காள்்ளப்படடு,   நா்ளது ைமரயில்  539  ்கட்ட்டங்கங்கள்       
்கட்டப்படடுள்்ளன.  எஞசிய 165 ்கமையரங்கங்களுக்கான பணி்கள் 
நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககின்றன. ஆ்கபை, இருக்கககூடிய 
சூழ்நிமைமயப் சபாறுத்து, ்கண்டிப்பா்க ஒப்பம்டக்கப்பட்ட 
சபாது நிதியிலிருந்தும்கூ்ட ்கமையரங்கங்கள் ்கட்ட ைாயப்பு்கள் 
இருககின்றன. எனபை, குறிப்பா்க ஒனறிரண்டு ்கமையரங்கங்கள் 
பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிடடுச 
ச்சானனால், ்கண்டிப்பா்க அந்தப் பகுதியிபை ்கமையரங்கம் 
்கட்ட ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சரும்டய ்கைனத்திற்குக 
ச்காண்டு ச்சனறு, ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 10, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. என. முருகுைா்றன, ைாண்புமிகு மீன 
ை்ளம் ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.
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நவீன ர்க மீன் வம்க்கமை வைரத்்தல்

*48902—திரு. என். முருகுைா்றன்:

ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச 
சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) ்காடடுைனனார்ப்காவில் சதாகுதி, வீராைம் ஏரியில் நவீன 
ர்க மீன ைம்க்கம்ள ை்ளர்க்க அரசு முனைருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார், மீன் வ்ளம் ைறறும் ேணியா்ளர் 
ைறறும் நிருவா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள,

(அ) ைற்றும் (ஆ) ்க்டலூர் ைாைட்டம், ்காடடுைனனார்ப்காவில் 
சதாகுதிககுடபட்ட வீராைம் ஏரியில் மீனகுஞசு்கள் இருப்பு 
ச்சயதி்ட ஆண்டுபதாறும், அதாைது ப்சலி ஆண்டு, இைககு 
நிர்ையிக்கப்படடு, மீன ை்ளத் தும்றயின மூைைா்க நவீன ர்க இந்திய 
சபருந்கர ச்கண்ம்ட இனங்க்ளான ்கடைா, பராகு, மிர்்கால், சஜயந்தி 
பராகு, ்சாதா ச்கண்ம்ட ஆகியமை ைரு்டா ைரு்டம் 15.08 இைட்சம் 
மீனகுஞசு்கள் இருப்பு ச்சயயப்படடு, ை்ளர்க்கப்படடு ைருகின்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. என. முருகுைா்றன அைர்்கள். 

திரு. என். முருகுைா்றன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ்காைத்தால், ப்காைத்தால், சீைத்தால் அழிக்க முடியாத 
்காவியத் தமைவி, உங்கம்ளயும் எனமனயும், ஆ்ளாககி அழகுபார்த்த 
அனபுத் சதயைம், இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களும்டய சபானனடி்கம்ளப் பபாற்றி ைைஙகுகிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, அமனைருககும் 
எனனும்டய ஆஙகிைப் புத்தாண்டு ைற்றும் சபாங்கல் 
நல்ைாழ்த்துக்கம்ள அனபபாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 
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ைத்திய அரசு சைளியிட்ட நல் ஆளுமைத் தி்றனுக்கான 
குறியீடடுப் படடியலில் இந்திய பத்சத்தில் இருக்கககூடிய 18 சபரிய 
ைாநிைங்களில், ஒடடுசைாத்த தர ைரிம்சயில் தமிழ்நாடுதான 
முதலி்டம் எனகின்ற சபருமைமயப் சபற்றுத்தந்தும், (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) India Today எனகின்ற பத்திரிம்க பைற்ச்காண்்ட 
ஆயவிலும், ஒடடுசைாத்த ச்சயல்தி்றன மிக்க ைாநிைம் 
தமிழ்நாடு எனறு சதா்டர்ந்து இரண்டு ஆண்டு்கள் முதலி்டம் 
சபற்றுத்தந்தும், நாடும், ஏடும் பபாற்றுகி்ற நல்ைாடசி ந்டத்தி 
ைருகி்ற ைாடசிமைதாஙகிய தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் ைாண்புமிகு 
அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களுககும், (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ. 
அைர்்களுககும், எனனும்டய ைைக்கத்மதயும், நனறிமயயும் நான 
அனபபாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

்க்டலூர் ைாைட்டம், ்காடடுைனனார்ப்காவில் சதாகுதியில் 
இருக்கககூடிய வீராைம் ஏரி 15 கிபைா மீட்டர் நீ்ளமும், 5 கிபைா 
மீட்டர் அ்கைமும் ஒன்றமர டி.எம்.சி. ச்காள்்ள்ளவும் ச்காண்்ட 
ஒரு பாரம்பரியைான ஏரி. அந்த ஏரியில் நவீன ர்க மீன ைம்க்கள் 
ை்ளர்க்கப்படடு ைருகின்றன எனறு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
இஙப்க பதிைளித்திருககி்றார்்கள். அைருககு எனது சநஞ்சார்ந்த 
நனறியிமன நான அனபபாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 
அஙகிருக்கககூடிய ைக்கள், குறிப்பா்க, ைால்பபடம்டயில் 
இருக்கககூடிய இஸைாமிய ்சப்காதரர்்கள் அம்சை பிரியர்்க்ளா்க 
இருககி்றார்்கள். அஙப்க மீன்கம்ள ை்ளர்த்து, அதமனப் பிடித்து, 
விற்பமன ச்சயைதற்கு ஒரு மீன விற்பமன மையத்மத ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் அமைத்துத் தருைாரா எனபமதயும், அஙப்க 
புதிதா்க அமைக்கப்படடிருக்கககூடிய மீன பண்மைமயப் 
புனரமைத்து, நவீனப்படுத்தி, அஙப்கயும் மீன்கம்ள ை்ளர்ப்பதற்கு 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ஆைன ச்சயைாரா எனபமதயும் 
தங்கள் ைாயிைா்கக ப்கடடு அைர்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் 
ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத்  
தமைைர் அைர்்கப்ள, நம்மும்டய ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 
மீன ஒரு சி்றந்த உைவு எனபமதக குறிப்பிடடிருககி்றார்்கள். 
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உை்கத்திபைபய மீமனக ்காடடிலும் ஒரு சி்றந்த உைவு நிச்சயைா்க 
இருக்க முடியாது. ஏசனனறு ச்சானனால், மீன ்சாப்பிடுபைர்்களுககு, 
சபாதுைா்க heart attack–ஏ ைராது. Skin நன்றா்க இருககும்; ்கண் 
நன்றா்கத் சதரியும்; Cancer ைராது. இந்த நானகுபை மி்கவும் 
முககியம். (குறுககீடு) உள்நாடடு மீன்கள் ைற்றும் ்க்டல் மீன்கள் 
எல்ைாைற்றுககுபை இந்தச சி்றப்பு உண்டு. சதா்டர்ந்து மீன 
்சாப்பிடுைதால்தான கிட்டத்தட்ட 55 ையதிற்குப் பினனர்தான 
்கண்ைாடி பபாடப்டன. (சிரிப்பு) சினன ையதில் ்கண்ைாடி 
பபாட்டது கிம்டயாது. எனபை, மீன ஒரு சி்றந்த உைவு. சி்றந்த புரதம் 
அதில் இருககி்றது. அந்த அடிப்பம்டயிபைதான, மீனைர்்களும்டய 
infrastructure–ஐ, அடிப்பம்டக ்கட்டமைப்பு ை்சதி்கம்ள பைம்படுத்த 
பைண்டுசைனபதற்்கா்க ைடடும் உள்நாடடு மீனைர்்களுககும், 
்க்டபைார மீனைர்்களுககும் கிட்டத்தட்ட 1,000 ப்காடி ரூபாமய 
ைழஙகிய ஒபர அரசு, இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களும்டய அரசு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

முற்ப்கல் 10–50

நம்மும்டய ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், அைரும்டய 
சதாகுதியில் மீன விற்பமன ச்சயகின்ற  ஓர் அங்காடி பைண்டுசைனறு 
ப்கட்டார்்கள். சபாதுைா்கபை, இமதசயல்ைாம் ஊக்கப்படுத்த 
பைண்டுசைனபதற்்கா்கபை, அரம்சப் சபாறுத்தைமரயில், 
எடடு இைட்சம் ரூபாய ைானியம் அளிககின்றது. எனபை, அந்த 
எடடு இைட்சம் ரூபாமய சுய உதவிக குழுக்கள் மூைைா்கபைா 
அல்ைது பைறு யாராைது ந்டத்த முனைந்தாலும்கூ்ட, அந்த மீன 
விற்பமன அங்காடிமய உறுப்பினர் அைரும்டய சதாகுதியிபை 
அமைப்பதற்குண்்டான எல்ைா ஏற்பாடு்களும் நிச்சயைா்க அர்சால் 
ச்சயயப்படும் எனபமதத் சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன. 

நம்மும்டய தமிழ்நாடம்டப் சபாறுத்தைமரயில், கிட்டத்தட்ட 
5 இைட்சம் ்டன மீன்கள் ஏற்றுைதி ச்சயயப்படுகின்றன.  
அதனமூைைா்க, கிட்டத்தட்ட 5 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய அ்ளவிற்கு 
இந்திய நாடடிற்கு அந்நியச ச்சைாைணி கிம்டககின்றது. எனபை, 
இனம்றககு எல்ைாத் சதாழில்்கம்ளக ்காடடிலும், இனனும் 
அதி்கைான அ்ளவிற்கு நாம் ்கைனம் ச்சலுத்த பைண்டிய 
தும்றயா்கத்தான நம்மும்டய மீன ை்ளத் தும்ற இருககின்றது. 
அதாைது, employment opportunity, potentiality எந்தத் தும்றயில் 
இருககி்றது எனறு ச்சானனால், மீன ை்ளத் தும்றயில்தான 
அதி்கைான opportunities இருககின்றன. எனபை, நம்மும்டய 
்சட்டைன்ற உறுப்பினர் அைர்்கள் ச்சானனமதப்பபாை, 
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தனியார்்கள் சபாதுைா்கபை முனைர பைண்டும். தனியார்்கள் எனறு 
ச்சானனால், நம்மும்டய மீனைர்்கள், அபதபபாை சுய உதவிக 
குழுக்கள், மீனை ை்களிர்்கள், சிறு சதாழில்முமனபைார்்கள். 

எனமனப் சபாறுத்தைமரயில், 1981 ஆம் ஆண்டில் 
B.Sc. Chemistry படித்து முடித்துவிடடு, அரசு பைமைககுச 
ச்சல்ை நான ஆம்சப்ப்டவில்மை. B.Sc. Chemistry படித்து 
முடித்துவிடடு, எனனும்டய ஆரம்ப்காை ைாழ்கம்கமய ஒரு சிறு 
சதாழில்முமனபைாரா்கத்தான ஆரம்பித்பதன. எல்பைாருககும் 
பைமை தர பைண்டுசைன்ற எண்ைம் அரசுககு இருககி்றது. 
கிட்டத்தட்ட மூன்றமர இைட்சம் பபர், 2011–லிருந்து இதுைமர 3 
இைட்சத்து 30 ஆயிரம் பபருககு பைமை ச்காடுத்திருககினப்றாம். 
எல்பைாருககும் பைமை தர பைண்டுசைனபது அரசினும்டய 
பநாக்கைா்க இருந்தாலும்கூ்ட, உ்டனடியா்க ைழங்க முடியாது. 
அதற்்கா்கத்தான இனம்றககு ஊர்கத் சதாழில் தும்ற, சதாழில் 
தும்ற, மீன ை்ளத் தும்ற, விை்சாயத் தும்ற, இதுபபான்ற 
பல்பைறு தும்ற்களிபை, சிறு சதாழில்முமனபைார்்கள், குறிப்பா்க  
இம்ளஞர்்கள் ்கைனம் ச்சலுத்தி, அைர்்கள் மும்றயா்க அரம்ச 
அணுகினால், நிச்சயைா்க எல்ைாவிதைான ைானியங்கள், ைற்றும் 
உதவி்கம்ளககூ்ட அரசு ைழஙகுைதற்குத் தயாரா்க இருககின்றது. 

1981–1982–ல் எல்ைாம் Single Window Scheme–பய 
கிம்டயாது. இப்பபாது ஒரு சதாழில்முமனபைார் ைந்தால் Single 
Window Scheme–ல் அைர்்கள் சதாழில் சதா்டங்க எல்ைா  
clearance–ம் ைாஙகிவி்டைாம். அந்த அ்ளவிற்கு இனம்றககு நிம்றய 
ைாயப்பு்கள் இருககின்றன. புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் 
ச்சானனதுபபாை, “எனன ை்ளம் இல்மை இந்தத் திருநாடடில்”; 
அபதபபானறு “நான பி்றந்த நாடடுககு எந்த நாடு சபரியது” 
எனகின்ற ைம்கயில், எல்ைா ை்ளமும் நம்மும்டய தமிழ்நாடடில் 
இருககி்றது. அதற்குண்்டான opportunities மீன ை்ளத் தும்றயில் 
இருப்பதால், இம்ளஞர்்களுககு பைண்டுப்கா்ளா்க மைப்பது, 
சிறு சதாழில்முமனபைாரா்க ைந்தால் நம்மும்டய கிராைப்பு்றப் 
சபாரு்ளாதாரம், நம்மும்டய தமிழ்நாடடினும்டய சபாரு்ளாதாரம், 
இந்தியப் சபாரு்ளாதாரம் உயர்ைதற்கு பைண்டிய ைழிைம்க்கள் 
ச்சயது தரப்படும். இனம்றககு கூண்டிபை மீன ை்ளர்ப்பு; அது ஒரு 
நல்ை சதாழில். உதாரைத்திற்கு sea bass எனறு ச்சால்ைககூடிய 
்க்டல் ச்காடுைா, இமதசயல்ைாம் ை்ளர்த்தால் தாரா்ளைா்க 
இைாபம் கிம்டககும். அபதபபானறு inland fish culture, உள்நாடடு 
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மீன உற்பத்திமயப் சபாறுத்தைமரயில் ்கடைா, மிர்்கால், பராகு, 
்காைன்காப், சில்ைர்்காப், புல் ச்கண்ம்ட, கிப்ட திபைபியா, சஜயந்தி 
பராகு இைற்ம்றசயல்ைாம் ை்ளர்ப்பதன மூைைா்க நல்ை இைாபம் 
கிம்டககும். உதாரைத்திற்கு 1 சஹகப்டரில் மீன ை்ளர்த்தால், 10 
ைாதங்களில் ஒரு இைட்சம் ரூபாய ்சம்பாதிக்கைாம். இதுசைல்ைாம் 
இைாபம் ஈட்டககூடிய நல்ை சதாழில் எனபதால், இம்ளஞர்்கள் 
முழுமையான அ்ளவிற்கு ஒரு சதாழில்முமனபைாரா்க ைர 
பைண்டுசைனபதுதான ஆம்ச. அப்படி அைர்்கள் ைரும்பபாது  
அரசும் ்சரி, மீன ை்ளத் தும்றயும் ்சரி, எல்ைாவிதைான 
ஆக்கமும், ஊக்கமும் நிச்சயைா்க அளிககும் எனபமதத் 
சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. என. முருகுைா்றன அைர்்கள்.

திரு. என். முருகுைா்றன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, நீண்்ட சநடிய வி்ளக்கம் அளித்திருக்கககூடிய 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களுககு என ்சார்பா்க நனறிமயத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. தனியார் மீன ை்ளர்ப்பதற்கு அரசு 
புதிய நைத் திட்டங்கம்ள ைழஙகி, ஊக்கப்படுத்துைா எனபமத 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டமிருந்து தங்கள் ைாயிைா்க அறிய 
விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் 
ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ஏற்ச்கனபை எனனும்டய பதிலிபை 
நான அமதக குறிப்பிடடிருககினப்றன. தற்பபாது தமிழ்கத்மதப் 
சபாறுத்த்ளவிற்கு, 3 ஆயிரம் சஹகப்டர் பரப்ப்ளவில் 25 இைட்சம் 
ரூபாயில் 40 ்சதவிகித ைானியம் ைழங்கப்படடு, சைாத்தம் 4,124 பபர், 
தங்கள் மீன பண்மை்கள்மூைம் மீன ை்ளர்ப்பிமன பைற்ச்காண்டு, 
15 ஆயிரம் ்டன அ்ளவிற்கு மீன உற்பத்தி ச்சயயப்படுகின்றது. 
எனபை, தனியார் முனைந்தால், நிச்சயைா்க அைர்்களுககுண்்டான 
எல்ைா ை்சதி்களும் ச்சயயப்படும். சபாதுைா்க, இனம்றககு 
Aquaculture Estate; இந்தத் தும்றயிபைகூ்ட அதுகுறித்து ஓர் ஆயவு 
பைற்ச்காள்்ளப்படடு ைருகி்றது. அதாைது, எஙச்கஙச்கல்ைாம் 
விை்சாயத்திற்குப் பயனப்டாத நிைங்கள் இருககின்றனபைா, 
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அமை ்கண்்டறியப்படடு, mapping ச்சயயப்படடு ைருகி்றது. ஒரு 
தனியார் சதாழில் சதா்டஙகி்ட முன ைந்தால், அைபர பபாய ஒரு 
சஹகப்டர் land ைாஙகி, எல்ைாவிதைான infrastructure–ஐயும் 
அைர்்க்ளா்கபை develop ச்சயதி்ட பைண்டும். அப்படி இல்ைாைல் 
SIDCO, SIPCOT ைாதிரி, முழுமையான அ்ளவிற்கு land–ஐ acquire 
ச்சயது, அதனபி்றகு குறிப்பிட்ட பகுதியில், ஒரு சஹகப்டர், இரண்டு 
சஹகப்டர் எனறு பிரித்து, அஙகு infrastructure–அடிப்பம்டக 
்கட்டமைப்பு ை்சதி்கம்ள பைம்படுத்தி, அதனமூைம் அைர்்களுககு 
technology ச்காடுத்து, bank loan ச்காடுத்து, subsidy ச்காடுத்து, 
அைர்்கம்ள ஒரு சதாழில்முமனபைாரா்க ஆக்க பைண்டுசைன்ற 
அந்தப் பரிசீைமனயும் அரசினும்டய ்கைனத்தில் இருககின்றது.

முற்ப்கல் 10–55

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 11, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பை.சபா. சிைசுப்பிரைணி, ைாண்புமிகு 
்சட்டம், நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

11—

நீதிமன்்றம்

*47212—திரு. கவ.தோ. சிவசுப்பிரைணி:

ைாண்புமிகு ்சட்டம், நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள்  
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு 
விம்டயளிப்பாரா—

சைா்டககுறிசசி சதாகுதி, சைா்டககுறிசசியில் நீதிைன்றம் 
அமைக்க அரசு முனைருைா?

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம், சடடம், நீதிைன்்றங்கள ைறறும் 
சிம்றசசாமல்கள தும்ற அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள,

ஈபராடு ைாைட்டம், சைா்டககுறிசசி சதாகுதியிபை ஒரு 
நீதிைன்றம் பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்கடடிருககி்றார்்கள். சைா்டககுறிசசி சதாகுதியில் நீதிைன்றம் 
அமைக்கப்ப்ட பைண்டுசைனறு எந்தப் பரிந்துமரயும் உயர் 
நீதிைன்றத்திலிருந்து சப்றப்ப்டவில்மை எனபமத ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பை.சபா. சிைசுப்பிரைணி அைர்்கள்.

திரு. கவ.தோ. சிவசுப்பிரைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைங்கக ்க்டபைாரம் துயில் ச்காண்டிருககின்ற 
ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா சதயைத்மத 
ைைஙகுகிப்றன. அம்ைாவின ைழியிபை இனம்றககு தமிழ்கத்மதச 
சீபராடும், சி்றப்பபாடும் ைழிந்டத்திக ச்காண்டிருககின்ற ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதல்ைர் அைர்்கம்ளயும், அைருககு உறுதுமையா்க 
இருந்து பணியாற்றிக ச்காண்டிருககின்ற ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கம்ளயும், ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைராகிய 
தங்கம்ளயும் ைைஙகுகிப்றன. 

ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்க்ளால் ்க்டந்த நானகு ஆண்டு்களுககு முன சைா்டககுறிசசி 
சதாகுதிககுடபட்ட இரண்டு ஒனறியங்களுககும் இரண்டு 
தாலு்காக்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. அந்த இரண்டு தாலு்காக்களும் 
அம்ைாவின ைழியில் சீபராடும், சி்றப்பபாடும் ச்சயல்படடுக 
ச்காண்டிருககின்றன. இனறு, சைா்டககுறிசசி சதாகுதி,  
ச்காடுமுடியில் ஏற்ச்கனபை நீதிைன்றம் ச்சயல்படடுக 
ச்காண்டிருககி்றது. ஈபராடுககு அருகிலுள்்ள சைா்டககுறிசசியில் 
நீதிைன்றம் அமைப்பதற்குத் பதமையான இ்டமும் பதர்வு 
ச்சயயப்படடு, ைக்கள் அமத ைழஙகுைதற்கும் தயாரா்க உள்்ளார்்கள். 
ஆ்கபை, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் நீதிைன்றம் அமைக்க 
ைறுபரிசீைமன ச்சயய பைண்டும் எனறு ப்கடடுக ச்காள்கிப்றன. 
பைலும், நீதிைன்றம் அமைப்பது குறித்து தற்பபாது நாங்கள் 
விண்ைப்பைா்கக ச்காடுத்துள்ப்ளாம். அது கூடியவிமரவிபை 
அரசுககு ைந்து ப்சரும் எனறு நான எதிர்பார்ககிப்றன. அந்த 
விண்ைப்பம் ைந்தவு்டன, தனி court–ஆ்கபைா அல்ைது ஈபராடடில் 
ச்சயல்படடுக ச்காண்டிருககின்ற Municipal Court–ல் ஏதாைது 
ஒனம்ற, சைா்டககுறிசசி ஒனறியத்திற்கு ைாற்றித் தர ஆைன ச்சயய 
பைண்டுைாய தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ள 
பைண்டி அைர்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, புதிதா்க ஒரு நீதிைன்றம் உருைாக்கப்ப்ட 
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பைண்டுசைன்றால், Constitution of Court என்றால், அர்சாங்கபை 
அமைத்துவி்ட முடியாது. நீதிைன்றத்தினும்டய பரிந்துமர 
அைசியம். சைா்டககுறிசசி பகுதியிபை நீதிைன்றம் அமைக்கப்ப்ட  
பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் கூறுகி்றார்்கள். 
சைா்டககுறிசசி பகுதியில் இருககின்ற ைழககு்கள், ஈபராடடில் 
இருககின்ற ைாைட்ட உரிமையியல் நீதிைன்றத்திபை வி்சாரிக்கப்படடு 
ைருகின்றன. ஆ்கபை, உயர் நீதிைன்றம்தான அந்தப் பகுதியில் 
எத்தமன ைழககு்கள் பதிவு ச்சயயப்படுகின்றன என்ற 
எண்ணிகம்கமயசயல்ைாம் ்கைககில் எடுத்து, ந்டைடிகம்கமய 
எடுககும். ைழககு்களின எண்ணிகம்க அதி்கைா்க இருககின்றபட்சத்தில், 
அஙகிருககின்ற ைாைட்ட நீதிபதியி்டம் உங்களும்டய ைழக்கறிஞர் 
்சங்கத்தின மூைைா்க ைனுமைக ச்காடுத்து, ைாைட்ட நீதிபதி மூைைா்க 
உயர் நீதிைன்றத்திற்கு பரிந்துமரமய அனுப்பி மைக்க பைண்டும். 
உயர் நீதிைன்றம் அதற்ச்கனறு ஒரு குழுமை மைத்திருககி்றது. அந்தக 
குழுவினும்டய பரிந்துமர அரசுககு ைரப்சபற்்றால்தான புதிதா்க 
நீதிைன்றங்கள் உருைாக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ச்சால்கின்ற சைா்டககுறிசசி 
பகுதி, புதிதா்க உருைாக்கப்பட்ட தாலு்கா. ைாண்புமிகு 
அம்ைாவினும்டய அர்சால், ைாண்புமிகு தமிழ்கத்தினும்டய 
முதைமைச்சர் அைர்்க்ளால் 2017–பை முககியைான ஒரு ச்காள்ம்க 
முடிவு எடுக்கப்பட்டது. ைக்களுககு விமரந்து நீதி கிம்டக்கப்சப்ற 
பைண்டும்; ைக்களுககு அருகிபைபய நீதிைன்றங்கள் அமைக்கப்ப்ட 
பைண்டுசைன்ற உயர்ந்த ச்காள்ம்கயின அடிப்பம்டயில், 
நீதிைன்றங்கப்ள இல்ைாத தாலு்காக்கள் எமை எமை என 
்கைகச்கடுக்கப்படடு ைருகி்றது. அப்படிப்பட்ட தாலு்காக்களில் 
புதிய நீதிைன்றங்கம்ளத் தி்றப்பதற்கு ஒரு ச்காள்ம்கமய உருைாககி, 
அதனமூைம் உயர் நீதிைன்றத்தினும்டய அனுைதிமயப் சபற்று, 
2017–ல் 51 புதிய தாலு்கா நீதிைன்றங்கள் மூனறு ்கட்டங்க்ளா்க 
உருைாக்கப்படும் எனறு ச்சால்ைப்பட்டது. பைலும், ஓராண்டுககு 17 
நீதிைன்றங்கள் உருைாக்கப்படும் எனறும் அறிவிக்கப்பட்டது. அதிபை 
முதல் ்கட்டைா்க 17 நீதிைன்றங்கம்ள அமைக்க அரசு முடிசைடுத்தது. 
இப்பபாது அதற்்கான நீதிபதி்கள் பணியைர்த்தப்படடு, 
நீதிைன்றங்கள் தி்றக்கப்படடுவிட்டன. 

இதிபை எனன குறிப்பி்ட பைண்டுசைன்றால், நீதிைன்றங்கள் 
அமைக்கப்படும் எனறு ச்சானனபபாது, சிறு ைழககு்கம்ள 
ைடடும்தான அமை வி்சாரிககும் எனறு ச்சால்லி அறிவிக்கப்பட்டது. 
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ஆனால், அதற்குப் பி்றகு ைாைட்ட உரிமையியல் ைற்றும் குற்்றவியல் 
நீதிைன்றங்க்ளா்க அைற்ம்ற ைாற்றி, இப்பபாது அந்த நீதிைன்றங்கள் 
ச்சயல்படுைதற்கு உயர் நீதிைன்றத்தினும்டய அனுைதிமயப் சபற்று, 
அந்த ைம்கயில் 17 நீதிைன்றங்கள் ச்சயல்ப்டத் சதா்டஙகிவிட்டன. 
இரண்்டாைது ்கட்டைா்க ஆரம்பிக்கப்ப்டவிருககின்ற 
நீதிைன்றங்களுககும் நிதி ஒதுககீடு ச்சயயப்படடுவிட்டது. 
அந்தந்தப் பகுதியில் இருககின்ற ்சட்டைன்ற உறுப்பினர்்கள், 
நீதிைன்றத்தில் இருககின்ற நீதியர்சர்்கள், நாங்கள் கூட்டத்திற்குச 
ச்சல்கின்றபபாது எங்களுககு இ்டம் கிம்டக்கவில்மை; ைா்டம்க 
இ்டத்மத உ்டனடியா்க நீங்கள் ஏற்பாடு ச்சயது ச்காடுத்தால் 
நீதிைன்றத்மதத் தி்றப்பதா்கச ச்சானனார்்கள். எனபை, குறிப்பா்கச 
ச்சால்ை பைண்டுசைனறு ச்சானனால், நாங்கள் தாம்பரத்தில் ஒரு 
நி்கழ்சசியில் ்கைந்துச்காள்ளும்பபாது, ‘ச்சயயூரிபை நீதிைன்றம் 
தி்றக்கப்ப்ட பைண்டும். அதற்கு ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் அைர்்களும் 
நீங்கள் ைா்டம்கக ்கட்ட்டத்மதப் பாருங்கள்’ எனறு ச்சானனார்்கள். 
நாங்கள்கூ்ட ச்சால்லியிருககினப்றாம். அபதபபானறு, 
பல்ைாைரத்திபை நீங்கள் இ்டத்மதப் பார்த்துக ச்காடுத்தால், 
இரண்்டாைது ்கட்டத்திற்்கான நீதிைன்றங்கம்ளத் தி்றப்பதற்கும் 
உயர் நீதிைன்றம் தயாரா்க இருககி்றது.

முற்ப்கல் 11–00

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: பபரமையின 
முனனனுைதியு்டன  வினாக்கள்–விம்ட்கள்  பநரம்   நீடடிக்கப்படுகி்றது.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: நீதிபதி்கள் பற்்றாககும்ற 
இருந்த ்காரைத்தால்தான அந்த நீதிைன்றங்கள் ச்சயல்ப்ட 
முடியாைல் இருந்தன. தண்்டராம்படடில்கூ்ட இது ்சம்பந்தைான 
ப்கள்வி ைந்தது. ஆனால், ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அர்சால் 225 புதிய நீதிபதி்கள் பதர்வு ச்சயயப்படடு, அைர்்கள் 
இப்பபாது பணியைர்த்தப்படடு விட்டார்்கள். ஆ்கபை, நீதிபதி்கம்ள 
அந்த இ்டத்திபை பணியைர்த்துைதற்கு எந்தவித ஆடப்சபமையும் 
இல்மைசயனறு ச்சால்லி, இப்பபாது நீதிபதி்கம்ள நியமித்துக 
ச்காண்டிருககி்றார்்கள். 51 நீதிைன்றங்கள் ைடடுைல்ைாைல்,  
்க்டந்த ்சட்டைன்றக கூட்டத்சதா்டரில் கூடுதைா்க 5 தாலு்கா 
நீதிைன்றங்கம்ள விககிரைாண்டி, ்காரியைங்கைம், சிங்கம்புைரி, 
ைதுரைாயல், பல்ைாைரம் ஆகிய இ்டங்களில் அமைப்பதற்கு 
அறிவிக்கப்படடு, உயர் நீதிைன்றத்தினும்டய அனுைதி 
சப்றப்படடுள்்ளது. அதில் விககிரைாண்டியில் நீதிைன்றம் 
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தி்றக்கப்படடு விட்டது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள்  
ச்சால்கின்ற சைா்டககுறிசசி, புதிய தாலு்காைா்க 
உருைாக்கப்படடிருககி்றது. அஙகிருககின்ற ைழககு்களின 
எண்ணிகம்கமய ைாைட்ட நீதிபதியின மூைைா்கப் சபற்று, 
உரிய பரிந்துமரபயாடு உயர் நீதிைன்றத்திற்கு ்கருத்துரு ைரப் 
சபற்்றால், சைா்டககுறிசசி புதிய தாலு்கா எனபதால், ்கண்டிப்பா்க 
அஙப்க நீதிைன்றம் அமைப்பதற்கு இந்த அரசு முயற்சி  
பைற்ச்காள்ளும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர்  
ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பை.சபா. சிைசுப்பிரைணி அைர்்கள்.

திரு. கவ.தோ. சிவசுப்பிரைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் சைா்டககுறிசசியில் 
நீதிைன்றம் அமைக்க ஆைன ச்சயயப்படும் என்ற உத்தரைாதத்மதக 
ச்காடுத்ததற்கு சதாகுதி ைக்களின ்சார்பா்க ைனைார்ந்த நனறிமயக 
கூறி, விம்டசபறுகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எஸ. ஈஸைரன அைர்்கள்.

திரு. எஸ். ஈஸ்வரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள் இருககும் திம்ச பநாககி பணிந்து ைைஙகுகிப்றன. 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைர் அைர்்கம்ளயும், ைாண்புமிகு துமை 
முதல்ைர் அைர்்கம்ளயும் பணிந்து ைைஙகுகிப்றன. ந்டந்து முடிந்த 
உள்்ளாடசி ைன்றத் பதர்தலில் பைானி்சா்கர் சதாகுதியில் அ.தி.மு.்க. 
தமைமையிைான கூட்டணிககு ைாக்களித்த ைாக்கா்ளர்்களுககு  
எனது இதயபூர்ைைான நனறிமயயும், ைைக்கத்மதயும், 
ைாழ்த்துக்கம்ளயும் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, பைானி்சா்கர் 
சதாகுதி, ்சத்தியைங்கைத்தில் உள்்ள நீதிைன்றம் ைா்டம்கக 
்கட்ட்டத்தில் இயஙகி ைருகி்றது. ஆ்கபை, ்சத்தியைங்கைம் 
ைட்டத்தில் இரண்டு இ்டங்களில் நீதிைன்றத்திற்்கா்க 
ைம்கப்பாடு ச்சயயப்படடுள்்ளது. இக்கமரசந்கைம்  
பகுதியிலும்,  ்சத்தியைங்கைம் அரசு ்கமைக ்கல்லூரி உள்்ள  
இ்டத்திலும் ்சத்தியைங்கைம் நீதிைன்றக ்கட்ட்டம் ்கடடுைதற்்கா்க 
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்சத்தியைங்கைம் நீதிைன்றம் என்ற சபயரில் உடபிரிவு 
ச்சயயப்படடுள்்ளது. ஆனால், இரண்டு இ்டங்களிலும் உடபிரிவு 
ச்சயயப்படடும், ைாைட்ட நீதிபதி அைர்்கள் நீதிைன்றம் அமைக்க 
அது பாது்காப்பான இ்டம் இல்மைசயனறு கூறி இரண்ம்டயும் 
நிரா்கரித்து விட்டார்்கள். ்சத்தியைங்கைம் அரசு ைருத்துைைமன 
அருகில் ்சமூ்க நைத் தும்றயின ்கடடுப்பாடடிலுள்்ள சி்றார் 
கூர்பநாககு இல்ைத்தில் 4 ஏக்கர் ்காலியி்டம் உள்்ளது. இவவி்டத்தில் 
நீதிைன்றத்திற்குப் புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடித்தர அரசு முனைருைா 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
அறிய விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத்  
தமைைர் அைர்்கப்ள, சபாதுைா்க, ைாண்புமிகு அம்ைா  
அைர்்களும்டய அரசு நீதிைன்றங்களுககுத் பதமையான 
அமனத்து உட்கட்டமைப்பு ை்சதி்கம்ளயும் ஏற்படுத்திக ச்காடுக்க 
பைண்டுசைன்ற பநாக்கத்பதாடு இனம்றககுச ச்சயல்படடுக 
ச்காண்டிருககி்றது. இந்த 8 ஆண்டு ்காைத்தில் ைடடும் 
பார்த்தீர்்கச்ளன்றால், நீதிைன்றங்களினும்டய உட்கட்டமைப்பு 
ை்சதி்கம்ள ஏற்படுத்துைதற்்கா்க இந்த அரசு 2,087 ப்காடி 
ரூபாமய ச்சைவிடடிருககி்றது. அதன ்காரைைா்க, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களும்டய அரசில் ைாண்புமிகு தமிழ்கத்தினும்டய 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் நீதிைன்றங்களுககுத் பதமையான 
அடிப்பம்ட ை்சதி்கள் அமனத்தும் ச்சயது ச்காடுப்பதற்்கா்க 
எடுத்த ந்டைடிகம்கயின ்காரைைா்கத்தான இந்தியாவிபைபய, 
நீதித் தும்றயிபை இனம்றககுத் தமிழ்கம் முதல் ைாநிைம் என்ற 
குறியீடம்டப் சபற்றிருககி்றது. ஆ்கபை, நீதிைன்றங்கம்ளக 
்கடடிக ச்காடுப்பதிபை ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசுககு எந்தவித தயக்கமும் இல்மை. ஈபராடு ைாைட்டத்தில் 43  
நீதிைன்றங்கள் இருககின்றன. அதில் 39 நீதிைன்றங்கள் ச்சாந்தக 
்கட்ட்டங்களில் இயஙகி ைருகின்றன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் ச்சால்கின்ற ்சத்தியைங்கைத்திபை 3 நீதிைன்றங்கள் 
ைா்டம்கக ்கட்ட்டத்தில் இயஙகிக ச்காண்டிருககின்றன.  
அந்தியூரில் ஒரு நீதிைன்றம் இயஙகி ைருகி்றது. ஆ்கபை,   
நீதிைன்றங்கம்ளக ்கடடிக ச்காடுப்பதிபை எந்தவித  
ஆடப்சபமையும், தயக்கமும் இந்த அரசுககு இல்மை. ஆனால், 
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அந்தப் பகுதியிபை நீதிைன்றம் அமைப்பதற்குத் பதமையான இ்டத்மத 
ைாைட்ட நிருைா்கத்தி்டமிருந்து சபற்று, அந்த இ்டத்மத நீதித் தும்றககு 
ஒப்பம்டத்த பினனர், உரிய ்கருத்துரு அரசுககு ைரும் பட்சத்தில், 
்கண்டிப்பா்க, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்காருகின்ற 
்சத்தியைங்கைத்தில் நீதிைன்றத்மதக ்கடடிக ச்காடுப்பதற்கு இந்த 
அரசு உ்டனடியா்க ந்டைடிகம்க எடுககும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள்மூைம் ைாண்புமிகு உறுப்பினருககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பி. முரு்கன அைர்்கள்.

திரு. பி. முரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
எங்கள் ்கழ்கத் தமைைர் அைர்்கம்ள ைைஙகுகிப்றன. எனனும்டய 
பைப்பனஹள்ளி ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககுடபட்ட சூ்ளகிரி தாலு்கா 
உருைாகி 6 ஆண்டு்காைைா்க ச்சயல்படடு ைருகி்றது. சூ்ளகிரி 
பகுதியிபை இருககின்ற ்காைல் நிமையத்தின ்கடடுப்பாடடில் 
சூ்ளகிரி, உத்தனப்பள்ளி, பபரிம்க, பா்கலூர் பபான்ற கிராைங்கள் 
இருககின்றன. அந்தப் பகுதியிபை இருககின்றைர்்கச்ளல்ைாம் 
ஓசூருககுச ச்சல்ை பைண்டுசைன்றால் 30, 40 கிபைா மீட்டர் தூரம் 
ச்சல்ை பைண்டும். ஆ்கபை, எங்களும்டய சூ்ளகிரி தாலு்காவில் 
ஒரு நீதிைன்றம் அமைத்துத் தர இந்த அரசு முனைருைா எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் அறிய 
விரும்புகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

 முற்ப்கல் 11–05

 ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்காரியிருப்பது பபாை, புதிய தாலு்காக்களில் நீதிைன்றம் 
அமைக்கப்ப்ட பைண்டும் எனபதுதான ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்கள் அரசினும்டய ச்காள்ம்க. உயர் நீதிைன்றத்தினும்டய 
பரிந்துமரயும் அதுதான. ஆ்கபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்காரியிருககின்ற அந்தக ப்காரிகம்கயினபடி, சூ்ளகிரியில் புதிய 
நீதிைன்றம் அமைப்பதற்்கா்க, ைழககு்களின எண்ணிகம்கயின 
அடிப்பம்டயில், உயர் நீதிைன்றத்தின ்கருத்துரு சப்றப்படடு,  
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அதற்கு ைாயப்பு இருககும்பட்சத்தில், ்கண்டிப்பா்க அதற்குரிய 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 12, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் முமனைர் ப்காவி. ச்சழியன, ைாண்புமிகு 
உைவு ைற்றும் நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

12—

நநல் ந்காள்மு்தல் நிமை�ம்

*52049—முமனவர் க்காவி. தசழியன்:

ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) திருவிம்டைருதூர் சதாகுதி, திருப்பனந்தாள் ஒனறியம், 
ைரத்தும்ற ஊராடசி, ைரத்தும்ற கிராைத்தில் பநரடி சநல் ச்காள்முதல் 
நிமையம் அமைக்க அரசு ஆைன ச்சயயுைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ், உைவு ைறறும் நு்கர்தோருட்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள,

(அ) ைற்றும் (ஆ) திருவிம்டைருதூர் சதாகுதி, ைரத்தும்ற 
கிராைத்தின அருகில் இருககின்ற 4 கிராைங்களில் அரசு பநரடி 
சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள் தி்றக்கப்படடு, 2,661 சை.்டன சநல் 
ச்காள்முதல் ச்சயயப்படடுள்்ளது. ந்டப்பு பருைத்தில் ைரத்தும்ற 
பகுதியில் பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் பைண்டும் எனறு 
அந்தப் பகுதி விை்சாயி்களி்டமிருந்து ைாைட்ட ஆடசித் தமைைர் 
அைர்்களுகப்கா அல்ைது எங்கள் தும்றகப்கா ப்காரிகம்க 
ஏதும் ைரவில்மை எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
முமனைர் ப்காவி. ச்சழியன அைர்்கள்.



43வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 8]

முமனவர் க்காவி. தசழியன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, திராவி்ட இயக்கத்தின மூத்த தமைைர்்கள் ஈபராடடுச 
சிங்கம் தந்மத சபரியார், ்காஞசி தந்த தமைைன பபரறிஞர் அண்ைா, 
முத்தமிழ் அறிஞர், மூதறிஞர் ்கமைஞர் ஆைர். நின்ற பதர்தல்்கள் 
அமனத்திலும் சைனறு ்காடடிய உை்க ்சாதமனயா்ளர் ்டாக்டர் 
்கமைஞர் அைர்்களும்டய ைழித் சதாண்்டனா்க வி்ளஙகுகி்ற 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எங்கள் திராவி்ட இயக்கத்தின 
ம்கயிருப்பு, ்கழ்கத்தின தமைைர், எதிர்க்கடசித் தமைைர் த்ளபதி 
அைர்்களுககு இந்த பநரத்தில் எனனும்டய ைைக்கத்மதத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

உள்்ளாடசித் பதர்தமைப் சபாறுத்தைமரயில், 1984–ககுப் பி்றகு 
ஆளுங்கடசிமய எதிர்த்து, எதிர்க்கடசி சைன்றது என்ற ைரைாற்ம்ற 
உருைாககிய எங்கள் எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககும், 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்கு அரும்பாடுபட்ட இம்ளஞர் 
அணியினும்டய ச்சயைா்ளர், எங்களின ைழி்காடடி இம்ளய 
சூரியன திரு. உதயநிதி அைர்்களுககும் இந்தச ்சமபயில் எனனும்டய 
ைனைார்ந்த நனறி்கம்ளத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

தஞம்ச ைாைட்டம், திருவிம்டைருதூர் சதாகுதி, ைரத்தும்ற 
ஊராடசியில் பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் பைண்டும் எனறு 
ப்காரிகம்க மைத்திருந்பதன. ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
துைக்கத்திபைபய அந்தப் பகுதிமயச சுற்றி நானகு ஊர்்களில் பநரடி 
சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள் இருககின்ற ்காரைத்தினால், 
அதற்்கான ைாயப்பு எழவில்மை எனறு ச்சால்லியிருககின்றார்்கள். 
அைர்்கள் ச்சானன 4 ஊர்்களும், திருைஙம்கசப்சரி ஊராடசியில், 
ப்சாழியவி்ளா்கம், சநயகுப்மப ஊராடசியில், சநயகுப்மப, 
சநயகுனனம் ஊராடசியில் சநயகுனனம், பந்தநல்லூர் ஊராடசியில் 
பந்தநல்லூர் எனறு சுைார் 3 கிபைா மீட்டர் தூரத்தில் உள்்ள 
பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள்தான. எனபை, 3 கிபைா 
மீட்டர் தூரத்திற்குப் பயணித்து, விை்சாயி்கள் உற்பத்தி ச்சயத 
சநல்மை, அதுவும் ைமழக ்காைங்களில், ஈரப்பதத்பதாடு விற்பமன 
ச்சயயும்பபாது ஏற்படும் இனனமை, துயரத்மதக ்கருதி, ைரத்தும்ற 
ஊராடசியிபைபய பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் ஒனம்ற 
அமைத்துத் தர பைண்டும் எனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டத்தில் இந்த 
பநரத்தில் ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 
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“உழுதுஉண்டு ைாழ்ைாபர ைாழ்ைார்ைற்று எல்ைாம்
 சதாழுதுஉண்டு பினச்சல் பைர்.”

எனபை விை்சாயி்களுககுப்பினதான நாம். இனனும் 
ச்சால்ைப்பபானால், ப்காரிகம்க மைத்த ம்க்கள் விைகும் முனபன 
அமத நிம்றபைற்றுகின்ற அரசு எனறு இவைரசு ச்சால்கின்றது. 
அந்தத் சதாகுதியில் பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் அமைக்க 
இ்டம் இருககின்றது, Loadmen–சதாழிைா்ளர்்கள் இருககின்றார்்கள், 
பதமைப்பட்டால் ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் சதாகுதி பைம்பாடடு 
நிதியிலிருந்தும் அஙப்க பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையக ்கட்ட்டம் 
்கட்ட நிதி தருபைன எனறு சபாது ைக்களி்டம் கூறியிருககினப்றன. 
ஆ்கபை, இல்மை என்ற ைார்த்மதமய எடுத்துவிடடு ‘தருபைன’ 
என்ற ைார்த்மதமய ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ச்சால்ைாரா 
எனறு தங்கள் ைாயிைா்கக ப்கடடு, அைர்கினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் 
நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
தனனும்டய சதாகுதிககுடபட்ட ைரத்தும்ற ஊராடசியில் பநரடி   
சநல்ச்காள்முதல் நிமையம் அைசியம் பைண்டும் எனகி்ற 
ப்காரிகம்கமய மைத்தார்்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ச்சானன நானகு கிராைங்களும், கிட்டத்தட்ட 2 கிபைா மீட்டருககு 
அருகில்தான இருககின்றன. ச்டல்்டா ைாைட்டங்கம்ளப் 
சபாறுத்தைமரயில், அது தஞ்சாவூர் ைாைட்டைா்க இருந்தாலும் 
்சரி, திருைாரூர் ைாைட்டைா்க இருந்தாலும் ்சரி, நா்கப்படடினம் 
ைாைட்டைா்க இருந்தாலும் ்சரி, எந்சதந்த இ்டத்தில் எல்ைாம் 
பதமைப்படுகின்றனபைா, அந்த இ்டங்களில் எல்ைாம் பநரடி 
சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள் அமைக்கப்படடு, உ்டனடியா்க 
அதற்குரிய ்கட்ட்டங்களும் ்கட்டப்படடிருககின்றன எனபமத 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் நன்றா்க அறிைார்்கள். 40 
ச்சனட நிைத்மத அஙப்க அம்டயா்ளப்படுத்திக ்காடடினால், 
அது பு்றம்பபாககு நிைைா்க இருந்தாலும் ்சரி அல்ைது  
விை்சாயி்கள் தானைா்கக ச்காடுக்க முனைந்தாலும் ்சரி,  
Civil Supplies Corporation தனது ச்சாந்த ச்சைவிபைபய உ்டபன 
்கட்ட்டம் ்கடடிக ச்காடுத்து விை்சாயி்களின நைமனக ்காககும் என 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் நன்றா்க அறிைார்்கள். 
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இருந்தபபாதிலும், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
தனனும்டய சதாகுதியில், ைரத்தும்ற ஊராடசியிபைபய ஒரு 
பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் அமைக்க பைண்டும் எனறு 
ப்கடடிருககின்றார்்கள். பதமையின அடிப்பம்டயில், அந்தப் 
பகுதியின விம்ளச்சலின அடிப்பம்டயில், ஆயவு ச்சயது,  
அதற்குரிய ந்டைடிகம்கயிமன இந்த அரசு பைற்ச்காள்ளும்  
எனபதமன ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. அதுைடடுைல்ைாைல், 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககு நான ஒரு த்கைமைத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. கும்பிட்ட ம்க விைகுைதற்கு முனனால், 
ைரம் ச்காடுப்பமதப்பபால், இந்த அரசு ப்காரிகம்க மைத்தவு்டபன 
நிம்றபைற்றுகின்ற அரசு எனபதில் எந்தவிதைான ைாற்றுக ்கருத்தும் 
கிம்டயாது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 2018–2019 பருைத்தில், 1,766 
பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கம்ளத் தி்றந்து, கிட்டத்தட்ட 
19,10,665 சைடரிக ்டன சநல்மை நம்மும்டய பகுதியிலிருந்து 
ச்காள்முதல் ச்சயதிருககின்றது. இதில் அதி்கபட்சைா்க 15 
இைட்சம் சைடரிக ்டனனுககும் பைபை ச்டல்்டா பகுதி்களில் 
ைடடும் ச்காள்முதல் ச்சயயப்படடிருககின்றது எனபதமன இந்த 
பநரத்தில் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. அதற்்கா்க 3,487 ப்காடி ரூபாய 
ECS மூைம் பைம் ைழங்கப்படடிருககி்றது; 5,06,821 விை்சாயி்கள் 
பயனம்டந்திருககி்றார்்கள் எனபதமனயும் இந்த பநரத்தில் 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

முற்ப்கல் 11–10

தஞ்சாவூர் ைாைட்டத்மதப் சபாறுத்தைமர, இந்தக ச்காள்முதல் 
பருைத்தில் பதமையான இ்டங்களில் எல்ைாம், திருவிம்டைருதூர் 
பகுதியா்க இருந்தாலும், உறுப்பினர் ச்சால்ைதுபபால் எனனும்டய 
சதாகுதிககு அருகில் உள்்ள கிராைைா்க இருந்தாலும், இந்தப் 
பகுதியின பதமைமய அறிந்து, உ்டனடியா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்க்ளது ப்காரிகம்க உரிய பரிசீைமன ச்சயது, ்கைனிக்கப்படும் 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
முமனைர் ப்காவி. ச்சழியன அைர்்கள்.

முமனவர் க்காவி. தசழியன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, விை்சாயி்கள் உற்பத்தி ச்சயத சநல்மை, தனியார்்களி்டம் 
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இல்ைாைல், பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள்மூைம் ச்காள்முதல் 
ச்சயதி்ட,  300–ககும் பைற்பட்ட பநரடி சநல் ச்காள்முதல் 
நிமையங்கம்ள உருைாககி, விை்சாயி்கம்ளக ்காத்த தமைைர், ்கழ்கத் 
தமைைர் ்கமைஞர்; திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கத்தினும்டய அரசு. 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ச்சானனமதப்பபாை, பநரடி சநல் 
ச்காள்முதல் நிமையங்களில் இப்பபாது சநல்மை ைடடும்தான 
விற்பமன ச்சயபைர்்களி்டமிருந்து சபற்றுகச்காள்கிப்றாம். ஆனால், 
பயறு, உளுந்து, பருத்தி, எள் பபான்றமை, ப்சாழ ைண்்டைத்தில், 
குறிப்பா்க, தஞம்ச ைாைட்டத்தில் உற்பத்தி ச்சயயப்படுபமை. இைற்ம்ற 
விற்்க பைண்டுைானால் அைர்்கள் ந்கரங்களுககுச ச்சனறுதான, 
அஙப்க இருககி்ற கூடடு்றவு விற்பமனச ்சங்கங்களில் விற்பமன ச்சயய 
பைண்டிய சூழ்நிமை இருககி்றது. ப்சாழ ைண்்டைத்தில், குறிப்பா்க, 
தஞம்ச ைாைட்டத்மத ைனதில் நிறுத்தி, ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள், பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்களிபைபய பயறு, 
உளுந்து, பருத்தி, எள் ஆகியைற்ம்ற விற்பமன ச்சயபைர்்களி்டமிருந்து 
சபற்றுகச்காள்ைதற்கு ஏற்பாடு ச்சயய பைண்டும். பைலும், உற்பத்தி 
ச்சயது விற்கி்ற சநல்லில் உள்்ள ஈரம் உைர பைண்டும் எனபதற்்கா்க 
்க்டந்த ்காைங்களில் ்கழ்க அரசு உைர்்க்ளம் அமைத்துத் தந்தது. 
இப்பபாது 8 ஆண்டு்களில் எனககுத் சதரிந்து தஞம்ச ைாைட்டத்தில் 
உைர் ்க்ளம் என்ற ஒரு சபயபர சதரியாத அ்ளவிற்குப் பபாயவிட்டது. 
எனபை, ைமழக ்காைங்களில் உைர்ந்த சநல்மை அரசு ைாஙகுைதற்கு 
ை்சதியா்க உைர்்க்ளம் அமைத்துத்தர பைண்டும் என இந்த பநரத்தில்  
ப்கடடுகச்காள்ைபதாடு, திருவிம்டைருதூர், திருப்பனந்தாள் 
ஒனறியங்களில் நிமையான ்கட்ட்டம் அமைத்துத்தர அரசு 
முனைருைா எனபதமனயும் ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ள 
தங்கள் ைாயிைா்கக ப்கடடு அைர்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் 
நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ்க்டந்த ்காைங்களில், விை்சாயி்கம்ள மி்கப் 
சபரிய அ்ளவிபை பாது்காத்த தமைைர் ைாண்புமிகு இதய சதயைம் 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் எனபமத ஊர் அறியும்; 
விை்சாயி்களும் அறிைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்கு 
முனசபல்ைாம், levy ச்காள்முதல், இமை ச்காள்முதல், ஏ்கபபா்க 
ச்காள்முதல்–இதுதான ச்காள்முதலில் இருந்து ைந்த நம்டமும்ற. 
இந்த நம்டமும்றமய ைாற்றி, ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்கள், 1–10–2002–ல் ஓர் ஒப்பந்தத்மதப் 
பபாடுகி்றார்்கள். அதனமூைம்தான இந்த Decentralised Procurement 
(DCP) எனகி்ற இந்தக ச்காள்முதமை அறிமு்கம் ச்சயகி்றார்்கள். 
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ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் 2002 
ஆம் ஆண்டு பபாட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தின அடிப்பம்டயிபைதான, 
இந்தக ச்காள்முதல் நம்டமும்றமய, சதா்டர்ந்து ைந்த அமனத்து 
அரசு்களும் ்கம்டபிடித்து ைருகின்றன. இந்த மும்றயினமூைம் 
விை்சாயி்கள் சதா்டர்ந்து பாது்காக்கப்படுகி்றார்்கள். விை்சாயி்க்ளால் 
உற்பத்தி ச்சயயப்படுகி்ற சநல்ைா்க இருந்தாலும் ்சரி, ைற்்ற 
தானியங்க்ளா்க இருந்தாலும் ்சரி; அதற்குரிய விமை கிம்டப்பதற்கு 
ைாண்புமிகு அம்ைாவினும்டய அரசு சதா்டர்ந்து ந்டைடிகம்க 
எடுத்து ைருகி்றது எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. பயறு, உளுந்து, எள் ஆகியைற்ம்றப் 
சபாறுத்தைமர, ச்சன்ற ஆண்டிலிருந்து பநரடி சநல் ச்காள்முதல் 
நிமையத்திபைபய அைர்்கள் விற்பமன ச்சயயைாம் எனறு 
உத்தரவிடடு, அதற்்கான ந்டைடிகம்க்களும் சதா்டர்ந்து எடுக்கப்படடு 
ைருகின்றன எனபதமன ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. அந்தப் பகுதியில் பதமையான 
இ்டங்களில் எஙப்கசயல்ைாம் நிரந்தரக ்கட்ட்டம் பதமை எனறு 
விை்சாயி்கள் ப்காரிகம்க மைககின்றார்்கப்ளா, அஙச்கல்ைாம் பநரடி 
சநல் ச்காள்முதல் நிமையத்மத ஏற்படுத்துைபதாடு, permanent 
building–ஐ ்கடடிக ச்காடுககிப்றாம், அபதபபாை, அதற்குரிய 
்க்ளத்மதயும் அமைத்துக ச்காடுககிப்றாம். ்க்ளத்பதாடு ப்சர்த்து, 40 
ச்சனட நிைத்தில் ்கட்ட்டத்மதயும் அரசு ்கடடிக ச்காடுககி்றது. 
ைாண்புமிகு அம்ைாவினும்டய அரசு விை்சாயி்களுககு ்க்ளத்மதயும் 
அமைத்துக ச்காடுககி்றது எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககு 
ைாயிைா்கத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

[ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமைைர் (திரு. பி.எம். நரசிம்ைன) தமைமை]

ைாண்புமிகு ைாறறுத் தமலவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்ைன்): ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
இந்தக ச்காள்முதமை அரசு ச்சயதால்தான விை்சாயி்களுககு 
்சரியான விமை கிம்டககும். ஏசனன்றால், எங்கள் பகுதியில் 
இப்பபாது அரசு ச்காள்முதல் ச்சயயாததால், எங்கள் ஊர் 
பக்கசைல்ைாம் வியாபாரி்கள் நூறு ரூபாய கும்றைா்கத்தான 
சநல்மை ைாஙகுகி்றார்்கள். ஆ்கபை, அரப்ச சநல்மை ச்காள்முதல் 
ச்சயதால்தான, விை்சாயி்கள் பயனசபறுைார்்கள். ஆனால், இந்த 
அரசு எனன ச்சயகி்றது எனறு ப்கட்டால், தஞம்ச ைாைட்டத்தில் 
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ைடடும்தான பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள்மூைம்  
சநல் ச்காள்முதமைச ச்சயகி்றது. எங்கள் பகுதியிலும் அதி்க்ளவில் 
சநல் விம்ளகி்றது. எங்கள் பகுதியில் பநரடி சநல் ச்காள்முதல்  
நிமையங்கள்மூைம் சநல் ச்காள்முதல் ச்சயயாததால், இந்தப் 
பகுதியில் இருககி்ற விை்சாயி்கள், கும்றந்த விமையில், தனிப்பட்ட 
வியாபாரி்களுககு சநல்மைக ச்காடுக்க பைண்டிய சூழ்நிமை 
ஏற்படுகி்றது. எனபை, திருைண்ைாைமை, பைலூர், விழுப்புரம் 
ஆகிய ைாைட்டங்களிலும் சநல்மை ச்காள்முதல் ச்சயைதற்கு அரசு 
முனைருைா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிப்றன. 

முற்ப்கல் 11–15

ைாண்புமிகு ைாறறுத் தமலவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்ைன்): 
ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ்: ைாண்புமிகு ைாற்றுத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ச்டல்்டா அல்ைாத ைாைட்டங்களிலும் பநரடி சநல் 
ச்காள்முதல் நிமையங்கள் தி்றக்கப்படுைா எனக ப்கள்விமய  
எழுப்பியிருககி்றார்்கள். ச்டல்்டா ைாைட்டங்களில் நிச்சயைா்க, 
உறுதியா்க பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள் தி்றக்கப்படடுக 
ச்காண்டிருககின்றன. அபத பநரத்தில், எஙச்கல்ைாம் சநல் 
ைரத்து இருககி்றபதா, விை்சாயி்களி்டமிருந்து ப்காரிகம்க்கள் 
ைரப்சபற்றிருககி்றபதா, அந்த இ்டங்களிசைல்ைாம், ச்டல்்டா 
அல்ைாத ைாைட்டங்களிலும் பநரடி சநல் ச்காள்முதல் 
நிமையங்கள் தி்றக்கப்படுகின்றன எனபமத ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் தங்கள் ைாயிைா்கத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ச்சன்ற ஆண்டு, பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள்  
குறிப்பிட்ட பகுதி்களில் பைண்டுசைனறு ப்கட்டதன அடிப்பம்டயில், 
அந்தப் பகுதி்களில், ச்டல்்டா அல்ைாத ைாைட்டங்களில், 38 
பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையங்கள் தி்றக்கப்படடிருககின்றன. 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் எந்த 
இ்டத்தில் பநரடி சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் பதமைசயனக 
ப்கடகி்றார்்கப்ளா, அந்த இ்டத்தில் பநரடி சநல் ச்காள்முதல் 
நிமையங்கள் அமைக்க அரசு உ்டனடியா்க ந்டைடிகம்க 
எடுககும் எனபமத ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககு ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்கத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 
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ைாண்புமிகு ைாறறுத் தமலவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்ைன்):  
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர் 
அைர்்கள்.

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்கர்: ைாண்புமிகு  
ைாற்றுத் தமைைர் அைர்்கப்ள, எனது ்கம்டயநல்லூர் சதாகுதி 
அதி்கைா்க விை்சாயம் ச்சயயப்படும் பகுதியா்க இருககின்றது. 
அதிலும் குறிப்பா்க, அச்சனபுதூர் பகுதியில் சநல் ச்காள்முதல் 
நிமையம் அமைக்கப்ப்ட பைண்டுசைன்ற ப்காரிகம்கமய அஙகுள்்ள 
விை்சாயி்கள் பனசனடுங்காைைா்க ைலியுறுத்தி ைருகின்றார்்கள். 
தற்பபாது அந்தப் பகுதியிபை இருக்கககூடிய விை்சாயி்கச்ளல்ைாம் 
சைகு தூரத்திற்குச ச்சனறுதான தங்க்ளது விம்ளசபாருட்கம்ள 
விற்பமன ச்சயய பைண்டியிருககி்றது. இதன ்காரைைா்க, அந்தப் 
பகுதியிலுள்்ள விை்சாயி்கள் ்சங்கத்தின நிருைாகி்கள் அஙப்க 
சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் அமைக்க இ்டம் இருப்பதா்கவும், 
அச்சனபுதூர் பகுதியில் ஒரு சநல் ச்காள்முதல் நிமையம் அமைத்துத் 
தர பைண்டுசைனறும் ைலியுறுத்தி ைருகின்றார்்கள். எனபை, 
அந்தக ப்காரிகம்கமயக ்கனிபைாடு பரிசீலிக்க பைண்டுைாயத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
ப்கடடுகச்காள்கினப்றன. 

ைாண்புமிகு ைாறறுத் தமலவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்ைன்): 
ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ்: ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரம்சப் 
சபாறுத்தைமரயில், விை்சாயி்களும்டய நைன ்காககி்ற ஓர் அர்சா்க 
இருககி்றது. 

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் தமைமை)
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் 

ச்சானனார்்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்களும் சநல் ச்காள்முதல் 
நிமையங்கள் தி்றக்க பைண்டுசைனறு ப்காரிகம்க்கம்ள மைத்தார்்கள். 
எல்ைாக ்காைங்களிலும் விை்சாயி்கள் விம்ளவிககி்ற சநல்மை 
உ்டனடியா்கக ச்காள்முதல் ச்சயய பைண்டுசைனபதுதான அரசின 
பநாக்கம். அதனடிப்பம்டயில் எந்த ைாநிைத்திலும் இல்ைாத அ்ளவில் 
விை்சாயி்களுககு ஊக்கத் சதாம்கமய ைடடும் ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களும்டய அரசு சதா்டர்ந்து ைழஙகிகச்காண்டிருககி்றது. ்சனன 
இர்கத்திற்கு ரூ.70/–ம், ்சாதாரை இர்கத்திற்கு ரூ.50/–ம், என்ற அ்ளவில் 
ஊக்கத் சதாம்கயும் ைழஙகிக ச்காண்டிருககி்ற அரசு, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களும்டய அரசு. ்க்டந்த 8½ ஆண்டு்களில் ைடடும்  
இதுைமர 718 ப்காடி ரூபாய அ்ளவிற்கு விை்சாயி்களுககு 
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ஊக்கத்சதாம்கயா்க ைடடும் ைழஙகிய அரசு, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களும்டய அரசு எனபதமன இந்த பநரத்திபை 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. விை்சாயி்கள் நைன ்கருதி, அந்தப் 
பகுதியிலுள்்ள விை்சாயி்களின பதமை்களுகப்கற்ப, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களும்டய ப்காரிகம்க உ்டனடியா்க 
நிம்றபைற்்றப்படும் எனபதமனத் தங்கள் ைாயிைா்கத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. வி.ஜி. ராபஜந்திரன அைர்்கள்.

திரு. வி.ஜி. ராகஜந்திரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, எங்கள் திருைள்ளூர் ைாைட்டம், விை்சாயி்கள்  
அதி்கம் இருக்கககூடிய ைாைட்டம். அதிலும் குறிப்பா்க, திருைள்ளூர் 
சதாகுதி, விை்சாய நிைங்கள் அதி்கைா்க இருக்கககூடிய ஒரு 
்சட்டைன்றத் சதாகுதியாகும். அஙகு சநல் ச்காள்முதல் மையம் 
ஒனம்ற அமைத்துத் தர இந்த அரசு முனைருைா எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ளக ப்கடடு 
அமைகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் 
நு்கர்சபாருட்கள் ைழங்கல் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. ்காைராஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும்டய 
ப்காரிகம்க ஆயவு ச்சயயப்படடு, அதனடிப்பம்டயில் உ்டனடியா்க 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபதமன ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 13, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திருைதி ப. ைபனானைணி, ைாண்புமிகு 
்கால்நம்ட பராைரிப்புத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

13—

்கால்நம்ட மருந்த்கம்

*6058—திருைதி ே. ைகனான்ைணி:

ைாண்புமிகு ்கால்நம்ட பராைரிப்புத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விம்டயளிப்பாரா—
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(அ) வீரபாண்டி சதாகுதி, வீரபாண்டி ஒனறியம், 
ைாரைங்கைத்துப்படடியில் ்கால்நம்ட ைருந்த்கம் அமைக்க அரசு 
முனைருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ராதாகிருஷைன், ்கால்நமட 
ேராைரிப்புத் தும்ற அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள,

(அ) ைற்றும் (ஆ) வீரபாண்டி சதாகுதி, வீரபாண்டி ஒனறியம், 
ைாரைங்கைத்துப்படடி ைற்றும் அதமனச சுற்றியுள்்ள கிராைங்களில் 
்கால்நம்ட அைகு்கள் 3,605 உள்்ளதால், ைாரைங்கைத்துப்படடியில் 
்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம் அமைக்க ்சாத்தியககூறு்கள் உள்்ளன. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்கடடுகச்காண்்டைாறு, 
பநரடியா்க ்கால்நம்ட ைருந்த்கம் துைக்க இயைாது எனபமதத் 
சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன. அரசின ச்காள்ம்க முடிவினபடி, 
புதிய ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையங்கள் துைஙகும் திட்டம் 
இ்டம்சபறும்பபாது, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களின ப்காரிகம்க 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு 
எடுத்துசச்சனறு பரிசீலிக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திருைதி 
ப. ைபனானைணி அைர்்கள்.

திருைதி ே. ைகனான்ைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கம்ள 
ைைஙகுகிப்றன. ைக்களின தமைைர், தமிழ்கத்தின நிரந்தர  
முதைமைச்சர் ைாண்புமிகு அண்ைன அைர்்கம்ள ைைஙகுகிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அண்ைன அைர்்கம்ளயும் ைைஙகுகிப்றன. அமனைருககும் 
எனது புத்தாண்டு ைற்றும் சபாங்கல் ைாழ்த்து்கம்ளத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

  முற்ப்கல் 11–20
எனது வீரபாண்டி ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககுடபட்ட 

ைாரைங்கைத்துப்படடியில் ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம் 
அமைத்துத்தர ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்க்ளது ்கைனத்திற்கு 
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எடுத்துச ச்சனறு பரிசீலிக்கப்படும் எனறு சதரிவித்ததற்கு ைாண்புமிகு 
்கால்நம்ட பராைரிப்புத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களுககு எனது 
நனறிமயத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. எனது சதாகுதிககுடபட்ட 
S.S. பாப்பாரப்படடியில் ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம் அமைத்துக 
ச்காடுக்க அனுைதி அளித்தமைக்கா்க என ்சார்பா்கவும், எனது 
சதாகுதி ைக்களின ்சார்பா்கவும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அண்ைன அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு ்கால்நம்ட பராைரிப்புத் 
தும்ற அமைச்சர் அண்ைன அைர்்களுககும் என நனறிமயத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

எனது வீரபாண்டி சதாகுதிககுடபட்ட புத்தூர், பாரப்படடி 
ஆகிய பகுதி்களில் ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையங்கள் அமைத்துத் 
தருைதற்கு ஆைன ச்சயயுைாறு அனபபாடு ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.

எனது வீரபாண்டி ்சட்டைன்றத் சதாகுதியில் விமையில்ைா 
ஆடு்கள் ைற்றும் ்க்றமைப் பசுக்கம்ள அதி்கப்படியா்க ைழங்க 
பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ளக ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்கால்நம்ட 
பராைரிப்புத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ராதாகிருஷைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
வீரபாண்டி ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககுடபட்ட புத்தூர் அகரஹாரம் 
ைற்றும் பாரப்படடி ஊராடசிப் பகுதி்களில் ்கால்நம்டக  
கிம்ள நிமையம் பைண்டும் எனறு ப்கடடிருககின்றார்்கள். அந்தப் 
பகுதி்களில் இருககின்ற ்கால்நம்ட்களின எண்ணிகம்ககப்கற்ப, 
நைது இமை இயககுநரின பரிந்துமரகப்கற்ப, பதமைப்படுைாயின, 
அப்பகுதி்களில் ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையங்கள் அமைப்பதற்கு 
பரிசீைமன ச்சயயப்படும் எனபமத முதலில் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

அபதபபால், வீரபாண்டி ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககுடபட்ட 
பகுதி்களில், விமையில்ைா ஆடு்கள் ைற்றும் ்க்றமைப் பசுக்கம்ள 
அதி்கைா்க ைழங்க பைண்டுசைனறு ப்கடடிருககின்றார்்கள். குறிப்பா்க, 
அரசின விமையில்ைா ஆடு்கள் ைழஙகும் திட்டத்தின மூைைா்க 
இந்த ஆண்டு வீரபாண்டி சதாகுதிககுடபட்ட மூடுதும்றயில்  
52 பயனாளி்களுககும், ைாரைங்கைத்துப்படடியில் 265 
பயனாளி்களுககும், கீரபாப்பம்படடியில் 144 பயனாளி்களுககும், 
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ைரும்ளயா்பாம்ளயத்தில் 45 பயனாளி்களுககும், 
சநயக்காரப்படடியில் 330 பயனாளி்களுககும் ைற்றும் 
நாலிக்கல்படடியில் 302 பயனாளி்களுககும், ஒரு சபண்  
பயனாளிககு தைா 4 ஆடு்கள்வீதம், சைாத்தம் ரூபாய 1 ப்காடிபய 
47 இைட்சத்து 26 ஆயிரம் ச்சைவில் இைை்சைா்க ஆடு்கள் 
ைழங்கப்படடுள்்ளன எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க முதலில் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

பைலும், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் விமையில்ைா 
்க்றமைப் பசுக்கள் இனனும் அதி்கைா்க ைழங்க பைண்டும் 
எனறு ப்கடடிருககி்றார்்கள். இந்த ஆண்டு அந்தத் திட்டம் 
எடுத்துகச்காள்்ளப்படும்பபாது, வீரபாண்டி சதாகுதி ைக்களுககும் 
ச்காடுப்பதற்்கான ஏற்பாடு்கள் ச்சயயப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திருைதி 
ப. ைபனானைணி அைர்்கள்.

திருைதி ே. ைகனான்ைணி: ைாண்புமிகு ்கால்நம்ட 
பராைரிப்புத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களுககு எனது நனறிமயத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எ.பி. ்சகதிபைல் அைர்்கள். 

திரு. எ.பி. சகதிகவல்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள் நல்ைாசியு்டன ்கால்நம்ட்களுகச்கன Ambulance 
ப்சமைமயத் துைககி மைத்த ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ. அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
்கால்நம்ட பராைரிப்புத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்களுககும், 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககும் எனது பணிைான 
ைைக்கத்திமனத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ப்சைம் சதற்கு சதாகுதி, ந்கர்ப்பு்றத்தில் அமைந்திருந்தாலும்கூ்ட, 
கிராைப்பு்றங்கம்ள ஒடடியிருககின்ற பகுதியா்க இருககின்ற 
்காரைத்தினால், ப்சைம் சதற்கு சதாகுதிககுடபட்ட 
அம்ைாப்பபடம்ட ைண்்டைம், 37–ைது ப்காட்டத்தில் ச்சல்ைந்கரில் 
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ஒரு ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம் அமைத்துத்தர பைண்டுசைனறு 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. ஏசனன்றால், இந்தப் பகுதிமயச சுற்றியுள்்ள 
உம்டயாப்படடி, அபயாத்தியாபட்டைம், ைர்கம்பாடி ைற்றும் 
வீராைம் உள்ளிட்ட பகுதி்களில் ்கால்நம்ட ை்ளர்ப்பபாரின 
எண்ணிகம்க அதி்கைா்க இருககி்றது. அரசு ைழங்கககூடிய 
விமையில்ைா சைள்்ளாடு்கள் ைற்றும் ்க்றமை ைாடு்கள் ைழஙகும் 
திட்டத்தினகீழ் இனம்றயதினம் ்கால்நம்ட்களின எண்ணிகம்கயும், 
உற்பத்தியும் அதி்கரித்திருககின்ற ்காரைத்தினால், அைற்றிற்குத் 
பதமையான சிகிசம்சமய விமரைா்கவும், துரிதைா்கவும் 
ஏற்படுத்திகச்காடுககும்சபாருடடு ச்சல்ைந்கரில் ஒரு ்கால்நம்டக 
கிம்ள நிமையம் அமைத்தி்ட அரசு ஆைன ச்சயயுைா எனறு 
தங்களின ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் அறிய 
விரும்புகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்கால்நம்ட 
பராைரிப்புத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ராதாகிருஷைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்சைம் சதற்கு சதாகுதி, அம்ைாப்பபடம்டயில் 37–ைது ப்காட்டம், 
ச்சல்ைந்கரில் ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம் பைண்டுசைனறு 
ப்காரியிருககி்றார்்கள். ஒரு ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம்  
அமைக்க பைண்டுசைன்றால் பல்பைறு அரசு விதிமும்ற்கம்ளக 
்கம்டப்பிடிக்க பைண்டும். அைற்றில், புதிய ்கால்நம்டக கிம்ள  
நிமையம் பதாற்றுவிக்க ்கால்நம்ட அைகு்கள் கும்றந்தது  
3000–ககுபைல் இருக்க பைண்டும். ்கால்நம்டக கிம்ள  
நிமையங்களுககு இம்டப்பட்ட தூரம் 3 கி.மீ.–ககு பைல் இருத்தல் 
பைண்டும். ்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம் ச்சயல்படுைதற்கு 
ைா்டம்கயில்ைாக ்கட்ட்டம் அளிக்கப்ப்ட பைண்டும். ஒரு 
்கால்நம்டக கிம்ள நிமையம் பதாற்றுவிக்க முதைாம் ஆண்டிற்கு 
ரூ.2.97 இைட்சம் ரூபாய பதமைப்படும், அதன பி்றகு ஆண்டுககு  
ரூ.2.47 இைட்சம் நிதி சதா்டர் ச்சைவினங்களுககுத் பதமைப்படும். 
ஆ்கபை, இந்த விதிமும்ற்கள் எல்ைாம் ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற 
உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்காரிய பகுதியில் பூர்த்தி ச்சயயப்படுபையானால், 
்சட்டைன்ற உறுப்பினர் ப்காரியைாறு அரசின பரிசீைமனககுக 
ச்காண்டு ச்சனறு, ஆைன ச்சயயப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 14, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஆ. கிருஷ்ை்சாமி, ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்ைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

14—

ஆரம்்ப சு்கா்தார நிமை�ம்

*51221—திரு. ஆ. கிருஷைசாமி:

ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) பூந்தைல்லி சதாகுதி, திருைள்ளூர் ஊராடசி ஒனறியம், 
ப்காயம்பாக்கம், பைல்ச்காண்ம்டயார் ஆகிய கிராைங்களில் ஆரம்ப 
சு்காதார நிமையம் அமைக்க அரசு ஆைன ச்சயயுைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பபாது?

   முற்ப்கல் 11–25

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர், ைக்கள நல்வாழ்வு ைறறும் 
குடும்ே நலத் தும்ற அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கம்ள ைைஙகுகிப்றன. 
தமிழ்கத்திபை ஒரு ைரைாற்று நி்கழ்ைா்க ஒபர ஆண்டிபை 9 அரசு 
புதிய ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளத் சதா்டஙகி்ட (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ைத்திய அரசுககு விண்ைப்பித்து, 9 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளயும் 
இனம்றககு நைககு சபற்றுகச்காடுத்திருக்கககூடிய ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
துமை முதைமைச்சர் அைர்்களுககும் இந்த பநரத்திபை எனனும்டய 
சநஞ்சார்ந்த நனறி்கம்ள ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் தும்றயின ்சார்பிபை 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

(அ) ைற்றும் (ஆ) பூந்தைல்லி சதாகுதி, திருைள்ளூர் 
ஒனறியத்திபை, அந்த ஒனறியத்தினும்டய ைக்கள்சதாம்ககப்கற்ப 
்கல்யாைகுப்பம், சபருைாள்படடு, புலியூர் என ஏற்ச்கனபை 3 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கள் ச்சயல்படடுகச்காண்டிருககின்றன. 
ைக்கள்சதாம்ககப்கற்ப அஙகு ச்சயல்படடுகச்காண்டிருககின்ற 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்களுககும்பைல் புதிய ஆரம்ப சு்காதார 
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நிமையங்கள் அமைப்பதற்கு தற்சபாழுது ்சாத்தியககூறு்கள் இல்மை 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஆ. கிருஷ்ை்சாமி அைர்்கள். 

திரு. ஆ. கிருஷைசாமி: உள்்ளாடசியில் நல்ைாடசி ்கண்்ட, 
உள்்ளாடசித் பதர்தலில் அபந்க இ்டங்கம்ள சைன்ற, எங்கள் 
இயக்கத்தினும்டய ை்ளர்பிம்றபய, ைாழும் ்கமைஞபர, அண்ைன 
த்ளபதிமய ைைஙகுகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 1978 ஆம் ஆண்டு நம்டசபற்்ற 
WHO, UNICEF, Alma–Ata ைாநாடடில் Health for All எனபமத 
ஒரு புரடசி்கரைான அணுகுமும்ற எனறு ச்சால்லி, ஒரு தீர்ைானம் 
நிம்றபைற்்றப்பட்டது. அமனைருககும் சு்காதாரம் கிம்டக்க 
பைண்டும்; How to bridge the gap between rich patient and poor 
patient என்ற அடிப்பம்டயில், 1996 ஆம் ஆண்டு ஆடசிககு ைந்த 
பபாது, ‘ைருமுன ்காப்பபாம்’ என்ற திட்டத்தினகீழ் எல்பைாருககும் 
ைருத்துைம் கிம்டக்க பைண்டுசைனறு, ைருத்துைைமனமய கிராைம், 
கிராைைா்கக ச்காண்டு ச்சன்றைர் எங்கள் தமைைர் ்கமைஞர் 
எனபமத இந்த பநரத்தில் நான பதிவு ச்சயய விரும்புகிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

அபதபபாை, how to bridge the gap between rich patient 
and poor patient எனபமத நம்டமும்றப்படுத்துைதற்்கா்க, 2006 
ஆம் ஆண்டு ஆடசி ந்டந்தபபாது, ‘்கமைஞர் ்காப்பீடடுத் திட்டம்’ 
என்ற திட்டத்மதக ச்காண்டுைந்து, ஏமழககும் உயர்ந்த சிகிசம்ச 
தந்தைர் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எங்கள் தமைைர் ்கமைஞர் 
எனபமத நிமனவுபடுத்த விரும்புகிப்றன. இப்படிப்பட்ட நிமையில், 
குககிராைங்க்ளான ப்காயம்பாக்கம், பைல்ச்காண்ம்டயார் பபான்ற 
கிராைங்களிபை பபருந்து ச்சல்ைதற்குககூ்ட ை்சதி கிம்டயாது. Small 
bus–ஐக கூ்ட ைருைானம் இல்மைசயனறு நிறுத்திவிட்டார்்கள். 
அந்தக கிராைத்மதச சுற்றியிருக்கககூடிய ைக்கள், ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் கூறிய அந்த ைருத்துைைமனககுச ச்சல்ை 
பைண்டுசைனறு ச்சானனால், 5–லிருந்து 10 கிபைா மீட்டர் சதாமைவு 
ச்சல்ை பைண்டிய சூழ்நிமை இருககின்றது. எனபை, ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் அந்த இ்டத்திபை ஒரு ைருத்துைைமனமயக 
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ச்காண்டுைர ஆைன ச்சயைாரா எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் ைாயிைா்கக ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் 
அைர்்கள் ்சார்ந்திருக்கககூடிய அந்தத் சதாகுதியில், ைாண்புமிகு 
அம்ைாவினும்டய ஆடசியில் 2 புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கள் 
குருைாயல் ைற்றும் ்கல்யாைகுப்பம் ஆகிய இ்டங்களில் சதா்டஙகி 
மைக்கப்படடுள்்ளன. ்க்டந்த ஆண்டு குருைாயல் ஆரம்ப சு்காதார 
நிமையத் சதா்டக்க விழா ந்டந்தது. அதில் நான ்கைந்துச்காண்டு  
அந்த ஆரம்ப சு்காதார நிமையத்மதத் தி்றந்து மைத்பதன. 
அப்பபாதுதான அந்த விழாவில் ்கைந்து ச்காண்்டைர்்கள் 
எல்பைாரும் திருைள்ளூரில் ைருத்துைக ்கல்லூரி அமைக்க 
பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களி்டத்திபை 
ப்காரிகம்க மைத்தார்்கள். அந்த விழாவிபைபய புதிய ைருத்துைக 
்கல்லூரி சதா்டஙகுைதற்கு உண்்டான ைாககுறுதி அளிக்கப்பட்டது. 
ைாககுறுதி அளித்த ஓராண்டிபைபய திருைள்ளூருககு புதிய அரசு 
ைருத்துைக ்கல்லூரிமய (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு 
அம்ைாவினும்டய அரசு, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் இனம்றககு ைழஙகியிருககி்றார்்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் பபசியபபாது நிம்றய புள்ளிவிைரங்கம்ள எல்ைாம் 
ச்சானனார்்கள். அந்தப் புள்ளிவிைரங்களுககும் பைைா்க, எைசரஸட 
சி்கரத்தின அ்ளவிற்கு இனம்றககு அம்ைாவினும்டய அரசு ைக்கள் 
நல்ைாழ்வுத் தும்றயிபை ்சாதமன்கம்ளச ச்சயதிருககின்றது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களின 
இந்தக ப்காரிகம்கயும் நிச்சயைா்க ைாண்புமிகு அம்ைாவினும்டய 
அர்சால் ஆயவிற்கு எடுத்துகச்காள்்ளப்படும். பைலும், ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் கூறிய அந்த இரண்டு கிராைங்களிலும் 
ைக்கள் சதாம்க கும்றைா்க உள்்ளது. ைக்கள்சதாம்க அ்ளவீடு 
விைரப்படி கும்றைா்க உள்்ளது. இருந்தாலும், ைருங்காைங்களில் 
ைாண்புமிகு உறுப்பினரும்டய ப்காரிகம்க அர்சால் ்கனிபைாடு 
ஆயவுககு எடுத்துகச்காள்்ளப்படும் எனபமத நான அனபபாடு 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஆ. கிருஷ்ை்சாமி அைர்்கள். 
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திரு. ஆ. கிருஷைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் குறிப்பிட்ட 
்கல்யாைகுப்பம் ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் சதா்டஙகுைதற்்கான 
அறிவிப்பினபபாது, அனம்றய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
30 beded hospital ஆ்க அமைக்கப்படும் எனறு அறிவித்தார்்கள். 
ஆனால், அந்த ைருத்துைைமனயில் 10 beds கூ்ட கிம்டயாது. 
அதுைாத்திரைல்ைாைல், தற்பபாது ச்டஙகு ்காயச்சல் ைந்தபபாது, 
அஙகிருக்கககூடிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கள் ஒவசைானறிற்கும் 
நான ச்சன்றபபாது, 5 முதல் 6 beds தான இருந்தமதப் பார்த்பதன. 
அந்த ைருத்துைைமன்களில் படுகம்க ை்சதிபய கிம்டயாது. 
அபதபபாை எனனும்டய சதாகுதியில் உள்்ள ்காடடுப்பாக்கத்தில் 
ைாைண்யா என்ற ஒரு சபண் ச்டஙகு ்காயச்சைால் இ்றந்துபபானார். 
ஆனால், அனம்றககு ைறுநாள் ‘தமிழ்நாடடில் ச்டஙகு ்காயச்சைால் 
யாரும் ்சா்கவில்மை’ எனறு நம்மும்டய ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் அறிவிககி்றார். அந்தத் தும்றயின அதி்காரியான, doctor–ஐ 
நான அணுகியபபாது, ஆரம்ப சு்காதார நிமையத்தில் ச்டஙகு 
்காயச்சலுககு சிகிசம்சப் சபற்று இ்றந்தால்தான எங்கள் ்கைககிபை 
ைரும் எனறு ச்சால்லி தவிர்த்துவிட்டார்்கள். ஆனால், அபத 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையத்திற்கு பூந்தைல்லி ஒனறியம், பாைபைடு 
பதாட்டத்திலிருந்து ச்சன்ற ்சத்தியைாணி என்ற ஒரு நிம்றைாத 
்கர்ப்பிணிப் சபண் ச்டஙகு ்காயச்சைால் இ்றந்துபபானார். அப்படி 
அர்சாங்க ைருத்துைைமனககுச சிகிசம்ச சப்ற ச்சன்றைரும் ச்டஙகு 
்காயச்சைால் இ்றந்தார் எனறு இந்த அரசு ஒத்துகச்காள்்ளவில்மை. 
தனியார் அப்பபைா hospital–லில் சிகிசம்ச சபற்று இ்றந்த 
ைாைண்யாமையும் ச்டஙகு ்காயச்சைால் இ்றந்தைர் எனறு இந்த அரசு 
ஒத்துகச்காள்்ளவில்மை. அபதாடு, ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்களில் 
பபாதுைான ைருத்துைர்்கள் கிம்டயாது; ைருத்துைர்்கள் தஙகுைதற்்கான 
விடுதி கிம்டயாது; ச்சவிலியர்்கள் தஙகுைதற்்கான விடுதி கிம்டயாது; 
அைர்்களுககுப் பபாதுைான அ்ளவில் ச்சௌ்கரியங்கள் கிம்டயாது; 
இரவு ைருத்துைர்்கள் கிம்டயாது; இைற்ம்றசயல்ைாம் நிம்றபைற்்ற 
இந்த அரசு முனைருைா எனபமதத் தங்கள்மூைம் ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்களி்டம் அறிய விரும்புகிப்றன.

முற்ப்கல் 11–30

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.
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ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசி உறுப்பினர் அைர்்கள், 
தான எதிர்க்கடசியினும்டய உறுப்பினர் எனபமத ்சரியா்க 
நிரூபித்திருககி்றார். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் முதலில் 
பபசியபபாது Health Indicators பற்றிச ச்சானனார்்கள்; Indicators 
பற்றி நானும் ச்சானபனன. உங்கள் ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககு இரண்டு 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கள் ச்காடுக்கப்படடிருககின்றன. நீங்கள் 
திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கத்மதச ்சார்ந்த உறுப்பினர், உங்கள் 
சதாகுதிககு இரண்டு புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கள் இந்த 
ஆடசியில் ச்காடுக்கப்படடிருககின்றன. அபதாடு திருைள்ளூர் 
ைாைட்டத்திற்கு ஒரு புதிய அரசு ைருத்துைக ்கல்லூரிமயயும் 
இந்த அரசு ச்காடுத்திருககி்றது. எனபை, நீங்கள் அதமனப் 
பாராட்ட பைண்்டாைா? ஊடடி ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பாராடடினார். பநற்று கீழ்பைளூர் ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் 
அைர்்கள் பபசுகின்றபபாது, ஆளுநர் உமரயில் உள்்ள பக்கங்கள் 
அமனத்மதயும் திருப்புகி்றார், 37–ைது பத்தியில் நா்கப்படடினம் 
ைாைட்டத்திற்கு புதிதா்க ைருத்துைக ்கல்லூரி ச்காடுப்பதா்க 
அதில் சதரிவிக்கப்படடிருந்தது. ஆனால், அமத அைர் பாராட்ட 
முனைரவில்மை. ஆ்கபை, எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்்க்ளான நீங்கள் 
எஙப்க குற்்றம், கும்ற்கள் இருககின்றன எனபமதத் பதடிக 
்கண்டுபிடித்து பபசுகின்றபபாது, எங்களி்டம் அதற்்கான விம்ட 
இருக்காது.

இந்த அரம்சப் சபாறுத்தைமரயில், ச்டஙகு ்காயச்சல் 
இல்மை, ச்டஙகு ்காயச்சலினால் இ்றப்பு இருக்கக கூ்டாது என்ற 
நிமைப்பாடடில் சதா்டர்ந்து இந்த அரசு இருந்து ச்காண்டிருககி்றது. 
உை்க்ளவில் நீங்கள் ஒப்பீடடுப் பார்த்தீர்்கச்ளன்றால், இந்த ஆண்டு 
ச்டஙகு ்காயச்சல் முழுமையா்கக ்கடடுப்படுத்தப்படடிருககின்றது. 
ஆ்கபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் உங்கள் ப்காரிகம்கமயக 
ப்களுங்கள். அரசு அதமன ்கனிபைாடு பரிசீைமன ச்சயயும்.  
சு்காதாரத் தும்றயில் பை்கைா்க ை்ளர்சசிப் பணி்கள் ந்டந்து 
ச்காண்டிருககின்றன. உங்கள் சதாகுதிககு இனனும் எனன 
பைண்டுசைனறு ப்களுங்கள், அதமனச ச்சயது ச்காடுப்பதற்கு 
ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
தயாரா்க இருககி்றார்்கள். ஆனால், எள்முமனய்ளவுகூ்ட நாங்கள் 
இந்த அரம்சப் பாராட்ட ைாடப்டாம் எனறு நிமனககிறீர்்கள். 
இந்த ஆண்டு ஒனபது புதிய அரசு ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளத் 
சதா்டங்க ைத்திய அரசின ஒப்புதமை இந்த அரசு சபற்றுக 
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ச்காடுத்திருககி்றது. ஒனபது ைருத்துைக ்கல்லூரி்களுககும் சு்காதாரப் 
பணியி்டங்கள் ைரவிருககின்றன. எவை்ளவு சபரிய ை்ளர்சசிமயப் 
சபற்றிருககினப்றாம். எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்்கள் எள்முமனய்ளவுகூ்ட 
பாராட்ட ைாடப்டாம்; குற்்றம், கும்ற்கம்ள ைடடும்தான 
ச்சால்பைாம் எனறு ச்சானனால், அதற்கு எனனி்டத்தில் விம்ட 
கிம்டயாது. ஆனால், இந்த அரசு ்கடசி பபதமினறி, ்சாதி பபதமினறி, 
இன பபதமினறி ஒடடுசைாத்த தமிழ்கத்தின ை்ளர்சசிமய, ைக்கள் 
நைனில் அக்கம்றச்காண்டு ச்சயல்படுகி்றது. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் ை்ளர்சசிப் பாமதயில் தமிழ்கத்மத 
அமழத்துச ச்சனறு ச்காண்டிருககி்றார் எனபமத எனது விம்டயா்க 
நான ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் தங்கள்மூைம் பதிய 
மைக்க விரும்புகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)   

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்்கள் எப்பபாதும் பாராட்ட 
ைாட்டார்்கள் எனறு நம்மும்டய ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
ச்சால்கி்றார். எதிர்க்கடசியினும்டய பைமை அரம்சப் பாராடடுைது 
அல்ை. அறிஞர் அண்ைா அைர்்கள் ச்சானனார்; “15 பபர்்கள் 
இருந்தபபாது, நான உங்களுககு ைாலி பாடுைதற்கு ைரவில்மை, 
குற்்றம், கும்ற்கம்ளச ச்சால்ைதற்்கா்கதான ைந்திருககிப்றாம். எனபை, 
எங்களி்டத்தில் நீங்கள் அதி்க பாராடடு்கம்ள எதிர்பார்க்காதீர்்கள்” 
எனறு ச்சானனார். அதுபபால்தான நாங்களும் இந்த அரசு 
ச்சயகின்ற குற்்றம், கும்ற்கம்ளச ச்சால்பைாம், அதமன நீங்கள் 
்கம்ளைதற்்கான ந்டைடிகம்க எடுக்க பைண்டும். பநற்று பபசிய 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ச்சம்ைமை அைர்்கள் உங்களுககுள், 
ஒருத்தமர ஒருத்தர் பாராடடினார் பாருங்கள். அப்படிப் பாராட்ட 
பைண்டும் எனபதுதான எங்கள் ஆம்ச.  

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, பபரறிஞர் அண்ைா அைர்்கள் 
ச்சானனமத ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ச்சானனார்்கள். அபத அறிஞர் அண்ைா அைர்்கள்தான 
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“ைாற்்றான பதாட்டத்து ைல்லிம்கககும் ைைம் உண்டு” எனறு 
ச்சால்லியிருககி்றார் எனபமத ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககு நான அனபபாடு சதரிவித்துகச்காள்்ள 
விரும்புகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
அந்த ைைரில் ைைம் இருந்தால் ச்சால்ைைாம். அது ைைம் இல்ைாத 
ைைர். அது ்காகிதப் பூ பபான்றது, அதற்கு நாங்கள் எனன ச்சயைது? 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
்டாக்டர் V.P.B. பரைசிைம் அைர்்கள்.

டாகடர் V.P.B. ேரைசிவம்: ைாண்புமிகு பபரமைத்  
தமைைர் அைர்்கப்ள, பை்ட்சந்தூர் ்சட்டைன்றத் சதாகுதி ைக்கள்மீது 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்கள் மைத்திருககின்ற 
அனபின சைளிப்பா்டா்க, குஜிலியம்பாம்றமய தனி ைட்டைா்க  
ஆககி்ட ை்கத்தான அறிவிப்மபத் தந்தார்்கள். அந்த அறிவிப்பு 
ைந்தவு்டபனபய, நம்மும்டய ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள், “அரசினும்டய ச்காள்ம்க முடிைா்க, 
ஒவசைாரு தாலு்காவிற்கும் ஒரு தாலு்கா ைருத்துைைமன 
நிச்சயைா்க ைழங்கப்படும். ஆ்கபை, குஜிலியம்பாம்றயில் இருககும் 
அரசு பைம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் விமரவில் 
தாலு்கா அரசு ைருத்துைைமனயா்கத் தரம் உயர்த்தப்படும்” என்ற 
ைாககுறுதிமய இந்த ைாைன்றத்தில் தந்திருககி்றார்்கள். அந்த 
ைாககுறுதிககு ஒரு சிறு நிமனவூட்டமைத் தந்து, அஙகு ச்சயல்படடு 
ைரும் அரசு பைம்படுத்தப்பட்ட சு்காதார நிமையத்திற்குப் பதிைா்க, 
அருகிபைபய ப்காட்டநத்தம் ஊராடசிப் பகுதியில் ஓர் அரசு ஆரம்ப 
சு்காதார நிமையத்மதப் புதிதா்கத் தந்து ்கர்ப்பிணித் தாயைார்்கள் 
ைற்றும் பநாயாளி்கள் ஆகிபயாரின நைன ்காக்க அரசு முனைருைா 
எனத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
அறிய விரும்புகிப்றன.   

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.
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ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் 
அைர்்கள் நிமனவூடடியதற்கு நனறி. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
நிமனவூடடுைதற்கு முனபப, அது என நிமனவில் இருந்து 
ைருகின்றது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களின ப்காரிகம்க 
அரசினும்டய ்கனிைான பரிசீைமனயில் இருககின்றது. விமரவில் 
நல்ை ச்சயதி ைரும் எனபமத ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் 
அைர்்களுககு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்கத் 
சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர்  
திரு. அனபில் ைப்கஷ் சபாயயாசைாழி அைர்்கள்.

திரு. அன்பில் ைக்கஷ தோயயாதைாழி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, எங்கள் முத்தமிழ் அறிஞர் அைர்்கம்ளயும், 
எங்கள் ்கழ்கத் தமைைர் அைர்்கம்ளயும் ைைஙகுகிப்றன. நான 
ஏற்ச்கனபை பைமும்ற ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
முனமைத்த ப்காரிகம்க்கள்தான. எனனும்டய சதாகுதியில் 
கூத்தப்பார் பகுதிகச்கனறு ஓர் ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் 
ப்கடடிருந்பதன. கூத்தப்பார் பகுதிககு ைடடுைல்ை; பக்கத்தில் 
இருககி்ற கிருஷ்ை்சமுத்திரம், பத்த்ளப்பபடம்ட பபான்ற 
கிராைங்கள் எல்ைாம் பயனசபறும் ைம்கயில் அது இருககும் 
எனறு நாங்கள் ப்காரிகம்க மைத்திருந்பதாம். இதுைடடுைல்ை; 
குண்டூர் ஊராடசி, மி்கப் சபரிய ஊராடசி. அதற்குப் பக்கத்தில் 
திருை்ளர்சசிப்படடி என்ற ஒரு கிராைம் இருககின்றது. சபரிய சூரியூர், 
சினன சூரியூர், கும்பககுடி, வீரம்படடி பபான்ற கிராைங்களில் 
உள்்ளைர்்களும், ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களும்டய 
விராலிைமை சதாகுதிமய ஒடடியுள்்ள ைாத்தூர் பகுதிமயச ்சார்ந்த 
ைக்கள் எல்பைாரும் பயனசபறும் ைம்கயில், குண்டூர் ஊராடசியில் 
ஓர் ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் அமைக்க பைண்டுசைனறு அந்தப் 
பகுதி ைக்கள் ப்காரிகம்க மைத்திருககின்றார்்கள்.

முற்ப்கல் 11–35

ஒவசைாரு மும்றயும் நான இதுகுறித்து இந்த அமையில் 
பபசும்பபாசதல்ைாம் “ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய 
்கனிைான பார்மைககுக ச்காண்டு ச்சல்ைப்படும்” எனறு 
ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள் பதிைளிககி்றார். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
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அைர்்கள் ைகிழ்சசிபயாடு இருககும்பபாது எனனும்டய இந்த 
இரண்டு ப்காரிகம்க்கம்ளயும் நிம்றபைற்றுைார் எனறு நான அதற்கு 
அர்த்தம் எடுத்துகச்காண்டிருககிப்றன. எனபை, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய ்கனிைான பார்மைககு இதமனக 
ச்காண்டுச்சனறு, இந்த இரண்டு ப்காரிகம்க்களுககும் அனுைதி 
சபற்று, இந்த மும்றயாைது அந்தக ப்காரிகம்க்கம்ள நிம்றபைற்றித் 
தர பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டத்தில் ப்கடடு 
அைர்கினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய இந்த 
8 ஆண்டுக்காை ஆடசியில் ைடடும், 254 புதிய ஆரம்ப சு்காதார 
நிமையங்கள் அமைக்கப்படடுள்்ளன. இரண்டு, மூனறு ஆண்டு்க்ளா்க 
60:40 என்ற விகிதாச்சாரப்படிதான ைத்திய அரசு புதிய ஆரம்ப 
சு்காதார நிமையங்கம்ள அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் ைழஙகுகி்றது. 
புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கம்ள அமைப்பதற்கு ைத்திய 
அரசினும்டய ஒப்புதலும் பதமை; ைாநிை அரசு ைடடும் இமதச 
ச்சயய முடியாது. ைத்திய அரசினும்டய அனுைதியும் இதற்குத் 
பதமைப்படுகி்றது. ைத்திய அரம்சப் சபாறுத்தைமரயில், சு்காதாரத் 
தும்றயில் தமிழ்நாடு ை்ளர்ந்த ைாநிைைா்க இருககி்றது என்ற அந்தக 
்காரைத்மதத் சதரிவிககி்றது. இதனால் ்க்டந்த இரண்டு, மூனறு 
ஆண்டு்க்ளா்க புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கம்ள அமைப்பதற்கு, 
உரிய அனுைதி சபறுைது ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் தும்றககு சபரிய 
்சைாைா்க இருந்தது. இருந்தாலும், இந்தாண்டு நம்டசபற்்ற PIP 
எனறு ச்சால்ைககூடிய அந்தக கூட்டத்தில் ைலியுறுத்தி, புதிய ஆரம்ப 
சு்காதார நிமையங்கள் அமைப்பதற்குத் பதமையான அமனத்து 
ந்டைடிகம்க்களும் எடுக்கப்படடுள்்ளன. எனனும்டய ்சட்டைன்றத் 
சதாகுதிககு அருகிலுள்்ள பபரூராடசிதான ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் குறிப்பிட்ட கூத்தப்பார் பபரூராடசி. எனககு நன்றா்க 
நிமனவில் இருககி்றது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் சதரிவித்த 
்கனிைான பார்மை ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
எப்பபாதுபை உள்்ளது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆனால், புதிய 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கள் அமைப்பதற்கு ைத்திய அரசினும்டய 
்கனிைான பார்மைமயயும் நாங்கள் சப்ற பைண்டியிருககி்றது. 
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தமிழ்நாடடில் புதிய ைருத்துைக ்கல்லூரி்கள் சதா்டஙகுைதற்கு 
ைாண்புமிகு ைத்திய சு்காதாரத் தும்ற அமைச்சமர நாங்கள் 
பநரடியா்கச ச்சனறு பார்த்தபபாது, அைர் எனன குறிப்பிட்டார் 
என்றால், ‘தமிழ்நாடு ை்ளர்ந்த ைாநிைைா்க இருப்பதால், 
ஆரம்பத்திபைபய 6 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கள் சதா்டஙகுைதற்கு 
அனுைதி ப்கடகிறீர்்கப்ள’ எனறு எங்களி்டம் ப்கட்டார். ‘We 
will give one or two’ எனறும் எங்களி்டம் பதில் சதரிவித்தார். 
ஆனால், அதற்குப்பி்றகு முமனப்பபாடு அரசு ச்சயல்படுத்திய 
பை்கம்; ப்கட்ட பநரத்தில் ப்கட்ட ஆைைங்கம்ளக ச்காடுத்தது; 
நிைத்மத ைழஙகியது; ைாைட்ட ஆடசித் தமைைர் அைர்்களும்டய 
proposal–ஐ ைழஙகியது; தமைமைச ச்சயைா்ளர் அைர்்களும்டய 
proposal–ஐ ைழஙகியது; இவைா்றான மி்கக ்கடுமையா்க 
பணி்கம்ள துரிதைா்க பைற்ச்காண்்டதால்தான, இனம்றககுத் 
தமிழ்நாடடில் 9 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ள அமைப்பதற்்கான 
அனுைதிமயப் சபற்று ைரைாற்றுச ்சாதமனமய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் நி்கழ்த்தியிருககி்றார். அமதப்பபாை, புதிய 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்கள் அமைப்பதற்கு ைத்திய அரசி்டம் 
அனுைதி சபறுைது எனபது மி்கப் சபரிய ்சைாைா்க இருந்தாலும்,  
ைாண்புமிகு உறுப்பினரும்டய ப்காரிகம்க்கம்ள நிம்றபைற்றுைதற்கு 
நிச்சயைா்க ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும். புதிய ைருத்துைக 
்கல்லூரி்கம்ள அமைககும் ப்காரிகம்க்களில் எவைாறு சைற்றி 
சபற்ப்றாபைா, அபதபபானறு உறுப்பினரும்டய ப்காரிகம்க்கம்ள 
நிம்றபைற்றுைதிலும் சைற்றி சபறுபைாம். பைலும், ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிட்ட கூத்தப்பார் பபரூராடசியில் 
புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் தி்றக்கப்படும் என்ற உறுதிமய 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. இ. ்கருைாநிதி அைர்்கள்.

திரு. இ. ்கருைாநிதி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, உள்்ளாடசித் பதர்தலில் சைற்றி நாய்கரா்க வி்ளஙகிய 
எங்களும்டய இம்ளய தமைைர், ைருங்காைத்தில் தமிழ்கத்தினும்டய 
முதைமைச்சரா்க ைரவிருககின்ற எங்களும்டய தமைைர் த்ளபதி 
அைர்்கம்ள ைைஙகுகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
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பல்ைாைரம் ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககுடபட்ட திரிசூைம் 
ஊராடசி, ச்சனமன பு்றந்கரில் இருககின்ற முதல் ஊராடசி.  
ச்சனமன விைான நிமையத்திற்கு எதிரில் இருககின்ற 
ைமையடிைாரத்தில் உள்்ள ்கல்குைாரி்களில் பணிபுரியும் 
சதாழிைா்ளர்்கள் மி்கவும் அைதிப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிமை உள்்ளது. 
ஏசனன்றால், அந்தப் பகுதியில் ைாழ்கின்ற ைக்களுககு ஒரு 
ைருத்துைைமனகூ்ட இல்ைாத ்காரைத்தால், ஐந்து கிபைா மீட்டர்  
தூரம் ச்சனறு சபாழிச்சலூர் ஊராடசியில் உள்்ள  
ைருத்துைைமனககும், ச்சனமன, குபராம்பபடம்ட 
ைருத்துைைமனககும் ச்சனறு சிகிசம்ச சப்ற பைண்டிய சூழ்நிமை 
இருப்பதால், அைர்்கள் மி்கவும் ்கஷ்்டப்படுகி்றார்்கள். இந்த  
அமையில் பைமும்ற நான, ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்களி்டம் இந்தக ப்காரிகம்கமயத் 
சதரிவித்திருககிப்றன. ஏற்ச்கனபை சபாழிச்சலூர் ஊராடசிமய 
ைக்கள் நல்ைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்றயினும்டய அரசு 
ச்சயைா்ளர் அைர்்கள், பநரடியா்க ைந்து பார்மையிடடுச 
ச்சனறிருககி்றார். ஆனாலும், அதற்்கான உரிய ந்டைடிகம்க்கள் 
எடுக்கப்ப்டவில்மை. ஆ்கபை, திரிசூைம் ஊராடசிப் பகுதியில் 
ைாழ்கின்ற ைக்களுககு இது அடிப்பம்டத் பதமையா்க இருப்பதால், 
அமதக ்கருத்திற்ச்காண்டு அஙப்க புதியதா்க ஆரம்ப சு்காதார 
நிமையம் ஒனம்ற அமைப்பதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
முனைருைாரா எனத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிப்றன. 

பைலும், ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டத்தில் சிறிய 
ப்காரிகம்க ஒனம்ற மைக்க விரும்புகிப்றன. குபராம்பபடம்ட, அரசு 
சபாது ைருத்துைைமன தரம் உயர்த்தப்படடு, அதற்கு 10 ப்காடி ரூபாய 
நிதி ஒதுககீடு ச்சயயப்பட்டது. அதற்்கான ்கட்ட்டங்கள் ்கடடும் 
பணி்கள் தற்பபாது முடியும் தருைாயில் உள்்ளன. அது எப்பபாது 
தி்றக்கப்படும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, குபராம்பபடம்ட அரசு ைருத்துைைமனமயத் 
தரம் உயர்த்த பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பைமும்ற இந்த அமையில் ப்காரிகம்க மைத்தார்்கள். ைாண்புமிகு 
உறுப்பினரின ப்காரிகம்கமய ஏற்று, அதற்கு 10 ப்காடி ரூபாய 
நிதி ஒதுககீடு ச்சயயப்படடு, அதற்்கான ்கட்ட்டங்கள் ்கடடி 
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முடிக்கப்படடு தி்றக்கப்ப்டககூடிய நிமையில்தான இருககி்றது. 
விமரவில் தி்றப்பு விழா நம்டசபறும். 

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிட்ட பகுதியில் 
புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் அமைப்பது குறித்து, 
அரசினும்டய ஆயவுககு எடுத்துகச்காள்்ளப்படும் எனபமதயும் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எஸ.ஆர். இராஜா அைர்்கள்.

திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைற்்ற உறுப்பினர்்களுககு இருககின்ற பிரசசிமன்களுககும், 
எனககு இருககின்ற பிரசசிமன்களுககும் சிறித்ளவு வித்தியா்சங்கள் 
இருககின்றன. குபராம்பபடம்ட அரசு ைருத்துைைமனகூ்ட ஒரு 
்காைத்தில் தாம்பரம் ைருத்துைைமனயா்கத்தான ச்சயல்படடு ைந்தது. 
அபதபபாை, ்கா்சபநாய ைருத்துைைமனயும் அஙப்கதான இருககி்றது. 
சித்தா ைருத்துைைமனயும் அஙப்கதான இருககி்றது. தனியார் 
ைருத்துைைமன்களும் தாம்பரத்தில் அதி்க்ளவில் உள்்ளன. தாம்பரம் 
ந்கராடசியில் உள்்ள 3 ைருத்துைைமன்கம்ள தாம்பரம் ந்கராடசியும், 
சு்காதாரத் தும்றயும் இமைந்து ந்டத்திக ச்காண்டிருந்தன. பைற்கு 
தாம்பரத்தில் இருககின்ற ைருத்துைைமன ைருத்துைர்்கள் உள்ளிட்ட 
அமனத்து ை்சதி்கப்ளாடு நல்ைமும்றயில் ச்சயல்படடு ைருகி்றது. 
ைற்ச்றாரு ைருத்துைைமன சுைாரா்கச ச்சயல்படடு ைருகி்றது. கிழககு 
தாம்பரத்தில் 20 படுகம்க ை்சதி்கள் ச்காண்்ட ஒரு ைருத்துைைமன 
ச்சயல்படடு ைருகி்றது. ஆனால், அது பயனபாடடில் இல்ைாத 
ஒரு நிமை இருககின்றது. அந்த ைருத்துைைமன ை்கப்பபறு 
ைருத்துைைமனயா்க இருககின்றது.

முற்ப்கல் 11–40

எங்களும்டய ்கழ்க ஆடசிக ்காைத்தில் பை்டைாக்கத்தில் 
ஒரு ைருத்துைைமன ்கட்டப்படடு, தற்பபாது மி்கச சி்றப்பா்க 
நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககின்றது. கிழககு தாம்பரத்தில் இருககின்ற 
அந்த ைருத்துைைமனயில் dialysis centre–க்கா்க சபாது ைக்கள் மி்கவும் 
்கஷ்்டப்படுகின்றார்்கள். இந்து மிஷன ைருத்துைைமன எனறு ஒரு 
ைருத்துைைமன சையின பராடடில் இருககின்றது. அது இருந்தும்கூ்ட, 
தற்பபாது சபாது ைக்கள் ்கஷ்்டப்படடுக ச்காண்டிருககி்றார்்கள். 
எனபை, கிழககு தாம்பரத்தில் உள்்ள ைருத்துைைமனமய நல்ை தரைான 



67வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 8]

ைருத்துைைமனயா்க ைாற்றிகச்காடுத்தால் ்சந்பதா்சப்படுபைாம். 
்காரைம், நான ந்கர் ைன்றத் தமைைரா்க இருந்தபபாது, 
ச்சடடிநாடு ைருத்துைைமன சதா்டங்கப்பட்டது. அந்த 
ைருத்துைைமனமய ைருத்துைக ்கல்லூரியா்க ஆரம்பிக்க 
மைச்சனஸ ச்காடுககும்பபாது. . . 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எஸ.ஆர். இராஜா, ப்கள்விமயச சுருக்கைா்கக ப்களுங்கள். 

திரு. எஸ்.ஆர். இராஜா: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, கிழககு தாம்பரத்தில் உள்்ள அந்த ைருத்துைைமனககுத் 
பதமையான அமனத்து உப்கரைங்கம்ளயும் ச்சடடிநாடு 
ைருத்துைைமன ்சார்பில் தருைதா்க ஒப்புகச்காண்்டார்்கள். 
ஆனால், தரவில்மை. தற்பபாது நான ச்சால்ை ைருைது, ஒனறு, 
அரசு அதமன முழுமையா்க சபாது ைக்களுககுப் பயனபடுத்த 
பைண்டும். அப்படி இல்மை எனறு ச்சானனால், தாம்பரத்திமன 
சுற்றி நிம்றய ்கம்சபனி்கள் இருககின்றன. அைற்றினமூைம் CSR 
fund சப்ற நாங்களும் முயற்சி ச்சயகிப்றாம். ஏமழசயளிய ைக்கள் 
தரைான சிகிசம்ச சப்ற உதவுகின்ற ைம்கயில், தாம்பரம் பகுதியில் 
உள்்ள அந்த ைருத்துைைமன்களுககுத் பதமையான உப்கரைங்கம்ள 
ைழஙகுைதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் முனைருைார்்க்ளா 
எனபமதத் தங்கள்மூைம் அறிய விரும்புகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடுைது Urban PHC ஆகும். அது ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்களின ்கடடுப்பாடடில் ைரும். இருந்தாலும், 
ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் தும்றயும், உள்்ளாடசித் தும்றயும் இமைந்து 
அஙகு பதமையான ை்சதி்கள் ஏற்படுத்தப்படும். இந்த ஆண்டு 
்சட்டைன்றத்தில் “My Hospital, My Pride;” “எனது ைருத்துைைமன; 
எனது சபருமை” என்ற அடிப்பம்டயில் ைாண்புமிகு சதாழில் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்களு்டன ப்சர்ந்து, CSR நிதியிமன 
ஒடடுசைாத்தைா்க pool ச்சயது, அதனமூைம் நிம்றய equipments–ஐ 
ைாஙகுைதற்்கான முயற்சிமய பைற்ச்காண்டு ைருகிப்றாம். ரூ.24 
ப்காடிககு linear accelerator பபான்ற ்கருவி்கம்ளசயல்ைாம் 
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நாம் சபற்றிருககினப்றாம். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
அதமன அடுத்த ைாரத்தில் தி்றக்க இருககி்றார்்கள். அப்பபாது 
தாங்கள் குறிப்பிட்ட ைருத்துைைமனயின ை்ளர்சசிமயயும் அரசு 
அைசியம் ்கைனத்தில்ச்காள்ளும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்கத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. (குறுககீடு) திரிசூைம் ைருத்துைைமனயும் 
ஆயவுககு எடுத்துகச்காள்்ளப்படும் எனறு ச்சால்லிவிடப்டன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசிக 
ச்கா்ற்டா, திரு. அர. ்சக்கரபாணி அைர்்கள். 

திரு. அர. சக்கரோணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ஒட்டன்சத்திரம் அரசு ைருத்துைைமனயில் உள்்ள 
சித்தா ைருத்துைைமனக ்கட்ட்டம் முற்றிலும் சிதிைைம்டந்துள்்ளது. 
அஙகுள்்ள ைருத்துைர்்கள், தங்களி்டம் ைருகின்ற பநாயாளி்களுககு 
சிகிசம்ச அளிக்க முடியாத சூழ்நிமை ஏற்படடிருககின்றது எனறு 
்சல்கி்றார்்கள். அஙகு விமரந்து புதிய ்கட்ட்டத்திமனக ்கடடித்தர 
பைண்டும் என்ற ப்காரிகம்கயிமன மைத்துள்்ளார்்கள். எனபை, 
ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் அந்த 
சித்த ைருத்துைைமனககுச ச்சாந்தக ்கட்ட்டம் புதிதா்கக ்கடடுைதற்கு 
ஏற்பாடு ச்சயைார்்க்ளா எனறு தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்களி்டம் அறிய விரும்புகிப்றன. 

பைலும், ஒட்டன்சத்திரம் ைற்றும் பழனி ைருத்துைைமன்களில் 
உள்்ள mortuary building மி்கவும் சிதிைைம்டந்துள்்ளது. இதுகுறித்து 
ஏற்ச்கனபை உங்களி்டத்தில் கூ்றப்படடுள்்ளது. திண்டுக்கல்லிலிருந்து 
மைசூர் ச்சல்கின்ற பதசிய சநடுஞ்சாமை எண் 209–ல் அடிக்கடி 
விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன. எனபை, மி்கவும் சிதிைைம்டந்துள்்ள 
பழனி ைற்றும் ஒட்டன்சத்திரம் ஆகிய இரண்டு ைருத்துைைமன்களில் 
உள்்ள mortuary buildings–ஐ புதுப்பித்து, குளிர்்சாதன ை்சதியு்டன 
அமைத்துத்தர ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள் முனைருைார்்க்ளா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய 
விரும்புகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, திண்டுக்கல் ைாைட்டம், பழனியில் உள்்ள 
ைருத்துைைமன மி்கவும் சி்றப்பா்கச ச்சயல்படடுகச்காண்டிருககின்ற 
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ஒரு ைருத்துைைமன. நானும் அந்த ைருத்துைைமனமய 
ஆயவு ச்சயதுள்ப்ளன. தற்பபாது ஒரு ஆண்டுககு 10 அரசு 
ைருத்துைைமன்களில் உள்்ள mortuary buildings–ஐ 35 இைட்சம் 
ரூபாய ைதிப்புள்்ள, freezer ை்சதியு்டன படிப்படியா்க upgrade 
ச்சயதுச்காண்டிருககினப்றாம். அதில், தாங்கள் ச்சானன பழனி 
ைற்றும் ஒட்டன்சத்திரம் ைருத்துைைமன்கள் இந்த ஆண்டு 
upgrade ச்சயய அர்சால் ்கருத்தில்ச்காள்்ளப்படும் எனபமதத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. அதுபபால், சபாதுைா்க எல்ைா 
இ்டங்களிலும் உள்்ள சித்த ைருத்துைைமன்கம்ள ்சட்டைன்ற 
உறுப்பினர்்களின சதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிமனக ச்காண்டு 
பைம்படுத்துகி்றார்்கள். ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் நிதி ச்காடுத்தாலும் 
ஏற்பாடு ச்சயயப்படும்; இல்மைசயன்றால் அரசு நிதியில் ச்சயது 
தர பரிசீலிக்கப்படும் எனபமத ்கனிபைாடு ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எம்.ஆர்.ப்க. பனனீர்ச்சல்ைம் அைர்்கள். 

திரு. எம்.ஆர்.க்க. ேன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள்  
8 ஆண்டுக்காை ஆடசிககுப் பி்றகு ஒனபது ைருத்துைக  
்கல்லூரி்கம்ளத் சதா்டங்க ைத்திய அரசின அனுைதிமயப் 
சபற்றிருப்பதால் சபருமையா்கப் பபசுகின்றார்்கள். எங்களும்டய 
தமைைர் ்கமைஞர் அைர்்கள் முதைமைச்சரா்க இருந்தபபாது, 6  
புதிய ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ள ஆரம்பிப்பதற்கு உத்தரவிடடு, 
அண்ைன த்ளபதி அைர்்களும் அந்த 6 ைருத்துைக ்கல்லூரி்களுககுத் 
பதமையான இ்டங்கம்ளத் பதர்வு ச்சயது அந்த இ்டங்களில் 
்கட்ட்டங்கள் ்கட்ட அடிக்கல் நாடடினார்்கள். அதற்கு நிதி  
ஒதுககீடும் நாங்கள் ச்சயபதாம். அதற்குப்பின ஆடசி ைாற்்றம் 
ஏற்பட்டபின எந்த ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளயும் சதா்டஙகுைதற்கு 
இயைாைல், தற்பபாது ்சட்டைன்றத் பதர்தல் ைரவிருககின்ற 
்காரைத்தினால், 9 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளத் சதா்டங்க அனுைதி 
சபற்றிருப்பதா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் கூறியுள்்ளார்்கள். 
ஆனால், எங்க்ளது ்க்டலூர் ைாைட்டத்தில் ைருத்துைக ்கல்லூரி 
அமைக்க, கிட்டத்தட்ட 40 ஏக்கர் இ்டம் பதர்வு ச்சயயப்படடு, 
இ்டம் ஒதுககீடு ச்சயயப்படடு, அண்ைன த்ளபதி அைர்்கள் துமை 
முதைமைச்சரா்க இருந்தபபாது ைந்து அடிக்கல் நாடடி, அதற்கு 
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நிதி ஒதுககீடு ச்சயயப்பட்ட நிமையிலும், இனறு ைமரயில் அது 
ஆரம்பிக்கப்ப்டவில்மை. இந்த ஆண்டு 9 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ள 
ஆரம்பிக்க ைத்திய அரசின அனுைதி சபற்றிருககிறீர்்கள். ஆனால், 
எங்க்ளது ்க்டலூர் ைாைட்டத்திற்கு ஒதுககீடு ச்சயயப்படடுள்்ள 
ைருத்துைக ்கல்லூரியிமனத் துைககுைதற்கு அனுைதி 
ைழங்கப்ப்டவில்மை. எனபை, ்க்டலூர் ைாைட்டத்தில் ைருத்துைக 
்கல்லூரி துைங்க ைத்திய அரசின அனுைதி சபற்றுத் தர ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் முனைருைாரா எனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிப்றன. 

முற்ப்கல் 11–45

ஏசனன்றால், எங்களும்டய ்க்டலூர் ைாைட்டத்தில் ச்டஙகு 
்காயச்சைால் அதி்கைாபனார் பாதிக்கப்படடு, உயிரிழப்பு 
ஏற்படடிருககி்றது. பல்பைறு பநாய்க்ளால் பாதிக்கப்படடு, அஙப்க 
இ்றப்பு ஏற்படுகி்றது. அபதபபால், சிப்்காட பகுதி இருககின்ற 
்காரைத்தால் பல்பைறு விதைான பநாய்க்ளால் பாதிக்கப்படடு, 
சபாது ைக்கள் இ்றக்கககூடிய சூழ்நிமை இருககின்றது. எனபை, 
எங்களும்டய ்க்டலூர் ைாைட்டத்தில் புதிய ைருத்துைக ்கல்லூரி 
துைஙகுைதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் மீண்டும் ஆைன 
ச்சயைாரா என தங்கள் மூைைா்க அறிய விரும்புகினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு முனனாள் அமைச்சர் அைர்்கள் 
பபசியதில் ்கம்டசி ைாககியம் ைடடும் ்சரியான ைாககியம். 
‘்க்டலூரில் ைருத்துைக ்கல்லூரி ்கடடுைதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் ஆைன ச்சயைாரா’ என்ற ஒற்ம்ற ைாககியம் ைடடும் 
ஏற்றுகச்காள்்ளககூடிய ைாககியம். அதற்கு முனனால் ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் ச்சானன எந்தக ்கருத்தும் ஏற்பும்டயதல்ை. 
இந்த அமையில் அைர் ்கருத்திமனத் தை்றா்கப் பதிவு ச்சயதிருககி்றார். 

ஏற்ச்கனபை திண்டுக்கல் ைாைட்டத்தில் ைருத்துைக ்கல்லூரி 
அமைக்க பைண்டும் எனறு விைாதம் இஙகு ைந்தபபாது, 
நான பைமும்ற பதில் ச்சால்லியிருககிப்றன. புதிய ைருத்துைக 
்கல்லூரி்கம்ளத் சதா்டஙகுைமதப் சபாறுத்தைமரககும், ‘்சர்க்கமர’ 
எனறு ைார்த்மதமய ைடடும் நீங்கள் எழுதிவிடடீர்்கள். ‘்சர்க்கமர’ 
எனறு எழுதுகின்ற அந்த ைார்த்மத ைடடும் இனிக்காது. உங்கள் 
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ஆடசியில் நீங்கள் சைறும் அறிவிப்மப ைடடும் சைளியிடடீர்்கள். 
பூமி பூமஜமயப் பபாடடீர்்கள். இதில் நான ்சார்ந்திருககும் 
புதுகப்காடம்ட ைாைட்டமும் உண்டு. ைருத்துைக ்கல்லூரிக்கான 
இ்டம் பதர்வு ச்சயயப்ப்டவில்மை. இப்சபாழுது ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசும்பபாது, நிதி ஒதுக்கப்படடிருககி்றது  
எனறு ச்சானனார்்கள். 1 ரூபாயகூ்ட நிதி ஒதுக்கப்ப்டவில்மை. 
(குறுககீடு) நான challenge ஆ்க எடுத்துகச்காள்கிப்றன. நான 
ச்சால்கி்ற இந்தக ்கருத்திற்கு நான சபாறுப்பபற்றுகச்காள்கிப்றன. 

புதுகப்காடம்ட, திண்டுக்கல் ைற்றும் ்க்டலூர் ைாைட்டங்களில் 
புதிய ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளத் சதா்டங்க சைறும் அறிவிப்பு 
ைடடும்தான உங்கள் ஆடசியில் நீங்கள் சைளியிடடீர்்கள். அதற்்கான 
விழாமையும் நீங்கள் ந்டத்தினீர்்கள். ஆனால், அதற்கு 1 ரூபாயகூ்ட 
நிதி ஒதுக்கவில்மை. நீங்கள் 1 ரூபாய நிதி ஒதுககியிருந்தால்கூ்ட, 
அந்தப் பணி்கள் சதா்டர்ந்திருககும். இந்த நி்கழ்விற்குப் பி்றகு 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின ஆடசிக 
்காைத்தில்தான ந்டைடிகம்க பைற்ச்காள்்ளப்பட்டது. ஆண்டுககு, 
ஒரு ைாைட்டத்திற்கு ஒரு ைருத்துைக ்கல்லூரி சதா்டஙகுைது 
எனபது அம்ைா அைர்்களும்டய எண்ைம்; அம்ைாவும்டய ்கனவு. 
அமத நம்மும்டய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ்சரியான 
பாமதயிபை ச்காண்டு ச்சன்றார். 

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசும்பபாது, “இப்சபாழுது 
பதர்தல் ைரப்பபாகி்றது; பதர்தல் பநரத்மதசயாடடி அறிவிப்பு 
ைந்திருககி்றது” என்ற இனசனாரு ்கருத்மதயும் ச்சானனார்்கள். 
ஐபயா! சராம்ப அபத்தைான விஷயம். ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அண்ைன ச்சானனதுபபாை, ‘ைாைணி பா்ட 
பைண்்டாம்; பாராட்ட பைண்்டாம்; கும்ற்கம்ளக ்கண்டுபிடியுங்கள்; 
குற்்றம் ச்சால்லுங்கள்; அமதச ்சரியா்கச ச்சால்லுங்கள். 
குற்்றமிருந்தால் அமதச ்சரியா்கச ச்சால்லுங்கள். இமத ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் ஒத்துகச்காள்ைார் எனறு நான 
நம்புகிப்றன. 

ஏசனன்றால், இந்த நி்கழ்வு எப்படி ஏற்பட்டது என்றால்  
ைத்திய அரசிலிருந்து, ஓர்அறிவிப்மபக ச்காடுககி்றார்்கள். “75 புதிய 
ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ள 60:40 ratio என்ற விகிதத்தில் இந்தியா 
முழுைதும் நாங்கள் ைழங்க இருககினப்றாம். இந்த ைாயப்மப 
அமனத்து ைாநிை அரசு்களும் பயனபடுத்திகச்காள்்ள பைண்டும்” 
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என ஓர் அறிவிப்மபக ச்காடுககி்றார்்கள். அதாைது 60% நிதிமய 
ைத்திய அரசு ச்காடுககி்றார்்கள்; 40% நிதிமய ைாநிை அரசு ச்காடுக்க 
பைண்டும். அதில் நிம்றய விதிமும்ற்கம்ளச ச்சால்கி்றார்்கள். 
“குறிப்பிட்ட ைாைட்ட தமைமை ைருத்துைைமன 300 படுகம்க்கள் 
ச்காண்்டதா்க இருக்க பைண்டும்; உ்டபன இ்டத்மதத் பதர்வு ச்சயய 
பைண்டும்; உ்டபன நீங்கள் bed–ஐ ச்காடுக்க பைண்டும்; உ்டபன 
நீங்கள் fund–ஐ sanction ச்சயய பைண்டும்; ready–ஆ” எனறு 
நிபந்தமன்கம்ளச ச்சால்லும்பபாது, முழு பை்கத்பதாடு இந்திய 
அ்ளவில் இயஙகிய அரசு, நம்மும்டய தமிழ்நாடு அரசு. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அந்த ைம்கயில் 6 புதிய ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளக 
ப்கடப்டாம்; 6–ஐயும் சபற்ப்றாம். 

நான சபாதுைா்கச ச்சால்கிப்றன. ஒரு ball–ல் ஒரு four 
அடிக்கைாம். அல்ைது, ஒரு ball–ல் அதி்கபட்சைா்க ஒரு sixer 
அடிக்கைாம். ஒரு ball–ல் 9 ரன்கள் எடுத்த சபருமை நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், இந்த அரசுககும் 
இருககி்றது. ஒரு ball–ல் 9 ரன்கள் எடுத்திருககிப்றாம். (குறுககீடு) 
9 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளப் சபற்றிருககிப்றாம். 6 ைருத்துைக 
்கல்லூரி்கள்; அதனு்டன ப்சர்த்து பைலும் 3 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கள்; 
சைாத்தம் 9 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளப் சபற்றிருககிப்றாம். 
(குறுககீடு) ஒபர நிமி்டம். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும் 
சு்காதாரத் தும்ற அமைச்சரா்க இருந்திருககிறீர்்கள். தயவுச்சயது 
ஆைைங்கம்ள எடுத்துப் பாருங்கள். ைருத்துைக ்கல்லூரிககு ைத்திய 
அரசு Administrative sanction ச்காடுத்தவு்டபன, ைத்திய அரசு 
நிதி ஒதுககுைதற்கு முனபா்க, நம்மும்டய ைாநிை அரசு உ்டபன 
நிதி ஒதுககுகி்றது. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் உ்டபன 
ஒவசைாரு ைருத்துைக ்கல்லூரி்களுககும் தைா 100 ப்காடி ரூபாய 
தருகி்றார். 6 ைருத்துைக ்கல்லூரிககும் 600 ப்காடி ரூபாய; அடுத்த 3 
ைருத்துைக ்கல்லூரி்களுககு 300 ப்காடி ரூபாய. அதற்குப் பினனர்தான 
ைத்திய அரசி்டமிருந்து 1 ைருத்துைக ்கல்லூரிககு 23 ப்காடி ரூபாய 
வீதம் 6 ைருத்துைக ்கல்லூரி்களுககும் நிதி ைந்தது. 60:40 ratio. ைாநிை 
அரசு 100 ப்காடி ரூபாய ஒதுககுகி்றது. ைத்திய அரசு 23 ப்காடி 
ரூபாய ஒதுககுகி்றது. உ்டபன ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
அதற்்கான ்கட்ட்டங்கள் ்கட்ட tender மைத்து முடித்துவிட்டார்்கள். 
6 ைருத்துைக ்கல்லூரி்களுககும் tender பணி முடிந்திருககி்றது. இது 
மி்கப் சபரிய விஷயம். ைரைாற்றுச ்சாதமன அல்ைைா! 
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நான ஒபரசயாரு ப்கள்வி ைடடும் ப்கடகிப்றன. ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, நீங்களும் மூத்த உறுப்பினர்.  
பூமி பூமஜ எப்பபாது பபாடுபைாம்? Tender பணி முடிக்காைல் 
யாராைது பூமி பூமஜ பபா்ட முடியுைா? அமனத்து ்சட்டைன்ற 
உறுப்பினர்்களும் அமையில் இருககிறீர்்கள். ்க்டந்த ஆடசிக 
்காைத்தில், பதர்தல் ைருைதற்கு ஒரு ைாதத்திற்கு முனபு, ஓர் 
அறிவிப்மப சைளியிடடு, G.O. பபாடடு, tender மைக்காைல், நிதி 
ஒதுக்காைல், இ்டபை பார்க்காைல் பூமி பூமஜ பபாடடுவிட்டார்்கள். 
அது பதர்தமைசயாடடி ச்சயயப்பட்ட விஷயைா? இல்மை, 
பதர்தலுககு இனனும் 1½ ஆண்டுக்காைம் இருககின்றபபாது, 
ைத்திய அரசினும்டய அந்த ைாயப்மப ்சரியா்கப் பயனபடுத்தி, 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) தமிழ்நாடடிற்கு ஒபரசயாரு ைருத்துைக 
்கல்லூரிதான எனறு ச்சானன நிமையில், நாம் ச்சயல்பட்ட அந்த 
பை்கத்தில், அதாைது நாங்கள் பபாகும்பபாது Land–ஐ identify 
ச்சயது, G.O. உ்டன, document உ்டன பபாகிப்றாம். Technical 
Committee–ல் 1 mark கூ்ட கும்றக்க முடியாது. There is a Technical 
Committee, Evaluation Committee, Empowerment Committee. 
எல்ைா Committees–லும் நைது அரசுச ச்சயைா்ளர் அைர்்கள் 
ஆைைங்கம்ள present ச்சயயும்பபாது, அஙப்கயிருககி்ற மூத்த 
I.A.S. அதி்காரியால் ஒரு ைார்க கூ்ட கும்றக்க முடியவில்மை. 10 
என்றால் 10; 100 என்றால் 100; 1,000 என்றால் 1,000 எனறு ைார்க 
பபாடும்பபாது, ைத்திய அரப்ச தமிழ்கம் ஒரு ை்ளர்ந்த ைாநிைம், இந்த 
ை்ளர்ந்த ைாநிைத்திற்குப்பபாய இத்தமன ைருத்துைக ்கல்லூரி்க்ளா 
எனறு அைர்்கள் பயாசித்த பநரத்தில்கூ்ட, Technical Committee 
and Evaluation Committee–யி்டம் நாம் proper presentation, proper 
approach, proper document on time, well within time என இவை்ளவு 
்சரியா்க, பை்கைா்கச ச்சயல்பட்ட ்காரைத்தினால் புதிய ைருத்துைக 
்கல்லூரி்கம்ளப் சபற்ப்றாம். 

முற்ப்கல் 11–50

இனனும்கூ்ட  ச்சால்ைப்பபானால், சீன அதிபர் 
அைர்்களும், பாரதப் பிரதைர் அைர்்களும் நம்மும்டய 
தமிழ்நாடு ைாநிைத்திற்கு ைந்திருந்தபபாது, அந்த ஒபர நாளில், 
ஒருபு்றம் அைர்்களின ்சந்திப்பிற்்கான ஏற்பாடடுப் பணி்கள் 
நம்டசபற்றுகச்காண்டிருந்தபபாது, ைறுபு்றம், முழு பை்கத்தில் 
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6 ைருத்துைக ்கல்லூரி்களுககுண்்டான ப்காப்பு்கம்ளயும் 
circulation–ககு அனுப்பி, ்சரியான பநரத்தில் ைத்திய அரசி்டம் 
ச்காண்டுபபாயச ப்சர்த்த ்காரைத்தினால்தான, ைத்திய அரப்ச 
இனம்றககு இந்த அரம்சப் பாராடடி, 9 புதிய ைருத்துைக 
்கல்லூரி்கம்ளத் சதா்டங்க அனுைதி ச்காடுத்திருககி்றார்்கள் 
என்ற த்கைமை இந்த அமையில் சபருமைபயாடு நான பதிவு 
ச்சயய விரும்புகிப்றன. அமத நீங்கள் ஏற்றுகச்காண்்டாலும் ்சரி, 
ஒப்புகச்காண்்டாலும் ்சரி, விைாதைா்க எடுத்துகச்காண்்டாலும் ்சரி. 

்கம்டசியா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசும்பபாது 
இனசனாரு ைரிமயச ச்சானனார்்கள். ்க்டலூரில் புதிய ைருத்துைக 
்கல்லூரி சதா்டங்க ஆைன ச்சயயப்படுைா எனறு ப்கட்டார்்கள். 
இனம்றககு, ஜனைரி ைாதம் 8 ஆம் பததி இமதக ப்கடடிருககிறீர்்கள். 
ைாண்புமிகு சதாழில் தும்ற அமைச்சர் ைற்றும் ்க்டலூர் சதாகுதி 
்சட்டைன்ற உறுப்பினர் ஆகிபயார் ப்கடடு, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களின அறிவுமரயினபடி ்க்டலூருககும் ைருத்துைக ்கல்லூரி 
ைழங்க ஏற்ச்கனபை முடிவு ச்சயது, இ்டத்மதத் பதர்வு ச்சயது, 
அர்சாமையும் பி்றப்பிக்கப்படடுவிட்டது. ்க்டலூரில் புதிய 
ைருத்துைக ்கல்லூரி அமைப்பதற்்கான விண்ைப்பம் ைத்திய அரசி்டம் 
ைழங்கப்படடுவிட்டது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) விண்ைப்பம் 1st 
Committee ஆன Technical Committee–ல் approve ஆகிவிட்டது. 
்க்டலூர், ்கள்்ளககுறிசசி, ்காஞசிபுரம் ைற்றும் அரியலூர் ஆகிய 
நானகு ைாைட்டங்களுககும், இப்பபாது பைலும் கூடுதைா்க நானகு 
ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளப் சபறுைதற்்கான (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
இரண்்டாைது ்கட்ட முயற்சி்களில் அரசு ஈடுபடடுள்்ளது. இப்பபாது 
முதற்்கட்ட முயற்சியில் இந்த அரசு சைற்றி சபற்றிருககி்றது. இனனும் 
ஒபர ஒரு committee ஆன Empowerment Committee–லும் நாம் 
represent ச்சயதுவிடப்டாசைன்றால், ்க்டலூர் ைாைட்டத்திற்கும் 
புதிய ைருத்துைக ்கல்லூரிமய அரசு ைழஙகும். ஆ்க, இதுதான 
procedure–ஏ தவிர, பதர்தலுக்கா்க ச்சயத நி்கழ்வு எதுவும் இல்மை. 

ைக்களுக்கா்க அம்ைா அைர்்கள் ்கண்்ட ்கனைான, ஓராண்டுககு, 
ஒரு ைாைட்டத்திற்கு, ஒரு ைருத்துைக ்கல்லூரி பைண்டும் என்ற 
அந்தக ்கனமை, ைாயப்பு கிம்டககின்றசபாழுது, 9 ைாைட்டங்களில் 9 
ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ளயும் சபற்றுத் தந்து, இனம்றககு நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஒரு ைரைாற்றுச ்சாதமனமயப் 
பம்டத்திருககி்றார். நிதி ஒதுககீடு ச்சயய ைனது ைரபைண்டும். ரூ.3,600 
ப்காடி நிதி ஒதுககீடு ச்சயைது எனபது எவை்ளவு சபரிய விஷயம். 
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ஒபர ஆண்டில் ரூ.3,600 ப்காடி நிதிமய ஒதுககி, 9 புதிய ைருத்துைக 
்கல்லூரி்கம்ளப் சபற்்றது ஒரு ை்கத்தான ைரைாற்றுச ்சாதமன; நாடடு 
ைக்களுககு மி்கப் சபரிய ஒரு ைரப்பிர்சாதம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
எல்ைாத் தரப்பு ைக்களுககும் இனிபைல் case referral–ஏ இருக்காது. 
ஒரு ைாைட்டத்திலிருந்து இனசனாரு ைாைட்டத்திற்கு ஒரு case–ஐ 
refer ச்சயகி்ற விஷயபை இருக்காது. ்க்டலூர் ைாைட்டத்திலிருந்து 
இனிபைல் பாண்டிசப்சரிககு refer ச்சயய பைண்்டாம்; இனிபைல் 
அரியலூரிலிருந்து தஞ்சாவூருகப்கா, ச்சனமனகப்கா refer ச்சயய 
பைண்்டாம்; ்கள்்ளககுறிசசியிலிருந்து விழுப்புரத்திற்கு இனிபைல் 
refer ச்சயய பைண்்டாம்; திருைள்ளூரிலிருந்து ச்சனமனககு case 
refer ச்சயய பைண்்டாம். இது எவை்ளவு சபரிய விஷயம். அந்தந்த 
ைாைட்டத்திபைபய, தரைான சிகிசம்ச சப்ற ரூ.365 ப்காடியில் 
ஒரு ை்கத்தான திட்டத்மத இனம்றககு ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் தும்ற 
ைழஙகியிருககி்றது. எனபை, தயவுச்சயது இதில் குற்்றம் ச்சால்ை 
பைண்்டாம் எனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
ைாயிைா்க ைாண்புமிகு மூத்த அமைச்சரா்க இருந்த அண்ைன 
அைர்்கம்ள நான அனபபாடு ப்கடடுகச்காள்கினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 15,  
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. L. இதயைர்ைன, ைாண்புமிகு 
பபாககுைரத்துத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

15—

வட்டாரப் ய்பாக்குவரத்து அலுவை்கம்

*51922—திரு. L. இதயவர்ைன்:

ைாண்புமிகு பபாககுைரத்துத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விம்டயளிப்பாரா—

திருப்பபாரூர் சதாகுதி, திருப்பபாரூர் பகுதியில் ைட்டாரப் 
பபாககுைரத்து அலுைை்கம் அமைக்க அரசு ஆைன ச்சயயுைா?

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர், கோககுவரத்துத் தும்ற 
அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 

ச்சங்கல்படடு ைட்டம், ச்சங்கல்படடு ைட்டாரப் பபாககுைரத்து 
அலுைை்கத்தினகீழ் ச்சங்கல்படடு, திருப்பபாரூர், ைதுராந்த்கம், 
திருக்கழுககுன்றம், ச்சயயூர் ஆகிய தாலு்காக்கள் உள்்ளன. ஒரு 
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புதிய பகுதி அலுைை்கம் துைஙகுைதற்கு கும்றந்தபட்சம் 2,500 
பபாககுைரத்து ைா்கனங்களும், ஒரு ைட்டாரப் பபாககுைரத்து 
அலுைை்கம் துைஙகுைதற்கு கும்றந்தபட்சம் 7,500 பபாககுைரத்து 
ைா்கனங்களும் இருப்பது அைசியைாகி்றது. பைலும், தற்பபாது 
திருப்பபாரூர் சதாகுதிககுடபட்ட திருக்கழுககுன்றம் தாலு்காவில் 
பைாட்டார் ைா்கன ஆயைா்ளர் பகுதி அலுைை்கம் இயஙகிைருகி்றது. 
திருப்பபாரூர், ச்சங்கல்படடு ைட்டாரப் பபாககுைரத்து 
அலுைை்கத்திலிருந்து 24 கி.மீ. தூரத்திலும், திருக்கழுககுன்றம் 
பைாட்டார் ைா்கன ஆயைா்ளர் அலுைை்கத்திலிருந்து 25 கி.மீ. 
தூரத்திலும் அமைந்துள்்ளது. திருப்பபாரூர் தாலு்காவில் தற்பபாது 
739 பபாககுைரத்து ைா்கனங்களும், 7,552 பபாககுைரத்து அல்ைாத 
ைா்கனங்களும் உள்்ளன. எனபை, புதிய ைட்டாரப் பபாககுைரத்து 
அலுைை்கம் அமைப்பதற்்கான ்சாத்தியககூறு்கள் இல்மை எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. L. இதயைர்ைன அைர்்கள்.

திரு. L. இதயவர்ைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, எனறும் எங்கள் இதயம் நிம்றந்த திராவி்ட முனபனற்்றக 
்கழ்கத் தமைைர், முத்தமிழ் அறிஞர் ்டாக்டர் ்கமைஞர் அைர்்கள் 
துயில் ச்காண்டிருககும் திம்ச பநாககி ைைஙகுகிப்றன. உள்்ளாடசித் 
பதர்தலில் அதி்க இ்டங்களில் சைற்றி சபற்்ற சைற்றி நாய்கன, 
ைருங்காை முதல்ைர் எங்கள் அண்ைன த்ளபதியார் அைர்்கம்ள 
ைைஙகுகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) திருப்பபாரூர் பகுதி, 
ச்சனமனமய ஒடடியுள்்ள பு்றந்கர்ப் பகுதி; ை்ளர்ந்துைரும் 
பகுதி ஆகும். திருப்பபாரூர் பகுதியில் OMR ்சாமை, ECR 
்சாமை, ப்க்ளம்பாக்கம்–ைண்்டலூர் ்சாமை ஆகிய ்சாமை்கள் 
உள்்ளன. இப்பகுதியில் I.T. நிறுைனங்களும், பை அடுககுைாடிக 
குடியிருப்பு்களும் உள்்ளன. ்க்டந்த சிை ஆண்டு்க்ளா்க ஆயிரத்திற்கும் 
பைற்பட்ட குடும்பங்கள் அப்பகுதிககுக குடிசபயர்ந்துள்்ளதால், 
ைா்கனங்களின எண்ணிகம்கயும் அதி்கரித்து ைருகின்றன. ஆ்கபை, 
இப்பகுதியில் ைசிககும் சபாது ைக்கள் ைட்டாரப் பபாககுைரத்து 
அலுைை்கம் ்சம்பந்தைான அமனத்துப் பணி்கம்ளயும், சுைார் 30 
கி.மீ. சதாமைவில் உள்்ள ச்சங்கல்படடு ைட்டாரப் பபாககுைரத்து 
அலுைை்கத்திற்குச ச்சனறு பைற்ச்காள்்ள பைண்டிய நிமை உள்்ளது. 
அல்ைது 25 கி.மீ. சதாமைவிலுள்்ள திருக்கழுககுன்றத்தில் உள்்ள 
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ைட்டாரப் பபாககுைரத்து அலுைை்கத்திற்குச ச்சல்ை பைண்டிய 
நிமை உள்்ளது. 

முற்ப்கல் 11–55

ைட்டாரப் பபாககுைரத்து அலுைை்கங்களில் web ை்சதி்கள் 
ஏற்படுத்தப்படடிருந்தாலும், சைறும் விண்ைப்பங்கம்ள ைடடுபை 
பதிபைற்்றம் ச்சயய முடிகி்றது. ைா்கன ஓடடும் தி்றமனப் பரிப்சாதித்து 
பதர்வு ச்சயதல், ஓடடுநர் உரிைம் சபறுதல், ைட்டாரப் பபாககுைரத்து 
அலுைைர்்கள் ைா்கனங்கம்ள ஆயவு ச்சயதல் உள்ளிட்ட அமனத்துப் 
பணி்களுககும் ைட்டாரப் பபாககுைரத்து அலுைை்கத்திற்குச 
ச்சல்ை பைண்டிய நிமைதான உள்்ளது. ஆ்கபை, சபாது ைக்கள் 
நைன ்கருதி, திருப்பபாரூர் பகுதியில் ைட்டாடசியர் அலுைை்கம் 
உள்்ளதுபபால், ைட்டாரப் பபாககுைரத்து அலுைை்கத்மதயும் 
அமைக்க பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கம்ளக 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பபாககுைரத்துத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் சதரிவித்திருககின்ற அந்தப் பகுதியில் மி்கக 
கும்றைான எண்ணிகம்கயிைான ைா்கனங்கப்ள இருககின்றன. 
25 கி.மீ. தூர இம்டசைளியில் ஒரு பகுதி அலுைை்கபைா அல்ைது 
ைட்டாரப் பபாககுைரத்து ஆயைா்ளர் அலுைை்கபைா இருக்க 
பைண்டுசைன்ற அடிப்பம்டயிபை, அந்தப் பகுதி அலுைை்கங்கள் 
சதா்டங்கப்படடிருககின்றன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்காரிகம்க மைத்திருககின்ற பகுதி, ை்ளர்ந்து ைருகின்ற பகுதியா்க 
இருககின்ற ்காரைத்தால், பதமை ஏற்படுைாயின, அமத இந்த அரசு 
பரிசீலிககும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. L. இதயைர்ைன அைர்்கள்.

திரு. L. இதயவர்ைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, திருப்பபாரூர் ்சட்டைன்றத் சதாகுதிககுடபட்ட 
மதயூர் ஊராடசி அருப்க ைாந்கரப் பபாககுைரத்துப் பணிைமன 
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அமைப்பதற்்கா்க ஏற்ச்கனபை இ்டங்கள் ஆயவு ச்சயயப்படடு, இ்டம் 
பதர்வு ச்சயயப்படடுவிட்டது. சபாது ைக்களின நைனுக்கா்கவும், 
பபாககுைரத்து சநரி்சமைக கும்றக்கவும், மதயூர் பகுதியில் புதிய 
பபாககுைரத்துப் பணிைமனமய உ்டனடியா்க அமைத்துத் தர 
பைண்டுசைனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
ைாயிைா்க அரசிமனக ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

அதுைடடுைல்ைாைல், சதாகுதி ைக்களின நைன ்கருதி, 
சநம்பைலியில் இயஙகிைரும் அரசு ்கல்லூரிககு, திருப்பபாரூர் 
பகுதியிலிருந்து ப்காை்ளம் ைழியா்க அரசு ைாந்கர மினி பபருந்திமன 
இயக்க பைண்டுசைனறு அரம்ச ைலியுறுத்திக ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 
அபதபபால், சதாகுதி ைக்களின நைன ்கருதி, திருப்பபாரூரிலிருந்து, 
திருவி்டந்மத, ைாைல்ைபுரம், திருக்கழுககுன்றம் ஆகிய ப்காயில் 
பகுதி்கம்ள இமைககும் ைம்கயில், சுற்றுைட்ட அரசு ைாந்கரப் 
பபருந்து இயககி்ட பைண்டுசைனறு அரம்ச ைலியுறுத்திக 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. திருப்பபாரூர் ப்காயில் ந்கரத்தில்  
இயஙகிைரும் அரசு ைாந்கரப் பபருந்து நிமையம் சிறிய அ்ளவில் 
உள்்ளதால், அந்தப் பபருந்து நிமையத்மத விரிவுபடுத்தித் 
தருைாறு சதாகுதி ைக்களின ்சார்பில் இந்த அரம்ச ைலியுறுத்திக 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

திருப்பபாரூர் சதாகுதி, ைாைல்ைபுரத்தில் ைரைாற்றுச 
சி்றப்புமிக்க சிற்பங்கள் அதி்கம் உள்்ளன. அப்பகுதி,  
சுற்றுைாத்தைைா்க உள்்ளது. அஙகு சைளிநாடடினர் அதி்கம் 
ைருகின்ற ்காரைத்தால், அஙப்க ைரைாற்றுச சி்றப்பு ைாயந்த  
நவீன பபருந்து நிமையம் ஒனம்ற அமைத்துத் தர பைண்டுசைனறு 
இந்த அரம்ச ைலியுறுத்திக ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. ப்காயில் ந்கரைான 
திருப்பபாரூர் முரு்கன ப்காயிலிலிருந்து, குன்றத்தூர் முரு்கன 
ப்காயில் ைமர அரசு ைாந்கரப் பபருந்து இயஙகி ைந்தது. அந்தப் 
பபருந்து தற்பபாது இயக்கப்ப்டாைல் நிறுத்தப்படடுவிட்டது. அமத 
உ்டனடியா்க மீண்டும் இயக்க இந்த அரசு முனைர பைண்டுசைனறு 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

ஏற்ச்கனபை 5–7–2019 அனறு நம்டசபற்்ற ்சட்டைன்றக 
கூட்டத்தில் அம்டயாறிலிருந்து, ப்க்ளம்பாக்கம், ச்சங்கனைால், 
மதயூர், ்காயார், சைண்பபடு, அம்ைாபபடம்ட ைருத்துைைமன 
ைழியா்க சநல்லிககுப்பம் ைமர புதிய ைழித்த்டத்தில் ைாந்கரப் 
பபருந்து இயககி்ட பைண்டுசைனறு இந்த அரம்ச ைலியுறுத்திக 
ப்கடடுள்ப்ளன. இதுைமர இந்த அரசு எந்தசைாரு ந்டைடிகம்கயும் 
எடுக்கவில்மை. எனபை, அதனமீது அரசு ந்டைடிகம்க எடுத்து, 
சபாது ைக்கள் பயனபாடடிற்்கா்க அந்தப் பபருந்மத இயக்க 
பைண்டுசைனறு அனபபாடு ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பபாககுைரத்துத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
மூைக ப்கள்விககு ்சம்பந்தமில்ைாத நிம்றய ப்கள்வி்கம்ளக 
ப்கடடிருககி்றார்்கள். பபருந்து நிமையங்கள் அமைக்கப்படுைது 
எனபது உள்்ளாடசித் தும்றயினகீழ் ைரககூடியது. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் எந்சதந்த ைழித்த்டத்தில் பபருந்து்கள் 
இயக்க பைண்டும் எனபது குறித்து எழுத்துபூர்ைைா்க விைரத்மதக 
ச்காடுத்தாபரயானால், அதி்காரி்கம்ள அனுப்பி ஆயவு ச்சயது, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிடும் பகுதி்களில் நிச்சயைா்க 
ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு பபருந்து்கம்ள இயககுைதற்கு 
ந்டைடிகம்க எடுககும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: வினாக்கள்–விம்ட்கள் பநரம் 
முடிவுற்்றது. 

[குறிப்பு: ஓர் உமரயின சதா்டக்கத்தில் உடுககுறி (*) 
இ்டப்சபற்றிருந்தால் அவவுமர உறுப்பினரால் 
்சரிபார்க்கப்சபற்்றது எனபமதக குறிககும்.]

2. த்கவல் க்காரல்

‘நீட’ ய்தரவிமன இரத்து நெய� உசெ நீதிமன்்றத்தில் 
்தமிழ்க அரசு வழக்கு ந்தா்டரநதிருப்்பது குறித்து

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள். 

*திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர்  
அைர்்கப்ள, அண்மையில் ‘நீட’ பதர்மை இரத்து ச்சயய  
பைண்டுசைனறு ச்சால்லி உச்ச நீதிைன்றத்தில் அரசு ைனு தாக்கல் 
ச்சயதிருப்பதா்க ச்சயதி்கள் சதா்டர்ந்து ைந்துச்காண்டிருககின்றன. 
‘நீட’ பதர்வு விண்ைப்பிப்பதற்்கான ்கம்டசி நாள் 6–1–2020. 



80 îèõ™ «è£ó™

[2020 ஜனவரி 8

இந்நிமையில், ்கம்டசி நாளுககு 2 நாட்களுககு முனபா்க இந்த 
ைழககு உச்ச நீதிைன்றத்தில் பபா்டப்படடிருப்பதா்க ச்சயதி்கள் 
ைந்திருககின்றன. எனபை, நீட பதர்மை இரத்து ச்சயய ைழககு 
பபா்டப்படடிருககி்றது. அந்த ைழககு வி்சாரமைககு ைந்திருககி்றதா? 
அதுகுறித்து இந்த அரசு எனன ந்டைடிகம்கமய எடுத்துக 
ச்காண்டிருககி்றது? 

இபத ்சட்டைன்றத்தில் ஏற்ச்கனபை 2 ைப்சாதாக்கம்ள நாம் 
நிம்றபைற்றி இருககிப்றாம். அதுவும், ஏ்கைனதா்க நிம்றபைற்றி, 
ைத்திய அரசுககு அனுப்பி மைத்திருககிப்றாம். அது திரும்பி ைந்து 
விட்டதா? அல்ைது நிரா்கரிக்கப்படடு விட்டதா? ஆ்க, அதுகுறித்து 
விைாதம் இந்த அமையிபை பை ைணிபநரம் ந்டந்திருககி்றது. இரண்டு 
அமைச்சர்்கள்; அதாைது ைாண்புமிகு ்சட்டத் தும்ற அமைச்சரும் 
அதற்கு பதில் ச்சால்லியிருககி்றார்்கள். ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்ைாழ்வுத் தும்ற அமைச்சரும் அதற்கு வி்ளக்கம் தந்திருககி்றார்்கள். 
இம்டயிம்டபய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும் அதற்கு சிை 
வி்ளக்கங்கம்ளத் தந்திருககி்றார்்கள். ஆ்க, நிரா்கரிக்கப்பட்ட அந்தப் 
பிரசசிமனமயப் சபாறுத்தைமரயில், ைத்திய அரசி்டம் வி்ளக்கம் 
ப்கட்கப்படுசைனறு ச்சால்ைப்பட்டது. அமதக ப்கடடீர்்க்ளா? 

நண்ப்கல் 12–00

அதுைடடுைல்ை, நிரா்கரிக்கப்படடிருக்கககூடிய சூழ்நிமையிபை, 
அந்த ைப்சாதாமை மீண்டும் இந்த அமையிபை நிம்றபைற்்ற 
பைண்டுசைனறு நான எதிர்க்கடசித் தமைைர் எனகி்ற மும்றயிபை 
ப்காரிகம்க மைத்பதன. ைத்திய அரசி்டம் வி்ளக்கம் ைந்ததற்குப் 
பி்றகு, உ்டனடியா்க அரசு ைழககு சதாடுககுசைனறு ைாண்புமிகு 
்சட்டத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் அழுத்தந்திருத்தைா்கவும், 
ஆணித்தரைா்கவும், ச்காஞ்சம் ஆபை்சைா்கவும்கூ்ட இஙப்க அைர் 
பதிவு ச்சயதிருககி்றார். ‘NEET பதர்விற்கு விைககு ப்காரககூடிய 
அந்த ைப்சாதாமை மீண்டும் நிம்றபைற்்ற, பதமைப்பட்டால் 
்சட்டைன்ற சி்றப்பு கூட்டத்மதபய கூடடுபைாம்’ எனறு ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் இபத அமையிபை பதிவு ச்சயதிருககி்றார்்கள். 
ஆ்க, ்காைம்தான பபாயகச்காண்டிருககி்றபத தவிர, NEET பதர்வு 
இரத்து குறித்து ைத்திய அரசி்டமிருந்து எந்த த்கைலும் இதுைமரயில் 
ைரவில்மை. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ச்சானனதுபபாை, 
்சட்டைன்ற சி்றப்புக கூட்டமும் இதுைமரயில் ந்டத்தப்ப்டவில்மை. 
உச்ச நீதிைன்றத்தில் இப்பபாது பபா்டப்படடிருக்கககூடிய  
இந்தப் புதிய ைழக்கால் எனன ந்டக்கப்பபாகி்றது? NEET 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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பதர்வுககு விண்ைப்பிக்கககூடிய ்கம்டசி பததியும்  
முடிந்துவிட்டது. இனனும் உங்கள் ைழககு வி்சாரமைககு 
எடுத்துகச்காள்்ளப்ப்டவில்மைசயன்ற நிமையில்தான இருந்து 
ச்காண்டிருககி்றது. ஆ்கபை, இது ்சமூ்க நீதிககும், கிராைப்பு்றங்களில் 
இருக்கககூடிய ைாைைர்்களுககும் ச்சயயககூடிய மி்கப் சபரிய 
ைாசபரும் துபரா்கம் எனபமத நான இஙப்க ்கடுமையா்கப் பதிவு 
ச்சயய விரும்புகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனபை, இதுகுறித்து 
அரசு எனன வி்ளக்கம் தரப் பபாகி்றது எனபமதத் தங்கள் மூைைா்க 
நான அறிந்துச்காள்்ள விரும்புகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
இந்த NEET பிரசசிமன விை்காரம் குறித்து இப்பபாது இந்த அமையில் 
சிை ்கருத்து்கம்ளச ச்சால்லியிருககி்றார். அதில் முதலில் நீங்கள் 
ச்சானனது 6 ஆம் பததி அந்த NEET பதர்வுககு விண்ைப்பிப்பதற்்கான 
்கம்டசி பததி என்ற நிமையில், 4 ஆம் பததி நீங்கள் ஒரு ைழககு 
சதாடுத்திருககிறீர்்கள் எனறு ச்சானனீர்்கள். அது பததி 4. ஆனால், 
NEET பதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கககூடிய அந்த 6 ஆம் பததிககும் 
இதற்கும் சதா்டர்பில்மை. எனன ்காரைத்தினால் இந்த ைழககு 
ைந்தது எனபமத நான உங்களுககுத் சதளிைா்க எடுத்துமரககிப்றன. 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களின அறிகம்கயிலும் 
அமதத்தான குறிப்பிடடிருந்தீர்்கள். 

இரண்்டாைது, ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு, நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின தமைமையிைான 
அம்ைாவின அரசு, அந்த NEET நுமழவுத் பதர்வு ச்காள்ம்கயிபை, 
NEET பதர்வு எதிர்ப்புக ச்காள்ம்கயிபை இனறுைமர உறுதிபயாடு 
இருககி்றது எனபதிபை எந்தவிதைான ைாற்றுக ்கருத்தும் இல்மை. 

பைலும், அைர் ்கம்டசியிபை பபசுகி்றபபாது, இது ்சமூ்க நீதிககும், 
தமிழர்்களுககும் மி்கப் சபரிய துபரா்கம் என்ற ைார்த்மதமய 
அழுத்தைா்கச ச்சால்லியிருககி்றார். அப்படிசயன்றால், துபரா்கம் 
என்ற ைார்த்மதமய அைர் ச்சானனாசரன்றால், துபரா்கத்திற்்கான 
அந்த விமதமய 27–12–2010–ல் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அந்த 
விமதமய விமதத்தது ்காஙகிரஸ ஆடசியில். திராவி்ட முனபனற்்றக 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]



82 îèõ™ «è£ó™

[2020 ஜனவரி 8

்கழ்கம் ம்கப்கார்த்திருந்த, அைர்்கள் alliance–ல் இருந்தசபாழுதுதான 
அந்த விமத விமதக்கப்பட்டது. அப்படிசயன்றால், அந்த விமதபய 
இல்ைாைல் இருந்திருந்தால் இந்தப் பிரசசிமனபய ைந்திருக்காது. 
ஆ்கபை, அைர்்கள் விமதமய விமதத்ததனாபை, பல்பைறு நிமை்களில், 
பல்பைறு ்காைக்கட்டங்களில், இப்பபாது அது High Court–ல் 
ைழக்காகி, உச்ச நீதிைன்றத்தில் ைழக்காகி, பி்றகு இந்த ்சட்டைன்றத்தில் 
ைப்சாதாைாகி ைத்திய அரசுககு அனுப்பப்பட்டது. இப்படி பல்பைறு 
பிரசசிமன்களில் நாசைல்ைாம் இப்படி பப்சககூடிய, விைாதத்திற்கு 
எடுத்துகச்காள்்ளககூடிய நிமை இனம்றககு இருககி்றது. (குறுககீடு) 
ஆ்கபை, நீங்கள் அங்கம் ைகித்த ்காஙகிரஸ ஆடசியில்தான NEET 
நுமழவுத் பதர்வு என்ற விமத விமதக்கப்பட்டது. (குறுககீடு) இல்மை, 
நீங்கள் பபசும்பபாது துபரா்கம் எனறு ச்சானனதால் நான அைசியம் 
இமத அழுத்தத்பதாடு பதிய மைக்க விரும்புகிப்றன. துபரா்கம் எனறு 
ச்சானனால், உங்கள் துமைபயாடுதான துபரா்கத்திற்்கான விமத 
விமதக்கப்பட்டது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 27–12–2010 அனறு as 
a notification என்ற மும்றயிபை சைளியி்டப்படடிருககி்றது. ைத்தியில் 
்காஙகிரஸ ஆடசி; அனம்றககு ்காஙகிரப்சாடு ம்கப்கார்த்திருந்தது 
திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கத்தின ஆடசி. விமதமய விமதக்கபை 
பைண்்டாசைனறு அழுத்தைா்கச ச்சானனது ைாண்புமிகு புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்கள். (குறுககீடு) இபதா முடித்து விடுகிப்றன. 
நான முடித்து விடுகிப்றன. . . 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கம் சதாடுத்த ைழககில்தான 
NEET பதர்மை 18–7–2013–ல் உச்ச நீதிைன்றம் தனது தீர்ப்பில் 
இரத்து ச்சயதிருககி்றது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆ்கபை, நாங்கள் 
அதற்கு உ்டனப்டவில்மை. ஆ்க, நாங்கள் ச்சயதது துபரா்கம் அல்ை. 
இப்பபாது ந்டந்து ச்காண்டிருப்பதுதான துபரா்கம். அமதத்தான 
நான ைலியுறுத்துகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

பிற்ப்கல் 12–05

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

[்டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்]
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ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, உச்ச நீதிைன்றத்தில் நீங்கள் சதா்டர்ந்த 
ைழககில் 18–7–2013–ல் தீர்ப்பு ைந்தது எனறு ச்சானனீர்்கள். அந்த 
ைழககிற்்கான ்காரைம் எனன? 18–7–2013–ல் உச்ச நீதிைன்றத் தமைமை 
நீதிபதி அைர்்கள் நீட பதர்வு இல்மை எனறு தீர்ப்பு ச்காடுத்தார். 
அதற்்கான ்காரைம் எனன? ஒனறு. நீங்கள் சதா்டர்ந்த ைழககில் 
நீங்கள் தீர்ப்பு ைாஙகினீர்்கள் எனறு நீங்கப்ள ச்சால்கிறீர்்கள்; ஒரு 
பபசசுககு அப்படிபய மைத்துகச்காள்பைாபை, அப்படிசயன்றால், 
சீராயவு ைனு, Review Petition; அடுத்து 11–4–2016–ல்தான உச்ச 
நீதிைன்றத்தில், நீங்கள் ச்சானன அந்த 18–7–2013 உத்தரமை உச்ச 
நீதிைன்றம் திரும்பப் சபற்றுகச்காண்்டது. உச்ச நீதிைன்றம் ச்காடுத்த 
தீர்ப்மப எதிர்த்து அம்ைா அைர்்கள் ைழககுத் சதாடுத்தார்்கள்.  
அந்த ைழககில் ைரைாற்றுச சி்றப்புமிக்க தீர்ப்மபப் சபற்ப்றாம். 
சபற்்ற தீர்ப்பு, தமிழ்நாடு முழுைதும் இனிபைல் நீட பதர்வு இல்மை 
எனறு உச்ச நீதிைன்ற அைர்வு நிரூபித்துவிட்டது. அதற்குப்பி்றகு 
Review Petition நீங்கள் பபாடடீர்்க்ளா? அதனால்தான, 
ச்சன்ற கூட்டத் சதா்டரில் ச்சானபனன, Review Petition ஏன 
பபா்டபைண்டுசைனறு. Review Petition, சீராயவு ைனு பபா்டாதீர்்கள், 
பபா்டாதீர்்கள், பபா்டாதீர்்கள் எனறு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் 
எவை்ளபைா அழுத்தைா்கச ச்சானனார்்கள். அப்பபாது, ைத்தியில் 
்காஙகிரஸ ஆடசி இருந்தது. சீராயவு ைனு பபாட்டார்்கள். அந்தச 
சீராயவு ைனுவில்தான நீங்கள் குறிப்பிடடீர்்கப்ள, 18–7–2013 அனறு 
உச்ச நீதிைன்றம் அளித்த உத்தரமை திரும்பப் சபற்று, withdraw 
the order and order for re–examination எனறு புதிதா்க அைர்்கள் 
தீர்ப்பு ச்காடுககி்றார்்கள். அப்பபாது, நாம் சபற்்ற உத்தரவு set aside 
ஆகிவிட்டது. அந்த மூை ைழககு இனறும் நிலுமையில் இருககி்றது. 
அதனால்தான நான ச்சானபனன. அந்த மூை ைழககு இனறும் 
நிலுமையில் இருககி்றது. நீங்கள் ச்சானனதுபபானறு, நிலுமையில் 
இருந்த அந்த மூை ைழகம்க ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசு, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்களும்டய அரசு, 
சதா்டர்ந்து பல்பைறு நிமை்களில், சதா்டர்ந்து ்கண்ணுங்கருத்துைா்க, 
்கைனத்பதாடு, அந்தக ச்காள்ம்கயில் உறுதியா்க இருந்து, follow 
up ச்சயதுச்காண்டிருககி்றது. Effective monitoring, continuous 
follow up monitoring இருககி்றது. இரண்டு ைப்சாதாக்கம்ள நாம் 
இந்த அமையில் நிம்றபைற்றி ைத்திய அரசுககு அனுப்பியதற்்கான 
வி்ளக்கங்கம்ள, நாம் ஒவசைாரு ைாதமும் ப்கடடுகச்காண்டு, 
அந்த வி்ளக்கம் இதுைமர சப்றப்ப்டவில்மை என்றாலும்கூ்ட, 
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்சட்டப் பபாராட்டத்தில் எந்தத் சதாயவும் ைந்துவி்டக கூ்டாது 
எனபதற்்கா்க, நிலுமையில் இருககின்ற மூை ைழககு வி்சாரமைககு 
ைரும்பபாது ைாதா்டைாம். நம்மும்டய Transfer Petition, High 
Court–லிருந்து Supreme Court–ககு ைாறுகின்ற அந்த மூை ைழககு 
எண் 110, 111, Transfer Petition உம்டய Numbers. ்க்டந்த 2019  
டி்சம்பர் ைாதம் 12 ஆம் பததி, உச்ச நீதிைன்றத்தில் அந்த ைழககு 
hearing–ககு ைந்தபபாது, நைது அரசின ்சார்பில் நியமிக்கப்பட்ட 
மூத்த ைழககுமரஞர் திரு. ராப்கஷ் திபைதி அைர்்கள் ஆஜரானார்்கள். 
உச்ச நீதிைன்றத்தில் ைழககு வி்சாரமைககு ைந்தபபாது, நீதிபதி்கள் 
எனன ச்சானனார்்கள் என்றால், பிரிவு 10D–ஐ சபாறுத்தைமரயில், 
“you have a freedom to challenge the Section 10D” என்றார்்கள். 
ஏசனன்றால், ஏற்ச்கனபை regulation ஆ்க இருந்தது. Regulation 
இப்பபாது Act ஆ்க ைாறிவிட்டது. So, நீதிைன்றத்தில் Regulation–ஐ 
எதிர்த்து நம்மும்டய Petition Pending–ல் இருககி்றது. இப்பபாது, 
Regulation, Act ஆ்க ைாறிவிட்டதால், “withdraw the petition and 
you have a freedom to challenge the Section 10D of Indian Medical 
Council” எனறு அைர்்கள் ச்சானனார்்கள். இந்திய ைருத்துைக 
குழுைச ்சட்டத்தினும்டய Section 10D–ல்தான திருத்தம் ச்சயது 
நீட பதர்மைக ச்காண்டுைந்தார்்கள். எனபை, அமத Challenge 
ச்சயைதற்குண்்டான சுதந்திரம் தமிழ்க அரசுககு இருககி்றது 
எனறு உச்ச நீதிைன்றம் ச்சானனவு்டபன, இதுகுறித்து விைாதிக்க 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய தமைமையில் 
கூட்டம் ந்டத்தப்பட்டது. அந்தக கூட்டத்தின முடிவினபடி, மூத்த 
ைழக்கறிஞர்்களி்டசைல்ைாம் ்கருத்து்கள் ப்கட்கப்பட்டன. உ்டபன 
ஒரு ்சட்டப் பாது்காப்பு சப்ற பைண்டுசைனபதற்்கா்க, மூை ைழககு 
நிலுமையில் இருந்தாலும், புதிய ைழக்கா்க உச்ச நீதிைன்றத்தில் 
நாங்கள் சதாடுத்திருககிப்றாம். இது ஒரு நல்ை விஷயம். 

நாம் எல்பைாரும் ஒபர ச்காள்ம்கயில்தான இருககிப்றாம்.  
இது ஒரு நல்ை விஷயம். ஆம்கயால், இந்த விஷயத்மத 
எதிர்க்கடசியிலுள்்ள நீங்களும் பாராட்ட பைண்டும்;  
ஏற்றுகச்காள்்ள பைண்டும். தமிழ்க அரசு சதா்டர்ந்த இந்த  
ைழககில் யார் பைண்டுைானாலும் இனிபைல் இமைந்து  
ச்காள்்ளைாம். இதில் நாம் எல்பைாரும் ப்சர்ந்து பபாரா்ட பைண்டும். 
ஆ்கபை, உச்ச நீதிைன்றத்தில் இந்திய ைருத்துைக குழுைத்தின ்சட்டப் பிரிவு  
10D-ஐ challenge ச்சயய பைண்டிய ்கட்டாயத்தில் நாம்  
இருககிப்றாம். அதனால்தான இந்த ைழகம்கத் சதாடுத்திருககிப்றாம். 

[்டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்]
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ஆம்கயால், 6 ஆம் பததிமயயும், 4 ஆம் பததிமயயும் ஒப்பிடடு ‘இது 
ஒரு நா்ட்கம்’ எனறு நீங்கள் சைளியிட்ட ஓர் அறிகம்கமய நான 
பார்த்பதன. அது ஏற்பும்டய ்கருத்து அல்ை; அந்த நிமையில்மை. 
அனறிலிருந்து இனறு ைமர அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கத்தினும்டய அரசு நீட பதர்வு எதிர்ப்பு 
ச்காள்ம்கயில் சதா்டர்ந்து உறுதியா்க இருககி்றது. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) நீங்கப்ள ப்கடடீர்்கள். அப்படிசயன்றால், இபத 
நிமையில் நீங்கள் இருந்திருந்தால் எனன ப்கடடிருப்பீர்்கள்? நீங்கள் 
ைத்திய அரசுககு இரண்டு ைப்சாதாக்கம்ள அனுப்பினீர்்கள், 
நீங்கள் பைறு எதுவுபை ச்சயயவில்மை. நீதிைன்றத்தில் ைழகம்கத் 
சதாடுக்கவில்மை என்றால் நீங்கப்ள ப்கள்வி ப்கடடிருப்பீர்்கள். 

இப்பபாது நான ஒபர ஒரு ப்கள்விமயத்தான ப்கடகிப்றன. மூை 
ைழககு நிலுமையில் இருககி்றது. ஏற்ச்கனபை Regulation இருந்தது, 
இப்பபாது Act ஆ்க ைாறிவிட்டது. Act–ஐ எதிர்த்து petition Supreme 
Court–ல் pending–ல் இருககி்றது. இப்பபாது, நாம் அந்த Act–ஐ 
எதிர்த்து prayer–ஐ ைாற்றி, பிரிவு 10D–ஐ challenge ச்சயது ைழககுப் 
பபாடடிருககிப்றாம். இந்த ைழககு பபாட்டது ்சரியா, தை்றா 
எனபமத நீங்கள் ச்சால்லுங்கள். நான அமதத் சதரிந்துச்காள்்ள 
விரும்புகிப்றன. உச்ச நீதிைன்றத்தில் பிரிவு 10D–ஐ challenge ச்சயது 
நம்மும்டய ைாநிை அரசு சதாடுத்திருககி்ற ைழககு ஏற்பும்டயதா, 
இல்மையா? அமத, நாம் ச்சயதிருக்க பைண்டுைா, பைண்்டாைா 
எனபமத நீங்கள் வி்ளக்க பைண்டும் எனறு ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

*திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர்  
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் வி்ளக்கைா்க 
விைரங்கம்ளச ச்சால்ைதில் ச்கடடிக்காரர். நாங்கள் 
சதரிந்துச்காள்ைதற்்கா்கத்தான ப்கடகிப்றாம், முனனாள் 
முதைமைச்சர் அம்மையார் அைர்்கள் இருந்த ைமரயில் நீட பதர்வு 
தமிழ்நாடடில் தமை ்காட்டவில்மை. அந்த அம்ைா மி்கவும் stubborn 
ஆ்க இருந்தார். நான சும்ைா ச்சால்ைைாடப்டன; பாராடடுகிப்றன. 
அதில் ஒனறு முடிந்துபபாயவிட்டது. அந்த அம்ைா ைம்றந்த  
பி்றகுதான, இந்த நீட பதர்வு தமிழ்நாடடில் தமை்காடடியது. 
அதற்கு எனன ்காரைம்? நீங்கள்தான ்காரைம். இரண்்டாைது,  
இப்பபாது, நீட பதர்வு ைந்துவிட்டது. அது தற்பபாது நம்டமும்றயில் 

[்டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்]
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ைந்துவிட்டது. இப்பபாது ஒரு ைழககு பபாடடிருககிறீர்்கள். இந்த 
ைழககில் எனன நீங்கள் ்சாதிக்கப் பபாகிறீர்்கள்? இப்பபாது 
பபாடடிருககி்ற ைழககில் அரசு எனன ்சாதிக்கப் பபாகி்றது? 
எனனும்டய ப்கள்வி்களுககுப் சபரிதா்க இல்ைாைல், மி்கவும் 
சதளிைா்க, சுருக்கைா்க பதில் ச்சால்லுங்கள். (குறுககீடு்கள்) ைழககு 
பதமைதான. அந்த ைழககில் எனன ச்சயயப் பபாகிறீர்்கள்?

பிற்ப்கல் 12–10 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, நான ப்கட்டது உச்ச நீதிைன்றத்தில் மூை 
ைழககு இப்பபாது நிலுமையில் இருககி்றது. டி்சம்பர் 12 ஆம் பததி 
அது hearing–ககு ைந்தது. அதில் இந்திய ைருத்துைக குழுைத்தின 
்சட்டப் பிரிவு 10D–ஐ challenge ச்சயைதற்்கான provision இருககி்றது 
என்ற நீதிைன்றத்தின உத்தரமை நான மைத்திருககிப்றன. Judgement 
நான மைத்திருககிப்றன. அதில் ‘you have a provision to challenge 
section 10D of Indian Medical Council at appropriate timings in 
accordance with law’ எனறு judgement ச்காடுத்திருககி்றார்்கள். 
தமிழ்க அரசின ்சார்பில் திரும்பவும் உச்ச நீதிைன்றத்தில் புது ைழககு 
சதாடுத்திருககிப்றாம். அரசு ைழககு சதாடுத்தது ்சரியா, இல்மையா 
எனறு நான உங்களி்டம் ஒரு ப்கள்வி ப்கடப்டன. அதற்கு உங்களி்டம் 
பதில் இல்மை. 

ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
்கம்டசியா்க எனன ப்கடடீர்்கள் எனபது எனககு ஒனறும்  
புரியவில்மை. ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் 
இருந்தைமரககும் நீட பதர்வு இல்மை என்ற ைாதிரி நிமை தற்பபாது 
இல்மை. ஏசனன்றால் நான ச்சானனதுபபாை சதாடடிமையும் ஆடடி, 
பிள்ம்ளமயயும் கிள்ளிவிட்டது நீங்கள். நடுவில் ைந்து, சதாடடிமை 
ஆடடி விடடு, நான சதாடடிமை ஆடடுகிப்றன எனறு ச்சால்ைது 
ஏற்பும்டயதா? நீங்கள் புரடசித் தமைவி அம்ைாமைச ச்சால்கிறீர்்கள். 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் இபத ்சட்டைன்றத்திலும், 
சைளியிலும் திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கத்பதாடு நீட பதர்வு குறித்த 
ைாதம் ைந்தபபாது ஒபரசயாரு ்கருத்மதச ச்சானனார்்கள். ‘திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கம், இந்த நீட ச்காள்ம்கயில் தும்மப விடடு 
ைாமைப் பிடிககிறீர்்கள்’ எனறு ச்சானனார்்கள். இது கிராைத்துப் 

[திரு. துமரமுரு்கன]



87îèõ™ «è£ó™

2020 ஜனவரி 8]

பழசைாழி. தும்மப எப்சபாழுது விடப்டாம். நீங்கள் 2010 ஆம்  
ஆண்டு ஆடசியில், அதி்காரத்தில், ச்காள்ம்கயில், 
ப்காடம்டகச்காத்த்ளத்தில், alliance–ல் இருந்தசபாழுது தும்மப 
விடப்டாம். ைாமை எப்சபாழுது பிடிககிப்றாம், திரும்பவும்  
திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கம் ஆடசிககு ைந்ததற்குப் பினனர்  
ைாமைப் பிடிககிப்றாம். ‘தும்மப விடடு ைாமைப் பிடிககி்றது 
ஏற்பும்டயதா்க  இருககுைா?’ எனபதுதான எனனும்டய  
்கருத்து. இந்தக ச்காள்ம்கயில்நாம் ஆக்கபூர்ைைா்க 
பபாயகச்காண்டிருககிப்றாம். மூை ைழககு நிலுமையில் இருககி்றது. 
Act–ஐ எதிர்த்து ஆக்கபூர்ைைா்க ைழககு சதா்டர்ந்திருககிப்றாம். 
(குறுககீடு) எனன Madam, ச்சால்லுங்கள் Madam. (குறுககீடு)

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு அமைச்சர், நான பதில் 
ச்சால்ைடடுைா? 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர், ச்சால்லுங்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, தும்மப விடடு ைாமைப் பிடிப்பதா்க திரும்பத் 
திரும்ப அமதபய ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
ச்சால்லிகச்காண்டிருககி்றார். ்கமைஞர் அைர்்கள் தமிழ்நாடடின 
முதைமைச்சரா்க இருந்தைமரயில், நீட நுமழவுத் பதர்வு உள்ப்ள 
நுமழயவில்மை. அமதத்தான எங்கள் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
பபசும்பபாது இஙப்க குறிப்பிடடுச ச்சானனார். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) முனனாள் முதைமைச்சர் அம்மையார் அைர்்கள் 
முதைமைச்சரா்க இருந்தசபாழுதும், தமிழ்நாடடுககுள் அந்த 
நீட பதர்வு நுமழய முடியவில்மை. நீதிைன்றத்திற்குச ச்சனறு 
தமிழ்நாடடிற்கு நீட நுமழவுத் பதர்வு ைரக கூ்டாது எனறு தம்ட 
உத்தரமைப் சபற்று மைத்திருந்தைர் அனம்றககு முதல்ைரா்க இருந்த 
தமைைர் ்கமைஞர் அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இனம்றககு 
நீங்கள் நீதிைன்றத்திற்குச ச்சன்றது தைறு எனறு ச்சால்ைவில்மை. 
அது ்காைத்தின சூழ்நிமை, அதன ச்கடு முடிந்துவிட்டது. ்கம்டசி 
நாள் முடிைதற்கு இரண்டு நாட்களுககு முனபு நீதிைன்றத்திற்குப் 
பபாயிருககிறீர்்கள். ஆனால் அதற்கு முனனர் எத்தமனபயா மும்ற 
இபத அமையில் இதுகுறித்துப் பப்சப்படடிருககி்றது. பை மும்ற 
நீங்களும் வி்ளக்கம் ச்காடுத்திருககிறீர்்கள். ைாண்புமிகு ்சட்டத் தும்ற 
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அமைச்சர் அைர்்களும் வி்ளக்கம் ச்காடுத்திருககி்றார். ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களும் ்சட்டைன்ற சி்றப்புக கூட்டத்மதக 
கூடடுகிப்றன எனறு ச்சால்லியிருககி்றார். ஏன இம்டயில் இந்த 
ந்டைடிகம்க்கள் எடுக்கப்ப்டவில்மை? உங்களும்டய பதர்தல் 
அறிகம்கயிலும் இது சைளியி்டப்படடிருககி்றது. உங்களும்டய 
சபாதுக குழுவிலும் இதுகுறித்து தீர்ைானம் பபாடடிருககிறீர்்கள். ஆ்க, 
நீங்கள் ந்டைடிகம்க எடுக்கவில்மை, இமத ைரபைற்கிறீர்்கள் எனறு 
நான ச்சால்ைவில்மை. ஆனால் இப்சபாழுது நீங்கள் தும்மப விடடு 
ைாமைப் பிடித்துகச்காண்டிருககிறீர்்கள் எனபதுதான உண்மை. 
அமதத்தான நான இஙப்க பதிவு ச்சயகிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர்  
அைர்்கப்ள, ‘தும்மப விடடு ைாமைப் பிடிப்பது’ எனறு 
ச்சால்கிறீர்்கள். யார் பிடிககிப்றாம்? குடியுரிமை திருத்தச 
்சட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்துவிடடீர்்கள். இப்சபாழுது அதற்கு 
எதிர்ப்பு சதரிவிப்பதுபபால் ்காடடிகச்காள்கிறீர்்கள். தும்மப விடடு 
ைாமைப் பிடிப்பது நீங்க்ளா? நாங்க்ளா? (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, இந்த அமையில் நான பைமும்ற பதில் 
ச்சால்லியிருககிப்றன. (குறுககீடு)  இந்த  அமையில் நான பைமும்ற 
பதிய மைத்திருககிப்றன. ஏற்ச்கனபை தமிழ்கத்தில் +2 
அடிப்பம்டயிைான பதர்வின அடிப்பம்டயில்தான எல்ைா 
ைாைைர்்களும் பதர்வு எழுதி ைருத்துைப் படிப்புககுத் 
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பதர்வு ச்சயயப்படடுக ச்காண்டிருந்தார்்கள். +2 ைதிப்சபண் 
அடிப்பம்டயிபை சதா்டர்ந்து பதர்வு ந்டக்கபைண்டும். கூடுதைா்க 
entrance examination பைண்்டாம். Entrance examination எனகி்ற 
ச்காள்ம்கபய பைண்்டாம் எனறு முதலில் அர்சாமை பி்றப்பித்தது 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள். அமத எதிர்த்து (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) Court–ல் பிரியதர்ஷிணி எனபைர் சதா்டர்ந்த 
ைழககில்தான Court–ல் ைழககு ைந்தது. இந்தைாதிரி ஒரு நம்டமும்ற 
இருந்தசபாழுது முதனமுதலில் யார் தும்மப விடடு ைாமைப் 
பிடித்தது? 2010 ஆம் ைரு்டம், டி்சம்பர் ைாதம் 27 ஆம் பததி ்காஙகிரஸ 
ஆடசியில் இருந்தசபாழுது, திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கம் கூட்டணி 
ைந்திரி்சமபயில் இ்டம்சபற்றிருந்தசபாழுது, இந்தியா முழுக்க, நாடு 
முழுக்க National Entrance Eligibility Test என்ற test–ஐ மைத்தபத 
நீங்கள்தாபன? (குறுககீடு) அமத நீங்கள்தாபன மைத்தது? அதற்கு 
வி்ளக்கம் ச்சால்லுங்கள். அது உண்்டா, இல்மையா எனறு 
ச்சால்லுங்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 2010 ஆம் ைரு்டம், டி்சம்பர் 
ைாதம் 27 ஆம் பததி நீட எனகி்ற ஒரு policy matter–ஐ ச்காண்டுைந்தது 
யார்? அந்த இ்டத்தில்தான தும்மப விடடீர்்கள். தும்மப எஙப்க 
விடடீர்்கள்? அந்த இ்டத்தில்தாபன தும்மப விடடீர்்கள்? 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: நாங்கள் கூட்டணியில் 
இருந்திருந்தாலும் நீதிைன்றத்திற்குப் பபாய அதற்குத் தம்ட உத்தரவு  
ைாஙகியிருககிப்றாைா, இல்மையா? நீங்கள் அமதபய திருப்பித் 
திருப்பிச ச்சால்கிறீர்்கப்ள! நீங்கள் இப்சபாழுது ைத்திய அரசு்டன 
கூட்டணியில்தாபன இருககிறீர்்கள்? 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

பிற்ப்கல் 12–15

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: தற்பபாது, நீங்களும், 
நானும் ைாதத்திற்்கா்க பபசினாலும், ஆைைங்கம்ள யாராைது ைாற்்ற 
முடியுைா? (குறுககீடு) தற்பபாது, நீங்களும், நானும் ைாதத்திற்கு எமத 
பைண்டுைானாலும் பபசினாலும், ஆைைங்கம்ள யாரும் ைாற்்ற 

[்டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்]



90 îèõ™ «è£ó™

[2020 ஜனவரி 8

முடியாது; பததிமய யாரும் ைாற்்ற முடியாது; ்கருத்து்கம்ள யாரும் 
ைாற்்ற முடியாது. 

ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள், நீட பதர்விற்கு ஓராண்டு விைககு 
சபற்்றபபாது regulation இருந்தது; அப்பபாது regulation இருந்தது; 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள், ஓராண்டு விைககு சபற்்றார்்கள். Now, 
the Regulation has became an Act. 2016 ஆம் ஆண்டு Regulation, 
Act ஆ்க ைாறிவிட்டது; Dental படிப்புககு 2018–ல் ைாறிவிட்டது; 
2019–ல் medical படிப்புககும் ைாறிவிட்டது. Act ஆனதற்குப் பி்றகு, 
அமத ்சட்டரீதியா்கத்தான நாம் ்சந்திக்க முடியும். அதனால்தான, 
்சட்டரீதியா்க இந்த அரசு புது ைழகம்கத் சதாடுத்திருககின்றது. 
மூை ைழககும் நிலுமையிலிருககி்றது; புது ைழகம்கயும் 
சதாடுத்திருககினப்றாம். உங்கள் ்கடசியிலும் ்சட்ட ைல்லுநர்்கள் 
இருககி்றார்்கள். அந்த ்சட்ட ைல்லுநர்்கம்ள அமழத்துக ப்களுங்கள். 
‘அரசு ச்சயதது ்சரியான ந்டைடிகம்க’ எனறு உங்கள் ்கடசிமயச 
ப்சர்ந்த ்சட்ட ைல்லுநர்்கள் உங்களுகப்க ச்சால்ைார்்கள். எனபை,  
நான மீண்டும், மீண்டும் ச்சால்கிப்றன; அவைாறு ச்சானனால், 
்காஙகிரஸ ்கடசியினும்டய ்சட்டைன்றத் தமைைர் அண்ைன 
அைர்்களுககு மீண்டும் எனமீது ைருத்தம் ைந்துவிடும். எனபை, 
ஏற்ச்கனபை பதிய மைத்த விஷயங்கம்ள நான மீண்டும் பதிய 
மைக்க பைண்்டாம் எனறிருககிப்றன. Policy matter–ஐ ்காஙகிரஸ 
ஆடசியில் ச்காண்டு ைந்தார்்கள்; நீங்கள் அைர்்கள்கூ்ட துமையா்க 
இருந்துவிடடீர்்கள். அமதத்தான ச்சால்கிப்றன. நீங்கள் பிள்ம்ளமயக 
கிள்ளிவிடடு, பி்றகு சதாடடிமை ஆடடுைது பபானறு ஆடடுகிறீர்்கள். 

இந்த நீட நுமழவுத் பதர்வு விை்காரம் ஒவசைாரு ்காை 
்கட்டத்திலும், உயர் நீதிைன்றம் ச்சனறு, உச்ச நீதிைன்றம் ைமர 
ை்ளர்ந்து, தற்பபாது நைககு பாதிப்மப ஏற்படுத்தியிருககி்றது. 
இனம்றய நிமையில் எனன ச்சயய முடியுபைா, அமத ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய அரசு மி்கச ்சரியா்க, சதளிைா்கச 
ச்சயது ைருகி்றது; சதா்டர்ந்தும் ச்சயது ச்காண்டிருககி்றது. எள் 
முமனய்ளவுகூ்ட எந்த இ்டத்திலும் சதாயபை கிம்டயாது. 

நீங்கப்ள எனன ப்கடடிருப்பீர்்கள்; “்சார், நீங்கள் ச்சன்ற 
்சட்டைன்றக கூட்டத் சதா்டரில் 2 ைப்சாதாக்கம்ளப் பபாடடீர்்கள், 
நீங்கள் எனன முயற்சி அதன மீது எடுககிறீர்்கள்? நீங்கள் 
ைப்சாதாக்கம்ள ைடடும்தான பபாடடீர்்கள், ஒவபைாராண்டும் 
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நீட பதர்விலிருந்து விைககு ப்கட்டால் பபாதுைா?” எனறு 
ப்கடடீர்்கள். நாங்கள் எனன ச்சயகிப்றாம்; parallel ஆ்க 
ந்டைடிகம்க எடுககிப்றாம். Sir, multi dimension–ல் we are working.  
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரசு இந்த விஷயத்தில்  
பல்முமன முயற்சி்கம்ள எடுத்துகச்காண்டு ைருகி்றது. ஒருபு்றம், 
்சட்டைன்றத்தில் ைப்சாதாமை நிம்றபைற்றுகிப்றாம்; வி்ளக்கம் 
ப்கடகிப்றாம்; இனசனாருபு்றம், நீதிைன்றத்தில் ைழககு சதா்டர்ந்து 
்சட்டரீதியான பாது்காப்மப எடுத்து ைருகிப்றாம். Hearing 12 
ஆம் பததிதாபன ைருகி்றது? அந்த ைழககில் 12 ஆம் பததி hearing 
ைருகி்றது. மூத்த ைழக்கறிஞர்்கள் அஙகு இருககி்றார்்கள். Section  
10-D–ஐ challenge ச்சயகி்ற provision இருககி்றது எனறு உச்ச 
நீதிைன்றம் ச்சானனபபாது, உ்டபன நாம் ைழகம்கத் சதாடுககிப்றாம் 
எனபது எவை்ளவு சபரிய நல்ை விஷயம். இமத நீங்கள் பாராட்டாைல், 
பைறுவிதைான ைார்த்மத்கம்ளச ச்சால்ைது ஏற்பும்டயதா்க இல்மை 
எனபமத நான சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டத்திபை ஒரு சிறிய வி்ளக்கத்மதக 
ப்கடகிப்றன. ஏற்ச்கனபை இஙகு இந்த விை்காரம் குறித்து ஒரு 
தீர்ைானம் பபாடடு President–ககு அனுப்பி மைத்பதாம். President 
அமத withheld ச்சயதுவிட்டார். அதற்குப் பி்றகு, அதனமீது எனன 
ந்டைடிகம்க எடுத்தீர்்கள்? ைறுபடியும், ஒரு சி்றப்புக கூட்டத்மதக 
கூடடி, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ச்சானனதுபபானறு, 
ைறுபடியும் ஒரு தீர்ைானம் நிம்றபைற்றி, ைத்திய அரசுககு ைறுபடியும் 
அழுத்தம் ச்காடுத்தீர்்க்ளா? ச்காடுக்கவில்மை. Withheld ச்சயத 
பி்றகு, விடடுவிடடீர்்கள். தும்மப correct ஆ்க பிடிக்க பைண்டும்; 
அமத ஏன பிடிக்கவில்மை எனறு ப்கடகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ஒருபைம்ள தும்மப விடடு 
ைாமைப் பிடிப்பது என்ற பழசைாழி உங்களுககுப் பிடிக்கவில்மை 
என்றால், நான மி்க அழ்கா்கச ச்சால்கிப்றன. விமத பபாட்டைர்்கள் 
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நீங்கள்; நீட என்ற விமதமய இந்த ைண்ணிபை, இந்தியாவிபை 
விமதத்தைர்்கள் நீங்கள். நீங்கள் விமதத்ததற்குப் பி்றகு, நாங்கள் 
தண்ணீர் ஊற்்றவில்மை, நாங்கள் ை்ளர்க்கவில்மை எனறு ச்சால்ைது 
எப்படி ஏற்பும்டயதா்க இருககும்? இதற்கு நீங்கள் ்கருத்மதச 
ச்சால்லுங்கள். (குறுககீடு) எப்படிசயனறு ச்சால்லுங்கள். (குறுககீடு) 
எப்சபாழுது stay ைாங்க பைண்டும்? Notification–ஐ ச்காடுத்தபத 
நீங்கள்தாபன! (குறுககீடு) ்சரி, Stay எப்சபாழுது ைாங்க பைண்டும்? 

ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் உச்ச நீதிைன்றம் 
ச்சனறு, 18–7–2013 அனறு நீட பதர்பை இனிபைல் கிம்டயாது என்ற 
ஒரு ை்கத்தான உத்தரமை ைாஙகினார்்கள். அதற்குப் பி்றகு, பாரதப் 
பிரதைர் அைர்்களுககுத் சதா்டர்ந்து ்கடிதம் எழுதினார்்கள். இதற்கு 
பைபையாைது, நீங்கள் விடடுவிடுங்கள், நீங்கள் ஏன notification 
பபாடடீர்்கள்? MCI–ககு அந்த power–ஏ இல்மை, MCI–ககு அந்த 
அதி்காரபை இல்மை என்ற உத்தரமை ைாஙகிய பி்றகு, சீராயவு 
petition பபாட்டது யார்? MCI–தாபன பபாட்டார்்கள். அப்பபாது 
ஆடசியிபை இருந்தது யார்? ்காஙகிரஸ–தி.மு.்க. ்கடசி்கள்தாபன 
ஆடசியில் இருந்தன. சீராயவு petition–ல்தாபன அந்த உத்தரவு 
திரும்பப் சப்றப்பட்டது; ைறுபடியும் வி்சாரிக்க பைண்டும் 
எனறு ச்சால்ைப்பட்டது. (குறுககீடு) இல்மை, அமனத்துப் 
புள்ளிவிைரங்களும் எனனி்டத்தில் இருககின்றன. (குறுககீடு) 
அதாைது, அமனத்துப் புள்ளிவிைரங்களும் எனனி்டத்திபை 
இருககின்றன. நீட விஷயத்திபை நீங்கள் எவை்ளவு சபரிய  
விைாதத்மத ச்சயதாலும், அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கம், ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களும்டய அரசு சதா்டர்ந்து தனனும்டய ச்காள்ம்கயிபை, 
நிமைப்பாடடிபை உறுதியா்க இருககி்றது எனபதில் எந்தவிதைான 
ைாற்்றமும் இல்மை. 

அந்த follow–up–ல் எள் முமனய்ளவும்கூ்ட, சதாயவு இல்மை. 
Proper monitoring, effective monitoring, proper follow–up on legal 
side, அரசியல் அழுத்தம், legal side, ்சட்டைன்றத் தீர்ைானம் 
என multi dimension–ல், பல்பைறு ைழி்களில் அரசு சதா்டர்ந்து 
தனனும்டய நிமைப்பாடம்ட ச்சயது ச்காண்டிருககி்றது எனபமத 
இந்த பநரத்திபை எனனும்டய பதிைா்க நான பதிய மைக்க 
விரும்புகிப்றன. 
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3. அறிவிப்பு

‘்காகி்தமில்ைா ெட்டமன்்றம்’ எனும் நிமையிமன 
உருவாக்்க, நி்கழ்சசி நிரலில் குறிப்பி்டப்ந்பற்றுள்ை 
அமவமுன் மவக்்கப்ந்பறும் ஏடு்களில் உள்ை 
ஆண்டறிக்ம்க்கள்/்தணிக்ம்க அறிக்ம்க்கள் 

உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞெலில் 
அனுப்்பப்்படடுள்ைமம

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: பபரமைககு ஓர் அறிவிப்பு. 
“்காகிதமில்ைா ்சட்டைன்றம்” எனும் நிமையிமன உருைாக்க 
எடுக்கப்படடுள்்ள ந்டைடிகம்கயின சதா்டர்சசியா்க, இனம்றககு 
(8–1–2020) நி்கழ்சசி நிரலில் குறிப்பி்டப்சபற்றுள்்ள, அமைமுன 
மைக்கப்சபறும் ஏடு்களில் உள்்ள ஆறு ஆண்்டறிகம்க்கள்/ 
தணிகம்க அறிகம்க்களின ஐந்து ந்கல்்கள் ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர்்களின பார்மைக்கா்க ்சட்டைன்றப் பபரமை நூை்கத்தில் 
மைக்கப்சபற்றுள்்ளன. இைற்றின சைனசபாருள் ந்கல் ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர்்களுககு இனறு ்காமை 10–00 ைணிககு மினனஞ்சல்மூைம் 
அனுப்பி மைக்கப்படடுள்்ளன எனபமதப் பபரமையின 
அனுைதிபயாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

4. அரசினர் சடடமுன்வடிவு்கள (அறிமு்கம் தசயதல்)

(அ) ்தமிழ்நாடு கூடடு்றவுச ெங்கங்கள் (திருத்்தச) 
ெட்டமுன்வடிவு, 2020 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: அரசினர் ்சட்டமுனைடிவு்கள் 
(அறிமு்கம் ச்சயதல்). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கூடடு்றவுச 
்சங்கங்கள் (திருத்தச) ்சட்டமுனைடிவு, ைாண்புமிகு கூடடு்றவுத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

*ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, 
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“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கூடடு்றவுச ்சங்கங்கள் (திருத்தச) 
்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன அறிமு்கம் ச்சயய அனுைதியளிக்க 
பைண்டும்”

எனக ப்காருகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு கூடடு்றவுத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்களின தீர்ைானம் பபரமையின முடிவிற்கு 
வி்டப்படுகி்றது. (குறுககீடு்கள்) எதிர்ககி்றாரா? முனனபர 
ச்சால்ைதில்மையா? (குறுககீடு) ்சரி, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள். 

திரு. கு. பிசசாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
இந்தச ்சட்டமுனைடிமை ஆரம்ப நிமையிபைபய திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கத்தின ்சார்பா்க எதிர்ககிப்றாம். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு கூடடு்றவுத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்களின தீர்ைானம் பபரமையின முடிவிற்கு 
வி்டப்படுகி்றது. 

ஏற்பபார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

ைறுப்பபார் ‘இல்மை’ என்க.  (இல்மை)

ஏற்பபாபர அதி்கம் எனறு ்கருதுகிப்றன.

ஏற்பபாபர அதி்கம், தீர்ைானம் நிம்றபைறியது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கூடடு்றவுத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் ்கா. ராஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, இச்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன 
அறிமு்கம் ச்சயகிப்றன.

(ஆ) ்தமிழ்நாடு மீன்வைப் ்பல்்கமைக்்கழ்க (திருத்்தச) 
ெட்டமுன்வடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
மீனை்ளப் பல்்கமைக்கழ்க (திருத்தச) ்சட்டமுனைடிவு, ைாண்புமிகு 
மீன ை்ளம் ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

[திரு. ச்சல்லூர் ்கா. ராஜு]
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ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மீனை்ளப் பல்்கமைக்கழ்க 
(திருத்தச) ்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன அறிமு்கம் ச்சயய 
அனுைதியளிக்க பைண்டும்”

எனக ப்காருகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள். 

திரு. உ. ைதிவாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, இந்தச ்சட்டமுனைடிமை திராவி்ட முனபனற்்றக 
்கழ்கத்தின ்சார்பா்க ஆரம்ப நிமையிபைபய எதிர்ககிப்றாம். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் 
ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்களின தீர்ைானம் பபரமையின முடிவிற்கு வி்டப்படுகி்றது. 

ஏற்பபார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

ைறுப்பபார் ‘இல்மை’ என்க.  (இல்மை)

ஏற்பபாபர அதி்கம் எனறு ்கருதுகிப்றன.

ஏற்பபாபர அதி்கம், தீர்ைானம் நிம்றபைறியது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச 
சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, இச்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன 
அறிமு்கம் ச்சயகிப்றன.

(இ) ்தமிழ்நாடு யவைாண விமைந்பாருமைச 
ெநம்தப்்படுத்து்தல் (ஒழுஙகுமும்றப்்படுத்து்தல்) திருத்்தச 

ெட்டமுன்வடிவு, 2020

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு 
தமிழ்நாடு பை்ளாண் விம்ளசபாரும்ளச ்சந்மதப்படுத்துதல் 
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(ஒழுஙகுமும்றப்படுத்துதல்) திருத்தச ்சட்டமுனைடிவு, ைாண்புமிகு 
பை்ளாண்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

*ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்கண்ணு: தமிழ்கத்திபை சபாற்்காை 
ஆடசி ந்டத்தி, இனம்றககு ைக்களுககு நல்ைாழ்வு அளித்துைரும் 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
துமை முதல்ைர் அைர்்களுககும் எனனும்டய ைைக்கத்மதத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பை்ளாண் விம்ளசபாரும்ளச 
்சந்மதப்படுத்துதல் (ஒழுஙகுமும்றப்படுத்துதல்) திருத்தச 
்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன அறிமு்கம் ச்சயய  
அனுைதியளிக்க பைண்டும்”
எனக ப்காருகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எஸ. ஆஸடின அைர்்கள். 

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, இச்சட்டமுனைடிவிற்கு அறிமு்க நிமையிபைபய  
திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கம் தனனும்டய எதிர்ப்மபப் பதிவு 
ச்சயகி்றது. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பை்ளாண்மைத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்களின தீர்ைானம் பபரமையின முடிவிற்கு 
வி்டப்படுகி்றது. 

ஏற்பபார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)
ைறுப்பபார் ‘இல்மை’ என்க.  (இல்மை)
ஏற்பபாபர அதி்கம் எனறு ்கருதுகிப்றன.

ஏற்பபாபர அதி்கம், தீர்ைானம் நிம்றபைறியது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு பை்ளாண்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இரா. துமரக்கண்ணு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, இச்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன 
அறிமு்கம் ச்சயகிப்றன.

[பபரமைத் தமைைர்]
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5. ஆளுநர் கேருமரககு நன்றி ததரிவிககும் 
தீர்ைானத்தின்மீது விவாதம்—சதா்டர்சசி

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ஆளுநர் பபருமரககு நனறி 
சதரிவிககும் தீர்ைானத்தினமீது பைலும் விைாதம். விைாதத்மதத் 
சதா்டஙகி மைப்பைர் ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. நி. ்சதன 
பிரபா்கர் அைர்்கள். 

*திரு. நி. சதன் பிரோ்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, எங்கள் குைசதயைம், ்கழ்கத்தின ்காைல் சதயைம்; 
தனி ஒருைராய ்க்ளம் ்கண்்ட பு்றநானூற்று வீரம்; சுடடுவிரல் 
அம்சவில் ஏமழ்களின ்கண்ணீமரத் தும்டத்த ்கைங்கமர வி்ளககு; 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைரைாற்று ஏடு்கள் அமனத்தும் 
ஓயாது உச்சரித்த உயிசரழுத்து; அம்டக்கப்பட்ட ்காபைரிமய 
விடுவித்த ்காபைரித் தாய; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) முல்மைப் 
சபரியாறிமன மு்டககியைர்்களின பல்மைப் பிடுஙகிய ைாவீரம்; 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ‘ைக்க்ளால் நான, ைக்களுக்கா்கபை 
நான’ என ைாழ்ந்த ைரைாற்று அதி்சயம்; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
அமைதி, ை்ளம், ை்ளர்சசி என்ற தார்க ைந்திரத்பதாடு தமிழ்கத்மத 
பீடு நம்ட பபா்ட மைத்த நம்பிகம்க நட்சத்திரம்; இம்ைாைன்றத்தில் 
பநாககிய திம்சசயஙகும் நீக்கை்ற நிம்றந்திருககும் எங்கள் ஆனைா; 
ஆற்்றலின பி்றப்பி்டம்; உமழப்பின உருைம்; தை ைாழ்வு ைாழ்ந்து 
தன உயிமரபய தமிழ்க ைக்களுககுத் தாமர ைார்த்த தங்கத் தமைவி; 
எங்கள் அம்ைாமை ைைஙகி ைகிழ்ைதில் எல்மையில்ைா பபருவுைம்க 
அம்டகிப்றன. 

“பபாற்றுைார் பபாற்்றடடும், தூற்றுைார் தூற்்றடடும், என ்க்டன 
பணி ச்சயது கி்டப்பபத”–எனச்றண்ணி, ைாண்புமிகு புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களின ைழியில் நல்ைாடசி ந்டத்தி ைருகின்ற 
ப்சைத்து சிங்கம், தனனி்கரற்்ற தமைமைப் பண்பு, அம்சக்க முடியாத 
ைன உறுதி, உறுதியான தனனம்பிகம்க, தி்றமையான திட்டமி்டல், 
துணிச்சைான நிருைா்கம், எதிர்ப்பு்கம்ள எதிர்ச்காள்ளும் தீரம், 
ஏமழ்கம்ளக ்கண்டு இரஙகும் ைனம், ஏமனய ைாநிைங்கள் பினபற்றும் 
ஆடசித் தி்றன, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின 
அரசியல் ைாரிசு, இரும்பு பத்சத்தின ்கரும்பு ைனிதர், எங்கள் 
அண்ைன ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் அைர்்கம்ளப் பணிபைாடு 
ைைஙகுகினப்றன. சதனபாண்டி சிங்கம், ஜல்லிக்கடடு நாய்கன, 
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எளிமையின இருப்பி்டம் ைாண்புமிகு தமிழ்கத்தின துமை முதல்ைர் 
ஐயா ஓ.பி.எஸ. அைர்்கம்ளப் பணிபைாடு ைைஙகுகினப்றன.

பிற்ப்கல் 12–25
பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் இந்த ைாைன்றத்தில் 6–1–2020  

அனறு ஆற்றிய உமரககு நனறி சதரிவித்து ைாண்புமிகு துமை 
்சபாநாய்கர் அைர்்க்ளால் முனசைாழியப்பட்ட தீர்ைானத்திற்கு, 
ைழிசைாழியும் ைாயப்பிமன எனககு ைழஙகிய ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககும், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ைாண்புமிகு அரசு தமைமைக ச்கா்ற்டா அைர்்களுககும் எனது 
சநஞ்சார்ந்த நனறிமயயும், பணிைான ைைக்கத்திமனயும் 
சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ஜனைரித் திங்கள் 
6 ஆம் நாள் பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் மி்கவும் உற்்சா்கத்பதாடும், 
உைம்கபயாடும், புத்தாண்டு நல்ைாழ்த்துக்கப்ளாடும் தனது உமரமய 
இம்ைாைன்றத்தில் ஆற்றியிருககின்றார். பைதகு ஆளுநர் அைர்்களின 
உமரப் புத்த்கம் தமிழில் 56 பக்கங்கப்ளாடு 48 தமைப்பு்கள்  
ச்காண்்டதா்க உள்்ளது. தமிழ்கத்தின முனபனற்்றத்திமன 
அடிப்பம்டயா்கக ச்காண்டு  பாரதத் தாயத் திருநாடடில் தமிழ்கத்மத 
முதனமை ைாநிைைா்க ைாற்றும் ை்ளர்சசிப் பாமதயில் அமழத்துச 
ச்சல்லும் சீரிய சிந்தமனயின அடிப்பம்டயில் உருைாக்கப்பட்ட 
சபருமைமிகு உமரமய ைழிசைாழிந்து பபசுைதற்கு ைழங்கப்பட்ட 
ைாயப்பிமன எனது ைாழ்நாளில் சபருமையா்க நான ்கருதுகினப்றன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, பைதகு 
ஆளுநர் அைர்்களின உமரமயப் படித்து பைரும் பல்பைறு 
்கருத்து்கம்ள சைளிப்படுத்தி ைருகின்றனர். இம்ைாைன்றத்தில் 
பிரதிநிதி்க்ளா்க உள்்ளைர்்களும், பிரதிநிதி்கள் அல்ைாத அரசியல் 
்கடசித் தமைைர்்களும், அரசியல் பநாக்கர்்களும், சபாதுைக்களும்  
பல்பைறு ்கருத்து்கம்ளத் சதரிவித்தைண்ைம் உள்்ளனர். பைர் 
பாராடடு்கம்ளத் சதரிவித்து ைருகின்றனர். தமிழ்கத்தின 
ை்ளர்சசிமயவி்ட தங்களின ை்ளர்சசிதான முககியசைனக ்கருதும் 
சிைர் ஏைாற்்றம் அளிககி்றது எனறும், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
்சம்பிரதாய நம்டமும்ற எனறும், சைறும் ்கண்தும்டப்பு எனறும் 
தங்க்ளது ்கருத்து்கம்ளத் சதரிவித்து ைருகின்றனர்.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ்சற்று உற்று 
பநாககிப் பார்த்தால் பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள், பாராட்டப்ப்ட 
பைண்டிய இ்டத்தில் அரசின நிருைா்கத் தி்றமனப் பாராடடியும், 

[திரு. நி. ்சதன பிரபா்கர்]



 99

2020 ஜனவரி 8]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

ைத்திய அரசி்டம் பரிந்துமர மைக்க பைண்டிய இ்டத்தில் பரிந்துமர 
ச்சயதும், ைத்திய அரசி்டமிருந்து நிதிமயப் சபறுைதற்்கான 
ப்காரிகம்க்கம்ள மைக்க பைண்டிய இ்டத்தில் ப்காரிகம்க்கம்ள 
மைத்தும் தனது உமரமய நி்கழ்த்தியுள்்ளார் எனபமத நான இஙப்க 
குறிப்பி்ட விரும்புகினப்றன.

அமனைருககும் புத்தாண்டு ைற்றும் சபாங்கல் ைாழ்த்துக்கம்ளத் 
சதரிவித்த பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள், அடுத்த தமைப்பில் தமிழ்க 
அரம்சப் பாராடடியுள்்ளார். நல் ஆளுமை நா்ளான 25–12–2019 
அனறு ைத்திய அர்சால் முதனமும்றயா்க சைளியி்டப்பட்ட நல் 
ஆளுமைத் தி்றனுக்கான குறியீடடுப் படடியலில், நாடடில் உள்்ள 
18 சபரிய ைாநிைங்களில், தர ைரிம்சயில் தமிழ்நாடு முதலி்டத்மதப் 
சபற்்றதற்கும், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ‘இந்தியா டுப்ட’ பத்திரிம்க 
ைழஙகிய 2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான ‘ஒடடுசைாத்த ச்சயல்தி்றன மிக்க 
ைாநிைம்’ என தமிழ்கம் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதற்கும் பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்கள் நைது தமிழ்க முதல்ைர் ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கம்ளப் பாராடடியமைககு எனது சநஞ்சார்ந்த நனறியிமன 
நான சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன.

(ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் தமைமை)

ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கள் பதவிபயற்்ற பி்றகு, பபரமை விதி 110–னகீழ் 
அறிவிக்கப்பட்ட 453 அறிவிப்பு்களில், 114 அறிவிப்பு்கள் முழுமையா்க 
நிம்றபைற்்றப்பட்டதற்கும், மீதமுள்்ள 303 அறிவிப்பு்களுககு ஒப்புதல் 
ஆமை்கள் ைழங்கப்படடு, ச்சயல்படுத்தப்படடு ைருைதற்கும் 
பாராடடு சதரிவித்த பைதகு ஆளுநர் அைர்்களுககு உ்ளைார்ந்த 
நனறியிமன நான சதரிவித்துகச்காள்்ளக ்க்டமைப்படடுள்ப்ளன.

அடுத்ததா்க, ைக்க்ளாடசிமயப் பரைைாககுைதில் அரசுககு 
உள்்ள முமனப்பிமனப் பாராடடிய பைதகு ஆளுநர் அைர்்களுககு 
நனறியிமனத் சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன. தமிழ்கத்தில் சைற்றி்டம் 
உள்்ளது என சிை நடி்கர்்கள் கூறிைந்த நிமையில், நம்டசபற்்ற 
உள்்ளாடசித் பதர்தல்மூைம் சைற்றி்டம் இல்மை எனபது 
நிரூபிக்கப்படடுள்்ளது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

பாராளுைன்றப் சபாதுத் பதர்தல் எனபது, யார் பிரதைர் 
எனபமதத் தீர்ைானிக்க நம்டசபறும் பதர்தல் ஆகும். ்சட்டைன்றப் 
சபாதுத் பதர்தல் எனபது, தமிழ்கத்மத யார் ஆ்ள பைண்டும் 
எனறு முடிவு ச்சயய நம்டசபறுகின்ற பதர்தல் ஆகும். ஆனால், 
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உள்்ளாடசித் பதர்தல் அப்படியல்ை. அந்தந்தப் பகுதி்களில் உள்்ள 
ச்சாந்தபந்தம், ்சாதி ்சனம் பார்த்து ைாக்களிககின்ற பதர்தல். 
எனபை, ைருகின்ற 2021 ்சட்டைன்றப் சபாதுத் பதர்தல் எனபது 
யார் தமிழ்கத்தின முதல்ைர் எனபமதத் தீர்ைானிககின்ற பதர்தல். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) யார் ஆளுமைத் தி்றன மிக்க தமைைர் எனத் 
தீர்ைானிககும் பதர்தல். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 3 ஆண்டு்களில் 
ஆளுமைத் தி்றமன நிரூபித்தைர் தமிழ்க முதல்ைரா்க ைர முடியுைா, 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இல்மை, அரசியலில் 30 ஆண்டு்கள் 
ஆகியும் அதற்குத் தகுதியற்்றைர் ைர முடியுைா எனபமதத் தமிழ்க 
ைக்கள் தீர்ைானிப்பார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

நைது ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கம்ள 
ஓர் அரசியல் ்சாைககியன எனறு நான நிமனத்திருந்பதன. 
ஆனால், அைருககு ைாஸது, ஜாத்கம் எல்ைாம் சதரியும் எனறு நான 
நிமனக்கவில்மை. பநற்று அைர் பபசியபபாது, ‘நாங்கள் அடுத்து 
ைருகின்ற 2021 பதர்தலில் நாங்கள் இபத ைரிம்சயில் இருப்பபாம்’ 
எனறு ச்சானனார். ‘ஆனால், ்சபாநாய்கர் இருப்பி்டம் இந்தப் பக்கம் 
ைாறும்’ எனறு பநற்று பபசியபபாது ச்சானனார். நிச்சயைா்க அடுத்து 
நம்டசபறுகின்ற ்சட்டைன்றத் பதர்தலுககுப் பி்றகு, ைாஸதுபடி அந்தப் 
பக்கம் ஒரு பைம்ள ்சபாநாய்கர் இருப்பி்டம் இருந்தால் நன்றா்க 
இருககும் என்ற அடிப்பம்டயில்,  ்சபாநாய்கர் அஙகு உட்காரப் 
பபாைதா்க ச்சால்லியிருப்பார். அபதபநரத்தில், “அடுத்த பதர்தலுககுப் 
பி்றகு நாங்கள் இபத ைரிம்சயில் இருப்பபாம்” எனறும் ச்சானனார். 
அப்படிசயன்றால், நாம் தாபன ஆடசிககு ைரப்பபாைதா்க அர்த்தம்? 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 2021–ல் ைருகின்ற ்சட்டைன்றத் பதர்தல் 
முடிவு்கம்ள ்கணித்துககூறிய ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககு எனனும்டய சநஞ்சார்ந்த நனறிமய நான 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

பிற்ப்கல் 12–30

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள,  
ைாநிைத்தின ்சட்டம்–ஒழுஙகு சதா்டர்ந்து தி்றம்ப்ட 
நிமைநாட்டப்படுைதற்கு தைது ைாழ்த்து்கம்ளத் சதரிவித்தமைககு 
எனது சநஞ்சார்ந்த நனறிமய நான சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

பநற்று, எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்்கள் சிைர் இஙப்க  
பபசுகின்றபபாது ஆங்காஙப்க நம்டசபறும் சிை குற்்றச  
்சம்பைங்கம்ளச சுடடிக்காடடிப் பபசினார்்கள். ஒரு பதர்வு 
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நம்டசபறுகி்றது என்றால், முதல் ைாைைன 95 ்சதவிகிதம் ைதிப்சபண் 
எடுப்பான. அடுத்து ைருகின்றைன 85 ்சதவிகிதம் ைதிப்சபண் 
எடுப்பான எனறு மைத்துகச்காள்ளுங்கள். அதற்்கடுத்து ைருகின்றைன 
72 ்சதவிகிதம் ைதிப்சபண் எடுப்பான எனறு மைத்துகச்காள்ளுங்கள். 
அதற்்கா்க முதல் ைதிப்சபண் எடுத்த ைாைைமனப் பார்த்து, “நீ 
ஏன 5 ப்கள்வி்களுககு ்சரியான பதில் எழுதவில்மை?” என்ற ஒரு 
குற்்றச்சாடம்ட மைத்தால் அதற்கு எனன ச்சால்ைது? அைன 
எடுத்த 95 ்சதவிகித ைதிப்சபண்்களுககும் பாராடடு சதரிவிப்பமத 
விடடுவிடடு, “நீ ஏன அந்த 5 ப்கள்வி்களுககு விம்டயளிக்கவில்மை?” 
எனறு ப்கட்டால், இது எப்படி நியாயைாகும்? (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) அதனால் அைமன முட்டாள் எனறு குறிப்பி்ட முடியாது. 
ஆனால், உங்களும்டய ஆடசியில், நீங்கள் 35 ைதிப்சபண்்கள்கூ்ட 
எடுக்க முடியாைல் fail–ஆகி விடடு, ்சட்டம்–ஒழுஙம்கப் பற்றிப் 
பபசுைதற்கு எவவிதத் தகுதியும் கிம்டயாது எனபமத நான 
பணிபைாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
்சட்டம்–ஒழுஙகு சி்றப்பா்க இருந்த ்காரைத்தால்தான, நைது பாரதப் 
பிரதைர் அைர்்கள் சீன அதிபமர ்சந்திப்பதற்குத் தமிழ்கத்மதத் 
பதர்வு ச்சயதார்்கள் எனபமத இஙப்க நான நிமனவுபடுத்தக 
்க்டமைப்படடுள்ப்ளன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, நைது 
அரசு சபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி (GST) இழப்பீ்டா்க ைத்திய 
அரசி்டமிருந்து சுைார் 7,096 ப்காடி ரூபாய சபற்றுள்்ளது. பைலும், 
இந்த ஆண்டில் ைத்திய அரசின ைானியைா்க 17,957.31 ப்காடி ரூபாய 
இதுைமர சப்றப்படடுள்்ளது. 2017–2018 ஆம் ஆண்டு்களில் ைத்திய 
அரசு 42 ்சதவிகிதம் ைடடுபை GST இழப்பீ்டா்க ைழஙகியுள்்ளது 
எனபமதச சுடடிக்காடடி, இதனால் தமிழ்கத்திற்கு ஏற்படடுள்்ள 
இழப்பீடம்டயும் குறிப்பிடடு, ைத்திய அரசி்டமிருந்து இழப்பீடம்டப் 
சபறுைதற்கு ைலியுறுத்தப்படும் எனபமத பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் 
குறிப்பிட்டதற்கும் எனது சநஞ்சார்ந்த நனறியிமன இந்த அமையில் 
பதிவு ச்சயய நான ்க்டமைப்படடுள்ப்ளன. 

பைலும், 14–ைது நிதிக குழுவின பரிந்துமரப்படி, தமிழ்கத்திற்கு 
ைழங்கப்படும் நிதிய்ளவு கும்றந்துள்்ளமதயும், 15–ைது நிதிக குழுவின 
பரிந்துமர்கம்ளயும் ஆைபைாடு எதிர்பநாககியுள்்ளதா்கவும் 
பைதகு ஆளுநர் அைர்்களின உமரயில் குறிப்பிடடுள்்ளமைககு 
எனனும்டய சநஞ்சார்ந்த நனறிமய இஙப்க நான பதிவு ச்சயயக 
்க்டமைப்படடிருககினப்றன.
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அபதபபாை, ைாநிைங்களுககு இம்டயிைான நதிநீர்ப் பஙகீடடில் 
தமிழ்நாடடின நைமன இந்த அரசு உறுதியு்டன பாது்காத்து 
ைருகி்றது எனபமதயும் இஙப்க சுடடிக்காடடியுள்்ளார். ்கர்நா்ட்க 
அரசு பை்கதாதுவில் அமை ்கடடுைதற்்கா்க திட்ட அறிகம்க 
தயாரித்து ைத்திய அரசுககு அனுப்பப்பட்டமத நிரா்கரித்து 
அனுப்ப பைண்டுசைனறும், உச்ச நீதிைன்ற ஆமைப்படி, தமிழ்நாடு 
அரசின முனனனுைதியினறி பை்கதாதுவில் எவவித ்கடடுைானப் 
பணி்கம்ளயும் பைற்ச்காள்்ளாைல் தடுத்து நிறுத்துைமத உறுதி 
ச்சயயவும் ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்துைதா்கவும் குறிப்பிடடுள்்ளமத 
நான ைரபைற்கினப்றன. 

பைலும், சபண்மையாற்றுப் படும்கயில் உள்்ள ைார்க்கண்ப்டய 
ஆற்றின குறுகப்க நீர்த்பதக்கம் அமைக்க ்கர்நா்ட்க அரசு முயற்சி 
பைற்ச்காண்்ட பைம்ளயில், ைம்றந்த முதைமைச்சர் ைாண்புமிகு 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள், 2012 ஆம் ஆண்டில் அப்பபாமதய 
பாரதப் பிரதைருககு ்கடிதம் மூைைா்க தைது எதிர்ப்மபத் 
சதரிவித்தார் எனபமத நான இஙப்க சுடடிக்காடடுகிப்றன. 
அதனடிப்பம்டயில், 2018–ல் இனம்றய ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் 
அைர்்களின தமைமையிைான தமிழ்க அரசு, உச்ச நீதிைன்றத்மத 
நாடி ைழககு ஒனம்றத் சதா்டர்ந்துள்்ளது. உச்ச நீதிைன்றத்தின 
இம்டக்காை உத்தரவின அடிப்பம்டயில், தீர்ப்பாயம் ஒனம்ற 
அமைக்க பைண்டுசைன்ற ப்காரிகம்க தமிழ்க அரசின ்சார்பில் 
மைக்கப்படடுள்்ளது எனபமத இந்த ைாைன்றத்தில் நான பதிவு 
ச்சயகினப்றன.

அபதபபாை, முல்மைப் சபரியாறு அமைமய 152 அடியா்க 
உயர்த்த பைண்டுசைனறு உச்ச நீதிைன்றம் அனுைதி அளித்துள்்ள 
நிமையில், அமைமயப் பைப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு 7.85 ப்காடி 
ரூபாய ஒதுககியுள்்ளது ைடடுைல்ைாைல், நைது தமிழ்க முதல்ைர் 
அைர்்கள் பநரடியா்கபை திருைனந்தபுரம் ச்சனறு, ப்கர்ள 
முதைமைச்சரு்டன பபசசுைார்த்மத பைற்ச்காண்்டார் எனபமதயும் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ச்சனமனயின குடிநீர்ப் பிரசசிமன்கம்ளத் தீர்த்து 
மைககும்சபாருடடு, ்கண்்டபைறு நீர்த்பதக்கத்திலிருந்து நீமரத் 
தி்றந்து வி்ட பைண்டுசைன்ற ப்காரிகம்கமயயும் ைாண்புமிகு ஆந்திர 
முதல்ைரி்டம் மைக்கப்படடுள்்ளது எனபமதயும் பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்கள் இஙப்க குறிப்பிடடுள்்ளார்்கள்.
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ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள,  
இைஙம்கத் தமிழ் அ்கதி்களுககு இரடம்டக குடியுரிமை ைழங்க 
பைண்டுசைன ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்தி ைருகினப்றாம் 
எனறும், அமனத்து ைதத்மதச ்சார்ந்தைர்்களின நைன்களும் 
பாது்காக்கப்படுைதில் ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைர் அக்கம்றயு்டன 
ச்சயல்படடு ைருகி்றார் எனறும் குறிப்பிடடு, பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் 
பாராடடியமைககு நான நனறிமயத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

பநற்று, ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற உறுப்பினர்்கள் CAA  
பற்றி அதி்கைா்கப் பபசியதால், அது்சம்பந்தைா்க ஒனறிரண்டு 
ைார்த்மத்கம்ள ைடடும் நான இந்த அமையில் பதிவு ச்சயயக 
்க்டமைப்படடுள்ப்ளன. ைத்திய அர்சால் ச்காண்டுைரப்பட்ட 
Citizenship Amendment Act எனறு ச்சால்ைககூடிய C.A.A. 
்சட்டத்தினபடி, டி்சம்பர் 31, 2014 ைமர பாகிஸதான, ஆப்்கானிஸதான, 
பங்க்ளாபதஷ் ஆகிய நாடு்களிலிருந்து குடிபயறிய இந்து, சீககியர், 
புத்த ைதம், ்சைை ைதம், பார்சி இனத்தைர், கிறிஸதை ைக்கள் 
அமனைரும் இந்தியக குடியுரிமை சப்ற தகுதி உம்டயைர்்கள் எனறு 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. இந்தப் படடியலில் இஸைாமியர்்கம்ள 
ப்சர்க்கவில்மை எனறு எதிர்க்கடசி்கள் கூச்சலிடுகின்றார்்கள். 
ஆர்ப்பாட்டம் ச்சயகி்றார்்கள். இது தைறு எனறு ைக்கள் புரிந்து 
ச்காண்டிருககின்றார்்கள். ஆனால், ைக்கள் புரிந்து ச்காண்்டார்்கள் 
எனபமத அைர்்கள் சதரிந்துச்காண்டு, அதற்்கா்கப் பயந்துச்காண்டு 
இைஙம்கத் தமிழ் அ்கதி்கம்ளயும் இப்படடியலில் ப்சர்க்க 
பைண்டுசைனறு கூககுரல் பபாடுகி்றார்்கள். இைஙம்கயில் பபாமர 
ந்டத்த துமை நின்றைர்்கள்தான இனம்றககு அப்படிக கூச்சல் 
பபாடுகின்றைர்்கள்.

பிற்ப்கல் 12–35
C.A.A. எனன ச்சால்கி்றது, “Pakistan, Afghanistan and 

Bangladesh are Islamic Republic States where Muslims are in 
majority. Hence, they can’t be treated as persecuted minorities”. 
சிறுபானமை மைனாரிடடி்களுககுத்தான ச்சால்கி்றார்்கள். அந்த 
நாடு்களிபை முஸலிம்்கள் சபரும்பானமை ்சமூ்கத்மதச ப்சர்ந்தைர்்கள். 
அப்படியிருககும்பபாது, சபரும்பானமை முஸலிம் ்சமுதாயத்மத 
எப்படிச ப்சர்ப்பது எனபது எனககுப் புரியவில்மை. பைலும், இதில் 
எனன குறிப்பிடடிருககி்றார்்கள் என்றால், “It also ensures that 
the Government will examine the application from any other 
community”. எந்தச ்சையத்மதச ்சார்ந்தைர்்கள் பைண்டுைானாலும் 
ப்காரிகம்க மைத்தால் “any other community on case to case basis” 
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எந்த community–மயச ப்சர்ந்தைர்்கள் ப்காரிகம்க மைத்தாலும் 
அது பரிசீலிக்கப்படும் எனறு அந்த ஷரத்து்கள் கூறுகின்றன. 
இமதசயல்ைாம் விடடு விடடு, பதமையில்ைாைல் எதிர்க்கடசி்கள் 
கூச்சலிடுைதில் எனன அர்த்தம் எனபது புரியவில்மை. இதனமூைம் 
குடியுரிமை சப்றப்பபாகி்றைர்்களின எண்ணிகம்க சைாத்தம் 31,313 
பபர் ைடடும். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
எதற்ச்கடுத்தாலும், ‘தீர்ைானம் பபாடுங்கள், தீர்ைானம் பபாடுங்கள்’ 
எனறு நைது எதிர்க்கடசி்கள் கூச்சலிடுைது எப்படியிருககி்றது 
என்றால், ்கைைன, ைமனவி எனறிருந்தால் அடிக்கடி ்கருத்து 
பைறுபாடு்கள் ைரும். அது ஓரிரு நாட்களில் ்சரியாகிவிடும். ஆனால், 
எதற்ச்கடுத்தாலும் ்கைைபனா அல்ைது ைமனவிபயா, ‘நான 
விைா்கரத்து ச்சயயப் பபாகிப்றன; நான விைா்கரத்து ச்சயயப் 
பபாகிப்றன’ எனறு ச்சானனால், அது எப்படி இருககி்றபதா; அது 
பபாைத்தான எதற்ச்கடுத்தாலும். ‘தீர்ைானம் பபாடுங்கள், தீர்ைானம் 
பபாடுங்கள்’ எனறு ச்சால்ைது. ்கைைன, ைமனவிககுள் ்சண்ம்ட 
ைந்தால், ஊரில் உள்்ள முககியஸதர்்களி்டம் மும்றயிடுைார்்கள். 
அைர்்கள் ்கைைன, ைமனவிமய அமழத்து அைர்்கம்ள ்சைர்சம் 
ச்சயது நல்ைபடியா்க ைாழுங்கள் எனறு அறிவுமர ச்சால்ை 
பைண்டும். அமத விடுத்து, ்கைைன, ைமனவிககு எதிரில் 
அைர்ந்து பஞ்சாயத்து ச்சயயும் முககியஸதர்்கள். ‘நீங்கள் இருைரும் 
விைா்கரத்து ச்சயயுங்கள், அதுதான உங்கள் ைாழ்கம்கககு நல்ைது’ 
எனறு அறிவுமர கூறுைது எப்படி ஏற்பும்டயதாகும்? 

ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசு உ்றவு எனபது, ஓர் இைக்கைான 
உ்றைா்க இருக்க பைண்டும். அப்சபாழுதுதான நைது தமிழ்கத்திற்குத் 
பதமையான நிதி்கம்ளப் சபற்று, ை்ளர்சசிப் பாமதயில் ைாநிைத்மத 
எடுத்துச ச்சல்ை முடியும். இனம்றககு இருககின்ற ைாண்புமிகு 
பாரதப் பிரதைர் அைர்்கள் நைது முதல்ைர் அைர்்களு்டன 
இைக்கைான உ்றமைப் பபணிக ்காககின்ற ்காரைத்தினால், எமத 
ைத்திய அரசி்டமிருந்து சப்ற பைண்டுபைா, அதமன ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதல்ைர் அைர்்கள் ப்காரிகம்கயா்க மைத்தால், ச்சயது 
ச்காடுக்கத் தயாரா்க இருககின்ற அரசுதான, ைத்திய அரசு. எனபை, 
அமத விடடு விடடு, தீர்ைானத்தின மூைைா்க நிம்றபைற்்ற முடியும் 
எனபது ஒரு ்கற்பமனயான ைாதைாகும்.

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 2018 
ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பைாக ஆயுகதா ்சட்டம் இயற்்றப்படடு, 
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அதன தமைைர் ைற்றும் 4 உறுப்பினர்்கம்ள நியமித்ததனமூைம் 
நிருைா்கத்தில் தூயமையும், ஆளுமையில் சைளிப்பம்டத் தனமை 
ைற்றும் சபாறுப்பும்டமையும் உறுதி ச்சயயப்படடுள்்ளது. அம்ைா 
திட்டம் ைற்றும் ைட்ட இமைய ைழி ைனுக்கள் ்கண்்காணிப்பு 
அமைப்புமூைம் சபாது ைக்களின கும்ற்கள் விமரந்து தீர்க்க 
ைழிைம்க ச்சயயப்படடுள்்ளது. பைலும், ஒரு முனபனற்்றத் திட்டைா்க 
‘ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சரின சி்றப்பு கும்ற தீர்ககும் 
திட்டம்’ ்க்டந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸடு ைாதம் துைங்கப்படடு, 
9.77 இைட்சம் ைனுக்கள் சப்றப்படடு, 5.18 இைட்சம் ைனுக்கள் 40 
நாட்களுககுள்்ளா்கபை தீர்வு ்காைப்படடுள்்ளன எனபமத நான 
இஙப்க பணிபைாடு பதிவு ச்சயகினப்றன.

பைலும், நிருைா்க ை்சதிக்கா்க சதன்காசி, ்கள்்ளககுறிசசி, 
இராணிப்பபடம்ட, திருப்பத்தூர் ைற்றும் ச்சங்கல்படடு ஆகிய 
ஐந்து ைாைட்டங்கம்ள புதிய ைாைட்டங்க்ளா்க அறிவித்து, ்சரித்திர 
்சாதமன பம்டத்தது ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் அைர்்களின 
தமைமையிைான அரசு எனபமத நான இஙகு பதிவு ச்சயயக 
்க்டமைப்படடிருககினப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

இயற்ம்கப் பபரி்டர்்கம்ள எதிர்ச்காள்்ள, உயிர்்கள் ைற்றும் 
உம்டமை்கம்ளப் பாது்காககும் ைண்ைம் 2030 ஆம் ஆண்டு 
ைமரயிைான ைாநிைப் பபரி்டர் பைைாண்மைக்கான முனபனாககுத் 
திட்டம்மூைம் ந்டைடிகம்க்கள் பைற்ச்காள்்ளப்படடு, இயற்ம்கப் 
பபரி்டர் ்காைங்களில் உயிர்்கள் ைற்றும் உம்டமை்கள் 
பாது்காக்கப்படடு ைருைது தமிழ்க அரசின சி்றந்த ந்டைடிகம்கயா்கக 
்கருதப்படடு ைருகின்றது.

 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாடு மினமிம்க ைாநிைைா்கத் 
தி்கழ்கின்றது. 9,000 சை்கா ைாட* சூரிய மின்சகதி எனபமத 
இைக்கா்கக ச்காண்டு, “சூரிய மின்சகதிக ச்காள்ம்க 2019” 
சைளியி்டப்படடுள்்ளது. ்க்டந்த ஆடசியில் எப்படி மினதம்ட 
இருந்தது எனபது பற்றி எல்ைாருககும் சதரியும். ஆனால், இனம்றககு 
எப்படி மினமிம்க ைாநிைைா்க இருககின்றது எனபமதயும் ைக்கள் 
நன்றா்க அறிைார்்கள் எனபமத நான பணிபைாடு பதிவு ச்சயயக 
்க்டமைப்படடுள்ப்ளன.

* ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
ைாற்்றப்சபற்்றது.
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ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள,  
1956–ல் தமிழ்நாடு ைாநிைம் உருைான நாம்ள நிமனவுகூரும் ைம்கயில், 
நைம்பர் ைாதம் ஒன்றாம் பததிமய ‘தமிழ்நாடு நாள்’ என 
அறிவித்ததற்கும், அதற்கும் பைைா்க சி்காப்காவில் நம்டசபற்்ற 10–ைது 
உை்கத் தமிழ் ைாநாடடிற்கு நிதியுதவி அளித்ததற்கும், அசைரிக்காவில் 
உள்்ள ஹூஸ்டன பல்்கமைக்கழ்கத்தில் தமிழ் இருகம்க அமைக்க 
ஒரு ப்காடி ரூபாய நிதியுதவி ைழஙகியதற்கும், தமிழ்க அரசுககு 
பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் நனறி சதரிவித்திருககின்றார். நனறிபயாடு 
அதமன நான நிமனவுகூரக ்க்டமைப்படடிருககினப்றன.

பிற்ப்கல் 12–40

ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்கள், “தமிழ்நாடு 
நீர்ை்ள ஆதாரப் பாது்காப்பு ைற்றும் நீர் பைைாண்மை இயக்கம்” 
எனறு துைஙகி, அதமன ைக்கள் இயக்கைா்க ைாற்றி, குடிைராைத்துத் 
திட்டம்மூைம் 931.76 ப்காடி ரூபாய ச்சைவில் 4,871 தூர்ைாரும் 
பணி்கம்ள நிம்றபைற்றியிருககி்றார். அதனமூைம் இனம்றககு  
எஙகு பார்த்தாலும் நீர்நிமை்கச்ளல்ைாம் நிரம்பி ைழிகின்ற ஓர் 
அற்புதைான ்காடசிமயக ்காை முடிகின்றது. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) (குறுககீடு) சூரிய மின்சகதி 9,000 சை்கா ைாட 
எனறு ைர பைண்டும். அதமன ைாற்றிகச்காள்ளுைாறு பணிவு்டன 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: நீங்கள் கூறிய அந்தத் 
திருத்தம் ஏற்றுகச்காள்்ளப்பட்டது. 

திரு. நி. சதன் பிரோ்கர்: நம்மும்டய ஔமைப் பாடடி 
ச்சானனமதப்பபால்,

  “ைரப்புயர, நீர் உயரும், 

 நீர் உயர, சநல் உயரும், 

 சநல் உயர, குடி உயரும், 

 குடி உயர, ப்கால் உயரும்

 ப்கால் உயர ப்கான உயர்ைான”
என்ற ைரி்களுககு எடுத்துக்காட்டா்க இனம்றககு நைது ைாண்புமிகு 
எ்டப்பாடியார் அைர்்கள் தி்கழ்ந்துச்காண்டிருககின்றார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இனம்றககு அந்த அருமையான 
்காடசிமயத்தான தமிழ்கம் முழுைதும் ்காண்கிப்றாம். ஒவசைாரு 
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கிராைப் பகுதியிலும் நீர்நிமை்கள் நிரம்பி, சநல் ைணி்கள் எல்ைாம் 
பூத்துக குலுஙகுகின்ற, அறுைம்டககுத் தயாரா்க இருககின்ற 
்காடசிமய நாம் இனம்றககுக ்காண்கிப்றாம். 

அதுைடடுைல்ை, இனம்றககு ்காபைரி ஆற்றிமனத்  
தூயமைபடுத்த, “ந்டந்தாய ைாழி ்காபைரி என்ற திட்டமும்  
தீட்டப்படடு சி்றப்பா்கச ச்சயல்படுத்தப்படடு ைருகின்றது.  
ப்காதாைரி ஆற்றிலிருந்து கும்றந்தபட்சம் 200 டி.எம்.சி. 
தண்ணீமரயாைது ்காபைரி ைடிநிைப் பகுதி்களுககு ைழஙகி்ட  
ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்தியுள்்ளதற்கும், ்காபைரி–குண்்டாறு ஆறு்கள் 
இமைப்புத் திட்டத்மதச ச்சயல்படுத்த அறிவித்துள்்ளமைககும் 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைர் அைர்்களுககு நனறிமயத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. ஏசனன்றால், குண்்டாறு எங்கள் 
பகுதியில்தான இருககின்றது. இராைநாதபுரம் ைாைட்டத்தில் 
ை்றண்்ட பகுதியா்க உள்்ள எங்கள் பகுதி்கம்ள நீர் நிம்றந்த 
பகுதியா்க ைாற்்ற பைண்டும் என்ற அடிப்பம்டயில், ்காபைரியு்டன 
குண்்டாம்ற இமைப்பதற்கு ந்டைடிகம்க எடுத்த ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களுககு எனனும்டய சநஞ்சார்ந்த நனறியிமனத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

இதுபபான்ற, பல்பைறு ந்டைடிகம்க்களினமூைம் 
பயிரிடும் பரப்ப்ளவு இனம்றககு 7 இைட்சம் ஏக்கர் ைமர  
அதி்கரித்துள்்ளது. உைவு தானிய உற்பத்தி 115 இைட்சம் சைடரிக 
்டன அ்ளவு எடடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகி்றது எனறும் 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. இனனும் அறுைம்ட ந்டந்து முடியவில்மை. 
இப்பபாதுதான பயிர்்கள் எல்ைாம் பூத்துக குலுஙகுகின்றன. எனபை, 
உற்பத்தி 115 இைட்சம் சைடரிக ்டனமனவி்ட உயர்ைதற்கு ைாயப்பு 
இருப்பதா்கக ்கணிக்கப்படடுள்்ளது. பிரதை ைந்திரியின பயிர்க 
்காப்பீடடுத் திட்டம் ைற்றும் நுண்ணீர் பா்சனத் திட்டத்மதச 
ச்சயல்படுத்துைதில் தமிழ்நாடு சதா்டர்ந்து முனனணி ைாநிைைா்கத் 
தி்கழ்ந்து ைருகி்றது எனபமதயும் நான பணிபைாடு பதிவு 
ச்சயகினப்றன. 

சைாத்த ைாநிை ைதிப்பு கூடடுதலில் பை்ளாண் தும்ற 
பங்களிப்மபவி்ட ்கால்நம்டத் தும்றயின பங்களிப்பு அதி்கைா்க 
இருககின்றது எனபதமனயும் இஙப்க நான பதிவு ச்சயய 
விரும்புகினப்றன. ஏசனன்றால், ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி  
அம்ைா அைர்்கள் ஆடசிககு ைந்த பி்றகு ச்காடுக்கப்பட்ட விமையில்ைா 
்க்றமை ைாடு்கள், ஆடு்கள், நாடடுக ப்காழி்கள் இதன ்காரைைா்க, 
பை்ளாண்மைத் தும்றயின பங்களிப்மபவி்ட ்கால்நம்டத் தும்றயின 
பங்களிப்பு இனம்றககு அதி்கரித்து ்காைப்படுகின்றது. 
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ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, பாக 
ைம்ளகு்டாவில் ஆழ்்க்டல் மீனபிடிப்மப ஊககுவிககும் விதைா்க 
எனது ச்சாந்த ைாைட்டைான இராைநாதபுரம் ைாைட்டத்தில், 
மூகம்கயூர் ைற்றும் குந்துக்கல் பகுதி்களில் 220 ப்காடி ரூபாய ச்சைவில், 
மீனபிடித் தும்றமு்கங்கள் ்கடடும் பணி்கள் நிம்றைம்டயும் நிமையில் 
உள்்ளன. எனது ைாைட்டத்தில் இரண்டு மீனபிடித் தும்றமு்கங்கம்ள 
ைழஙகிய ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைர் அைர்்களுககு சநஞ்சார்ந்த 
நனறிமய நான பணிபைாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 

அதுைடடுைல்ை; ஏற்ச்கனபை இந்த ைாைன்றத்தில் பை 
உறுப்பினர்்கள் கூறியதுபபாை, 9 ைருத்துைக ்கல்லூரி்கம்ள ைழஙகிய 
அரசு, தமிழ்க அரசு, ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் அைர்்களின அரசு 
எனபமத நான பணிபைாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. அதிலும் 
எனது ச்சாந்த ைாைட்டைான இராைநாதபுரம் ைாைட்டத்திற்கு ஒரு 
ைருத்துைக ்கல்லூரி ைழஙகியமைககு எனது சநஞ்சார்ந்த நனறிமய 
நான மீண்டும் ஒரு மும்ற ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககுப் 
பணிபைாடு அைரது சபாற்பாதங்களில் ்சைர்ப்பிககினப்றன.  
மைத்த மை ்காயைதற்குள் திட்டங்கம்ள ைாரி ைழஙகியைர் 
ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும்  
ஒலி) நான சைற்றி சபற்று ்சட்ட்சமபயில் ைானியக 
ப்காரிகம்கயினபபாது மைத்த ப்காரிகம்கயிமன ஏற்று, 
மைம்க ஆற்றில் ச்சவவூர், சூடியூர் ஆகிய இரண்டு இ்டங்களில் 
தடுப்பமை்கம்ள ைாரி ைழஙகிய பாரி ைள்்ளல் நைது  
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கள் எனபமத நான இஙப்க பணிபைாடு 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.  அதுைடடுைல்ை; இனம்றககு 
சதாழில் முதலீட்டா்ளர்்கள் ைாநாடு்கம்ளச சி்றப்பா்க  
ச்சனமனயில் ந்டத்தியது ைடடுைல்ைாைல், 2019 ஆம் ஆண்டு 
நைது தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்கள் அசைரிக்கா, இஙகிைாந்து, 
துபாய ஆகிய மூனறு நாடு்களுககும் சுற்றுப்பயைம் பைற்ச்காண்டு, 
அஙகுள்்ள பல்பைறு சதாழில் முதலீட்டா்ளர்்கம்ளச ்சந்தித்து, 
“தமிழ்கத்தில் சதாழில் துைங்க ைாருங்கள்; நாங்கள் உங்களுககுத் 
பதமையான அமனத்து ை்சதி்கம்ளயும் ச்சயது தருகினப்றாம்” 
எனறு முதலீட்டா்ளர்்களுககு அமழப்பு விடுத்து, சைற்றி்கரைா்க 
பயைத்மத முடித்துகச்காடுத்த தமிழ்க முதல்ைர் அைர்்களுககு  
எனது சநஞ்சார்ந்த நனறிமய நான பணிபைாடு 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
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பிற்ப்கல் 12–45

இனம்றககு தமிழ்கத்தில் அதி்கைான பைமைைாயப்பிமன 
உருைாக்கககூடிய சதாழில் எதுசைன்றால், ஜவுளித் தும்றமயச 
ச்சால்ைைாம். அப்படிப்பட்ட ஜவுளித் தும்றமய ஊககுவிக்க அதி்க 
பைமைைாயப்பிமன உருைாககும் விதத்தில், “தமிழ்நாடு புதிய 
ஒருஙகிமைந்த ஜவுளிக ச்காள்ம்க 2019” சைளியி்டப்பட்டதற்கும் 
எனது சநஞ்சார்ந்த நனறிமய நான பணிபைாடு 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. அடுத்து, ரூ.1,815.31 ப்காடி ைதிப்பீடடில் 
“பாரத்சநட” திட்டம்மூைம் 12,524 கிராை ஊராடசி்கள் இமைககும் 
திட்டம் தீட்டப்படடுள்்ளது. அதுைடடுைல்ை, “தமிழ்சநட” 
திட்டம்மூைம் ைாந்கராடசி, ந்கராடசி ைற்றும் பபரூராடசி்கம்ள 
இமைக்க திட்டம் தீட்டப்படடுள்்ளது. இந்தியாவிபைபய  
அதி்கைா்க ந்கரையைாக்கப்பட்ட சபரிய ைாநிைம் என்ற 
சபருமைமய இனம்றககு தமிழ்நாடு சபற்றுள்்ளது. Smart cities 
என்ற திட்டம் மூைமும், AMRUT என்ற திட்டம் மூைமும் அதி்கைா்க 
ந்கரையைாக்கப்பட்ட சபரிய ைாநிைைா்க இனம்றககுத் தமிழ்நாடு 
தி்கழ்ந்து ச்காண்டிருககி்றது. அதுைடடுைல்ைாைல், அதி்க்ளவில் 
ந்கரையைாக்கப்பட்டாலும், இனம்றககு கிராைங்களில் உள்்ள 
வீடில்ைாத ஏமழசயளிய கிராை ைக்கள் பயனசபறும் ைம்கயில், 
பசுமை வீடு்கள் திட்டம்மூைம் 2011–2012 ஆம் ஆண்டு முதல்  
இதுைமர 3,80,000 வீடு்கள் ைழங்கப்படடுள்்ளன. அதுபபானறு, 
இந்திரா வீடடு ை்சதித் திட்டம் எனறு ச்சால்ைககூடிய IAY திட்டம் 
மூைைா்க 9,69,189 வீடு்கள் ைழங்கப்படடுள்்ளன. 

தமிழ்நாடு எல்ைாத் தும்ற்களிலுபை இனம்றககு முனபனறிக 
ச்காண்டிருககி்றது. முககிய சு்காதார திட்டங்களின ்காரைைா்க, 
குழந்மத்கள் இ்றப்பு விகிதம், தாயைார்்கள் இ்றப்பு விகிதம் ைற்றும் 
்சரா்சரி ஆயுட்காைம் ஆகிய சு்காதார குறியீடடு இைககு்கம்ள 
எடடுைதில் இனம்றககு தமிழ்நாடு முனனணி ைாநிைைா்கத் 
தி்கழ்கி்றது. அதுைடடுைல்ைாைல், இனம்றககு மி்கச சி்றப்பா்க ஆடசி 
ந்டத்திக ச்காண்டிருககின்ற ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் 
அைர்்கள், 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒருமும்ற ைடடுபை பயனபடுத்தி 
எறியககூடிய சநகிழி்கம்ளத் தம்ட ச்சயது, ஒரு மி்கச சி்றப்பான 
ைரைாற்றுச ்சாதமனமய தமிழ்நாடடில் பம்டத்துள்்ளார்்கள். அதன 
மூைைா்க சுற்றுப்பு்றச சூழமை மி்கச சி்றப்பா்கப் பபணிக ்காத்து 
ைருகி்ற ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்களுககு எனது 
சநஞ்சார்ந்த நனறிமயத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 
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இதுைடடுைல்ை, இனனும் பல்பைறு திட்டங்கள் குறித்து 
நான பபசுைசதன்றால், அதி்கைான பநரம் பப்ச பைண்டும், 
அவை்ளவு திட்டங்கம்ள இனம்றககு ைாண்புமிகு தமிழ்க 
முதல்ைர் அைர்்கள் ச்சயல்படுத்திகச்காண்டிருககி்றார்்கள். 
OAP திட்டம் எனறு ச்சால்ைககூடிய முதிபயார் ஓயவூதியத் 
திட்டம். அதில் பயனாளி்களின அம்சயாச ச்சாத்து ைதிப்பின 
ைரம்பு ரூ.50,000/– எனறிருந்தது. இப்பபாது அது 1,00,000 ரூபாயா்க 
ைாற்்றப்படடுள்்ளது. அதுைடடுைனறி, இனம்றககு இைை்ச வீடு்கள் 
ைழஙகும் திட்டத்தில் அரசி்டமிருந்து சப்றப்பட்ட வீடு இதில் 
்கைககில் ப்சர்த்துகச்காள்்ளப்ப்டைாட்டாது என்ற அறிவிப்மபயும் 
சைளியிடடுள்்ளார்்கள். அதுைடடுைல்ை, புதிதா்க 5 இைட்சம் 
நபர்்களுககு, ்சமூ்கப் பாது்காப்புத் திட்டங்களினகீழ் ஓயவூதியம் 
ைழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்மபயும் சைளியிடடு, ைரைாற்று 
்சாதமன பம்டத்த ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்களுககு 
எனது சநஞ்சார்ந்த நனறியிமனத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.  

அதற்கும் பைைா்க இனம்றககு ஒரு ஏமழசயளிய  
சதாண்்டனான எனககு பைதகு ஆளுநர் உைந்தளித்த  
பபருமரககு நனறி சதரிவிககும் தீர்ைானத்தின மீதான விைாதத்தில் 
ைழிசைாழிந்து இந்த ைாைன்றத்தில் பப்ச ைாயப்மப ைழஙகிய 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு  
தமிழ்க துமை முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
்சட்டைன்றப் பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
்சட்டைன்றப் பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககும், 
ைாண்புமிகு தமிழ்க அரசின ச்கா்ற்டா அைர்்களுககும் எனது 
சநஞ்சார்ந்த நனறிமயத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. நனறி,  
ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு  
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். 

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ஆளுநர் உமரககு நனறி சதரிவிககும் விைாதத்தில் 
எனமனப் பபசுைதற்கு அனுைதி அளித்த உங்களுககு எனனும்டய 
ைனைார்ந்த நனறிமயத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

இனம்றககு நாடடிபை ஒரு மி்கப் சபரிய பிரசசிமன 
ந்டந்துச்காண்டிருககி்றது. குடியுரிமைச ்சட்டத்தில் ைத்திய அரசு 
திருத்தம் ச்காண்டு ைந்திருககி்றது. அது ்சரியா, தை்றா? அதில் 
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தமிழ்க அரசினும்டய பஙகு எனன எனறு நாங்கள் சதரிந்துச்காள்்ள 
விரும்புகிப்றாம். இந்தச ்சட்டத்மதப் சபாறுத்தைடடில், 2004 ஆம் 
ஆண்டில் ஒரு திருத்தம் ைந்திருககி்றது. அதற்குப் பி்றகு எந்தத் 
திருத்தமும் கிம்டயாது. இப்பபாது இந்தச ்சட்டத்தில் ச்காண்டு  
ைந்து இருக்கககூடிய திருத்தத்தில் ஜாதி்களின சபயர், ைதங்களின 
சபயர் குறிப்பி்டப்படடிருககி்றது. இதனால் சிை இன ைக்களுககு 
அச்சம் ஏற்படடிருககி்றது. அந்த அச்சத்மதப் பபாககுைது நைது 
்க்டமை. அரசு தரப்பிலிருந்து ைரககூடிய பதில்்கம்ளப் பார்ககும்பபாது, 
இதிபை நாம் பதற்்றப்ப்ட பைண்டியதில்மை, இந்தச ்சட்டத்தினால் 
பாதிக்கப்ப்ட ைாட்டார்்கள் எனறு ச்சால்கி்றார்்கள். ஆனால், இமதக 
்கைனிககும்பபாது சிை ்சந்பத்கங்கள் ஏற்படடிருககின்றன. இப்பபாது 
இந்தக குடியுரிமைதாரர்்கள் யார் எனபமத ்கண்டுபிடிப்பதிபை 
பிரசசிமன ைந்தால், அைர்்கம்ள எனன ச்சயயப் பபாகிறீர்்கள் எனறு 
ஒரு ப்கள்வி. அதுபபால் இந்திய நாடடில் பை இைட்சக்கைக்கான 
நபர்்கள் அதுபபால் இருககி்றார்்கள். இப்பபாது, ை்காராஷ்டிரா, 
்கர்நா்ட்கா பபான்ற ைாநிைங்களிபை இைர்்களுகச்கன சிை 
மு்காம்்கம்ள ஏற்படுத்தியிருககி்றார்்கள். அந்த மு்காம்்கம்ள 
எதற்்கா்க அமைககி்றார்்கள் எனறு ஒரு ்சந்பத்கம் ஏற்படுகி்றது. 
மு்காம் என்றால் இரண்டு ைம்கப்படும். ஜம்மு–்காஷ்மீரிபை 
முதைமைச்சரா்க இருந்தைர்்கம்ளசயல்ைாம் சிம்றப்பிடித்து, 
வீடடுக ்காைலிபை மைத்திருககி்றார்்கள். அபதபபாை, இஙப்க ம்கது 
ச்சயயககூடியைர்்கம்ள மு்காம்்களிபை அம்டப்பீர்்க்ளா? மு்காமிற்கு 
சபயர் மு்காம்தானா? அல்ைது சிம்றச்சாமையா?

பிற்ப்கல் 12–50
ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைருைாய 

ைற்றும் பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல் சதாழில்நுடபத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, இப்சபாழுது தமிழ்கத்மதப் 
்பற்றித்தான நாம் ்கைமைப்படுகிப்றாம். தமிழ்க ைக்கள், தமிழ்கத்தில் 
இருப்பைர்்களின குடியுரிமைமயப்பற்றித்தான ்கைமைப்படுகிப்றாம். 
ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
ை்காராஷ்டிரா, ்கர்நா்ட்கா எனச்றல்ைாம் ச்சால்லி, இஙப்க  
ைருகி்றார். அமதப்பற்றி ஒனறும் இல்மை. (குறுககீடு) அைர் 
ை்காராஷ்டிரா பற்றிசயல்ைாம் ்கைமைப்படுகி்றார். இப்பபாது, 
இல்ைாத ஒரு த்கைமைப் பற்றிச ச்சால்கி்றார். NPR–ஐக 
ச்காண்டு ைந்தது  யார்? அைரு்டபனபய இருககி்றார் இல்மையா,  
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அைர்்களும்டய தமைைர், திரு. ப. சிதம்பரம் அைர்்கள்தான அந்த 
NPR–ஐக ச்காண்டு ைந்தார். அதில், nationality எப்படிசயன்றால், 
அதில் எந்த ஒரு த்கைலும் பதமையில்மை. அைர்்கள் ைாயமூைைா்க 
எனன ச்சால்கி்றார்்கப்ளா, அதனடிப்பம்டயில் ்கைகச்கடுப்பு 
எடுக்கைாம். இது இரண்்டாம் மும்ற. 2010 ஆம் ஆண்டில் எப்படி 
எடுக்கப்பட்டபதா, அபதபபாைத்தான 2020 ஆம் ஆண்டிலும் 
எடுக்கப்படுகி்றது. அதில் ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பபசும்பபாது, ‘அதில் ஜாதிமயப் பற்றிக ப்கடகி்றார்்கள், அமதக 
ப்கடகி்றார்்கள், இமதக ப்கடகி்றார்்கள்’ எனறு ச்சால்கி்றார். 
அமதப்பற்றிசயல்ைாம் ப்கட்கவில்மை. எனன ப்கடகி்றார்்கள், 
எனன விைரம் எனபது எல்ைாபை இருககி்றது. இந்தச ்சட்டத்தில் 
34 items இருககின்றன. அமை, அைர்்கள் அளித்த ைாககுறுதிப்படி 
இருககின்றன. 

அதுபபா்க, ‘அஙப்க மு்காம் அமைககி்றார்்கள், இஙப்க 
மு்காம் அமைககி்றார்்கள்’ எனறு ச்சால்கி்றார். தமிழ்நாடடில் 
எங்காைது மு்காம் அமைக்கப்படுகி்றதா? தமிழ்நாடடில் யாரும்டய 
குடியுரிமையாைது பறிக்கப்பட்டதா? இமதப்பற்றிப் பபசுங்கள் 
எனறுதாபன பநற்று மி்கப் சபரிய விைாதத்தில் ஈடுபடப்டாம். 
இப்சபாழுதும் ச்சால்கிப்றாம்; சதளிைா்கச ச்சால்கிப்றாம்; விரிைா்கச 
ச்சால்கிப்றாம், அழுத்தைா்கச ச்சால்கிப்றாம்; உண்மையா்கச 
ச்சால்கிப்றாம். இந்தச ்சட்டத் திருத்தத்தினாபைா அல்ைது அது 
NRC–யினாபைா, NPR–னாபைா, census எடுப்பதனாபைா, 
தமிழ்கத்தில் இருக்கககூடிய சிறுபானமையின ைக்களுககு இந்தியக 
குடியுரிமை பாதிக்கப்படும் எனறு ச்சானனால், சிறுபானமையின 
ைக்களின பாது்காைைனா்க, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசு முதலிபை நிற்கும் எனபமதச ச்சால்லிகச்காள்கிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

நீங்கள் தமிழ்நாடம்ட விடடுவிடடு, ்கர்நா்ட்காவில் ந்டககி்றது; 
ை்காராஷ்டிராவில் ந்டககி்றது எனறு ச்சானனால், நீங்கள் 
அமதப்பற்றி அஙகு பபாயதான ப்கட்க பைண்டும்? இஙப்க தமிழ்க 
்சட்டைன்றத்தில் அதுகுறித்து நீங்கள் பபசினால் நம்ைால் எனன 
தீர்வு ்காை முடியும்? நா்டாளுைன்றத்தில் நீங்கள் பபசுங்கள். 
தமிழ்நாடடில் இந்தப் பிரசசிமன எங்காைது ந்டககி்றதா? 
நாங்கள் சதளிைா்கச ச்சால்லியிருககிப்றாம். சிறுபானமையின 
ைக்களும்டய பாது்காைைனா்க, ஓராண்டு, ஈராண்டு அல்ை; 30 
ஆண்டு்க்ளா்க ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரசு, புரடசித் 
தமைைரும்டய அரசு, அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களும்டய 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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அரசு சிறுபானமையின ைக்களுககுப் பாது்காப்பு அளித்திருககி்றது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இப்சபாழுதும் பாது்காப்பு அளிககும். 
உங்களுககு அஙப்க ைாயப்பப கிம்டக்கவில்மை. அதனால், இந்தப் 
பிரசசிமனமயக ம்கயிசைடுத்துக ச்காண்டு நீங்கள் அமைகிறீர்்கள். 
திரு. இராை்சாமி அைர்்கள் மூத்த உறுப்பினர். ** நீங்கள் ஏன இப்படி 
இல்ைாதமதசயல்ைாம் ச்சால்கிறீர்்கள்? (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
இல்ைாதமதப் பற்றி ஏன ச்சால்கிறீர்்கள்? புலி ைருகி்றது எனறு 
ச்சால்கிறீர்்கள். புலி ைரும்பபாது நாங்கள் அ்டககுகிப்றாம், நீங்கள் 
பாருங்கள். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள,  
NRC ைரவில்மை. தமிழ்நாடடில் அதமன நாம் எடுக்கபையில்மை. 
Census–ஐ எடுககிப்றாம். அப்சபாழுது நிதி ஒதுககீடு  
பற்றியும் ச்சால்லியிருககி்றார்்கள். Census–ககு நிதி ஒதுககீடு 
ச்சயதிருககி்றார்்கள். NRC ைரவில்மை, ைரவில்மை, ைரவில்மை.  
அப்படி ைந்தாலும், அதனால் இந்தியக குடியுரிமை 
சபற்்ற தமிழ்கத்தினும்டய சிறுபானமையின ைக்கள் 
பாதிக்கப்படுைார்்க்ளானால், ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசு அைர்்களுககுப் பாது்காைைனா்க, பாது்காப்பு அரைா்க 
இருககும், இருககும், இருககும் எனபமதத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், இமதப்பற்றி மூனறு 
நாட்க்ளா்கப் பபசியாகிவிட்டது. (குறுககீடு) இல்மை, இமதப்பற்றி  
மூனறு நாட்க்ளா்கப் பபசியாகிவிட்டது. (குறுககீடு) ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள், பபசுங்கள்.

*திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, அதாைது ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள் பபசும்பபாது, ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
திரு. இராை்சாமிமயப் பார்த்து, ** எனறு ச்சானனார்்கள். 

*ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: அைர் இனனும் 100 
ஆண்டு்கள் ைாழ்ைார். (குறுககீடு) அைர் 100 ஆண்டு்கள் ைாழ்ைார். 

திரு. துமரமுரு்கன்: இல்மை, நான ச்சால்ைமதக ப்களுங்கள். 
பநற்று, ** எனறு ச்சானனதற்கு, அந்த ைார்த்மதமய அமைக 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
அ்கற்்றப்சபற்்றது.

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகி்றது எனறு ச்சானனீர்்கப்ள, அைமரப் 
பார்த்து ** எனறு ச்சானனால் எப்படிச ்சரியாகும்? எனன ** 
நீங்கள் weight ஆ்க இருககிறீர்்கள், ்சார். அைருககு எனன ** 
பார்த்தால், தமை ைடடும்தான. தமைககு dye பபாட்டால், ஒனறும் 
பண்ை முடியாது. 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, அந்த ைார்த்மத்கம்ள அமைக 
குறிப்பிலிருந்து நீககிவிடுங்கள். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: அந்த ைார்த்மத்கள் 
அமைக குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றன. ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற 
்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் இனனும் 100 ஆண்டு்கள் நன்றா்க 
இருப்பார்்கள். பைறு ்சப்சஜகடில் பபசுங்கள். (குறுககீடு) 
ைாண்புமிகு ைருைாய ைற்றும் பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல் 
சதாழில்நுடபத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, அைர் நீடூழி பல்ைாண்டு ைாழ 
பைண்டும். நான பைறு அர்த்தத்தில் ச்சால்ைவில்மை. நீங்கள்தான 
பநற்று அந்த அர்த்தத்தில் ச்சானனீர்்கள். அமதயும், இமதயும் நீங்கள் 
முடிசசுப் பபாடுைதிபைபய இருககிறீர்்கள். நீங்கள் எனனதான 
முடிசசுப் பபாட்டாலும், ஒனறும் ஆ்காது. எனபை, பைறு தை்றான 
அர்த்தத்தில் ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. இராை்சாமி அைர்்கம்ளச 
ச்சால்ைவில்மை. அைமரப் பற்றி எங்களுககுத் சதரியும். அைர் எங்கள் 
பக்கத்து ஊர்க்காரர்தான. அைர் நீடூழி பல்ைாண்டு ைாழ்ைார்்கள். 
அதில் ஒனறும் ைாற்றுக ்கருத்து இல்மை. அவைாறு நான சதரிவித்த 
அந்த ைார்த்மதமய நான ைாபஸ ைாஙகிகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: அந்த ைார்த்மத 
அமைக குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகி்றது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர், இந்த 
விஷயத்மதப் பற்றி மூனறு நாட்க்ளா்கப் பபசியாகிவிட்டது. சதாகுதி 
்சம்பந்தப்பட்ட பைறு விஷயங்கம்ளப் பற்றிப் பபசுங்கள். (குறுககீடு) 
ைாண்புமிகு ்சட்டம், நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
அ்கற்்றப்சபற்்றது.

[திரு. துமரமுரு்கன]
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பிற்ப்கல் 12–55
ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 

துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, பநற்றிலிருந்து இந்த விைாதம் 
நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககி்றது.

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: 3 நாட்க்ளா்க 
நம்டசபற்றுக ச்காண்டிருககி்றது.

*ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்கட்டதில் ஒபர ஒரு வி்ளக்கத்மத ைடடும் ச்சால்லிவிடுகிப்றன.  
CAA எனபது தனி. அமதத் சதா்டர்ந்து தற்பபாது NRC எனபது 
இந்தியா முழுைதும் நம்டமும்றப்படுத்தப்படும்; அதனால் 
அபாயம் ைந்துவிடும் எனபதுதான தற்பபாது சபரும்பானமையான 
உறுப்பினர்்களின ்கைமை. உதாரைத்திற்கு, தற்பபாது Assam 
ைாநிைத்தில் NRC அைல்படுத்தப்பட்டதால், கிட்டத்தட்ட 19 
இைட்சம் ைக்கள் detention மு்காமில் அம்டக்கப்படடிருககி்றார்்கள். 
அபதபபானறு ஒரு நிமைமை இந்தியா முழுைதிலுமுள்்ள  
அமனத்து ைாநிைங்களிலும் ைந்துவிடும் என்ற அச்சம்தான 
எல்பைாரி்டமும் இருககி்றது. ஆனால், இதற்கு சதளிைா்க 
ைாண்புமிகு ைத்திய உள் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் ஒனறு 
ச்சானனார். அமத மைத்துகச்காண்டுதான தற்பபாது அமனைரும் 
பபசிகச்காண்டிருககி்றார்்கள். ஆனால், இந்தியாவிற்குப் 
சபாறுப்பபற்றிருககும் ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்கள் 
சதளிைா்கச ச்சால்லிவிட்டார். “NRC–ஐப் பற்றி அமைச்சரமைக 
கூட்டத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்ப்டவில்மை, அமதப்பற்றி 
விைாதிக்கப்ப்டபையில்மை” எனறு ைாண்புமிகு பாரதப் 
பிரதைர் அைர்்கள் சதளிைா்கச ச்சால்லியிருககி்றார். ஆ்கபை, 
அது இப்பபாது இல்மை. ைரும்பபாது ைந்துவிட்டால் எனன  
ச்சயைது எனபதுதான பபசசு. ஆனால் இதுைமர அந்த CAA–ல் 
இந்தியா முழுைதும் NRC அைல்படுத்தப்படும் எனறு எஙப்கயும், 
எந்த இ்டத்திலும் ச்சால்ைப்ப்டவில்மை, அதுகுறித்து நாங்கள் ைத்திய 
அரசின அமைச்சரமையில் விைாதிக்கவில்மை. அந்தப் சபாருள் 
குறித்து அமைச்சரமையின நி்கழ்சசி நிரலில் ைரவில்மைசயனறு 
ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்களும் உறுதியளித்திருககி்றார்; 
சதளிைா்கச ச்சால்லியிருககி்றார். எனபை, ைராத NRC–ககு, ைந்து 
விட்டால் எனன ச்சயைது, ைந்து விட்டால் எனன ச்சயைது எனறு 
யூ்கத்தினபபரில் ப்கட்டால் எப்படி இந்த அரசு பதில் ச்சால்ை 
முடியும்? 
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ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி 
அைர்்கள்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, பநரைாகிவிட்டது, உட்காருங்கள் எனறு ச்சானனால் 
உட்கார்ந்துவிடுகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: இல்மை, நீங்கள் 
பபசுங்கள். நான உட்காரச ச்சால்ைவில்மை, நீங்கள் பபசுங்கள். 
பைறு subject–ல் பபசுங்கள். ைக்களுககுப் பயனப்டககூடிய சபாருள் 
குறித்துப் பபசுங்கள்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ஒபர ஒரு நிமி்டம் ைடடும் பபசுகிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைருைாய 
ைற்றும் பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல் சதாழில்நுடபத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு ்சட்டத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்களும், ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்கள் NRC குறித்து 
ச்சானனமதச ச்சானனார்்கள். பநற்ம்றயதினமும், இந்த அமையில் 
இந்தப் சபாருள் குறித்து விைாதம் ச்சயபதாம். உச்ச நீதிைன்றத்தில் 
இந்த ைழககு நிலுமையில் இருககின்ற ்காரைத்தினால், இந்தப் 
சபாருள் குறித்து நாம் இந்த அமையில் விைாதம் ச்சயைது எனபது 
சி்றந்ததா்க, ைரபுககு உ்கந்ததா்க இருக்காது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். பைறு சபாருள் குறித்துப் பபசுங்கள். 

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, . . .(குறுககீடு)  

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற 
்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள் 
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பபசிகச்காண்டிருககி்றார். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, அதாைது ஒரு ைழககு நீதிைன்றத்தில் இருந்தால் அந்த 
ைழககிற்குள்ப்ள ச்சனறு அதன பரிைாைங்கம்ளப் பற்றி அமையில் 
பப்சக கூ்டாபத தவிர, அந்த ைழககு குறித்பத பப்சக கூ்டாது 
எனபது கிம்டயாது. அதுதான ஏற்ச்கனபை இருககின்ற Ruling. 
அவைா்றானால் எந்த ைழககு குறித்தும் இந்த அமையில் பப்ச 
முடியாைல் பபாகுபை!

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, நீங்கள் அமைச்சரா்க இருந்தபபாது 
ச்சானன பதிமைத்தான அைர் சதரிவித்திருககி்றார். அமைக 
குறிப்பிலும் அது இருககி்றது. நாங்கள் பைண்டுைானால் அமத 
எடுத்துகச்காண்டு ைந்து ச்காடுககிப்றாம். நீங்கள் அமைச்சரா்க 
இருந்தபபாது, நீதிைன்றத்தில் நம்டசபற்றுகச்காண்டிருந்த ஒரு 
ைழககு குறித்து நாங்கள் அமையில் பபசியபபாது, ‘நீதிைன்றத்தில் 
இருககும் சபாருள் குறித்து பபசுைது ைரபல்ை’ எனறு நீங்கள் 
அப்பபாது பதில் ச்சால்லியிருககினறீர்்கள். ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் முனபு அமைச்சரா்க 
இருந்தபபாது இவைாறு பதில் ச்சால்லியிருககிறீர்்கள். அமைக 
குறிப்பிலும் இருககி்றது. பைண்டுைானால் எடுத்துைந்து ்காட்டச 
ச்சால்கிப்றன. அமதத்தான நம்மும்டய ைாண்புமிகு ைருைாயத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் ச்சால்லியிருககி்றார்்கள். இதுகுறித்து 
பநற்ம்றயதினம் முழு அ்ளவில் விைாதம் ந்டத்தப்படடுவிட்டது 
எனபது உங்களுககு நன்றா்கத் சதரியும். நீதிைன்றத்தில் ைழககு 
இருககி்றது. எனபை, நீதிைன்றத்தில் ைழககு இருககும்பபாது அஙகு 
பல்பைறு ைாத பிரிதிைாதங்கள் நம்டசபறும். அப்பபாது நாம் 
பபசிய ்கருத்து்கள் அமனத்தும் சைளிபய பபா்கககூடிய ைாயப்பு 
உள்்ளது. அது பதமையில்ைாைல் அந்த ைழககிற்கு இம்டயூ்றா்க 
இருககும் எனபமதத்தான ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள் இந்த அமையில் சதளிவுபடுத்தியிருககி்றார் எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

[பபரமைத் துமைத் தமைைர்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். பைறு சபாருள் குறித்துப் பபசுங்கள்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, எனமன முழுமையா்கப் பப்ச அனுைதித்த பி்றகு, நீங்கள் 
ப்கடபதற்கு நான பதில் ச்சால்கிப்றன. நான தற்பபாது பப்ச ைந்த 
சபாருள் எனனசைன்றால். . .

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள், பைறு சபாருள் குறித்துப் பபசுங்கள்.

 திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, இதுபபான்ற. . . (குறுககீடு) ஒனறும் இல்மை, ச்காஞ்சம் 
சபாறுங்கள்.

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: 3 நாட்க்ளா்க அந்தப் 
சபாருளுககுள்ப்ளபய சுற்றிகச்காண்டிருககிப்றாம்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, இதுபபான்ற மு்காம்்கள் தமிழ்கத்தில் 
ஏற்ப்டாைல் இருப்பதற்கு நீங்கள் உரிய ந்டைடிகம்கமய எடுக்க 
பைண்டும் எனறு ச்சால்ைதற்குத்தான நான இவை்ளவு பநரைா்கப் 
பபசிகச்காண்டிருககிப்றன. ஆனால், இனசனானம்றயும் ச்சால்ை 
விரும்புகிப்றன. ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வுத் தும்ற அமைச்சர் 
ைற்றும் ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற அமைச்சர் ஆகிய இருைரும் 
தங்க்ளது தி்றமை முழுைமதயும் இஙப்க ்காடடுகி்றார்்கள். நான 
தை்றா்கச ச்சால்ைவில்மை. (குறுககீடு) தை்றா்கச ச்சால்ைவில்மை. 
நீங்கள் தி்றமைமயக ்காடடுங்கள். அைர்்களின தரப்பில் ைந்த ச்சயதி 
தற்பபாது NEET பதர்வு குறித்தது. NEET பதர்வு எனன ஆயிற்று? 
அதுதான point. “விமத பபாடடீர்்கள்; தும்மபவிடடு, ைாமைப் 
பிடிககிறீர்்கள்” எனறு ச்சால்கிறீர்்கள். நீங்கள் ைஞசுவிரடடுக ்காம்ள 
மைத்திருககின்ற ஆள். உங்களுககுத் சதரிகி்றது. ்காம்ளயின ைாமைப் 
பிடித்தால் எனன ஆகும், தும்மபப் பிடித்தால் எனன ஆகும் எனபது 
உங்களுககுத் சதரியும். அது எனககும் சதரியும். அசதல்ைாம் நாம் 
பார்த்த ைம்கயிபை. . . 

பிற்ப்கல் 1–00

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்ைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 
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ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, நான அந்தப் சபாருளுககுள் 
பபா்கவில்மை. ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் 
அண்ைனுக்கா்கச ச்சால்கிப்றன. ஒபர ஒரு ்கருத்து. NEET 
எனனைாயிற்று எனறு ஒரு ப்கள்வி ப்கட்டார்்கள். விமதமய விமதத்த 
விை்சாயிககுத்தான அந்த விமத எனன நிமையில் இருககி்றது எனபது 
சதரியும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அந்த விமதமய விமதத்த 
ைாசபரும் விை்சாயி ்காஙகிரஸதான எனபமத மீண்டும் ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்களின ைாயிைா்க ்சட்டைன்ற 
்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககு நிமனவூடடுகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். 

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, விமத விமதத்தது ்காஙகிரஸதான. அந்த 
விமத விமதக்கப்படடு ை்ளரும்பபாது எனன point ச்சானனார்்கள். 
அமதத் சதளிைா்க நீங்கள் ச்சால்ை பைண்டுைல்ைைா? ‘எந்சதந்த 
ைாநிைத்திற்கு பைண்டுபைா, அைர்்கள் ஏற்றுகச்காள்ளுங்கள்’ எனறு 
ச்சானனார்்கள். ‘எல்ைா ைாநிைத்திற்கும்’ எனறு ்காஙகிரஸ ஆடசியில் 
ச்சால்ைவில்மை. நீங்கள் அமதயும் ச்சால்ை பைண்டுைல்ைைா? 
ச்சால்ைைாடப்டன எனகிறீர்்கப்ள?

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்ைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, அமதயும் ச்சால்லிவிடுகிப்றன. 
உறுப்பினர் அண்ைன அைர்்கள் ச்சானன அந்தக ்கருத்திற்கு பதில் 
ச்சால்லிவிடுகிப்றன. (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்கள், 
‘விமத விமதத்தைர்்கள் நாங்கள்’ எனறு ச்சால்கி்றார். அமத 
ஒத்துகச்காண்்டதற்கு நனறி. அதில்தான இஙகு விைாதம் ந்டந்தது. 
நீங்கள் எனன ச்சால்கிறீர்்கச்ளன்றால், எந்சதந்த ைாநிைத்திற்கு  
யார். . . (குறுககீடு) அப்படியில்மை Madam. அதாைது, 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் முதலிபைபய  
‘MCI–ல் notification–ஐ ச்காண்டுைராதீர்்கள்’ எனறு ச்சானனார்்கள். 
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27–10–2010–ல் MCI notification ைந்தது. Notification ைந்தபபாது 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள், ‘நீங்கள் இந்தியா முழுைதும் 
notification பபாடடீர்்கள், ஏசனன்றால் அது உங்களும்டய ச்காள்ம்க 
முடிைா்க இருககும். கும்றந்தபட்சம் அதிலிருந்து தமிழ்நாடடிற்கு 
நீங்கள் விைககு ச்காடுங்கள்’ எனறு அந்த notification நிமையிபைபய 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் ப்கட்டார்்கள்.(குறுககீடு) 
ஆனால் கும்றந்தபட்சம் notification–ல் நீங்கள் அந்த விைககு 
ச்காடுக்கவில்மை. அமத தயவுச்சயது ச்சால்கிப்றன. அதனால் 
விமத விமதத்தது ்காஙகிரஸ ஆடசி, துமை நின்றைர்்கள் திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கம். சதா்டர்ந்து அந்த விமதமய விமதக்காதீர்்கள் 
எனறு ச்சானபனாம்; தண்ணீர் ஊற்்றாதீர்்கள் எனறு ச்சானபனாம்; 
திரும்பவும் ை்ளர வி்டாதீர்்கள் எனறு ச்சானபனாம்; ச்சடியா்க 
ை்ளருகி்றது, ப்டருகி்றது, ஆபத்து எனறு ச்சானபனாம். எந்த 
நிமையிலும் ்காஙகிரஸ அமத விடடுகச்காடுக்கபையில்மை. 

இப்பபாதுகூ்ட ஒனறு ச்சால்கிப்றன, ்கம்டசியா்க இப்பபாது  
இந்த ைழககு குறித்து எதிர்க்கடசித் தமைைர், எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் ஆகிபயார் ச்சானனார்்கள். ்காஙகிரஸினும்டய 
அகிை இந்தியத் தமைைர் அைர்்கள் ச்சனமன ைந்தபபாது, 
பதர்தல் ைாககுறுதியா்க Election manifesto–வில் ‘NEET 
ச்காண்டுைரைாடப்டாம்’ எனறு ச்சானனார்்கள். அது எவை்ளவு 
சபரிய அபத்தம் எனபமத நீங்கள் புரிந்துச்காள்்ள பைண்டும். 
இப்பபாது இந்த ைழககில்கூ்ட இந்திய அ்ளவில் தமிழ்நாடு 
ைடடும்தான முதல் ைாநிைைா்க உச்ச நீதிைன்றத்திற்குச ச்சனறு, 
Section 10D–ஐ challenge ச்சயைதற்கு ைழககுத் சதாடுத்துள்்ளது. 
்காஙகிரப்ா, ்கம்யூனிஸட ஆ்ளககூடிய ைற்்ற ைாநிைங்களில் 
இந்தியாவின பி்ற ைாநிைங்களில் இனனும் அமத எதிர்த்துகூ்ட 
நீதிைன்றத்திற்குப் பபா்கவில்மை என்ற த்கைமையும் நான இந்த 
அமையிபை பதிய மைக்க விரும்புகிப்றன. 

 ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். 

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, அடுத்தபடியா்க உள்்ளாடசித் பதர்தல் குறித்து. நீண்்ட 
இம்டசைளிககுப் பி்றகு, 3 ஆண்டு்களுககுப் பி்றகு இந்தத் பதர்தல் 
ந்டந்திருககி்றது. உள்்ளாடசித் பதர்தமை நிச்சயைா்க நாங்கள் 
ைரபைற்கிப்றாம். இப்பபாது உறுப்பினர்்கள் இஙப்க பபசும்சபாழுது 
நான ்கைனித்பதன. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும் 

[்டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்]
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சைற்றி சபற்ப்றாம் எனகி்றார்்கள்; ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித்  
தமைைர் அைர்்களும் சபற்றி சபற்ப்றாம் எனறு ச்சால்கி்றார்்கள். 
இைர்்களில் யார் உண்மையிபைபய சைற்றி சபற்்றார்்கள் எனபமத 
எங்கம்ளப் பபான்றைர்்கள் சதரிந்துச்காள்்ள விரும்புகிப்றாம். 
(குறுககீடு) இல்மை, இல்மை சதரிந்துச்காள்்ள விரும்புகிப்றாம். 
்சட்டைன்றத் பதர்தல் முடிந்து, ்சட்டைன்ற உறுப்பினர்்க்ளா்க 
நாம் சபாறுப்பபற்்றசபாழுது, நான பபசும்சபாழுது ஒரு 
புள்ளிவிைரத்மதச ச்சானபனன. யார், யார் எவை்ளவு ைாககு்கள் 
சபற்றிருககிப்றாம்; எதிர்க்கடசிககும், ஆளும் ்கடசிககும் எவை்ளவு 
ைாககு்கள் வித்தியா்சம், 1.1 ்சதவிகிதம்தான நீங்கள் அதி்கைா்கப் 
சபற்றிருககிறீர்்கள் எனறு நான ச்சானபனன. அப்பபாது 
நம்மும்டய ைரியாமதககுரிய ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் ச்சானனார்்கள், ‘நாங்கள் pass ச்சயதுவிடப்டாம்,  
இந்தத் பதர்தலில் நாங்கள் pass ச்சயதுவிடப்டாம், அதனால்  
ங்கள் அந்தப் பக்கம் இருககிப்றாம்’ எனறு ச்சானனார்்கள். இப்பபாது 
நம்மும்டய ைரியாமதககுரிய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
பபசும்பபாது ஒரு ்சதவிகிதம் ைற்றும் சிை ைாககு்கள் அ்ளவுதான 
நீங்கள் கூ்ட ைாஙகியிருககிறீர்்கள் இந்தத் பதர்தலில் எனறு அைர்்கள் 
ஒரு புள்ளிவிைரத்மதச ச்சால்லியிருககி்றார்்கள். இப்பபாது யார் 
சஜயித்தது? (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

 பிற்ப்கல் 1–05

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, நா்டாளுைன்றத்திபை 
இைட்சக்கைக்கான ைாககு்கம்ளப் சபற்று சைற்றி சபற்றிருககிப்றாம் 
எனறு குரல் ச்காடுத்துக ச்காண்டிருந்தீர்்கள். அதற்்கா்கத்தான நான 
இந்தப் புள்ளிவிைரத்மதக ச்காடுத்பதன. நா்டாளுைன்றத் பதர்தலிபை, 
ஒவசைாரு நா்டாளுைன்றத் சதாகுதியிலும் இைட்சக்கைக்கான 
ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் நாங்கள் சைற்றி சபற்று விடப்டாம், 
ைக்கள் எல்பைாரும் எங்கள் பக்கம் இருககி்றார்்கள் எனறு குரல் 
ச்காடுத்துக ச்காண்டிருந்தீர்்கள். இப்பபாது அப்படி இல்மை. 
இந்த உள்்ளாடசித் பதர்தலில் அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கம் எவை்ளவு ைாககு்கம்ளப் சபற்றிருககின்றது  
என்ற புள்ளிவிைரத்மதத்தான நான ச்சால்லியிருககிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]
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அண்மையில் நம்டசபற்்ற பதர்தபைாடு ஒப்பிடடுத்தான 
நான இமதப் பபசியிருககிப்றன. ்சட்டைன்றத் பதர்தல் அல்ை. 
அண்மையில்தான நா்டாளுைன்றத் பதர்தல் நம்டசபற்்றது. 
நா்டாளுைன்றத் பதர்தலில் அதி்கைான ைாககு்கம்ள உங்களும்டய 
கூட்டணி சபற்று, அதி்கைான பைடபா்ளர்்கள் சைற்றி 
சபற்்றார்்கள். ஆனால், இப்பபாது அது தமைகீழா்க ைாறிவிட்டது. 
அண்மையில் நம்டசபற்்ற உள்்ளாடசித் பதர்தலில் எவை்ளவு 
ைாககு்கள் சபற்றிருககினறீர்்கள்; எவை்ளவு உறுப்பினர்்கள் சைற்றி 
சபற்றிருககி்றார்்கள் என்ற விைரத்மதத்தான நான பநற்ம்றய தினம் 
குறிப்பிடப்டன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள். 

*திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத்  
தமைைர் அைர்்கப்ள, இஙகு ைாககு வித்தியா்சத்மதப் பற்றிச 
ச்சானனார்்கள். நா்டாளுைன்றத் பதர்தல் எனபது ஒடடு 
சைாத்தைா்க தமிழ்கம் முழுைதற்கும் நம்டசபற்றிருக்கககூடிய 
பதர்தல் ஆகும். உள்்ளாடசித் பதர்தமைப் சபாறுத்தைமரயில், 
தற்பபாது 27 ைாைட்டங்களில்தான பதர்தல் ந்டந்துள்்ளது. இனனும் 
9 ைாைட்டங்களில் பதர்தல் நம்டசப்றாைல் உள்்ளது. (குறுககீடு்கள்) 
இதுவும் ஊர்கப் பகுதி்களில் நம்டசபற்்ற பதர்தல்தான. பபரூராடசி, 
ந்கராடசி, ைாந்கராடசிப் பகுதி்களுககு இனனும் பதர்தல் ந்டத்தப்ப்ட 
பைண்டியிருககின்றது. அைற்ம்றசயல்ைாம் ஒடடுசைாத்தைா்க 
ப்சர்த்துப் பார்ககின்றபபாது நிச்சயைா்க நாங்கள் “Pass” இல்மை; 
“Distinction” ைாங்கககூடிய அ்ளவிற்கு சைற்றிமயப் சபறுபைாம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, அப்படித்தான “்கனவு” 
்கண்டு ச்காண்டிருந்தீர்்கள். ஆனால், நிமைமை தமைகீழா்க 
ைாறிவிட்டது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தலில் சபற்்ற சைற்றியின அடிப்பம்டயில் ்கைககுப் 
பபாடடு, உங்களுககு உள்்ளாடசித் பதர்தல் ்சரியா்க இருககும் 
எனறு நிமனத்தீர்்கள். ஆனால், உள்்ளாடசித் பதர்தலிபை ைக்கள் 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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தமைகீழா்க ைாற்றிவிட்டார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ஆ்கபை, நா்டாளுைன்றத் பதர்தலில் கிராைப்பு்றங்களில் எவை்ளவு 
ைாககு்கள் ைாஙகியுள்ளீர்்கள் எனபது அத்தமன பபர்்களுககும் 
சதரியும். (குறுககீடு்கள்) எல்பைாருககுபை சதரியும். ஆனால், 
இப்பபாது நம்டசபற்்ற உள்்ளாடசி ைன்றத் பதர்தலில் உங்களின 
நிமைமை எனன? தமைகீழா்க ைாற்்றப்படடுவிட்டது. இனனும் 9  
ைாைட்டங்கள் இருககின்றன. அந்த 9 ைாைட்டங்களிலும் 
அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்க பைடபா்ளர்்கள் 
அதி்க்ளவில் சைற்றி சபறுைார்்கள், (குறுககீடு்கள்) அதுவும் 
ைா்றத்தான பபாகி்றது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஏசனன்றால், 
நீங்கள் நா்டாளுைன்றத் பதர்தலில் ச்சால்லிகச்காண்டிருந்தீர்்கள். 
்சட்டைன்ற இம்டத்பதர்தல் நம்டசபற்்ற 22 சதாகுதி்களில் நாங்கள் 
அதி்க இ்டங்கம்ளப் சபற்றுவிடப்டாம் எனறு ச்சானனீர்்கள். 
அதனபி்றகு, இரண்டு சதாகுதி்களுககு இம்டத்பதர்தல் ைந்தது. 
அந்தத் சதாகுதி்கள் இரண்டும் உங்கள் ம்கயில்தான இருந்தன. 
ஒனறு தி.மு.்க.–வி்டமிருந்த விககிரைாண்டி சதாகுதி, ைற்ச்றானறு 
்காஙகிரஸ ்கடசியி்டமிருந்த நாஙகுபநரி சதாகுதி. அந்தத் பதர்தலில் 
அதி்க ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் நாங்கள் சைற்றி சபற்ப்றாம். நாடடு 
ைக்கள் எங்களுககு அஙகீ்காரத்மதக ச்காடுத்திருககின்றார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அபதபபானறு நா்டாளுைன்றத் பதர்தலில் 
கிராைப்பு்றங்களில் நீங்கள் அதி்கைான ைாககு்கம்ளப் சபற்றீர்்கள். 
அமத மைத்து உங்கள் ்கடசிமயச ்சார்ந்த பைடபா்ளர்்கள் 
இைட்சக்கைக்கான ைாககு்கம்ளப் சபற்று சைற்றி சபற்்றதா்கச 
ச்சானனீர்்கள்.

அதற்குப் பி்றகு அண்மையில், பைலூர் நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தல் ந்டந்தது. அதற்கு முனபு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
ச்சானனார்்கள்.“ஏற்ச்கனபை நாங்கள் திண்டுக்கல்லில் அதி்கைான 
ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் சைற்றி சபற்ப்றாம். அமதவி்டக 
கூடுதைான ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் சைற்றி சபறுபைாம்” எனறு 
ச்சானனார்்கள். பி்றகு, எனன ஆயிற்று? பைலூர் நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தலில் சைறும் 0.70 ்சதவிகிதம் ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில்தான 
சைற்றி சபற்றீர்்கள். சைறும் 8,000 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில்தான 
சைற்றி சபற்றீர்்கள். ஆ்கபை, நீங்கள் பபாட்ட ்கைகச்கல்ைாம் 
(குறுககீடு) நாங்கள் ஒத்துகச்காள்கிப்றாம். (குறுககீடு) சைற்றிமய 
நான ைறுக்கவில்மை. நீங்கள் இப்பபாது ச்சானனதற்குத்தான நான 
பதில் ச்சால்லிக ச்காண்டிருககினப்றன.

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ைரியாமதககுரிய ்காஙகிரஸ ்கடசியின தமைைர் அைர்்கள் 
ச்சானன ்கருத்து்களுககு நான பதில் ச்சானபனன. அப்சபாழுது 
நம்டசபற்்ற பதர்தல், நா்டாளுைன்றத் பதர்தல். அந்த நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தலில் அதி்க ைாககு்கம்ளப் சபற்ப்றாம். அதனால் அதி்க 
இ்டங்கம்ளப் சபற்ப்றாம் எனறு ச்சானனீர்்கள். இப்பபாது நிமைமை 
ைாறிவிட்டது. அமதத்தான நான குறிப்பிடப்டன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் துமைத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி, எப்பபாதும் நீங்கள் ஆக்கபூர்ைைான 
விஷயங்கம்ளப் பற்றிப் பபசுவீர்்கள். இப்பபாதும் அதுபபானறு 
பபசுங்கள். இந்த ைாதத்மத விடடுவிடடு, நல்ை விஷயங்கம்ளப் 
பற்றிப் பபசுங்கள்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, உள்்ளாடசித் பதர்தமைப் சபாறுத்தைடடில், சிை 
்சந்பத்கங்கள் ஏற்படடிருககின்றன.

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் தமைமை)

இந்தத் பதர்தமைப் சபாறுத்தைடடில், ைாககு்கம்ள 
எண்ணும்பபாது, ஒனறியக குழு––ஓர் ஒனறியத்தில் பத்து குழுக்கள் 
இருக்கைாம். ஆனால், ஒவசைாரு ஒனறியக குழுவிலும் தனித் 
தனியா்கத்தான ஓடடு்கம்ள எண்ை பைண்டும். இப்பபாது எனன 
ச்சயதார்்கள் என்றால், ward No.1–ஐ எடுககி்றார்்கள், அதில் 
பாதிமய எண்ணுகி்றார்்கள். அடுத்து, ward No.3–ல் பாதிமய 
அதில் ப்சர்ககி்றார்்கள். எண்ணுகி்றார்்கள். அந்த Union–ல் இருககி்ற 
5–ைது ward–ஐயும் எண்ணினால்தான result–ஐ ச்சால்ை முடியும். 
அதனால் result–ஐ ச்சால்ைதில் மி்க, மி்க தாைதம் ஏற்பட்டது; 
இது ஒனறு. (குறுககீடு) நான ச்சால்லி முடித்துவிடுகிப்றன. 
(குறுககீடு) இரண்்டாைது, (குறுககீடு) இல்மை, நான ச்சால்லி 
முடித்துவிடுகிப்றன. 

பிற்ப்கல் 1–10

இரண்்டாைதா்க, சபரிய ஊராடசி ஒனறில் ஊராடசி ைன்றத் 
தமைைருக்கான பதர்தல் நம்டசபறுகி்றது. பதர்தல் முடிந்து, 
ைாககு்களும் எண்ைப்பட்டன. ைாககு்கம்ள எண்ணி முடித்த 
பி்றகு, ்சம்பந்தப்பட்ட பதர்தல் அதி்காரி, பபாடடியிட்ட இரண்டு 
பைடபா்ளர்்களில் ஒருைமர அமழத்து “பதர்தலில் நீங்கள் சைற்றி 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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சபற்றுவிடடீர்்கள்” எனறு அந்த நபரி்டம் சதரிவிககி்றார். அந்த 
நபரும் அதற்கு, பதர்தல் அதி்காரி அைர்்களி்டம், “ஐயா சராம்ப 
ைகிழ்சசி” எனறு சதரிவிககி்றார். பதர்தலில் சைற்றிசபற்்றதற்்கான 
்சானறிதமழயும் அைரி்டம், பதர்தல் அதி்காரி ைழஙகிவிடுகி்றார். 
யாரி்டம் என்றால், பபாடடியிட்ட இருைர்்களில் ஒருைரி்டம் 
்சானறிதமழ ைழஙகிவிடுகி்றார். இரண்டு ைணிபநரம் ச்சன்ற 
பி்றகு, பதர்தலில் பபாடடியிட்ட ைற்ச்றாரு பைடபா்ளர் பதர்தல் 
அதி்காரியி்டம் ச்சனறு, “பதர்தலில் நானதான சைற்றி சபற்ப்றன; 
நீங்கள் எவைாறு அைருககு பதர்தலில் சைற்றி சபற்்றதற்்கான 
்சானறிதமழ ைழஙகினீர்்கள்?” எனறு ப்கடகி்றார். பைலும், 
“சைற்றிசபற்்றதற்்கான ்சானறிதமழ எனககு ைழஙகுங்கள்” 
எனறு அைர் ப்கடகி்றார். அைருககும் ஒரு ்சானறிதமழ பதர்தல் 
ந்டத்தும் அதி்காரி ைழஙகுகி்றார். (குறுககீடு) அதற்கு நான 
சபாறுப்பபற்றுகச்காள்கிப்றன. அமத நிரூபிக்கவும் நான தயாரா்க 
இருககிப்றன. (குறுககீடு) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, உள்்ளாடசித் பதர்தமை ந்டத்துைதும், 
ைாககு்கம்ள எண்ணுைதும் பதர்தல் ஆமையம்தான. அது தனி 
அமைப்பு. பதர்தல் ஆமையம்தான பதர்தமை ந்டத்தியது. (குறுககீடு) 
1–ைது ைார்டு ைாககு்களில், பாதி ைாககு்கம்ள எண்ணிவிடடு,  
3–ைது ைார்டு ைாககு்கம்ள எண்ணுகி்றார்்கள் எனறு முதலில் 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசினார். பதர்தல் ஆமையம் 
எனபது தனி அமைப்பு. அைர்்கள், அைர்்களும்டய நிருைா்கத்திற்கு 
தகுந்தபடி பணி்கம்ள பைற்ச்காள்கி்றார்்கள் எனறு நான பநற்ப்ற 
சதளிைா்கச ச்சானபனன. பதர்தல் ஆமையம் சுயைா்கச 
ச்சயல்படடிருககி்றது. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர்  
அண்ைன திரு. எ்டப்பாடியார் அைர்்களும்டய தமைமையிைான 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரசு சபாறுப்பில் 
இருககும்பபாதுதான, இவை்ளவு பநர்மையா்க பதர்தல் 
நம்டசபற்றுள்்ளது. எங்களும்டய ்கடசி ்சார்பா்க பபாடடியிட்ட 
பைடபா்ளர்்களில் சிைபபர் ஒரு ஓடடு வித்தியா்சம், மூனறு ஓடடு்கள் 
வித்தியா்சத்தில்கூ்ட பதாற்றிருககி்றார்்கள். 

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]
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சிை்கஙம்க ைாைட்டம், ்சாகப்காடம்ட ஊராடசி, ்சங்கராபுரம் 
ஊராடசி ஒனறியத்மதப்பற்றி ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
இஙப்க குறிப்பிட்டார்்கள். அஙப்க, ்காஙகிரஸ ்கடசிமயச ்சார்ந்த 
பதவி எனபைரும், சுபயடம்சயா்க பிரியதர்ஷனி எனபைரும் 
பபாடடியிட்டார்்கள். இரண்டு பபரும்  பதர்தல் ்சம்பந்தைா்க 
நீதிைன்றத்தில் ைழககு தாக்கல் ச்சயதுள்்ளார்்கள். நீதிைன்றத்தில் 
நிலுமையில் இருககும் சபாருள் குறித்து நாம் பப்ச முடியாது. 
நீதிைன்றத்தில் ைழககு நிலுமையில் இருப்பதால், அதுகுறித்து  
அமையில் நாம் விைாதிக்க முடியாது எனபமதத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
நான எனன ச்சால்ை ைருகிப்றன என்றால், இந்த ைாதிரியான 
பிரசசிமன்கள் இருககின்றன எனபமத அரசினும்டய ்கைனத்திற்குக 
ச்காண்டுைர பைண்டியதும் எனனும்டய சபாறுப்புதான. 
ஆனால், இந்தத் தைம்ற யார் ச்சயதார்்கள் எனறு ்கண்டுபிடிக்க  
பைண்டியது. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
குறிப்பிடும் பிரசசிமன அரசினும்டய ்கடடுப்பாடடில் 
இல்மை. அந்தப் பிரசசிமன பதர்தல் ஆமையத்தினும்டய 
்கடடுப்பாடடில்தான இருககி்றது. எனனும்டய சதாகுதியில், 
ைாககு்கள் எவைாறு எண்ைப்படடு, முடிவு்கள் அறிவிக்கப்பட்டன 
எனபமதசயல்ைாம் பநற்ம்றயதினபை சதளிைா்கத் சதரிவித்பதன. 
இப்பபாது நம்டசபற்்ற பதர்தமைப் சபாறுத்தைமரயில், பதர்தல் 
ஆமையம் முழுமையா்க, நியாயைா்க, பநர்மையா்க, தர்ைத்தின 
அடிப்பம்டயில் இந்த உள்்ளாடசித் பதர்தமை ந்டத்தியிருககி்றது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இதில் அரசினும்டய எந்தவிதைான 
தமையீடும் கிம்டயாது. சுபயடம்சயா்க, தனனிசம்சயா்க பதர்தல் 
ஆமையம் முழு பைத்பதாடு இந்தத் பதர்தமை ந்டத்தியிருககி்றது. 
இதில் யாரும்டய தமையீடும் கிம்டயாது. உங்களும்டய 

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]
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தமையீடும் கிம்டயாது. எங்களும்டய தமையீடும் கிம்டயாது. 
எத்தமன சுபயடம்ச பைடபா்ளர்்கள் சைற்றி சபற்றிருககி்றார்்கள் 
எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் எண்ணிப் பார்க்க 
பைண்டுசைனறு ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களும்டய சதாகுதியில்கூ்ட, சுபயடம்சயா்கப் பபாடடியிட்ட 
பைடபா்ளர்்கள் சைற்றி சபற்றிருப்பார்்கள் எனறு நான ்கருதுகிப்றன. 
தமிழ்நாடு முழுைதும் ஒனறிய ்கவுனசிைர் பதவி்களுககு 450–ககும் 
பைற்பட்ட சுபயடம்ச பைடபா்ளர்்கள் சைற்றி சபற்றிருககி்றார்்கள். 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், ஊராடசி ஒனறிய ்கவுனசிைமரப் 
பற்றித்தான குறிப்பிட்டார்்கள். ஊராடசி ஒனறிய ்கவுனசிைமரப் 
சபாறுத்தைமரயில், தமிழ்நாடு முழுைதும் சுபயடம்சயா்கப் 
பபாடடியிட்டைர்்களில் 450 பபர் சைற்றி சபற்றிருககி்றார்்கள் எனறு 
ச்சானனால், எந்த்ளவுககு பதர்தல் ஆமையம் சி்றப்பா்க இந்தத் 
பதர்தமை ந்டத்தியிருககி்றது எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் எண்ணிப்பார்க்க பைண்டும். ஓரிரு இ்டங்களில் தைறு்கள் 
நம்டசபற்றிருந்தால், அதுகுறித்து பதர்தல் ஆமையத்தி்டம் 
சதரிவித்தால், பதர்தல் ஆமையம் அதற்குண்்டான ந்டைடிகம்கமய 
எடுககும் எனறு நான நம்புகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, அடுத்தபடியா்க, இந்த அரசு சபாறுப்பபற்்றபி்றகு 
“நாங்கள் படிப்படியா்க ைதுபானக ்கம்ட்கம்ளக கும்றத்து, 
இறுதியில் முழுமையா்க ைதுபானங்கம்ள தமிழ்கத்தில் விற்பதில்மை 
என்ற அ்ளவிற்கு நாங்கள் ச்காண்டு ைந்துவிடுபைாம்” எனறு 
சதரிவித்தது. இப்பபாது எவை்ளவு ைதுபானக ்கம்ட்கள் 
மூ்டப்படடுள்்ளன? படிப்படியா்க ைதுபானக ்கம்ட்கம்ள 
கும்றப்பதா்கச ச்சானனீர்்கள். இதுைமரயில் எத்தமன ்கம்ட்களின 
எண்ணிகம்க கும்றக்கப்படடுள்்ளது? அல்ைது படிப்படியா்க 
்கம்ட்களின எண்ணிகம்க அதி்கரிக்கப்படடுள்்ளனைா? எவை்ளவு 
்கம்ட்கள் அதி்கரிக்கப்படடுள்்ளன? அல்ைது எவை்ளவு ்கம்ட்கள் 
கும்றக்கப்படடுள்்ளன எனகி்ற விைரத்மத நான அறிய விரும்புகிப்றன.

உங்களுகப்க நன்றா்கத் சதரியும். ஓராண்டுககு முழுமையா்க நாம் 
இருப்பபாம் எனறு நான நம்புகிப்றன. (குறுககீடு்கள்) நம்புகிப்றன. 
நான ஒனறும் தை்றா்கச ச்சால்ைவில்மை. அதற்கிம்டயில் 
ைதுபான. . .

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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பிற்ப்கல் 1–15

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககு 
பைமும்ற இந்த ்சட்டைன்றத்திபை ச்சால்லியிருககினப்றன. 6,764 
்கம்ட்கள் இருந்தன. முதனமுதைா்க 2016 ஆம் ஆண்டு அம்ைா 
அைர்்கள் ஆடசிப் சபாறுப்பிற்கு ைந்தபபாது 6,764 ைதுபானக 
்கம்ட்கள் இருந்தன. ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின பதர்தல் 
ைாககுறுதியினபடி, ைதுபானக ்கம்ட்கம்ள படிப்படியா்கக 
கும்றப்பது என்ற அடிப்பம்டயில் 500 ்கம்ட்கம்ளக கும்றத்தார்்கள். 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்கள் 
பதவிபயற்கின்றபபாது, 2017 ஆம் ஆண்டு அம்ைா அைர்்களின பி்றந்த 
நா்ளனறு 500 ்கம்ட்கம்ளக கும்றத்தார்்கள். இதுைமரயில் ஆயிரம் 
்கம்ட்கள் கும்றக்கப்படடிருந்தால் எவை்ளவு ்கம்ட்கள் இருக்க 
பைண்டும்? 5,764 ்கம்ட்கள் இருக்க பைண்டும். ஆனால், தற்பபாது 
5,500 ்கம்ட்கள்தான இருககின்றன. ஆ்க, ச்சானனதற்கு அதி்கைா்கபை 
கும்றத்திருககிப்றாம், நாங்கள் கும்றத்துகச்காண்டுதான 
இருககிப்றாம். ைக்களி்டத்திபை விழிப்புைர்விமன ஏற்படுத்தி 
ைருகிப்றாம். அருகில் பாண்டிசப்சரியில் ைதுபானக ்கம்ட்கள் 
இருககின்றன, ்கர்நா்ட்காவில் இருககின்றன, ப்கர்ளாவில் 
இருககின்றன. தற்பபாது முழுமையா்க நாங்கள் ைதுவிைககிமனக 
ச்காண்டுைந்பதாம் எனறு ச்சானனால், அஙகிருந்து ச்காண்டு ைந்து, 
அதனால் ்கள்்ளச ்சாராயபைா அல்ைது ைற்்ற ந்டைடிகம்க்க்ளால் 
உயிர் இழப்பு்கப்ளா ஏற்ப்டக கூ்டாது எனபதற்்கா்கவும்,  
ைக்களுககு விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த பைண்டும் எனபதற்்கா்கவும், 
ைரு்டத்திற்கு ரூ.5 ப்காடி நிதியிமன ைாைட்ட ைாரியா்க ஒதுககி 
விழிப்புைர்விமன ஏற்படுத்திகச்காண்டிருககினப்றாம். நான 
்சட்டைன்றத்தில் ஏற்ச்கனபை ப்கடடிருககினப்றன. இந்தக ச்காள்ம்க 
தமிழ்நாடடிற்கு ைடடுைா அல்ைது இந்தியா முழுைதற்குைா? 
பக்கத்தில் இருக்கககூடிய பாண்டிசப்சரிககு ஒரு ச்காள்ம்க எனறு 
ச்சானனால், தமிழ்நாடடிற்கு ஒரு ச்காள்ம்கயா? இதுதான 
்காஙகிரஸ ்கடசியி்டம் நான ப்கடகின்ற ப்கள்வி. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். 
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திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைதுபானத்மத தமிழ்நாடடில் ஒழிப்பதற்கு எனன ைழி 
எனறு பாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நான மைத்திருக்கககூடிய புள்ளி 
விைரம் ்சரியா்க இருந்தால், எனனும்டய புள்ளிவிைரப்படி ஏ்றத்தாழ 
நானகு ஆண்டு்களுககு முனபு இருந்தமதவி்ட இனம்றககு ைதுபான 
விற்பமன தமிழ்கத்திபை பனை்டஙகு உயர்ந்திருககின்றது. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு மின்சாரத் தும்ற 
அமைச்சர் ப்கட்ட ப்கள்விககு ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் 
தமைைரி்டமிருந்து பதில் ைரவில்மை. பாண்டிசப்சரியில் 
ைதுபானக ்கம்ட்கள் இருககின்றன; அதன எண்ணிகம்கமய 
அதி்கரித்திருககி்றார்்கள். ்காஙகிரஸ ்கடசிமய பதசியக ்கடசி எனறு 
ச்சால்கி்றார்்கள். ைாநிைத்திற்கு ைாநிைம் அைர்்க்ளது ச்காள்ம்க 
ைாறுபடுைா அல்ைது தமிழ்நாடடிற்கு ைடடும் ஒரு ச்காள்ம்கயா? 
இதற்கு ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் வி்ளக்கம் 
ச்சானனால், நன்றா்க இருககும். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு ்காஙகிரஸ உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்காரிகம்க மைத்துள்்ளார்்கள். அது நல்ை ப்காரிகம்கதான. 
தமிழ்நாடடில் ைதுபானக ்கம்ட்கள் மூ்டப்ப்ட பைண்டும்; 
ைதுவிைககு ச்காண்டுைரப்ப்ட பைண்டும் எனறு ்காஙகிரஸ 
்கடசி உறுப்பினர் ச்சால்கி்றார்்கள். எனககு இதில் ஒரு ்சந்பத்கம் 
ைருகின்றது. தமிழ்கத்திபை ைதுக்கம்ட்கம்ள மூடுங்கள், மூடுங்கள் 
எனறு ச்சால்கி்றார்்கள். நைது ைாநிைத்திற்கு பக்கத்தில் இருககின்ற 
பாண்டிசப்சரி யூனியன பிரபத்சத்தில், ைதுபானங்கள் அபைா்கைா்க 
விற்பமனயாகிக ச்காண்டிருககின்றன. அஙப்க அந்த ைாநிை  
முதல்ைர், “நிதி இல்மை, நிதி இல்மை” எனறு 
புைம்பிகச்காண்டிருககி்றார். ஆ்கபை, அந்த ைாநிைத்திற்கு நிதி 
ப்சர்ப்பதற்்கா்க தமிழ்கத்திபை ைதுபானக ்கம்ட்கம்ள மூ்டச 
ச்சால்கி்றார்்க்ளா எனபது ஒனறு. 

இனசனானறு; இம்ளஞர்்கள் ைதுபானத்தினால் 
சீரழிகின்றார்்கள் எனறு ச்சால்கி்றார்்கள். ஆனால், நம் ைாநிைத்திற்கு 
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பக்கத்தில் இருககின்ற ்காஙகிரஸ ்கடசி ஆளுகின்ற பாண்டிசப்சரியில் 
ைதுபானக ்கம்ட்க்ளால் ஒரு மி்கப் சபரிய சீரழிவு ஏற்படுகி்றது. 
பாண்டிசப்சரி ைடடும் சீரழியவில்மை; தமிழ்கத்மதயும் ப்சர்த்து 
அழிககின்ற ஒரு திட்டத்மத இனம்றககு ்காஙகிரஸ அரசு  
அஙகு ச்காண்டுைரவிருககின்றது. சூதாட்ட கி்ளப்பிமனத் 
சதா்டஙகுைதற்கு அஙகு அனுைதி ச்காடுத்ததால், அைருககும், 
அஙகுள்்ள துமை நிமை ஆளுநருககும் ஏற்பட்ட ்சண்ம்டயால் 
இனம்றககு அது நிறுத்தப்படடிருககின்றது. அப்படி சூதாட்ட 
கி்ளப்பிமன பாண்டிசப்சரியில் ச்காண்டுைந்தால், பாண்டிசப்சரி 
ைடடும் சீரழியப்பபாைதில்மை. பாண்டிசப்சரியிமன ஒடடியிருககின்ற 
தமிழ்நாடம்டச ப்சர்ந்த இம்ளஞர்்களும் சீரழிைதற்்கான ைாயப்பு 
உள்்ளது. அத்தம்கய ஒரு நிமைமைமய இனம்றககு அஙகு ஆளுகின்ற 
்காஙகிரஸ அரசு எடுத்துகச்காண்டிருககின்றது. அதற்கு இைர் எனன 
பதில் ச்சால்கின்றார்்கள்? 

 ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். 

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ்சரியா்கச ச்சால்கி்றார்்கள். 
அதில் எனககு ைாறுபட்ட ்கருத்து கிம்டயாது. அஙகு இருககின்ற 
முதைமைச்சர், நான ைதுபானக ்கம்ட்கம்ள மூடுகிப்றன எனறு 
ச்சால்கி்றாரா? இஙப்க தமிழ்கத்தினும்டய முதைமைச்சரா்க 
இருந்த அம்மையார் அைர்்கள்தான ைதுபானக ்கம்ட்கம்ள நான 
படிப்படியா்கக கும்றப்பபன, மூடுபைன எனறு ச்சானனார்்கள். 
(குறுககீடு) பாண்டிசப்சரியில் ைதுபானம் விற்கி்றார்்கள் என்றால், 
அதமன நான ்சரி எனறு ச்சால்ைவில்மை. அதுவும் தைறுதான. 
ஆனால், தமிழ்நாடடில்தான ைதுபான விற்பமனமய முழுமையா்கக 
கும்றப்பபாம் எனறு நீங்கள் ைாககுறுதி ச்காடுத்தீர்்கள். நீங்கள் 
பதர்தல் பநரத்தில் ைாககுறுதிமய ச்காடுத்தீர்்கள். இப்பபாது அந்த 
ைாககுறுதி எஙப்க பபானது? எனன ச்சயகினறீர்்கள்? இனனும் 
ஓராண்டில் ைதுபானக ்கம்ட்கம்ளக கும்றப்பதற்கு எனன ைழிைம்க 
மைத்திருககிறீர்்கள் எனபமதச ச்சால்லுங்கள். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் 

[திரு. சி.வி. ்சண்மு்கம்]
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அைர்்கள் முதலில் ச்சானன ்கருத்துககு நான வி்ளக்கம் ச்சால்ைக 
்க்டமைப்படடிருககினப்றன. ்க்டந்த ஆண்ம்டவி்ட இந்த ஆண்டு 
ைது விற்பமன அதி்கைாகியுள்்ளது எனறு ச்சால்லியிருககி்றார்்கள். 
விற்பமன அதி்கம் ஆ்கவில்மை. ்க்டந்த ஆண்ம்டவி்ட இந்த ஆண்டு 
15 ்சதவிகிதம் ைதுவின விமை உயர்ந்திருககின்றது. ைதுபானங்களின 
விமை உயர்ந்ததன ்காரைைா்கத்தான, உங்களுககு விற்பமன 
அதி்கைாகியுள்்ளதுபபாை பதானறுகின்றது. ஏற்ச்கனபை ரூ.85/–
எனறு விமை இருந்தால், தற்பபாது ரூ.100 ஆ்க அது உயர்ந்திருககின்றது. 
15 ்சதவிகிதம் விமை அதி்கைானதால்தான நீங்கள் விற்பமன 
அதி்கம் ஆகியிருககின்றது எனறு ச்சால்கிறீர்்கள். அடுத்து,  
Bars–ஐ சபாறுத்தைமர, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின 
ச்காள்ம்கயினபடி கும்றக்கப்படடிருககி்றது. இப்பபாது இருககின்ற 
5,500 ்கம்ட்களில் 2,000 ்கம்ட்களில்தான Bar ை்சதி இருககின்றது.  
Bars–ஐ நாங்கள் படிப்படியா்கக கும்றப்பபாம் எனறு  
ச்சால்லியிருககினப்றாம். ஆம்கயால், முதலில் 3,000 ்கம்ட்களில் 
Bars–ஐக கும்றத்திருககினப்றாம். 

அமதப்பபாை ைதுபானக ்கம்ட்கம்ளயும் கும்றப்பபாம். 
எங்களும்டய ச்காள்ம்கயில் எந்தவித ைாற்்றமும் இல்மை. 
பூரை ைதுவிைககு எனபதுதான அம்ைாவினும்டய ச்காள்ம்க; 
ைரியாமதககுரிய அண்ைன எ்டப்பாடியார் அரசினும்டய 
ச்காள்ம்க. எங்கள் ச்காள்ம்கயில் எந்த ைாற்றுக ்கருத்தும் கிம்டயாது 
எனபமத ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

பிற்ப்கல் 1–20
ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வி, 

இம்ளஞர் நைன ைற்றும் விம்ளயாடடு பைம்பாடடுத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடயன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற 
்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ைதுபானக ்கம்ட்கம்ள 
கும்றக்கவில்மை என்றார். ஆண்டுக்காண்டு ைதுபானக 
்கம்ட்கம்ள நாம் கும்றத்துகச்காண்டிருககிப்றாம் எனறு 
தும்றயின அமைச்சரான ைாண்புமிகு மின்சாரத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள் குறிப்பிட்டார்்கள். எங்கம்ளப் சபாறுத்தைமரயில்,  
ஆண்டுக்காண்டு ைதுபானக ்கம்ட்கம்ளக கும்றத்துகச்காண்டு 
ைருகிப்றாம். ஆனால், ்காஙகிரஸ ்கடசிமயப் சபாறுத்தைமரயிலும், 

[திரு. பி. தங்கைணி]
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ைாநிைத்திற்கு ைாநிைம் ஒரு ச்காள்ம்க இருககி்றதா எனபமத  
நாங்கள் சதரிந்துச்காள்்ள விரும்புகிப்றாம். ஏசனனறு ச்சானனால், 
நைககுப் பக்கத்தில் பாண்டிசப்சரி ைற்றும் உங்கள் ்கடசி ஆளும் 
ைற்்ற அண்ம்ட ைாநிைங்களும் இருககின்றன. உங்கள் ்கடசிமயப் 
சபாறுத்தைமரயில், அஙப்க ஒரு ச்காள்ம்க, இஙப்க ஒரு  
ச்காள்ம்கயா எனபமத நாங்கள் சதரிந்துச்காள்்ள விரும்புகிப்றாம்.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். உமரமய முடியுங்கள். (குறுககீடு) 
இல்மை, பநரைாகிவிட்டது, முடியுங்கள்.

திரு. ்கரி. இராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, நம்மும்டய ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வித் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள் ்காஙகிரஸ ்கடசியினும்டய ச்காள்ம்க 
குறித்து ப்கடகி்றார்்கள். எங்களும்டய ச்காள்ம்கயில் பைறுபாடு 
இல்மை. நாங்கள் எப்சபாழுதும் ஒபர ைாதிரியா்க இருககிப்றாம். 
ை்காத்ைா ்காந்தி ஏற்படுத்தியதிலிருந்து இனறுைமர நாங்கள் ்சரியா்க 
இருககிப்றாம். நீங்கள் திடீசரனறு உயர்கிறீர்்கள். எந்த்ளவிற்குச 
ச்சல்கிறீர்்கள் எனறு எனககுத் சதரியவில்மை. சிறிது பநரத்திற்கு 
முனபுகூ்ட உங்கள் உறுப்பினர் யாபரா பபசும்பபாதுகூ்ட 
ச்சானனார்்கள், ‘நாங்கள் எைசரஸட சி்கரத்தில் ஏறிவிடப்டாம்’ 
எனறு ச்சானனார்்கள். நீங்கள் எைசரஸட சி்கரத்தில் ஏறினீர்்கள் 
என்றாலும் ்சரி, கீபழ ைந்தீர்்கள் என்றாலும் ்சரி, நாங்கள்  
எப்சபாழுதும் ஒபர ைாதிரியா்கத்தான இருப்பபாம். நாங்கள் உங்கம்ள 
ைரியாமத கும்றைா்க நிமனக்கவில்மை, நீங்கள் நன்றா்க இருங்கள். 
நன்றா்க ை்ளர்சசியம்டயுங்கள். உங்கம்ள நான ைாழ்த்துகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: இபதாடு முடித்துவி்டைாம். 
(குறுககீடு) ்சரி, பபசி முடியுங்கள்.  

திரு. ்கரி. இராைசாமி: முககியைா்க, குடிதண்ணீர்ப் பிரசசிமன 
பற்றி ைடடும் ச்சால்லி முடித்துவிடுகிப்றன. குடிதண்ணீர்ப் 
பிரசசிமனயில் அரசு ்கைனம் ச்சலுத்த பைண்டும். இந்த ைரு்டம் 
நிம்றய ைமழ சபயதிருககி்றது. தண்ணீர் நிம்றய ைந்திருககி்றது. 
Ground water–ஐ develop ச்சயய பைண்டும். அதற்கு நீங்கள் ்கைனம் 
ச்சலுத்த பைண்டும். Ground water level–ஐ develop ச்சயைதற்கு 
பை ைழி்கள் இருககின்றன. நம்மி்டம் சபரிய source இருககி்றது. 
அமத develop ச்சயைதற்கு நீங்கள் உரிய ந்டைடிகம்க எடுக்க 

[திரு. ப்க.ஏ. ச்சஙப்காடம்டயன]
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பைண்டும். எனனும்டய இனசனாரு ்கருத்து, நீங்கள் எனனதான 
ச்சயதாலும், எப்படித்தான நாம் ச்சயதாலும், குடிதண்ணீர் 
பிரசசிமன ைரத்தான ச்சயயும். அமத நிரந்தரைா்கத் தீர்க்க 
பைண்டுசைன்றால், ்க்டல் நீமர குடிநீராக்க பைண்டும். அப்படிச 
ச்சயயும்பபாது அதற்கு ச்சைவு கூடும் எனபது எனககுத் சதரியும். 
ச்சைவு அதி்கம்தான. இருந்தாலும் பரைாயில்மை. நீங்கள் அமதச 
ச்சயயுங்கள். நம்மும்டய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
இராைநாதபுரத்தில் குதிமரசைாழி எனகின்ற ஊரில் ்க்டல்நீமர 
குடிநீராககும் ஒரு plant–ஐ நிறுவுைதா்கச ச்சால்லியிருந்தார்்கள். 
ஆனால், இனனும் அதற்்கான பைமை ஆரம்பிக்கப்ப்டவில்மை. 
அது ஏன எனறு எனககுத் சதரியவில்மை. அமதச ச்சயயுங்கள். 
்க்டல் நீமர குடிநீராககினால்தான தமிழ்கத்தில் நிரந்தரைா்க 
குடிதண்ணீர்ப் பிரசசிமனமய நீங்கள் தீர்த்து மைக்கைாம் எனபது 
எனனும்டய சபாதுைான ்கருத்து. அதற்குரிய ந்டைடிகம்கமய 
படிப்படியா்க எடுங்கள். இல்மைசயன்றால், நாம் எனன ச்சயதாலும், 
drought ைரும்பபாது பாதிக்கப்படுைது ைக்கள்தான. நான பபசினது 
எல்ைாைற்ம்றயும் ைனதில் மைத்துகச்காண்டு திட்டங்கம்ள 
நிம்றபைற்்ற பைண்டும் எனறு ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 

இனனும் ஒனப்ற ஒனறு. நான ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களி்டம் பை த்டமை ப்கடடிருககிப்றன. ்காமரககுடிமய 
ைாந்கராடசியா்க ைாற்றிக ச்காடுங்கள். எல்ைாத் தகுதி்களும் 
இருககின்றன. நீங்கள் எனன தகுதி பைண்டும் எனறு ப்கடகிறீர்்கப்ளா, 
அந்தத் தகுதி ்காமரககுடிககு இருககி்றது எனபமத நான உங்களி்டம் 
prove ச்சயயத் தயாரா்க இருககிப்றன. நீங்கள் எனமன பநரில் 
ைந்து ச்சால்லுைாறு கூப்பிடுங்கள் அல்ைது உங்கள் அதி்காரி்கம்ள 
அனுப்பி ஆயவு ச்சயயுங்கள். எல்ைாத் தகுதி்களும் ச்காண்டிருககி்ற 
்காமரககுடிமய ைாந்கராடசியா்க ைாற்்றாைல் இருககிப்றாம். நீங்கள் 
தமிழ்நாடடில் பை ைாைட்டங்கம்ள புதிதா்க ஏற்படுத்துகிறீர்்கள்; 
ைாந்கராடசிமய ஏற்படுத்துகிறீர்்கள். அதில் எனககு எந்தவிதைான 
ைாற்றுக ்கருத்தும் இல்மை, இனனும் நன்றா்கச ச்சயயுங்கள். 
ஆனால், எல்ைாத் தகுதி்களும் இருககி்ற ்காமரககுடிமய ஏன 
ைாந்கராடசியா்க அறிவிப்பு ச்சயய ைாடப்டன எனகிறீர்்கள் எனபது 
எனககுத் சதரியவில்மை. இந்த படசஜட கூட்டத் சதா்டரிைாைது 
தயவு ச்சயது நீங்கள் அமதச ச்சயது ச்காடுங்கள் எனறு நான 
உங்கம்ளக ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. இந்த அ்ளவில் பபசுைதற்கு 
ைாயப்புக ச்காடுத்த நம்மும்டய ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககு நனறி, ைைக்கம்.

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள் ச்சயைாக்கத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

பிற்ப்கல் 1–25

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, குடிதண்ணீமரப் பற்றி ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் பபசினார்்கள். நிைத்தடி நீர் உயர்ைமதப் பற்றியும் 
பபசினார்்கள். இனம்றககு இந்தியாவிபைபய தமிழ்கத்தில்தான 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கள் எடுத்த முயற்சியின ்காரைைா்க, குடிைராைத்து,  
ைண்்டல் ைண் எடுக்கககூடிய திட்டங்களினால்தான அதி்கைான 
அ்ளவில் ைமழநீர் ப்ச்கரிக்கப்படடிருககி்றது. எங்களும்டய 
ப்காமை ைாைட்டத்தில் பார்த்தால், அமனத்துக கு்ளங்களும் 
நிம்றந்திருககின்றன. அைற்றின ச்காள்்ளவு அதி்கரித்திருககி்றது. 
அபதபபாை, ச்சனமனயிலும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
உத்தரவினபபரில் உள்்ளாடசித் தும்ற மூைைா்கவும், ைாந்கராடசியின 
மூைைா்கவும் 310 ஏரி்கள் ்கண்்டறியப்படடு, தனியாரும் அர்சாங்கமும் 
ப்சர்ந்து தூர்ைாரும் பைமை்கம்ள பைற்ச்காண்டிருககின்றன. அந்தப் 
பணி்கள் முடியும்பபாது, ச்சனமன ந்கருககு ைடடும் 1 டி.எம்.சி. 
தண்ணீர் கூடுதைா்க தரககூடிய சூழ்நிமை உருைாகும். 

அடுத்து, இராைநாதபுரத்தில் ்க்டல்நீமரக குடிநீராககும் 
திட்டத்மதப் பற்றிப் பபசினார்்கள். அந்தத் திட்டம் அறிவிக்கப்படடு, 
முதலில் 3 இ்டங்களில் ஆயவு ச்சயயப்படடு, தற்பபாது இரண்டு 
இ்டங்களில் ச்சயல்படுத்த முடிவு ச்சயயப்பட்டது.  இதற்்கா்க 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் தமைமையில் special 
ஆ்க ஒரு கூட்டம் ந்டத்தி, இத்திட்டத்மத நிம்றபைற்றுைதற்்கா்க 
நிதிமய ஒதுககியுள்்ளார்்கள். கூடிய விமரவில் அஙகு ்க்டல்நீமரக 
குடிநீராககும் திட்டத்திற்்கான ச்டண்்டமரக ப்காரப்ப்ட உள்்ளது.

அபதபபாை, 150 எம்.எல்.டி. குடிநீர் ைழஙகும் திட்டத்திற்்கா்க 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் சநம்பைலியில் 
அடிக்கல் நாடடியிருககி்றார்்கள். அதற்்கான பைமை்களும் 
நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககின்றன. அபதபபாை 400  
எம்.எல்.டி.–ககும், ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் இருந்தபபாதும் 
்சரி, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் எ்டப்பாடியார் அைர்்களும் ்சரி, 
ைத்திய அர்சாங்கத்தி்டம் சதா்டர்ந்து பபசி, அந்தத் திட்டங்கம்ள 
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நிம்றபைற்்ற நிதி ஆதாரங்கள் சப்றப்படடு, அடுத்த ்கட்டத்திற்குச 
ச்சனறிருககி்றது. JICA., KfW பபான்ற ைஙகி்களி்டம் பபசி, அதற்கு 
ைத்திய அர்சாங்கம் முனனுரிமை அடிப்பம்டயில் பரிந்துமர 
ச்சயய பல்பைறு ்சையங்களில் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
பநரடியா்க ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைமரச ்சந்தித்து, ைத்திய 
அரசி்டம் ைலியுறுத்தி, அதற்்கான திட்டங்கம்ளக ச்காண்டு 
ைருைதற்்கான பல்பைறு ந்டைடிகம்க்கள் எடுக்கப்படடுள்்ளன. 

அபதபபாை, 2011–ல் தமிழ்நாடடிற்கு தினமும் சைாத்தைா்க 
4,900 எம்.எல்.டி. குடிதண்ணீர்தான விநிபயா்கம் ச்சயயப்பட்டது. 
அதனபி்றகு, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும், ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களும் 
எடுத்த ந்டைடிகம்க்களின ்காரைைா்க தற்பபாது தினமும் 
விநிபயா்கம் ச்சயயககூடிய குடிதண்ணீரின அ்ளவு 7,300  
எம்.எல்.டி. ஆகும். கிட்டத்தட்ட 2,500 எம்.எல்.டி. குடிதண்ணீமர 
கூடுதைா்க விநிபயா்கம் ச்சயகிப்றாம். இந்தியாவிபைபய பைறு எந்த  
ைாநிைத்திலும் இந்த அ்ளவிற்கு குடிதண்ணீர் விநிபயா்கம் ச்சயைது 
கிம்டயாது. அந்த அ்ளவிற்கு இனம்றககு குடிதண்ணீருககு 
முககியத்துைம் ச்காடுத்துகச்காண்டிருககிப்றாம். இனம்றககு 
எந்சதந்தப் பகுதி்களில் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் பைண்டுபைா,  
அதற்கும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் தனியா்கக 
கூட்டம் ந்டத்தி, அதுகுறித்தும் பல்பைறு ந்டைடிகம்க்கள் 
எடுக்கப்படடிருககின்றன எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்க ஆளுநர் அைர்்க்ளால் இந்த 
அமையில் ஆற்்றப் சபற்றிருககின்ற உமரயினமீது நம்டசபற்றுக 
ச்காண்டிருக்கககூடிய இந்த விைாதத்திபை திராவி்ட முனபனற்்றக 
்கழ்கத்தின ்சார்பில் பஙப்கற்று எனனும்டய ்கருத்து்கம்ள எடுத்து 
மைக்கககூடிய ைாயப்பிமனத் தந்த தங்களுககு முதலில் எனனும்டய 
நனறிமய நான சதரிவித்துகச்காள்்ள விரும்புகிப்றன. 

சபாதுைா்க, ஆளுநர் உமர எனபது அரசின ச்காள்ம்க 
அறிகம்கயா்க, Statement of Policy என்ற அந்த அடிப்பம்டயில் 

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]
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அமைந்தி்ட பைண்டும். ஆனால், ்க்டந்த திங்க்ளனறு இந்தப் 
பபரமையில் ைாசிக்கப்படடிருக்கககூடிய ஆளுநர் உமரயில் அரசின 
ச்காள்ம்கபயா, ப்காடபாப்டா எதுவும் ச்சால்ைப்ப்டவில்மை. 
இந்த ஆளுநர் உமர, ஆயவுக குறிப்பு–Review Note அடிப்பம்டயில் 
அமைந்திருககி்றது. அரசு ச்சயதி சைளியீடுபபாை அமைந்திருககி்றது. 
இந்தியா டுப்ட அறிகம்க, ஏற்ச்கனபை ச்சயயப்பட்ட  
அறிவிப்பு்கம்ளப் பற்றிய ச்சயதி, ்காஞசி அத்திைரதர், 
திருைண்ைாைமை தீபம், ைாைல்ைபுரம் ்சந்திப்பு, தமிழ்நாடு நாள், 
அண்ைல் ்காந்தியடி்கள், மூதறிஞர் ராஜாஜி பற்றிய நிமனவு, ஒபர 
நாடு ஒபர குடும்ப அடம்ட, அயல் நாடு பயைங்கள், ச்சயற்ம்க 
நுண்ைறிவு, தரவு பகுப்பாயவு உள்ளிட்ட மின ஆளுமை, ஒப்புயர்வு 
உயர் ்கல்வி நிறுைனைா்க அண்ைா பல்்கமைக்கழ்கம், சநகிழி்கள் 
தம்ட, திருைை உதவித் திட்டங்கள் எனறு பைைற்ம்ற ைரிம்சப்படுத்தி 
Railway Guide பபாை ஆளுநர் உமர தயாரிக்கப்படடிருககி்றது. 

ைத்திய BJP அரசினும்டய குடியுரிமை திருத்தச 
்சட்டத்மதப் பற்றியும், இந்த அரசினும்டய நிமைப்பாடு 
பற்றியும் இந்த ஆளுநர் உமரயில் எந்த இ்டத்திைாைது 
ச்சால்ைப்படடிருககி்றதா எனறு பதடித் பதடிப் பார்த்பதன; எந்த 
இ்டத்திலும் ்காைவில்மை. ைாநிைங்க்ளமையில் அ.இ.அ.தி.மு.்க. 
ைாக்களித்த ்காரைத்தினால்தான அந்த ைப்சாதா ்சட்டைா்க  
நிம்றபைறியிருககி்றது. அதன ்காரைைா்க ஆங்காஙப்க 
ந்டந்துைரககூடிய பபரணி்கள், பபாராட்டங்கள், ்கைைரங்கள், 
தடியடி, துப்பாககிச சூடு, தம்ட உத்தரவு, ்சாவு, ்காயம், இரத்தம், 
இயல்பு ைாழ்கம்க பாதிப்பு, அண்மையில் ச்டல்லியில் JNU 
பல்்கமைக்கழ்கத்தில் ைாைைர்்கள் பை ச்காடுமை்களுககு 
ஆ்ளாக்கப்படடிருககி்றார்்கள். இதுைமர இந்திய நாடு ்கண்டிராத 
ைம்கயில் சதா்டர்ந்து. . .

பிற்ப்கல் 1–30

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைருைாய ைற்றும் 
பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல் சதாழில்நுடபத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, (குறுககீடு) 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ச்சால்லி முடித்துவிடுகிப்றபன!.

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]



 137

2020 ஜனவரி 8]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ஒபரசயாரு clarification ைடடும் 
ச்சால்லிவிடுகிப்றன. ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள், 
இந்தியா முழுைதும் இருக்கககூடிய நிமைப்பாடம்ட எடுத்து 
மைத்திருககி்றார்்கள். ஆனால், அைர் ச்சானனமதப் பபானறு 
நி்கழ்வு்கள் எதுவும் தமிழ்கத்திபை நம்டசப்றவில்மை. இஙப்க 
்சட்டம்–ஒழுஙகு பாது்காக்கப்படடு ைரும் நிமையில், அத்தம்கய 
எந்தவிதைான நி்கழ்வும் ஏற்ப்டவில்மை எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

அதுைடடுைல்ை, இதுபற்றி நாம் ஏற்ச்கனபை விைாதம் 
ச்சயதிருககிப்றாம். ைாநிைங்க்ளமையில் அ.இ.அ.தி.மு.்க. 
ைாக்களித்தது எனபதும் எல்பைாருககும் சதரிந்த ஒனறுதான; 
அது ைம்றமு்கைா்கச ச்சயயப்ப்டவில்மை. ைாண்புமிகு ்சட்டத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்களும் அமதப்பற்றித் சதளிைா்கச 
ச்சால்லிவிட்டார். ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
அனுபைம் ைாயந்தைர். ஆ்கபை, ைராத ஒனம்றப் பற்றி இஙப்க 
விைாதம் ச்சயைதற்கு பநரத்மத எடுத்துகச்காள்்ளைாைா எனபமத 
அைபர முடிவு ச்சயயைாம் எனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
அ.இ.அ.தி.மு.்க. உறுப்பினர்்கள் அந்தச ்சட்டத் திருத்தத்திற்கு 
ஆதரைா்க ைாக்களித்த ்காரைத்தால்தான, இஙப்க பபரணி்கள் 
சதா்டர்ந்து நம்டசபற்றுக ச்காண்டிருககின்றன. ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
ந்டந்து ச்காண்டிருககின்றன. அபதபபால், நீங்கள் அஙகு ைாக்களித்த 
்காரைத்தினால்தான, இந்தியா முழுைதும் பை ைாநிைங்களிலும் 
ச்காடுமை்கள் நம்டசபற்றுக ச்காண்டிருக்கககூடிய ஒரு சூழ்நிமை 
ைந்திருககி்றது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமதத்தான நான இந்த 
அமையிபை பதிவு ச்சயகிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: சபாதுைா்கபை, நாம் 
பநற்றிலிருந்பத அமதப்பற்றி நிம்றய பபசிவிடப்டாம். (குறுககீடு) 
இல்மையில்மை. நிம்றய அமதப்பற்றி பபசிவிடப்டாம். பநற்று நாள் 
முழுைதும் அமதப்பற்றித்தான பபசிபனாம். (குறுககீடு) நீங்கள் 
பபசுைமதப்பற்றி ஒனறுமில்மை. (குறுககீடு) 
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திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: இரடம்டக குடியுரிமை ைாஙகிக 
ச்காடுப்பபாம் எனறு ஆளுநர் உமரயில் ச்சால்ைப்படடிருப்பது 
எதற்்கா்க? 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: இல்மை, நீங்கள்  
பபசுைமதப்பற்றி ஒனறுமில்மை. அதற்்கா்க அதி்க பநரத்மதச 
ச்சைவிடுைமதவி்ட, பைறு சபாருள் பற்றிப் பப்சைாம் எனறு 
ச்சால்கிப்றன. 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, . . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைருைாய ைற்றும் 
பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல் சதாழில்நுடபத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் ச்சால்ைமதப்பபாை, நாங்கள் ைாக்களித்ததால் ஒனறும் 
ஏற்படடுவி்டவில்மை. எதுவும் நம்டசப்றவில்மை; இந்தியா 
முழுைதும் எதிர்க்கடசியினரால் இத்தம்கய தை்றான பிரச்சாரம் 
ச்சயயப்படுகி்றது எனறு ச்சால்ைப்படுகி்றது. ஒவசைாரு வீ்டா்கச 
ச்சனறு இதற்குரிய வி்ளக்கங்கள்கூ்ட அளிக்கப்படுகின்றன. ஆ்கபை, 
ைராத ஒனறுக்கா்க ச்சயயப்பட்ட விஷைப் பிரச்சாரத்தினாபை 
இந்தியா முழுைதும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நம்டசபற்்றாலும்கூ்ட, 
தமிழ்கத்திபை அப்படிசயாரு ைனமும்ற, இரத்தக ்க்ளரி ஏற்ப்ட 
பைண்டுசைனறு யாபரனும் விரும்பியிருந்தாலும்கூ்ட, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள், இரும்புக ்கரம்ச்காண்டு அமதத் 
தடுத்து, இனம்றககுத் தமிழ்நாடடு ைக்கள் எல்பைாமரயும் 
பாது்காத்திருககி்றார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

அதனால்தான, இதுைமர தமிழ்க அரசியல் ைரைாற்றிபை 
இல்ைாத ைம்கயிபை, ்சட்டம்–ஒழுஙகிபை முதனமையான ைாநிைம் 
நம் அனமனத் தமிழ்கம்; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இந்தியத் 
திருநாடடிபை நல்ைாடசி ந்டத்துகி்றைர் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
எனறு ஒரு ்சானறிதழ் ச்காடுக்கப்படடுள்்ளது. அதிலும்கூ்ட 
்க்ளங்கம் ்கற்பிககி்றார்்கள். ஒடடுசைாத்தைா்க இந்திய பத்சத்தில், 
அனமனத் தமிழ்கத்தில் இருக்கககூடிய 8½ ப்காடி ைக்களும்  
சபருமைப்ப்டககூடிய விஷயம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இது 
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இந்த அரசுககு ைடடும் கிம்டத்த சபருமையல்ை; தமிழ்நாடடிற்கும், 
தமிழ் ைண்ணிற்கும், தமிழ் இனத்திற்கும் கிம்டத்த சபருமை. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) தமிழ்க அரசிற்குக கிம்டத்த சபருமை 
எனறு ச்சானனால், ஒடடுசைாத்த தமிழ் இனத்திற்ப்க கிம்டத்த 
சபருமை. இனனும் ஆண்்டாண்டு ்காைத்திற்கும் ச்சால்ைப்படும். 
இந்திய பத்சத்திபை பாரதிய ஜனதா ்கடசி ஆளுகின்ற ைாநிைங்கள் 
இருககின்றன; இந்திய பத்சத்திபை எதிர்க்கடசி்கள் ஆளுகின்ற 
ைாநிைங்கள் இருககின்றன. அத்தமன ைாநிைங்கம்ளயும் தாண்டி, 
ஊண், உ்றக்கம் பார்க்காைல், இரவு–ப்கல் பார்க்காைல், தனனும்டய 
நிருைா்கத் தி்றமையால், ைதிநுடபத்தால் சபற்்ற சபருமை. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கம்ளப் பற்றி ைக்கள் 
அமனைரும் super estimate ச்காடுத்திருககி்றார்்கள். ஆனால், 
எதிர்க்கடசி ைடடும் under estimate–பைபய இருககிறீர்்கள். அமத 
நீங்கள் த்கர்த்சதறிந்து விடடீர்்கப்ளயானால், உங்களும்டய பார்மை 
்சரியா்க இருந்தால், இந்திய பத்சத்திபை, அனமனத் தமிழ்கத்தில் 
எங்கள் தமிழர் குை ்சாமி புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும்டய 
்கனமை நைது ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் நிச்சயைா்க 
நனைாககுைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) தமிழ்நாடடில் 
எந்த ைனமும்றயும் நம்டசப்றாது. நீங்கள் ந்டத்திய பபரணிகூ்ட, 
எவை்ளவு அற்புதைா்க, அழ்கா்க ்சட்டம்–ஒழுஙம்கப் பாது்காககின்ற 
ைம்கயிபை ந்டத்தப்பட்டது. 

ஆனால், உங்கள் ஆடசிக்காைத்தில், உச்ச நீதிைன்ற 
நீதிபதிகூ்ட ைண்ம்ட உம்டந்து ஓடிய ்காடசிசயல்ைாம் இந்த 
நாடடிபை நம்டசபற்றிருககி்றது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
அந்த ்சட்டம்–ஒழுஙகிற்குள்ப்ள நான பபா்கவில்மை; அந்த 
ைனமும்ற சைறியாட்டத்திற்குள்ப்ள பபா்கவில்மை; ைதுமரயிபை  
நம்டசபற்்ற தின்கரன அலுைை்க ்சம்பைத்திற்குள்ப்ள  
பபா்கவில்மை; (குறுககீடு்கள்) ைதுமரயில் நம்டசபற்்ற 
்சம்பைங்களுககுள்ப்ளசயல்ைாம் நான பபா்கவில்மை. 
(குறுககீடு்கள்) ஆ்கபை, நீங்கள் ைராத ஒனம்ற ைருைதா்கப் பபசுைது 
எனபது ்சரியல்ை. (குறுககீடு்கள்) நான இஙப்க பபசினாலும், ையதிபை 
கும்றந்தைனான எனமனக்காடடிலும், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் அனுபைம் ைாயந்தைர். நான அமதத்தான 
ச்சானபனன. இல்ைாத ஒனம்ற இருப்பதா்கப் பபசுைதிபை எனன 
நியாயம் இருககி்றது? (குறுககீடு) 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: அைர் பபசி முடிக்கடடும். 
(குறுககீடு) முடிக்கடடும், ைாயப்புத் தருகிப்றன. (குறுககீடு) தருகிப்றன. 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைராது எனறு 
ச்சால்கிப்றாம். அரசின ்சார்பிபைதான ச்சால்ை முடியும். ைராது 
எனறு ச்சால்கிப்றாம். இல்மை, ைரும் எனறு நீங்கள் ச்சானனால் 
நாங்கள் எனன ச்சயய முடியும்? (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ்சரி, ச்சால்லுங்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ‘உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதியின ைண்ம்ட 
உம்டந்து’ எனறு குறிப்பிட்டமத ‘உயர் நீதிைன்ற நீதிபதியின’ 
என ைாற்றிகச்காள்்ள பைண்டுசைனக ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. 
ஆ்கபை, மீண்டும் ச்சால்கிப்றாம். ைராது எனறு ைாண்புமிகு பாரதப் 
பிரதைர் அைர்்களும் ச்சால்லிவிட்டார்்கள். ைாநிை அரசினும்டய 
சபாறுப்பா்க இருக்கககூடிய இந்த அமையிபை ச்சால்கிப்றாம். 
நாங்கள் ஒனறும் சபாதுக கூட்டத்தில் இமதச ச்சால்ைவில்மை. 
(குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: இருங்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: நாங்கள் இமதப் சபாதுக 
கூட்டத்தில் ச்சானனால், நீங்கள் ப்கட்கைாம். சபாதுக கூட்டத்தில் 
ஒனறு ச்சால்லிவிடடு, பினனர் ைாற்றி ்கருத்து ச்சால்ைைாம். 
(குறுககீடு) சபாதுக கூட்டத்தில் ச்சால்லிவிடடு பினனர் ைாற்றிக 
்கருத்து ச்சால்ைைாம். (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாயப்புத் தருகிப்றன. 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு) அைர் பபசி முடித்துவி்டடடும். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்: ஒடடுசைாத்த 
தமிழ்கத்தினும்டய பிரதிநிதித்துைம் இருக்கககூடியது இந்த 
ைாைன்றம். ்கண்ணியமிக்க இந்த அமையிபை அரசின  
்சார்பிபைதான ச்சால்கிப்றாம். (குறுககீடு) இதுைமர எந்தத் 
தாககீதும் ைத்திய அரசி்டமிருந்து ைரவில்மை. அப்படிபய ைந்தாலும், 
எப்படி 30 ஆண்டுக்காைைா்க புரடசித் தமைைர் அைர்்களும், 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும் சிறுபானமையின ைக்கம்ளக 
்காப்பாற்றினார்்கப்ளா, அபதபபால் அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
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அைர்்களும் ்காப்பாற்றுைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அைர்்கள் 
எங்கள்மீது நம்பிகம்க மைத்திருககி்றார்்கள். ஆ்கபை, இந்திய 
பத்சம் முழுைதும் இந்த உண்மைககு ைா்றான விஷைப் பிரச்சாரம் 
எடுபட்டாலும், அனமனத் தமிழ்கத்திபை உங்களும்டய உண்மைககு 
ைா்றான பிரச்சாரம், விஷைப் பிரச்சாரம், அைதூறு பிரச்சாரம் 
சிறுபானமையின ைக்களி்டத்திபை எடுப்டாது. அைர்்களும்டய 
பாது்காைைர் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரசின, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் எனபமதத் சதளிைா்கச ச்சால்கிப்றன. 

 பிற்ப்கல் 1–35

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, எதிர்க்கடசியிலும், ஆளுங்கடசியிலும் உறுப்பினர்்கள் 
பபசுகின்றபபாது ைாண்புமிகு அமைச்சர்்கள் குறுககிடடுப் 
பபசுைதிபை தைறில்மை. ஆனால், எதிர்க்கடசித் தமைைர்  
அைர்்கள் பபசுகி்றபபாது, அமைச்சர்்கள் ஏபதனும் வி்ளக்கத்மத 
அளிக்க விரும்பினால், சுருக்கைா்கக ச்காடுக்க பைண்டும். 
அவை்ளவுதான அைர்்கள் ச்சயய பைண்டும். எல்ைா அமைச்சர்்களும் 
அப்படித்தான ச்சயகி்றார்்கள். நான யாமரயும் கும்ற  
ச்சால்ைவில்மை, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் உடப்ட. ஆனால், 
ைாண்புமிகு ைரியாமதககுரிய நம்மும்டய Revenue Minister ைடடும் 
பிடித்தாசரன்றால், சபாதுக கூட்டம் ைாதிரி பபசுகி்றார். It is a bad 
precedent. அப்படி ஒரு நிமைமையில் அைர் பப்ச ஆரம்பித்தார் 
என்றால், அைர் பபசுகி்றபபாசதல்ைாம் நாங்கள் அத்தமன பபரும் 
பபசுபைாம். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, மூத்த உறுப்பினர், இப்படிப்பட்ட 
்கருத்மதச ச்சால்ைது ைருத்தைளிககி்றது. ்கருத்மதச ச்சால்ைதற்கு 
எல்பைாருககும் சுதந்திரம் இருககி்றது. அமைச்சர் அைர்்கள் 
இப்படித்தான பப்ச பைண்டுசைனறு நீங்கள் ச்சால்ை முடியாது. 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் உத்தரவு பபா்ட முடியாது. நீங்கள் 
்கைாட்டா ச்சயய பைண்டுசைனறு நிமனத்தீர்்கச்ளன்றால், ஒனறும் 
ந்டக்காது. (குறுககீடு்கள்) இந்த அரசு யாருககும் அஞசுகி்ற அரசு 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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இல்மை. நீங்கள் புரிந்துச்காள்ளுங்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
(குறுககீடு்கள்)

(திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் எழுந்து நினறு 
ஏபதா பபசினர்.)

அப்படிப் பபசுைதற்கு அைருககு உரிமை இருககி்றது. 
(குறுககீடு்கள்) நீங்கள் ஏன மிரடடுகிறீர்்கள்? (குறுககீடு்கள்) 
அைரும்டய உரிமையில் குறுககிடடு மிரடடுகி்ற ைாதிரி பபசுகிறீர்்கள். 
(குறுககீடு்கள்) இசதல்ைாம் ந்டக்காது. (குறுககீடு்கள்) 

(ஆளுங்கடசி ைற்றும் எதிர்க்கடசி ைரிம்சயிலிருந்து  
உறுப்பினர்்கள் இருகம்கமய விடடு எழுந்து நினறு,  
ஒருைருகச்காருைர் ம்கமய நீடடிப் பபசிக ச்காண்டிருந்தனர்.)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் 
அமைதியா்க இருங்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, (குறுககீடு்கள்) எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் பபசுகின்றபபாது அமைதியா்க இருந்பதாம். (குறுககீடு்கள்) 
நான எழுந்துபபசும்பபாது இப்படி அைர்்கள் குரல் எழுப்பினால், 
அைர்்கள் பபசும்பபாது இஙப்கயிருப்பைர்்கள் எழுந்து நினறு 
பபசுைார்்கள். (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: நான பபசி முடித்த 
பி்றகு நீங்கள் பபசுங்கள். (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். 
உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு முதைமைச்சபர எழுந்து பபசிவிடடு 
உட்கார்ந்து விட்டார். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) 

(திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் எழுந்து நினறு 
ச்காண்டிருந்தனர்.)

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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எல்பைாரும் உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) அைருங்கள். 
அைருங்கள். (குறுககீடு்கள்) திரு. ஆஸடின, உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) திரு. ஆஸடின, உட்காருங்கள். ‘உட்காருங்கள்’ எனறு 
நான ச்சானனதற்குப் பி்றகு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கப்ள 
அைர்ந்துவிட்டார். ஆனால், நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்திற்கு 
எழுந்து நினறு சதா்டர்ந்து பபசிக ச்காண்டிருந்தால் நான எப்படி 
அமைமய ந்டத்துைது? (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) திரு. 
எஸ.ஆர். இராஜா, உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்)  
நீங்கள் ஒரு மும்றமயக ்கம்டபிடியுங்கள். நான Chair–ல் 
உட்கார்ந்திருககி்ற ைமரயிலும் நீங்கள் எழுந்திருப்பது, குறுககீடு 
ச்சயைது எல்ைாம் ்சரி. ஆனால், நான Chair–ஐ விடடு எழுந்து  
நின்றால், ைரபுப்படி எல்ைா உறுப்பினர்்களும் அமைதியா்க 
உட்கார்ந்து, நான ச்சால்ைமதக ப்கட்க பைண்டும். இது  
மும்றயில்மை. ஆனால், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் அதற்கு 
ைரியாமத ச்காடுத்து உட்கார்ந்து விட்டார். அைர் பபசினார். நான 
எழுந்து நினப்றன. அைர் உட்கார்ந்து விட்டார். (குறுககீடு்கள்) 

(திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்க உறுப்பினர் திரு. ஆர். ்காந்தி 
அைர்்கள் இருகம்கயிலிருந்தைாப்ற ஏபதா பபசினார்.)

இல்மை, இல்மை. (குறுககீடு்கள்) இசதல்ைாம் மும்றயில்மை. 
(குறுககீடு்கள்) திரு. ்காந்தி, இசதல்ைாம் மும்றயில்மை. 
திரு. ்காந்தி, இசதல்ைாம் மும்றயில்மை. (குறுககீடு்கள்) எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் பபசினார். அதற்கு ைாண்புமிகு ைருைாயத்  
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் வி்ளக்கம் ச்சானனார். எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள் அதற்கு வி்ளக்கம் ப்கட்டார்.  
ைாண்புமிகு முதைமைச்சரும் அதற்கு பதில் ச்சால்லிக 
ச்காண்டிருககி்றார். அைர் பதில் ச்சால்ைதற்கு முழு உரிமை 
இருககி்றது. ஆ்கபை, அதிபை உங்களுககுக ்கருத்து ைாறுபாடு 
ஏதாைது இருககுசைனறு ச்சானனால், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் பபசி உட்கார்ந்ததற்குப் பினனால், ைாயப்புக ப்கட்டால், 
ைாயப்பு அளிக்கப்படும். அதற்குரிய வி்ளக்கங்கம்ள நீங்கள் 
சப்றைாம். ஆனால், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கம்ளபய பப்ச 
வி்டாைல் தடுககிப்றன என்ற ைம்கயில், நீங்கள் கூககுரலிடுைது, 
்சத்தம் பபாடுைது மும்றயல்ை. ஆ்கபை, அது தைறு எனறு நான 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, (குறுககீடு்கள்)

[பபரமைத் தமைைர்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: திரு. ்சகதிபைல், உட்காருங்கள். 
உட்காருங்கள். நான ைாண்புமிகு முதைமைச்சமரத்தான 
கூப்பிடடிருககிப்றன. (குறுககீடு்கள்) நீங்கள் எல்ைாம் உட்காருங்கள். 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைமர நான ைதிககின்றைன. ஏசனன்றால், அைர் 
மூத்த உறுப்பினர். அைர் பல்பைறு ஆக்கபூர்ைைான ்கருத்து்கம்ளச 
ச்சால்கின்றார். அமதசயல்ைாம் ்கைனைா்கக ப்கடடுகச்காண்டு 
எங்க்ளால் எனசனனன முடியுபைா, அமதசயல்ைாம் நிம்றபைற்றிக 
ச்காண்டிருககினப்றாம். அைர் ைழி்காடடியா்க இருக்க பைண்டும். 
அமத விடடுவிடடு, ‘ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற அமைச்சர் 
இப்படிப் பபசினால் நாங்கள் எதிர்ப்புக குரல் ச்காடுப்பபாம்’ 
எனறு ச்சால்ைது எனன நியாயம்? அைர் பை ஆண்டுக்காைைா்க 
இந்த அமையிபை இருந்து ச்காண்டிருககி்றார்; நீண்்ட அனுபைம் 
அைருககு இருககின்றது. இதுசைாரு முககியைான பிரசசிமன. 
இதுசைாரு மி்க முககியைான பிரசசிமனயாகும். ஆ்கபை, இந்த 
முககியைான. . . (குறுககீடு்கள்) 
பிற்ப்கல் 1–40

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: எல்பைாரும் அமைதியா்க 
இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) அமைதியா்க இருங்கள். (குறுககீடு்கள்)  
திரு. இரவிச்சந்திரன, அமைதியா்க இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
அமைதியா்க இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) பபசுபைர்்கள் எல்பைாரும் அமைதியா்க இருக்க 
பைண்டும். இதற்குத்தான நான ச்சானபனன. (குறுககீடு) 
இல்மை, இது வி்ளக்கம்தான. எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் பபசியதற்கு ைாண்புமிகு முதல்ைர் அைர்்கள் 
வி்ளக்கம் ச்சால்லிகச்காண்டிருககி்றார்்கள். அவை்ளவுதான. 
ஒருைருகச்காருைர் பபசி, விைாதம் நன்றா்க நம்டசபறுகி்றது. 
அமத விடடுவிடடு, ைற்்ற உறுப்பினர்்கள் எல்பைாரும் இம்டயிபை 
குறுககீடு்கள் ச்சயதால், அமைமய ந்டத்துைது மி்கச சிரைம். 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, இதுசைாரு மி்க முககியைான 
பிரசசிமனயாகும். ஆ்கபை, இந்த மி்க முககியைான பிரசசிமனககுத் 
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சதளிைான வி்ளக்கம் பதமை. நீங்கள், எதிர்க்கடசியில் 
இருந்துச்காண்டு, வி்ளக்கம் ப்கடகிறீர்்கள். அதற்்கான வி்ளக்கத்மத 
முழுமையா்க அளிக்க பைண்டும். அப்படி முழுமையா்க வி்ளக்கம் 
அளித்தால்தான, பத்திரிம்க்களின ைாயிைா்க அமை ச்சயதி்க்ளா்க 
சைளியிபை ைக்களி்டம் ச்சனறு ப்சரும். அந்த அடிப்பம்டயில், 
ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் மி்கத் சதளிைா்க 
இதற்கு பதில் சதரிவித்திருககின்றார். ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் பபசுகின்றபபாது, இஙகு நம்டசப்றாத 
ஒரு ்சம்பைத்மதப் பபசிய ்காரைத்தினால், அதற்குண்்டான 
வி்ளக்கத்மத ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் 
ச்சானனார்்கள். எஙப்க துப்பாககிச சூடு ந்டந்தது? இப்பபாது 
பபாராட்டம் ந்டத்தினீர்்கள்; இனம்றககு, தமிழ்கத்தில் பதசிய 
குடியுரிமை திருத்தச ்சட்டத்மத எதிர்த்து பபாராட்டம் 
ந்டத்தினீர்்கள். தமிழ்கத்தில் எஙப்க ைனமும்ற நி்கழ்ந்தது? எஙப்க 
துப்பாககிச சூடு ந்டந்தது? (குறுககீடு) அப்படித்தான நீங்கள் 
பபசினீர்்கள்? (குறுககீடு்கள்) அமைக குறிப்மப எடுத்துப் பாருங்கள். 
ஆ்கபை, அதற்குத்தான நம்மும்டய ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள் சதளிவுபடுத்தினார்்கள். ஆ்கபை, ‘ைனமும்ற 
சைடிககின்றது; துப்பாககிச சூடு ்சத்தம் ப்கடகின்றது; ைனமும்றயில் 
ஈடுபடுகி்றார்்கள்’ பபான்ற ்கருத்துக்கம்ளசயல்ைாம் ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ச்சானன ்காரைத்தினாபை,  
அதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள், அப்படி ஒனறும் தமிழ்கத்தில் 
நி்கழவில்மை எனறு ச்சானனார். (குறுககீடு) நாங்கள் இந்திய  
அ்ளவில் பபா்கவில்மை. தமிழ்கத்திலுள்்ள நிமைமைமயத்தான 
பார்ககினப்றாம். தமிழ்கத்தில்தான ஆடசி ச்சயகினப்றாம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனபை, நா்டாளுைன்றத்தில் 
பப்சபைண்டியமதசயல்ைாம், நீங்கள், இஙப்க ்சட்டைன்றத்தில் 
பபசினால், நாங்கள் எப்படி அதற்குத் தீர்வு ்காை முடியும்? 
எங்களுககு உள்்ள அதி்காரத்தின அடிப்பம்டயில், தமிழ்கத்தில் 
எதற்குத் தீர்வு்காை முடியுபைா, அதற்குத்தான தீர்வு ்காை முடியும் 
எனபது அமனைருககுபை சதரியும்.

 ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
நீண்்ட்காைைா்க அமைச்சரா்க இருந்தைர்; அனுபைம் ைாயந்தைர்; 
தமிழ்நாடு அரசுககு எனசனனன அதி்காரம் இருககி்றது, ைத்தியில் 
இருககின்றைர்்களுககு எனசனனன அதி்காரம் இருககி்றது 
எனபது நன்றா்க, சதளிைா்கத் சதரியும். ஆ்கபை, தமிழ்கத்மதப் 
சபாறுத்தைமரககும், இனம்றககு இதுசைாரு மி்க முககியைான 
பிரசசிமனயா்க இருககின்ற ்காரைத்தினாபை, அமதத் 
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சதளிவுபடுத்துகின்ற விதத்தில்தான, ைாண்புமிகு ைருைாயத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள் அமத விைரைா்க, சதளிைா்க இஙப்க எடுத்துப் 
பபசினார்்கள். அதில்கூ்ட, நீதிைன்றத்தில் இது்சம்பந்தைா்க ைழககு 
இருககின்றது எனறு நம்மும்டய ைாண்புமிகு ்சட்டைன்றப் பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ச்சானனார்்கள், ஆ்கபை, நீதிைன்றத்தில் ைழககு 
நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககின்ற இந்தத் தருைத்தில், நீங்கள் 
பைபைாட்டைா்கப் பபசுங்கள் எனறு ப்கடடுகச்காண்்டார்்கள். 
அதனடிப்பம்டயில் அைர் பைபைாட்டைா்கத்தான பபசினார். 
ஏசனன்றால், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ஏற்ச்கனபை அமைச்சரா்க இருந்தபபாது, நீதிைன்றத்தில் 
நம்டசபற்றுகச்காண்டிருந்த ைழககு ்சம்பந்தைான ஒரு 
சபாரும்ளப் பற்றி, நம்மும்டய அமையில் விைாதிப்பது ைரபு 
இல்மை எனறு அைபர சதரிவித்திருககின்றார். அதற்குண்்டான 
அமைக குறிப்மப பைண்டுசைன்றால் நாங்கள் தருகிப்றாம். 
அந்த அடிப்பம்டயில்கூ்ட, நம்மும்டய ைாண்புமிகு ்சட்டைன்றப் 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் பநற்ப்ற ச்சானனார்்கள். இனம்றய 
தினம், விைாதம் நம்டசபறுகின்றபபாது, பைபைாட்டைா்கப் 
பபசுங்கள்; அதில் ஆழைா்கப் பப்ச பைண்்டாம் எனறு 
எங்கம்ளக ப்கடடுகச்காண்்டார்்கள். அதனடிப்பம்டயில்தான, 
பைபைாட்டைா்கத் சதரிவித்திருககி்றார்்கள். அைர் ச்சானன  
்கருத்தின அடிப்பம்டயில்தான நான இமதத் சதளிவு 
படுத்துகினப்றன. 

எனபை, எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் மிகுந்த 
அனுபைம் ைாயந்தைர்; இந்த அமையிபை நீண்்ட ்காைைா்க  
உறுப்பினரா்க இருககின்றைர்; அைர் ைற்்றைர்்களுககு 
ைழி்காடடியா்க இருக்க பைண்டுசைனறு அனபபாடு இந்த பநரத்தில் 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. ‘ஓர் அமைச்சர் பபசினால், இப்படி நீண்்ட 
பநரம் பபசினால், நாங்கள் எதிர்ப்பு சதரிவிப்பபாம்’ எனறு 
ச்சானனால், எப்படி வி்ளக்கம் கிம்டககும்? நீங்கள் எதிர்க்கடசியில் 
இருககினறீர்்கள். ஆ்கபை, எதிர்க்கடசியில் இருககின்ற உறுப்பினர்்கள் 
வி்ளக்கம் ப்கடகின்றபபாது, முழு வி்ளக்கமும் அளிப்பது 
அமைச்சர்்களும்டய ்க்டமை. அந்த அடிப்பம்டயில்தான, அைர் 
சதளிைான வி்ளக்கத்மத அளித்தார். (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: அனுைதியில்மை. அமைககு 
ஒரு சபாதுைான ்கருத்து. நான மீண்டும் மீண்டும் ைற்புறுத்திக 
ப்கடடுகச்காள்கிப்றன. இந்தக குடியுரிமை திருத்தச ்சட்டத்மதப் 
சபாறுத்தைமர, ஏற்ச்கனபை ைழககு உச்ச நீதிைன்றத்தில் இருககி்றது. 
(குறுககீடு) இல்மை, அமதத்தான நான பநற்ம்றகப்க ச்சானபனன. 
ைழககுககுள்ப்ள பபா்காைல், பைபைாட்டைா்கப் பபசுைமத, 
அமையிபை விைாதம் ச்சயைமத, நான அனுைதிககிப்றன. 
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ஆனால், ைழககுககு குந்த்கம் விம்ளவிககின்ற ைம்கயிபைா, 
பைற்ச்காண்டு அமதப்பற்றிப் பபசினால் பிரசசிமன்கள் ைரும் 
என்றாபைா, அதுகுறித்துப் பப்ச பைண்்டாசைனறு நான இரு 
தரப்பினருககும் பநற்ம்றகப்க ச்சானபனன. இனம்றககும் அமத 
நான ைலியுறுத்துகிப்றன. எந்தப் பிரசசிமன குறித்துப் பபசுைதா்க 
இருந்தாலும், பைபைாட்டைா்க ்கருத்து்கம்ளப் பப்சைாம். (குறுககீடு) 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், பைபைாட்டைா்கப் 
பபசுங்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு முதல்ைர் அைர்்களும்டய 
்கருத்துககு நான ைாறுப்டவில்மை. நான முதலிபைபய ச்சானபனன, 
ஆளுங்கடசி, எதிர்க்கடசிமயச ்சார்ந்த எந்த உறுப்பினர் பபசினாலும், 
ைாண்புமிகு அமைச்சர்்கள் எழுந்து வி்ளக்கம் ச்சால்ைதற்கு உரிமை 
உண்டு. அதில் எனககு ைாறுபட்ட ்கருத்து கிம்டயாது. நானும் 
அவைாறு ச்சயதிருககிப்றன. எல்ைா ைாண்புமிகு அமைச்சர்்களும், 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் உடப்ட பதிமை short ஆ்கச 
ச்சால்கி்றார்்கள். அதுதான பதமை. ஆனால், ைாண்புமிகு ைருைாயத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் மி்கத் சதளிைானைர். அமதப்பற்றி 
ைாறுபட்ட ்கருத்து இல்மை. Subject–ல் Depth ஆ்க ைருைார். 
ஆனால், ஒவசைாரு நாளும் அைரும்டய reply–ஐ பார்ககும்பபாது, 
கூடுதல் பநரம் எடுத்துகச்காள்கி்றார் எனறுதான ச்சானபனபன 
தவிர, பைறு இல்மை. அைருககும் வி்ளக்கம் தருைதற்கு உரிமை 
உண்டு. ச்காஞ்சம் சுருக்கைா்க வி்ளக்கம் ச்சானனால் பரைாயில்மை 
எனபதற்்கா்கத்தான ச்சானபனபன தவிர, பைச்றானறும் இல்மை. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ப்காபித்துகச்காள்்ளத் 
பதமையில்மை. அதுதான நிமைமை, அவை்ளவுதான. 

பிற்ப்கல் 1–45

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, இது எவை்ளவு ஆழைான  
பிரசசிமன, எவை்ளவு முககியைான பிரசசிமன எனபது 
மூத்த உறுப்பினர்்களுககுத் சதரியும். இமத வி்ளக்க  
பைண்டும். ஏசனன்றால், நாடடு ைக்களுககுத் சதரிவிக்க 
பைண்டுசைனறுதான நீங்களும் ப்கடகிறீர்்கள், அதற்கு இஙகு 
இருப்பைர்்களி்டத்திலிருந்தும் பதில் ைருகி்றது. ஆ்கபைதான, அைர் 

[பபரமைத் தமைைர்]
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இரண்டு நாட்க்ளா்கத் சதளிைா்க, வி்ளக்கைா்கச ச்சால்கி்றார். 
உங்களும்டய ்சட்டைன்றப் பபரமை உறுப்பினர்்கள் பை பபர் 
இந்தப் பிரசசிமன குறித்துப் பபசினார்்கள். ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ 
்கடசித் தமைைர் அைர்்களும் பபசினார். பநற்ம்றயதினம் ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ அைர்்களும் பபசினார். உங்கள் ்கடசிமயச 
ப்சர்ந்தைர்்கள் பபசுகின்றசபாழுதுகூ்ட இந்தக குடியுரிமை திருத்தச 
்சட்டத்மதப் பற்றிசயல்ைாம் பபசினார்்கள். நீங்களும் பநற்ம்றய  
தினம் விைாதத்தில் ்கைந்துச்காண்டு பபசினீர்்கள். எல்ைா 
வி்ளக்கங்களும் ச்காடுக்கப்படடுள்்ளன. பநற்ம்றயதினம் ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர்கூ்ட இமதப்பற்றிப் பபசினார். அதற்கும் 
வி்ளக்கம் ச்காடுத்திருககி்றார்்கள். ஆ்கபைதான, நம்மும்டய ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள், எனனி்டத்திபை ‘பைபைாட்டைா்கப் 
பபசுங்கள், ஆழைா்கப் பபா்க பைண்்டாம்’ என பைண்டுப்கா்ளா்க 
மைத்தார்்கள். உச்ச நீதிைன்றத்திபை ைழககு இருககி்றது  
எனபமத எல்ைாம் ச்சானனார். அந்த அடிப்பம்டயில்தான 
நாங்கள் இமதத் சதரிவித்துகச்காண்டிருககிப்றாம். மி்க மி்க 
முககியைான பிரசசிமன எனபதால், நாடடு ைக்களுககுத் சதரிய 
பைண்டும் எனபதற்்கா்கத்தான வி்ளக்கைா்க, சதளிைா்க அந்தக 
்கருத்துக்கம்ள முழுமையா்கச ச்சானனார் எனபமத மீண்டும் 
மீண்டும் ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு அமைச்சர்்கள் பபசும்பபாது, 
அைர்்கள் தி்றமையு்டன பதில் ச்சால்கி்றபபாது உள்்ளபடிபய நான 
ைகிழ்பைன; ைற்்றைர்்களுககுச ச்சால்பைன. இபத பிரசசிமன குறித்து 
ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
பபசுகி்றபபாது, ைாண்புமிகு ்சட்டத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் பதில் 
ச்சானனார். கும்றைான பநரத்தில் பதில் ச்சானனார், ஆனால், 
அது நிம்றைா்க இருந்தது. அபதைாதிரி EB Minister உள்ளிட்ட ைற்்ற 
அமைச்சர்்கள் எல்ைாம், everybody is giving short answer. நான 
எல்பைாமரயும் appreciate ச்சயகிப்றன. பதிைளிககும் பநரத்மதக 
ச்காஞ்சம் கும்றத்துகச்காள்்ள பைண்டும் எனபதற்்கா்கத்தான 
ச்சானபனபன தவிர, பைச்றானறும் இல்மை.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]



 149

2020 ஜனவரி 8]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, பதசிய ைக்கள்சதாம்க பதிபைடம்டயும், பதசிய 
குடியுரிமைப் பதிபைடம்டயும் தயாரிக்கககூடிய முககியைான 
்காரியம் குறித்து இந்த ஆளுநர் உமரயில் இ்டம்சப்றவில்மை எனபது 
ஒனறு. எனபை, குடியுரிமை திருத்தச ்சட்டம் குறித்து இந்த ஆளுநர் 
உமரயில் ச்சால்ைாைல் ைம்றத்திருக்கககூடிய ்காரைத்தால், இந்த  
அறிகம்கமய ‘பய அறிகம்க (statement of fear)” எனறுதான 
அமழக்கபைண்டும். இைஙம்கத் தமிழ் அ்கதி்களுககு 
இரடம்டக குடியுரிமை எனறு திரும்பத் திரும்ப நீங்கள் 
ச்சால்லிகச்காண்டிருககிறீர்்கள். ஆளுநர் உமரயிலும் அமத 
இ்டம்சப்ற மைத்திருககிறீர்்கள். இதனும்டய ்சாத்தியககூறு குறித்து 
இந்த அரசு ்சட்ட ைல்லுநர்்களு்டன ஆபைா்சமன ச்சயதிருககி்றதா? 
இந்தப் பிரசசிமன குறித்து ச்சனமன பல்்கமைக்கழ்கத்தினும்டய 
குற்்றவியல் ஆயைா்ளர் திரு. இ்ளம்பரிதி அைர்்கள், ஒரு பிரபைைான 
பத்திரிம்கயில் சதளிைா்க ஒரு பபடடியில் ச்சால்லியிருககி்றார். 
“இரடம்டக குடியுரிமை ைழங்கைாம் எனறு சிைர் குரல் 
ச்காடுத்துகச்காண்டிருககி்றார்்கள். இந்திய ்சட்டங்கள் இரடம்டக 
குடியுரிமைமய அனுைதிப்பதில்மை. இந்திய குடியுரிமை ைழங்க 
பைண்டும் எனபபத அைர்்களும்டய ப்காரிகம்க. ஆ்கபை, அதுதான 
தீர்ைா்க இருக்க முடியும்” எனறு அழுத்தந்திருத்தைா்க அைர் 
ச்சால்லியிருககி்றார்.

 இந்தப் பபரமையில் முககியைான இனசனானம்ற நான 
சுடடிக்காட்ட விரும்புகிப்றன. இைஙம்க குடியுரிமை ்சட்டத்தின 
பிரிவு 21 எனன ச்சால்கி்றது எனறு ச்சானனால், ‘A person who is 
a citizen of Sri Lanka by registration shall cease to be a citizen 
of Sri Lanka if he voluntarily becomes a citizen of any other 
country’ எனகி்றது. எனபை, இரடம்டக குடியுரிமை ்சாத்தியமில்மை 
எனபமத மி்கத் சதளிைா்கத் சதரிவிககி்றது. 

அடுத்து, ைத்திய அரசி்டமிருந்து ைாநிைங்களுககு 
ைழங்கப்ப்டககூடிய சைாத்த நிதிய்ளவு கும்றந்திருககி்றது. 
ைாநிைங்களுககிம்டபயயான ைத்திய ைரி்கள் பகிர்வு ைழிமும்ற 
தமிழ்நாடடிற்கு பைலும் அதி்க அ்ளவிைான பாதிப்பு்கம்ள 
ஏற்படுத்தியிருககி்றது. சபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி 
இழப்பீடு, சதாம்க்கம்ள விடுவிப்பதில் இருக்கககூடிய சிக்கல், 
ைாநிை சபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி ைசூல் அடிப்பம்டயில் 
விடுவிப்பதற்குப் பதிைா்க, ைத்திய அரசு தனது சதாழில் பிரிவுககு 
தை்றா்க எடுத்துச ச்சனறுவிட்டது. ஆ்கபை, தமிழ்நாடடிற்கு 4,073 
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ப்காடி ரூபாய இழப்பு ஏற்படடிருககி்றது. தமிழ்கத்திற்கு ைழங்க 
பைண்டிய நிதி்கம்ள ைழங்காைல் இழுத்தடித்து ைரும் ைத்திய 
அரம்சப் பற்றி, ஆளுநர் உமர பக்கங்கள் 7, 8 ைற்றும் 9 ஆகியைற்றில் 
விரிைா்க நீங்கள் எடுத்துச ச்சால்லியிருககிறீர்்கள். ஆனால், ஆளுநர் 
உமர பக்கம் 10–ல், பத்தி 9–ன இறுதியில், “தமிழ்நாடு அரசுககு 
ைர பைண்டிய சதாம்க்கம்ள விமரவில் விடுவிககுைாறு ைத்திய 
அரம்ச மீண்டும் ஒரு மும்ற ப்கடடுகச்காள்கிப்றன” என்ற 
பைண்டுப்காம்ளயும் மைத்திருககிறீர்்கள். எனபை, நீங்கள் அமதப் 
பபாராடிப் சப்ற பைண்டும் எனபதுதான எங்களும்டய எண்ைம். 
அபதபபாை. . . 

பிற்ப்கல் 1–50
ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் 

ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ற உறுப்பினர் 
ஒருைர் பநற்று ைாமையிபை இபத வினாவிமன எழுப்பியபபாது, 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் இந்த அமையிபை 
இல்மை. மீண்டும் அதுகுறித்து நான இந்த அமையிபை பதிய 
மைககிப்றன. சபாதுைா்கபை, compensation, இழப்பீடு எனபமதப் 
சபாறுத்தைமரயில், ைாண்புமிகு இதய சதயைம் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கள் குரல் ச்காடுத்ததன அடிப்பம்டயில், ைத்திய 
அர்சால் ்சட்டைாக்கப்பட்டதன விம்ளைா்கத்தான, ஒவசைாரு 
ைாநிைமும் அந்த இழப்பீடம்டப் சபற்றுகச்காண்டிருககி்றது. 
அந்த ைம்கயில், compensation amount, நஷ்்டஈடு எனறு 
ச்சால்லும்பபாது, இதுைமரயில் 10,879 ப்காடி ரூபாமய நாம் 
சபற்றிருககினப்றாம். அபதபபாை, IGST சதாம்க 36,868 ப்காடி 
ரூபாமய நாம் சபற்றிருககினப்றாம். ஆனால், இழப்பீடம்டப் 
சபாறுத்தைமரயில், நைககு ைர பைண்டிய சதாம்க 3,794 ப்காடி 
ரூபாய; 2 ைாதத்திற்ச்காருமும்ற ச்காடுத்துவிடுைார்்கள்; அதில் 
ஒனறும் பிரசசிமன இல்மை; அது ைந்துவிடும்.

 பநற்று ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
சதளிைா்கச ச்சானனார்்கள். IGST–ஐ சபாறுத்தைமரயில்,  
2017–2018–ல், ஒரு ைாநிைத்தில் ்சரககு உற்பத்தி ச்சயயப்படடு, ைற்்ற 
ைாநிைத்தில் விற்்கப்படும்பபாது, அமதயும் நாம் account–ல் எடுத்து, 
விகிதாச்சார அடிப்பம்டயில் பகிர்ந்தளிக்கப்ப்ட பைண்டும் என்ற 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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அடிப்பம்டயில், ஏ்றககும்றய 4,703 ப்காடி ரூபாய ைந்துவிடும்; எந்தப் 
பிரசசிமனயும் கிம்டயாது. இதற்்கா்கத்தான நம்மும்டய ைாநிை 
அரசு GST–ல் குறிப்பா்க அழுத்தம் ச்காடுத்ததன ்காரைைா்க, 
Group of Ministers எனறு ச்சால்ைககூடிய அமைச்சரமைக குழு 
ஒனறு பீ்கார் துமை முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய தமைமையில் 
அமைக்கப்படடு, அந்தக குழுவில் தமிழ்நாடு அரசின பிரதிநிதிமய 
நியமித்து, GST–பை இப்பபாது அதற்கும் பிரதிநிதித்துைம் 
ச்காடுத்திருககி்றார்்கள். எனபை, எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
்கைமைப்ப்டத் பதமையில்மை. 4,703 ப்காடி ரூபாமய விமரவில் 
சபறுைதற்்கான அழுத்தத்மதயும், ந்டைடிகம்கமயயும் அரசு 
எடுத்துக ச்காண்டு ைருகி்றது. இந்த பநரத்தில் ஒனம்றக ப்கட்க 
விரும்புகிப்றன. இவை்ளவு பபசுகி்ற நீங்கள், ்காஙகிரஸ ஆடசியில் 
நீங்கள் கூட்டணி ைகித்தபபாது, VAT–ல் 4,000 ப்காடி ரூபாய நைககுக 
கிம்டக்கவில்மைபய? அமதப்பற்றிக ச்காஞ்சம் ச்சால்லுங்கள் 
நீங்கள்.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர்  
அைர்்கப்ள, ஆளுநர் உமர பக்கம் 2–ல், “தமிழ்நாடம்ட 
இந்தியாவிபைபய முதனமை ைாநிைைா்க ஆக்க பைண்டும் என்ற 
ைம்றந்த முதைமைச்சர் அம்மையார் அைர்்களும்டய குறிகப்காளிமன, 
இந்த அரசு அம்டந்துள்்ளது” எனறு குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். நீங்கள் 
சுடடிக்காட்டககூடிய ைத்திய அரசினும்டய ஆயைறிகம்கயினபடி 
பார்த்தால், ைணி்கம் ைற்றும் சதாழிற்்சாமை்கள் பிரிவில், தமிழ்கம் 
14–ைது இ்டத்மதயும்; விை்சாயத் தும்றயில், தமிழ்கம் 9–ைது 
இ்டத்மதயும்; ்சமூ்க நைத் தும்றயில், தமிழ்கம் 7–ைது இ்டத்மதயும்; 
சபாரு்ளாதார பைைாண்மையில் தமிழ்கம் 5–ைது இ்டத்மதயும் 
சபற்றுள்்ளது. 

“ைாநிைத்தில் ்சட்டம்–ஒழுஙகு சதா்டர்ந்து தி்றம்ப்ட 
நிமைநாட்டப்பட்டதன விம்ளைா்க, நல் ஆளுமைக குறியீடடின 
ஒரு பகுதியான நீதித் தும்ற ைற்றும் சபாதுப் பாது்காப்புக கூறு்களில் 
தமிழ்நாடு முதலி்டத்மதப் சபற்றுள்்ளது” என ஆளுநர் உமர பக்கம் 
4–ல் குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். ஆனால், உண்மை நிமை எனன? 
நானும் ைத்திய அரசினும்டய ஆயவிமனப் படித்துப் பார்த்பதன. 
நீங்கள் குறிப்பிடடிருக்கககூடிய, இந்த ஆயவின ைரம்பிற்கு  

[திரு. டி. சஜயககுைார்]
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எடுத்துகச்காள்்ளப்படடிருக்கககூடிய ்காரணி்கள் சைாத்தம் 5.  
அது எனனசைன்றால், தண்டிக்கப்பட்ட ைழககு்களும்டய 
்சதவிகிதம், ்காைைர்்களின எண்ணிகம்க, அதில் சபண் 
்காைைர்்களின எண்ணிகம்க, நீதிைன்றத்தால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 
ைழககு்கள், நு்கர்பைார் நீதிைன்றத்தால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 
ைழககு்கள் ஆகியமை ஆகும். இந்த 5 ்காரணி்கம்ள மைத்துத்தான, 
பைற்்கண்்ட முதலி்டம் எனறு குறிப்பி்டப்படடிருககி்றது. ஆனால், 
்கற்பழிப்பு, ச்காமை, ச்காள்ம்ள உள்ளிட்ட ச்காடுஙகுற்்றங்கள், 
இந்திய தண்்டமனச ்சட்டம் ைற்றும் பி்ற ்சட்டங்களினகீழ் பதிவு 
ச்சயயப்பட்ட ைழககு்களின எண்ணிகம்க, அைற்றில் எத்தமன 
்கண்டுபிடிக்கப்பட்டமை, சபாது அமைதிமயச சீர்குமைத்த 
்சம்பைங்கள் எத்தமன நம்டசபற்றிருககின்றன எனபன பபான்ற 
புள்ளிவிைரங்கள் ஆயவிற்கு எடுத்துகச்காள்்ளப்ப்டவில்மை. 
குற்்றங்களின எண்ணிகம்கமய எடுத்துகச்காள்்ளாைபைபய, 
தமிழ்நாடு ்சட்டம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில் முதல் ைாநிைம் 
எனறு எப்படிச ச்சால்ை முடியும்? 

பிற்ப்கல் 1–55
உதாரைத்திற்கு, இந்த அரசு தாக்கல் ச்சயத ்காைல் 

தும்றக்கான ச்காள்ம்க வி்ளக்கக குறிப்பின அடிப்பம்டயில் 
பார்த்தீர்்கச்ளன்றால், ்க்டந்த 3 ைரு்டங்க்ளா்க எடுத்து ்கைககுப் 
பபாடடு பார்த்தீர்்கச்ளன்றால், ச்காமை்கள் ைடடும் 4,465. 
(குறுககீடு) நீங்கள் தந்த ச்காள்ம்க வி்ளக்கக குறிப்பில்தான 
இருககி்றது. ்கற்பழிப்பு உள்ளிட்ட சபண்்களுகச்கதிரான குற்்றங்கள் 
7,534. இமதத் தவிர நம்டசபற்்ற குற்்றங்கள் 5 இைட்சத்து 44 
ஆயிரத்து 636 எனறு குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். அதுைடடுைா? 
சபாள்்ளாசசியிபை 250 சபண்்களுககும் பைற்பட்டைர்்கள் பாலியல் 
ைனச்காடுமை ச்சயயப்படடுள்்ளார்்கள். சபண் குழந்மத்கள் பாலின 
ைனச்காடுமை்களில் தமிழ்கம் 2–ைது இ்டம். இமதசயல்ைாம் 
ைம்றத்துவிடடு, ்சட்டம்–ஒழுஙகில் தமிழ்நாடு முதலி்டம் எனறு நாம் 
எப்படிச ச்சால்ை முடியும்? அடுத்து ைாநிைங்களுககிம்டயிைான. . . 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, எல்ைாத் தும்ற்களின ை்ளர்சசி்கம்ளயும் 
்கைககிடடுத்தான, தர ைரிம்சயில் தமிழ்நாடு முதனமை ைாநிைம் 
எனறு ச்சால்கி்றார்்கள். எல்ைாத் தும்ற்களிலும் முதனமையா்க 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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ைருைதில்மை. இதில் பார்த்தீர்்கச்ளன்றால், 25–12–2019 அனறு 
நல் ஆளுமைத் தினத்மத முனனிடடு, ைாண்புமிகு ைத்திய 
இமை அமைச்சர் திரு. சஜபயந்திர சிங அைர்்கள் சைளியிட்ட 
நல் ஆளுமைத் தி்றனுக்கான குறியீடடுப் படடியலில், தமிழ்நாடு 
அரசு முதலி்டம் சபற்றுள்்ளது. தமிழ்நாடடு ைக்கள், ைாண்புமிகு 
்சட்டைன்ற உறுப்பினர்்கள், அரசுத் தும்ற அதி்காரி்கள் ைற்றும் 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் சபருைக்கள் ஆகிபயாரும்டய முயற்சியால், 
்கடின உமழப்பால் இந்த நிமைமய எடடியிருககினப்றாம். 

அடுத்து பை்ளாண்மை. பை்ளாண்மையிபை பை்ளாண் 
சபாருட்கள் உற்பத்தி, ஆடு, ைாடு, ப்காழி ை்ளர்ப்பு, பால் உற்பத்தி, 
பதாட்டப் பயிர், இம்றசசி ைற்றும் பயிர்க்காப்பீடு. 

ைர்த்த்க ைற்றும் சதாழில் தும்ற; சதாழிற்்சாமை்களின 
எண்ணிகம்க, சதாழில் துைங்க அனுைதி சபறுதல், குறு ைற்றும் சிறு 
சதாழில்்களும்டய ை்ளர்சசி. 

ைனித ை்ள பைம்பாடு; பள்ளி ைற்றும் உயர் ்கல்வி,  
துைக்கக ்கல்வியில் இம்ட நிற்்றல், ஆண்–சபண் பி்றப்பு விகிதம், 
ஆதி திராவி்டர் ைற்றும் பழஙகுடியினர் பதிவு ச்சயதல், ம்கத்தி்றன 
்கற்பித்தல், சுய பைமைைாயப்பு. 

சபாது சு்காதாரம்; ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்களின  
எண்ணிகம்க ைற்றும் பைமை பநரம் ைற்றும் பணிபுரியும் 
ைருத்துைர்்கள், ைருத்துை ஊழியர்்களின எண்ணிகம்க, தாய ப்சய 
பி்றப்பு விகிதம், பபறு்காை இ்றப்பு விகிதம், சைாத்த பி்றப்பு விகிதம், 
பநாய தடுப்புச ்சாதனங்கள். 

உட்கட்டமைப்பு ை்சதி்கள்; ைக்களுககு குடிநீர் ை்சதி, தி்றந்தசைளி 
்கழிப்பம்ற இல்ைா ந்கரம் ைற்றும் கிராைங்கள், கிராைங்களில் மின 
ை்சதி, 24 ைணி பநர மின ை்சதி, பதமைகப்கற்்ற மின்சாரம் ைழஙகுதல், 
தனி நபர் ைருைானம். 

சபாரு்ளாதார ஆளுமை; ைாநிை சைாத்த உற்பத்தி ைற்றும் 
ை்ளர்சசி விகிதம், தனி நபர் ைருைான ை்ளர்சசி, நிதிப் பற்்றாககும்ற, 
ைாநிைத்தின ைரி ைருைாய ைற்றும் இதர ைருைாய, ைாநிை ்க்டன. 

்சமூ்க நைன ைற்றும் ்சமூ்க ை்ளர்சசி; ஆண்–சபண் பி்றப்பு 
விகிதம், ைருத்துைக ்காப்பீடு, கிராை பைமைைாயப்பு உறுதி, 
பைமையில்ைாபதார் எண்ணிகம்க, அமனைருககும் வீடு,  

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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சபண்்களின சபாரு்ளாதார முனபனற்்றம், தாழ்த்தப்படப்டார், 
பழஙகுடியினர் ைற்றும் பிற்படுத்தப்படப்டார் ைற்றும் 
சிறுபானமையினர் நைன ைற்றும் தாழ்த்தப்பட்டப்டாருககு எதிரான 
குற்்றங்கள். 

நீதி ைற்றும் பாது்காப்பு; ்சட்டம்–ஒழுஙகு ைற்றும் குற்்ற விகிதம், 
சபண் ்காைைர்்களின எண்ணிகம்க, முடிவு ்காைப்பட்ட நீதிைன்ற 
ைழககு்கள் ைற்றும் நு்கர்பைார் ைழககு்கள்.

சுற்றுசசூழல்; ைாநிைத்தில் சுற்றுசசூழமைப் பாது்காக்க 
பைற்ச்காள்்ளப்படும் ந்டைடிகம்கயில் ைாநிைத்தில் ைனத்தின 
பரப்ப்ளவு ைாற்்றம். 

ைக்கம்ள மையைா்கக ச்காண்்ட நிருைா்கம்; ப்சமைச 
்சட்டங்கம்ள ைாநிைத்தில் நம்டமும்றப்படுத்துதல். உதாரைைா்க 
R.T.I. Act. ்கணினி ைற்றும் mobile phoneமூைம் ச்சயல்படுத்தப்படும் 
அரசின பணி்கள், உதாரைைா்க, உழைன ச்சயலி, ்காைைன 
ச்சயலி, இ–ப்சமை மையம், ஒற்ம்றச ்சா்ளரம் பபான்றமை என 
சைாத்தம் 10 பிரிவு்களில் 50 தரவு்கம்ள ஆயவு ச்சயது, இந்தக 
குறியீடடுப் படடியல் சைளியி்டப்படடுள்்ளது. இந்த ஆயவின 
அடிப்பம்டயிபைதான, இந்தத் தர ைரிம்சப் படடியலில் தமிழ்நாடு 
முதலி்டம் ைகிககி்றது. இதமன சைளியிட்ட நிருைா்க சீர்திருத்தம் 
ைற்றும் சபாதுத் தும்றயானது, ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் 
அைர்்களின பநரடிக ்கடடுப்பாடடில் இயஙகும் ைத்திய அரசின 
தும்றயாகும். இந்தத் தும்றதான பிரதை ைந்திரி விருது்கம்ளயும், மின 
ஆளுமை விருது்கம்ளயும் பை ைரு்டங்க்ளா்க ைழஙகுகி்றது. இதில் 
இ்டம் சபற்றிருககி்ற அந்த அமைப்பு்கச்ளல்ைாம் இந்த விருது்கம்ளத் 
பதர்வு ச்சயகின்ற அமைப்பு்கள். இந்திய ரி்சர்வ ைஙகி, இந்திய ைக்கள் 
சதாம்க ்கைகச்கடுப்பு நிறுைனம், பதசிய குற்்ற ஆைைக ்காப்ப்கம், 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களும் இதிபை இ்டம் 
சபற்றிருககி்றார்்கள். பதசிய குடும்ப நை ்கைகச்கடுப்பு, ைத்திய 
அரசின புள்ளிவிைர ஆண்டு புத்த்கம், பதசிய ைாதிரிக ்கைகச்கடுப்பு, 
இந்திய சபாது நிதி புள்ளிவிைரங்கள், ்கல்விக்கான ைாைட்ட 
த்கைல் அமைப்பு பபான்ற அதி்காரப்பூர்ைைான நம்ப்கத்தகுந்த 
ைத்திய அரசுத் தும்ற புள்ளிவிைரங்கள் ைற்றும் பல்பைறு அரசுத் 
தும்ற ஆயைறிகம்க்கள் ஆகியைற்ம்ற ஆயவு ச்சயது இககுறியீடு 
சைளியி்டப்படடுள்்ளது. 

பைற்கூறிய, இந்தியாவின தமைசி்றந்த நிறுைனங்களின 
புள்ளிவிைரங்கள் ச்சயற்ம்கயா எனபமதத் தாங்கள் எண்ணிப் 
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பார்க்க பைண்டும். இககுறியீடடின உடபிரிவு்க்ளான, நீதி ைற்றும் 
பாது்காப்பு, உட்கட்டமைப்பு ஆகிய பிரிவு்களில் தமிழ்நாடு 
முதலி்டமும், சபாது சு்காதாரத்தில் இரண்்டாைது இ்டமும் 
பிடித்துள்்ளது. சுற்றுசசூழலில் 3–ைது இ்டத்மதப் பிடித்துள்்ளது. 
ைனிதை்ள பைம்பாடு ைற்றும் சபாரு்ளாதார ஆளுமையில் 
தமிழ்நாடு 5–ைது இ்டத்மதப் பிடித்துள்்ளது. ைரியாமதககுரிய 
நம்மும்டய எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் கூறியமதப்பபாை, 
இது ச்சயற்ம்கயான குறியீடு என்றால், எல்ைாத் தரவு்களிலும் 
தமிழ்நாடு முதலி்டத்தில் ைந்திருககும். அப்படியல்ை. எல்ைா 
தரவு்கம்ளயும் ்கைககிடடுத்தான, அதில் ஒவசைானறுககும் ஒரு 
ைார்க ச்காடுககி்றார்்கள். அந்த ைார்ககின அடிப்பம்டயிபைதான, 
அந்த ைதிப்சபண்ணின அடிப்பம்டயிபைதான தர ைரிம்சயில் நாம் 
முதலி்டம் ைகிககிப்றாம். 

தி.மு.்க. கூட்டணியில் உள்்ள ்காஙகிரஸ ்கடசி புதுசப்சரியில்  
ஆடசி அமைத்துள்்ளது. நல் ஆளுமைத் தி்றனுக்கான குறியீடடில் 
புதுசப்சரி யூனியன பிரபத்சம் முதலி்டத்மதப் சபற்றுள்்ளது. இதிலிருந்து 
எந்தவித விருப்பு சைறுப்பு இனறி, உள்்ளது உள்்ளபடிபய நல் ஆளுமைத் 
தி்றனுக்கான குறியீடு ைத்திய அர்சால் சைளியி்டப்படடுள்்ளது 
எனபது சதளிைாகி்றது. அபதபபால், புதுசப்சரியும் அப்படித்தான; 
இந்தப் புள்ளிவிைரப்படிதான ைதிப்சபண்மைக ச்காடுத்து, 
புதுசப்சரிமயத் பதர்ந்சதடுத்திருககி்றார்்கள். India Today பு்கழ்சபற்்ற 
நாப்ளடு எனபது உங்களுககு ஏற்ச்கனபை சதரியும். அைர்்களும் 
அமதத்தான சதரிவித்திருககி்றார்்கள். 

பிற்ப்கல் 2–00

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: பபரமையின முனனனுைதியு்டன 
அமையின அலுைல் பநரம் நீடடிக்கப்படுகி்றது.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ்சர்ைபத்ச 
நிறுைனைாகிய Frost and Sullivan சதா்டர்ந்து மூன்றாைது மும்றயா்க 
ை்ளர்சசி, புத்தாக்கம் ைற்றும் தமைமைப் பண்பு குறியீடடில் 
இந்தியாவிபைபய இரண்்டாைது சி்றந்த ைாநிைைா்க தமிழ்நாடம்டத் 
பதர்வு ச்சயதுள்்ளது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

பதசிய சபாரு்ளாதார ஆயவு நிறுைனத்தின ஆயைறிகம்க, சபாது 
விைாதங்கள் குறியீடு உள்ளிட்ட பல்பைறு அரசு ்சாரா அமைப்பு்களும் 
தமிழ்நாடம்ட இந்தியாவின இரண்்டாைது சி்றந்த ைாநிைைா்கவும், நல் 
ஆளுமை ைற்றும் ்சட்டம்–ஒழுஙகு பராைரிப்பு உள்ளிட்ட பல்பைறு 
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நிமை்களில் முதல் ைாநிைைா்கவும் அறிவித்துள்்ளன. ைத்திய அரசின 
பல்பைறு தும்ற புள்ளிவிைரங்கம்ளயும் ஆராயந்து, ைத்திய அர்சால் 
சைளியி்டப்பட்ட இந்த நல் ஆளுமை குறியீடும், பல்பைறு இந்திய 
ைற்றும் ்சர்ைபத்ச நிறுைனங்களின ஆயவு முடிவு்கம்ளப் பபாைபை, 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின தமிழ்நாடு அரசு சபற்றுள்்ளது, பல் 
தும்ற ை்ளர்சசிமய உரக்க பம்ற்சாற்றும்விதைா்க அமைந்துள்்ளது 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கினப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் சிம்றச்சாமை்கள் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் இந்திய அர்சால் சைளியி்டப்பட்ட அந்தப் புள்ளிவிைரப் 
படடியலினபடி, தமிழ்கம் நீதித் தும்ற ைற்றும் சபாது பாது்காப்புக 
கூறு்களில் தனமை இ்டைா்க ைந்திருககின்றது எனறு ச்சானனார்்கள். 
நீதித் தும்றயிபை சிை குறியீடு்கம்ளச ச்சானனார்்கள். அந்தக 
குறியீடு்களினபடி, வி்சாரிக்கப்பட்ட ைழககு்களிபை, ்கற்பழிப்பு 
ைழககு, சபருஙகுற்்றங்க்ளான ைழககு இருககின்றனைா எனறு 
ப்கடகி்றார்்கள். Good Governance Index (GGI)–ல் இந்தியாவிபை, 
எந்சதந்தத் தும்றயிபை, எந்சதந்த ைாநிைங்கள், எனசனனன 
ை்ளர்சசியம்டந்திருககின்றன எனபது புள்ளிவிைரங்களினபடிதான 
இதுைமர ்கைகச்கடுக்கப்பட்டது. இனனும் ச்சால்ை 
பைண்டுசைன்றால், இது யார் சைளியிட்ட அறிகம்க எனறுகூ்ட 
நீங்கள் ப்கடடிருந்தீர்்கள். முதனமுதலில் இந்த முயற்சி 2008–ல் 
எடுக்கப்பட்டது. புள்ளிவிைர அடிப்பம்டயில் எனபமத ைாற்றி,  
ஒரு திட்டத்மத நிம்றபைற்றும்பபாது, அந்தத் திட்டத்தின 
முடிவு, எப்படி அது சைற்றி சபற்்றது, result oriented எனபமத 
அடிப்பம்டயா்கக ச்காண்டு, அந்த ை்ளர்சசி ்கைககி்டப்ப்ட 
பைண்டுசைனறு இது எடுக்கப்படடிருககி்றது. அது சதளிைா்கச 
ச்சால்ைப்படடிருககி்றது. Shift from data–driven approach to 
result–oriented approach & management and promotion of 
healthy competition among the States, அதாைது புள்ளிவிைர 
அடிப்பம்டமயவி்ட, அந்தத் திட்டங்களும்டய சைற்றிமயப் 
சபாறுத்து அது எடுக்கப்படடிருககி்றது. 

 நீதித் தும்ற பற்றி நீங்கள் ச்சானனீர்்கள். Judicial and Public 
Security Sector is critical as it reflects upon law and order 
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situation; looks into efficiency of judicial procedure, matters related 
to police, criminal justice எனபது ஒனறு. இரண்்டாைது Public 
safety. இதிபை ஐந்து indicators; five indicators are selected in this 
Sector which includes Conviction rate. Conviction rate என்றால் 
நீங்கள் ச்சால்கின்றபபாது அமனத்து ைழககு்களும், ச்காமைக 
குற்்றம், திருடடு குற்்றம், ்கற்பழிப்பு, ஆட்க்டத்தல் உடப்ட அமனத்து 
ைழககு்களும் நீதிைன்றத்திபை வி்சாரிக்கப்படடுக ச்காண்டிருககின்ற 
ைழககு்கள். அது சிறு ைழககு்கம்ள வி்சாரிககின்ற நீதிைன்றங்கள் 
ஆ்கடடும், ச்காமைக குற்்றங்கம்ள வி்சாரிககின்ற Sessions  
நீதிைன்றம் ஆ்கடடும், அமனத்தும் ்கைககில் எடுக்கப்படடு, 
எடுக்கப்பட்ட சைாத்த ைழககு்களில், எத்தமன ்சதவிகித  
ைழககு்களுககு தீர்ப்பு்கள் ைழங்கப்படடிருககின்றன எனபதுதான 
்கைககு. ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
ச்சால்ைதுபபாை அந்த ைழககு்கம்ள சபருஙகுற்்ற ைழககு்கள்,  
சிறு குற்்ற ைழககு்கள் எனச்றல்ைாம் பிரிக்கவில்மை. 
அமனத்து ைழககு்கம்ளயும் சைாத்தைா்கக ்கைகச்கடுத்து, 
அந்த ைழககு்களில் இந்தியாவிபை எந்த ைாநிைத்திபை அந்த 
ைழககு்கள் அதி்கைா்கத் தீர்க்கப்படடிருககின்றன எனபதுதான 
்கைகச்கடுக்கப்படடிருககி்றபத தவிர, இதிபை எந்தவிதப் பிரிவும் 
்காட்டப்ப்டவில்மை. 

அபதபபானறு, Availability of Police personnel. இந்தியாவிபை, 
அதி்க அ்ளவிபை, ைக்கள்சதாம்ககப்கற்ப, குற்்றங்களின 
எண்ணிகம்ககப்கற்ப பாது்காப்பு ச்காடுககின்ற ைாநிைம் எது 
எனபமத நிரூபிக்க ்கைகச்கடுக்கப்பட்டதுதான availability 
of police personnel. அந்த availability of police personnel–பை 
ை்களிர் ்காைைர்்கள் எத்தமன பபர் எனபதிபை இந்தியாவிபை 
தமிழ்கம் முதனமை ைாநிைைா்கக ச்காடுக்கப்படடிருககின்றது. 
இதிபை புள்ளிவிைரங்கள் ச்காடுக்கப்படடிருககின்றனைா, எனன 
ranking ச்காடுக்கப்படடிருககின்றது எனறு ப்கடகின்றார். அந்த 
ranking–ம் Good Governance Index–ல் இருககி்றது. அதிபை 
நீங்கள் பார்த்தீர்்கச்ளன்றால், தமிழ்நாடு 0.56, ப்கர்ளா 0.55, 
்சடடீஸ்கர் 0.50 இப்படி அந்தப் புள்ளிவிைரங்கள்மூைம் அத்தமன 
indicators–லும் எனன score எடுக்கப்படடிருககி்றது எனபது 
ச்காடுக்கப்படடிருககி்றது. Overall முழுமையா்க அமனத்து 
indicators–லும், அமனத்துக குறியீடு்களிலும் score சப்றப்பட்ட 
ைாநிைங்களிபை முதனமை ைாநிைம் எது எனபமதப் சபாறுத்து  
ranking ச்சயயப்படடு, தமிழ்நாடு 5.62, ைஹாராஷ்டிரா 5.40,  
்கர்நா்ட்கா 5.60 எனறு குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. இப்படி 18 

[திரு. சி.வி. ்சண்மு்கம்]
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ைாநிைங்களிபை அமனத்து குறியீடு்களிலும், ைதிப்சபண்்கள் 
ச்காடுக்கப்படடிருககின்றன. இந்தப் புத்த்கத்திபை சதளிைா்கக 
ச்காடுக்கப்படடிருககி்றது. ைத்திய அர்சாங்கத்தினும்டய 
தும்றயினகீழ் இயஙகுகின்ற இந்தத் தும்ற, பிரதை ைந்திரியினகீழ் 
இயஙகுகின்ற அந்தத் தும்ற சைளியிட்டது. இனனும் 
ச்சால்ைப்பபானால், உங்களும்டய ஆடசிக ்காைத்திபை,  
2008–பை இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது எனபமத ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

பிற்ப்கல் 2–05
ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு சதாழில் தும்ற 

அமைச்சர் அைர்்கள். 

*ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத்: ைாண்புமிகு பபரமைத்  
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைத்திய சதாழில் ைர்த்த்க பைம்பாடடு  
மையம். DIPP State ranking ச்சயயும்பபாது 362 reforms–ஐ 
ச்காடுககி்றார்்கள். 362 reforms–ஐ தமிழ்க அரசு 345 reforms–ஐ 
complete ச்சயதுவிட்டது. கிட்டத்தட்ட 23 reforms–தான 
நைககு பாககி இருககி்றது. இந்த அடிப்பம்டயில், ச்சன்ற ஆண்டு 
15th rank ச்காடுத்தார்்கள். இப்பபாது இந்த ஆண்டு 14th rank 
ச்காடுத்திருககி்றார்்கள். 14th rank–ஐ சபாறுத்தைமரககும், 90.63 ைார்க 
ைாஙகி, தமிழ்கம் சதா்டர்ந்து சதாழில் தும்றயில் முனனிமையில் 
இருககின்ற ைாநிைைா்க இருககி்றது.

சபாதுைா்கபை, இந்தியப் சபாரு்ளாதாரத்மதப் 
சபாறுத்தைமரயில் தமிழ்கம் இந்தியாவின இரண்்டாைது மி்கப் 
சபரிய இ்டத்மதப் சபற்று சபாரு்ளாதாரத்தில் முனனிமை 
ைகிககின்றது. அதுைடடுைல்ை; export–ல் நாம் இரண்்டாைது 
நிமையில் இருககிப்றாம். உற்பத்தித் தும்றமயப் சபாறுத்தைமரயில், 
34 ்சதவிகிதம் ை்ளர்சசி சபற்றிருககிப்றாம். Automobile Sector–ல் 
Tamil Nadu, Detroit of Asia என அமழக்கப்படுகி்றது. அந்த்ளவுககு 
தமிழ்நாடு முதலி்டம் சபற்றிருககி்றது. 90.63 ைார்க ைாஙகி, தமிழ்கம் 
14–ைது இ்டத்தில் இருககி்றது. ஆந்திரா, ்கர்நா்ட்கா பபான்ற 
ைாநிைங்கள் Commercial Court அமைத்துள்்ளதால், அைர்்கள் 
ranking–ல் first–ல் இருககி்றார்்கள். அதற்குண்்டான ஆயமையும் 
இந்த அரசு பைற்ச்காண்டுள்்ளது. நிச்சயைா்க, DIPP ranking–ல் 
தமிழ்நாடு முனனிமை சபறுைதற்குண்்டான ந்டைடிகம்கமய அரசு 
பைற்ச்காள்ளும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

[திரு. சி.வி. ்சண்மு்கம்]
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத்  
தமைைர் அைர்்கப்ள, அடுத்து, ைாநிைங்களுககிம்டயிைான  
நதிநீர்ப் பஙகீடடில் தமிழ்நாடடினும்டய நைமன உறுதியு்டன 
பாது்காப்பபாம். அதற்கு இந்த அரசு சதா்டர்ந்து பாடுபடடு 
ைருகி்றது எனறு ஆளுநர் உமரயின புத்த்க பக்க எண் 10–ல் 
குறிப்பிடடிருககினறீர்்கள். 

அபதபபானறு, சதனசபண்மையாறு விை்காரம் குறித்து 
தீர்ப்பாயம் ஒனறு அமைககுைாறு ைத்திய அரசி்டம் தமிழ்நாடு 
அரசு ப்காரியிருககி்றது. அமதயும் ஆளுநர் உமரயின புத்த்க பக்க 
எண் 11–ல் குறிப்பிடடிருககினறீர்்கள். ஆ்க, ‘்சட்டப் பபாராட்டம், 
்சட்டப் பபாராட்டம்’ எனறு கூ்றககூடிய இந்த அரசு, ‘பை்கதாது’, 
‘சதனசபண்மையாறு’ விை்காரத்தில் உரிய ்காரைங்கம்ளக கூறி, 
ஏன இனனும் நீதிைன்றத் தம்ட உத்தரமைப் சபறுகி்ற முயற்சியில் 
ஈடுப்டவில்மை எனபதுதான எனனும்டய ப்கள்வி.

அடுத்து, இந்த அரசு தி்றமையான நிதி பைைாண்மைககு 
அதிமுககியத்துைம் அளித்து ைருகி்றது எனறு ஆளுநர் உமரயில் 
பக்கம் எண் 6–ல் குறிப்பிடடிருககினறீர்்கள். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, பநரம் அதி்கைாகிக 
ச்காண்டிருககின்றது. இதற்கு வி்ளக்கம் அதி்கைா்கச ச்சால்ைைாம். 
ஏற்ச்கனபை, சதனசபண்மையாறு ்சம்பந்தைா்க மூை ைழககு 
நீதிைன்றத்தில் இருககி்றது. அப்படி இருககும்பபாபத அைர்்கள் 
்கடடிக ச்காண்டு ைந்தார்்கள். நாம் ைாதாடிக ச்காண்டிருந்பதாம். 
இருந்தாலும், இம்டக்காை ைனு ஒனம்ற இப்பபாது உச்ச நீதிைன்றத்தில் 
தாக்கல் ச்சயதிருககிப்றாம். ஆ்க, பை்கதாதுவிலும் அமை ்கட்டக 
கூ்டாது எனறு சதா்டர்ந்து ைலியுறுத்திக ச்காண்டிருககினப்றாம். 
இதற்கு முனபு ்கர்நா்ட்காவில் ்காஙகிரஸ ஆடசி நம்டசபற்றுக 
ச்காண்டிருந்தது. பநற்ம்றய தினபை நான ச்சானபனன.  
அஙகு ்காஙகிரஸ ஆடசி நம்டசபற்றுக ச்காண்டிருந்தபபாது, நீர் 
ை்ளத் தும்ற அமைச்சரா்க இருந்தைர், அந்த இ்டத்திற்ப்க ச்சன்றார். 
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நீங்களும் கூட்டணியில் இ்டம் சபற்றிருந்தீர்்கள். இருந்தாலும், 
நம்மும்டய ச்காள்ம்கயிலிருந்து ைாறுப்டாைல், பை்கதாதுவில்  
அமை ்கடடினால் தமிழ்கம் ை்றண்டு பபாயவிடும். அமத  
உனனிப்பா்க பார்த்துக ச்காண்டிருககினப்றாம். ஆ்கபை, 
சதா்டர்ந்து ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்திக ச்காண்டிருககினப்றாம். 
எந்தைம்கயிலும் ைத்திய அரசு சுற்றுசசூழலுக்கான அனுைதிமயக 
ச்காடுக்கக கூ்டாது. ைழககு ்சம்பந்தைா்க நாம் இம்டக்காை 
ைனு ஒனம்ற நீதிைன்றத்தில் தாக்கல் ச்சயதிருககிப்றாம். மூை 
ைழககு நம்டசபற்றுக ச்காண்டிருககி்றது. ஆ்கபை, உங்களும்டய 
பநாக்கமும், எங்களும்டய பநாக்கமும் ஒன்றா்க இருககின்றது. 
பை்கதாதுவில் அமை ்கட்டக கூ்டாது எனபதிபை நாங்கள் 
உறுதியா்க இருககினப்றாம். நீதிைன்றத்தின மூைைா்க ்சட்டப் 
பபாராட்டம் ந்டத்தி, நிச்சயைா்க சைற்றி சபறுபைாம் எனபமத 
இந்த பநரத்திபை நான சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. ஒவசைானறிலும், 
கிட்டத்தட்ட 8 பக்கங்கள் என்ற அ்ளவில் இருககின்றன. அைற்ம்றப் 
படித்து வி்ளககினால் அமர ைணிபநரம் ஆகிவிடும். அதனால்தான 
சுருக்கைா்கத் தங்களுககு வி்ளககியிருககினப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, இந்த அரசு தி்றமையான நிதி பைைாண்மைககு 
அதிமுககியத்துைம் அளித்து ைருகி்றது எனறு ஆளுநர் உமரயின  
புத்த்க பக்க எண் 6–ல் குறிப்பி்டப்படடிருககி்றது. நிதி 
பைைாண்மைமயப் சபாறுத்தைமரககும், ைருைாயப் பற்்றாககும்ற 
14,315 ப்காடி ரூபாய. நிதிப் பற்்றாககும்ற 44,177 ப்காடி ரூபாய. தமிழ்க 
ைக்களும்டய தமையில் சுைத்தப்படடிருக்கககூடிய ்க்டன 3,97,496 
ப்காடி ரூபாய. ஆ்க, சதா்டர்ந்து தமிழ்கம் பற்்றாககும்றயில், ்க்டனில் 
சிககி தவித்துக ச்காண்டிருககி்றது. 

பிற்ப்கல் 2–10

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் ்க்டன அ்ளமைப் பற்றியும், ைருைாயப் 
பற்்றாககும்றமயப் பற்றியும், நிதிப் பற்்றாககும்றமயப் பற்றியும் 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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இஙப்க ப்கள்வி எழுப்பியுள்்ளார்்கள். இதுகுறித்து பைமும்ற 
நான இந்தச ்சட்டைன்றத்தில் விரிைான, வி்ளக்கைான பதிமை 
அளித்திருககிப்றன. ைத்திய அரசு குறிப்பிடடிருககி்ற ்சதவிகிதத்திற்கு 
உடபடப்டதான ைருைாயப் பற்்றாககும்ற ்கம்டபிடிக்கப்படுகி்றது. 
நிதிப் பற்்றாககும்றயும் 3 ்சதவிகிதம் ்கம்டபிடிக்கப்படுகி்றது. ்க்டன 
அ்ளவும் ைத்திய அரசு குறிப்பிடடிருககி்ற 25 ்சதவிகிதத்திற்கு 
உள்ப்ளதான ்கடடுப்படுத்தப்படடு, நிதி பைைாண்மையில் ைற்்ற 
ைாநிைங்கம்ளக ்காடடிலும் தமிழ்கம் முனனிமையில் இருககி்றது 
எனபமத நான சதரிவித்துகச்காள்்ளக ்க்டமைப்படடிருககிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) வி்ளக்கங்கள் ச்சால்ை  
பைண்டுசைன்றால், எனனி்டம் நிம்றய பக்கங்கள் இருககின்றன. 
அண்ைன திரு. துமரமுரு்கன அைர்்கள் பக்கம் பக்கைா்க நீங்கள் 
ைாசிககிறீர்்கள் என்ற பிரசசிமனமய இஙப்க ச்காண்டு ைருைார். 
ைாண்புமிகு ்சட்டைன்றப் பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் அனுைதி 
ச்காடுத்தால், நான வி்ளக்கைா்கப் பதில் ச்சால்கிப்றன. (குறுககீடு) 
அது தை்றான ்கருத்து. அமத ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் இஙப்க பதிய மைத்துக ச்காண்டிருககி்றார். (குறுககீடு) 
அவை்ளவுதான.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, அடுத்து, தமிழ்நாடடில் முதலீடு ச்சயைதற்கு சதாழில் 
முதலீட்டா்ளர்்களிம்டபய ஆர்ைம் அதி்கரித்திருககி்றது எனறு 
ஆளுநர் உமரயில் பக்கம் 28–ல் கூறியிருககிறீர்்கள். 2018 ஆம் 
ஆண்ம்டவி்ட, 2019–ல் 34.57 ்சதவிகிதம் தனியார் முதலீடு்கம்ள 
இழந்திருககி்றது எனறு Venture Intelligence என்ற ஆயவு நிறுைனம் 
ஒரு சதளிைான அறிகம்கமய சைளியிடடிருககி்றது. குறிப்பா்க,  
புதிய தனியார் முதலீட்டா்ளர்்கள் முதலீடு ச்சயய ைரவில்மை 
எனபமத அந்த ஆயவு சதளிவுபடுத்தியிருககி்றது. உை்க 
முதலீட்டா்ளர்்கள் ைாநாடு ந்டத்தினீர்்கள். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் சைளிநாடு ச்சனறும் முதலீடு்கம்ள ஈர்க்க முடியவில்மை 
எனபமத அது எடுத்துக்காடடுகி்றது.

அடுத்து, ைாநிைத்தினும்டய மூமைமுடுககு்களுககு எல்ைாம் 
அறிவிக்கப்படடுள்்ள தரைான பபருந்து பபாககுைரத்து 
ை்சதி தமிழ்நாடடிற்குப் சபருமை ப்சர்க்கககூடிய ைம்கயிபை 
அமைந்திருககி்றது எனறு ஆளுநர் உமரயில் பக்கம் 36–ல் 

[திரு. ஓ. பனனீர்ச்சல்ைம்]



162 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 8

குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். ஆனால், மூமை முடுககு்களுககு எல்ைாம் 
பபாககுைரத்து ை்சதி இருந்திருந்தால், பயணி்களின எண்ணிகம்க 
ஒவபைாராண்டும் ஏன கும்றந்து ைருகி்றது? இமதத்தான நீங்கள்  
2019 ஆம் ஆண்டு ஆளுநர் உமரயிபை, பக்கம் 30–ல் 
குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். 1.74 ப்காடி பயணி்கள் அரசுப் பபாககுைரத்துக 
்கழ்கங்கம்ளப் பயனபடுத்துைதா்கக குறிப்பிடடிருந்தீர்்கள். ஆனால், 
இந்த ஆளுநர் உமரயிபை அந்தப் பயணி்களும்டய எண்ணிகம்க 1.63 
ப்காடியா்கக கும்றந்திருககி்றது. ஆ்க, ஒரு ைரு்டத்தில் 11 இைட்சம் 
பயணி்கள் கும்றந்ததற்கு எனன ்காரைம்? இமதத்தான நான இந்த 
அமையிபை பதிவு ச்சயய விரும்புகிப்றன.

அடுத்து, பை முககிய சு்காதாரத் திட்டங்கம்ளச 
ச்சயல்படுத்துைதன ்காரைைா்க குழந்மத்களும்டய இ்றப்பு 
விகிதம், தாயைார்்களும்டய இ்றப்பு விகிதம் ைற்றும் ்சரா்சரி 
ஆயுட ்காைம் ஆகிய சு்காதாரக குறியீடடு இைககு்களில் தமிழ்நாடு 
முனனணி ைாநிைைா்கத் தி்கழ்கி்றது எனறு ஆளுநர் உமரயில் பக்கம் 
43–ல் குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். ‘NITI Aayog’ சைளியிடடுள்்ள 
ஆயைறிகம்கயிபை, தமிழ்கம் சு்காதாரக குறியீடடு இைககு்கம்ள 
எடடுைதில் 2015–2016–ல் 3–ைது இ்டத்திலிருந்து 2017–2018–ல் 9–ைது 
இ்டத்திற்குப் பபாயவிட்டது எனறு கூறியிருககி்றது.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்ைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜய ோஸ்்கர்: ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித்  
தமைைர் அைர்்கள் குறிப்பிட்ட NITI Aayog அறிகம்க எனனும்டய 
ம்கயிலும் இருககி்றது. நான பைண்டுசைன்றால் அதன ந்கமை 
அைருககுக ச்காடுககினப்றன. இரண்டு விஷயங்கள். சு்காதாரத் 
தும்றயினும்டய ை்ளர்சசி–Health indicators. சு்காதாரக குறியீடு்கம்ள 
நைககு ஒவபைாராண்டும் ச்சால்ைது, SDG India Index. அதுவும் 
எனனும்டய ம்கயில் இருககி்றது. அதிபை, SDG India Index  
and Dashboard–Goal 3–ல் சு்காதாரத் தும்ற சதா்டர்ந்து 
இந்தியாவிபைபய இரண்்டாைது இ்டத்மதப் சபற்றிருககி்றது. அமதத் 
தக்க மைத்து ச்காண்டிருககி்றது. 

அபதபபாை, நம்மும்டய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
ச்சானன Good Governance Index ranking. அதிபையும் நம்மும்டய 
சபாது சு்காதாரத் தும்ற இரண்்டாைது இ்டத்மதப் சபற்றிருககி்றது. 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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நீங்கள் ச்சானனதுபபாை, சு்காதாரத் தும்ற 9–ைது இ்டத்தில் இல்மை. 
எனனி்டம் அதன ந்கல் இருககி்றது. I have a copy. NITI Aayog 
அறிகம்கயினும்டய ந்கல் எனனி்டத்தில் இருககி்றது. இனனும் 
ச்சால்ைப்பபானால், நீங்கள் எந்த NITI Aayog அறிகம்கமயப் பற்றிச 
ச்சால்கிறீர்்கப்ளா, அபத NITI Aayog அறிகம்கயின இரண்்டாைது 
பக்கத்திபை, குறிப்பா்க, அைர்்கள் பை விஷயங்கம்ள appreciate 
ச்சயதிருககி்றார்்கள். அதாைது, சு்காதாரத் தும்றயிபை Tamil Nadu 
Medical Services Corporation இந்தியாவிற்ப்க ஒரு role model. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இந்தியாவிற்ப்க ஒரு முனைாதிரியான 
விஷயம். அபதபபாை, முதைமைச்சரின விரிைான ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் திட்டமும் ஒரு role model. அபதபபாை, Public Health–
சபாது சு்காதாரம், தமிழ்நாடடில் இருக்கககூடிய சபாது சு்காதார 
்கட்டமைப்மப ைற்்ற ைாநிைங்கள் பினபற்்ற பைண்டுசைனறு நீங்கள் 
எந்த NITI Aayog அறிகம்கமயப் பற்றிச ச்சால்கிறீர்்கப்ளா, அபத 
NITI Aayog அறிகம்கயில், தமிழ்கத்தினும்டய இந்த 3 விஷயங்கம்ளக 
குறிப்பிடடு, பாராடடி, ைற்்ற ைாநிைங்கள் பினபற்்ற பைண்டுசைனறு 
ச்சால்ைப்படடிருககி்றது என்ற ்கருத்மத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககு அனபபாடு சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர், ஒரு நிமி்டம் இருங்கள். ைாண்புமிகு சதாழில் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

பிற்ப்கல் 2–15

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்ேத்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, Venture Intelligence Report எனபது 
ப்சமைத் தும்றயில் ச்சயயப்படும் அ்ளவீ்டாகும். 98 ்சதவிகிதம் 
அ்ளவிற்்கான முதலீடு்கம்ளக ்கண்்காணிககின்றார்்கள். உற்பத்தித் 
தும்ற முதலீடு்களின முழுமையான ்சாராம்்சத்மத அைர்்கள் 
ச்சால்ைவில்மை. அதில் 34.57 ்சதவிகிதம் அ்ளவு கும்றவு எனறு 
அைர்்கள் ச்சால்கின்றார்்கள். அது ப்சமைத் தும்ற. ைணி்க 
முதலீடு, ைஙகி முதலீடு, I.T and ITES முதலீடு்கம்ளத்தான 
்கண்்காணிககின்றார்்கள். 2018–ல் Star Health & Allied Insurance 
நிறுைனம் 1 பில்லியன ்டாைர் invest ச்சயதிருககின்றார்்கள். More 
than 2,340 மில்லியன ்டாைர் முதலீடு 2018–ல் இருந்தது. 2019–ல் 
இதுபபான்ற சபரிய முதலீடு இல்ைாததன ்காரைைா்க நைககு 
புள்ளியியல் விைரம் கும்றந்திருககின்றது. ஆனால், State–ன சதாழில் 

[்டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்]
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தும்ற investment–ஐப் சபாறுத்தைமரயில், நம்மும்டய investment 
்சரியா்க இருககின்றது. 

ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின சைளிநாடடுப் பயைம் 
மி்கச சி்றப்பா்க அமைந்தது. அதனமூைம் 41 நிறுைனங்கள் சதாழில் 
சதா்டங்க தமிழ்நாடடிற்கு ைந்திருககின்றன. அதன மூைைா்க 8,335 
ப்காடி ரூபாய முதலீடு்கள் ைந்திருககின்றன. அதுைடடுைல்ை, 19,313 
ப்காடி ரூபாயககு உை்கத் சதாழில் முதலீட்டா்ளர் ைாநாடடில் 
MoU ச்சயயாத முதலீடும் இதில் ைந்திருககின்றது. “GIM–2015” 
investment–ல் 70 projects ச்சயல்பாடடில் உள்்ளன. அதில் 
கிட்டத்தட்ட 1 இைட்சத்து 82 ஆயிரம் பபருககு பைமைைாயப்பு 
கிம்டத்திருககின்றது. 2019–ல் 53 projects–ககு திட்ட ைதிப்பீடு்கள் 
எல்ைாம் முடிைம்டந்து, கிட்டத்தட்ட 9 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாயககு 
investment ைந்திருககின்றது. அதில் கிட்டத்தட்ட 80 ஆயிரம்  
பபருககு பைமைைாயப்பு கிம்டத்திருககின்றது. பதசிய அ்ளவில் 
Investment destination நைது ைாநிைம்தான. இனம்றககு உை்க 
அ்ளவில் மி்கப் சபரிய சபாரு்ளாதார ைந்த நிமை ைந்திருககின்றது. 
ைந்த நிமை ைந்தாலும், அந்த ைந்த நிமையினால் பாதிக்கப்ப்டாத 
அ்ளவிற்கு சதாழில் சதா்டங்க உ்கந்த ைாநிைம் தமிழ்நாடு எனறு பம்ற 
்சாற்றுகின்றது எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
மூைைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்து, அைர்கினப்றன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி 
சைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ்க. ோண்டியராஜன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ்டாக்டர் இ்ளம்பரிதி அைர்்களும்டய 
அறிகம்கமய மைத்து, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள் அறிவித்தபடி இைஙம்கத் தமிழர்்களுககு இரடம்டக 
குடியுரிமை எனபது ்சாத்தியபை இல்மை என்ற ஒரு ்கருத்மத 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் பதிய மைத்தார். 
நான ச்சால்ை விரும்புைது எனனசைன்றால், இந்தியர்்களுககு 
இதுைமரககும் இந்திய அர்சாங்கம் 4 அர்சாங்கங்களு்டன dual 
citizenship treaty பபாடடிருககின்றது. குறிப்பா்க, France–உ்டன 
பபாடடிருககினப்றாம், U.K.–உ்டன பபாடடிருககினப்றாம், 
U.S.A.–உ்டன பபாடடிருககினப்றாம், Germany–உ்டன 
பபாடடிருககினப்றாம். ஏற்ச்கனபை இரடம்டக குடியுரிமை உம்டய 

[திரு. எம்.சி. ்சம்பத்]
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இந்தியர்்கள் 1 இைட்சம் பபருககுபைல் இருககின்றார்்கள். ஆனால், 
இைஙம்கயு்டன அந்த dual citizenship–க்கா்க agreement பபா்ட 
பைண்டும். இப்பபாமதககு நீங்கள் ச்சானன அந்த Section 12; 
இைஙம்க பைறு ஒரு நாடடு்டன அந்த agreement-ஐ பபா்டாததால், 
அந்த agreement–ஐ நாம் பபா்ட பைண்டும் எனபதுதான அஙப்க 
எடுத்து மைத்த ைாதம். ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள் இபத ்சட்டைன்றத்தில் அறிவித்திருககின்றார்்கள். 
இதற்கு எனன ச்சயய பைண்டுசைன்றால் Central Government–
ைத்திய அர்சாங்கம், இைஙம்க அர்சாங்கத்து்டன ஒரு agreement 
பபாட்டார்்கச்ளன்றால் இைஙம்கத் தமிழர்்களுககு இரடம்டக 
குடியுரிமை ்சாத்தியபை. 

அபதபபானறு ்டாக்டர் இ்ளம்பரிதி அைர்்கள், அந்த  
அறிகம்கமய எதற்்கா்கக ச்காடுத்திருககின்றார் என்றால்,  
இந்திய–இைஙம்க ஒப்பந்தங்கள் 1964 ைற்றும் 1974–ல்  
பபா்டப்பட்டமை. 6 இைட்சம் நா்டற்்ற தமிழர்்களுககு இஙகு 
நாம் citizenship ச்காடுககினப்றாம் எனறு ச்சானபனாம். 
இதுைமரயில் 4 இைட்சத்து 24 ஆயிரம் பபருககுதான குடியுரிமை 
ச்காடுத்திருககினப்றாம். தமிழ்நாடடில் இருககின்ற 35 ஆயிரம் 
இைஙம்கத் தமிழர்்கள், இந்தியக குடியுரிமை ப்கடகின்றார்்கள். 
அந்த continuity–ல் ப்கடகின்றார்்கள். அமத மைத்துதான 
்டாக்டர் இ்ளம்பரிதி அைர்்கள் இஙகு ைந்து எனமனச ்சந்தித்தார். 
ைாண்புமிகு முதல்ைர் அைர்்கம்ளச ்சந்தித்து ப்காரிகம்க 
ைனு ச்காடுத்திருககின்றார்்கள். அது பைறு issue. இந்த issue 
எனனசைன்றால், அ்கதி்கள் மு்காமில் இருக்கககூடிய 70 ஆயிரம் 
பபர், அைர்்கள் அஙப்க பபா்க பைண்டும் எனறு நிமனககின்றார்்கள். 
அைர்்களுககு வீடு ைா்சல் அஙப்க இருககின்றது. அைர்்கள் அஙப்க 
அைற்ம்றசயல்ைாம் விடடுவிடடு, இந்தியக குடியுரிமைமய ைடடும் 
ைாஙகிவிட்டார்்கச்ளன்றால், அஙப்க இருக்கககூடிய அந்த வீடு 
ைா்சமை யார் ்காப்பாற்றுைது? இரடம்டக குடியுரிமைதான அதற்கு 
ஒபர தீர்வு எனபதுதான ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள் சிந்தமனயில் விம்ளந்த சீரிய திட்டம். இது ்சாத்தியபை, 
்சாத்தியபை, ்சாத்தியபை. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, ைத்திய பா.ஜ.்க. அரசினும்டய சதாழிைா்ளர் 
விபராத ந்டைடிகம்க்கம்ள எதிர்த்து, 14 அம்்சக ப்காரிகம்க்கம்ள 

[திரு. ்க. பாண்டியராஜன]
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ைலியுறுத்தி, இனறு நாடு முழுைதும் ்சற்ப்ற்றககும்றய 25  
ப்காடிககும் பைற்பட்ட சதாழிைா்ளர்்கள் பஙப்கற்்கககூடிய  
ைம்கயில், 10–ககும் பைற்படடிருக்கககூடிய சதாழிற்்சங்கங்கள்  
பஙப்கற்்கககூடிய ைம்கயில் ஒரு மி்கப் சபரிய பபாராட்டம் 
ந்டந்துச்காண்டிருககின்றது. ைத்திய பா.ஜ.்க. அரசு ைடடுைல்ை; 
இஙப்க இருக்கககூடிய அரசும் சதாழிைா்ளர் விபராதப் பபாகம்கக 
்கம்டபிடித்து ைருகின்றது என்ற உைர்மை சைளிப்படுத்தி, 
பபாககுைரத்துத் சதாழிைா்ளர்்கள், அரசு ஊழியர்்கள், ஓயவு 
சபற்றிருக்கககூடிய அரசு ஊழியர்்கள், ஆசிரியர்்கள் உள்ளிடப்டார் 
நைன்கம்ளப் பாது்காக்க இனம்றககு இந்த அரசு ்கைனம் ச்சலுத்த 
பைண்டும் எனறு எனது பைண்டுப்காம்ள எடுத்து மைக்க 
விரும்புகினப்றன. 

பிற்ப்கல் 2–20
அடுத்து, ந்டந்து முடிந்த உள்்ளாடசித் பதர்தல். அந்தத் 

பதர்தலில் திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கத்தினும்டய கூட்டணி 
ை்கத்தான சைற்றிமயப் சபற்றிருககின்றது. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) இனனும் 9 ைாைட்டங்களில் கிராைப்பு்றத் பதர்தல் ந்டத்தப்ப்ட 
பைண்டிய சூழ்நிமை. அபதபபானறு, தமிழ்கம் முழுைதும் ந்கர்ப்பு்றத் 
பதர்தல் ந்டத்த பைண்டும் எனறு ஆளுநர் உமரயில் நீங்கப்ள 
ச்சால்லியிருககிறீர்்கள்; ைரபைற்கிப்றன. உள்்ளாடசி அமைப்புக்கான 
பதர்தல்்கள் மும்றயா்க ந்டத்தப்படுைமத இந்த அரசு உறுதி ச்சயதது 
எனறும், ைக்க்ளாடசிமயப் பரைைாககுைதில் முமனப்பபாடு 
ச்சயல்படுகி்றது எனறும் ஆளுநர் உமரயில் ச்சால்லியிருககிறீர்்கள். 
உள்்ளாடசித் பதர்தல் எப்படி ந்டந்தது எனபது பற்றி நான  
அதி்கைா்கப் பப்ச பைண்டிய அைசியமில்மை. நாடடு ைக்கள் நனகு 
அறிைார்்கள், இந்த அமையிபை இரண்டு நாட்க்ளா்க அமதப்பற்றி 
நிம்றய பபசியிருககிப்றாம். அதற்குள் நான அதி்கம் பபா்க 
விரும்பவில்மை. ஆனால், பல்பைறு சநருக்கடி்கம்ளசயல்ைாம் 
்சந்தித்து, தி.மு.்க. தமைமையில் அமைந்த கூட்டணி ை்கத்தான 
சைற்றிமயப் சபற்றிருககி்றது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இந்த 
ை்கத்தான சைற்றிமயத் தந்த தமிழ்கத்தினும்டய ைாக்கா்ளப் 
சபருைக்களுககு எனனும்டய இதயபூர்ைைான நனறிமய நான 
இந்த பநரத்திபை சதரிவித்துகச்காள்்ள விரும்புகிப்றன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) இந்த சைற்றிமயப் சபாறுத்துகச்காள்்ள முடியாதைர்்கள் 
சிைர் விைர்்சனம் ச்சயகி்றார்்கள். 

அதிலும் குறிப்பா்க, அ.இ.அ.தி.மு.்க.–விற்கு இது ை்ளர்பிம்ற,  
தி.மு.்க.–விற்கு பதயபிம்ற எனறு ச்சானனார்்கள். அதற்கு ஒபர 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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ஒரு வி்ளக்கம். ஓராண்டுககு முனபுைமர நா்டாளுைன்றத்தில் 
தி.மு.்க.–வுககு ஒரு எம்.பி.கூ்ட கிம்டயாது. ஆனால்,  
இனம்றககு ைக்க்ளமையிபை 24 எம்.பி.–க்கள் இருககி்றார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இபத ்சட்டைன்றத்தில் ஓராண்டிற்கு 
முனபு 89 எம்.எல்.ஏ.–க்கள் அைர்ந்திருந்பதாம், இப்பபாது 100 
பபர் அைர்ந்திருககிப்றாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 2011 ஆம் 
ஆண்டு ந்டந்த உள்்ளாடசித் பதர்தலில் திராவி்ட முனபனற்்றக 
்கழ்கத்தின ்சார்பில் இருந்த ஒனறிய ்கவுனசிைர்்கள் 1,007 பபர். 
தற்பபாது ந்டந்த பதர்தலில் சைற்றி சபற்றிருக்கககூடியைர்்கள் 
2,100 பபர். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இனனும் 25 இ்டங்களில் 
ைாககு்கம்ள எண்ணிகச்காண்டிருககி்றார்்கள். Result ைந்தவு்டன 
கூடடி நாம்ளககுத்தான ச்சால்ை முடியும். 2011 ஆம் ஆண்டு 
ந்டந்த உள்்ளாடசித் பதர்தலில், தி.மு.்க.–விலிருந்து சைற்றிசபற்்ற 
ைாைட்ட ்கவுனசிைர்்கள் முப்பபத பபர்தான. இப்பபாது 243 பபர். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எது ை்ளர்பிம்ற, யாருககு ை்ளர்பிம்ற 
எனறு நான வி்ளக்கைா்கச ச்சால்ைத் பதமையில்மை. இனனும் 
ச்சால்ைப்பபானால், 2021 ஆம் ஆண்டு ந்டக்கவிருககும் ்சட்டைன்றத் 
பதர்தலில், சபரும்பானமை சபற்று, தி.மு.்கழ்கம் ஆடசிமயப் 
பிடிககும்பபாதுதான (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ை்ளர்பிம்றககும், 
பதயபிம்றககும் உண்மையான அர்த்தம் உங்களுககுப்  
புரியும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதுைமரககும் நீங்கள் 
இந்த பதயந்துபபான record–பய பபாடடுகச்காண்டிருக்க 
பைண்டியதுதான. இந்த. . .

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள்தான பபசுைதற்கு முனபு “நா்டாளுைன்றத் பதர்தல் 
எனபது பைறு, ்சட்டைன்றத் பதர்தல் எனபது பைறு, உள்்ளாடசி 
ைன்றத் பதர்தல் எனபது பைறு” எனறு ச்சானனார். நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தல் எனபது ைத்தியிபை யார் ஆடசிககு ைர பைண்டும் எனபமத 
நிர்ையிககின்ற பதர்தல். உள்்ளாடசித் பதர்தல் எனபது அந்தந்தப் 
பகுதியிபை யார் ைந்தால் சி்றப்பா்கப் பணி ச்சயைார்்கள் என்ற 
அடிப்பம்டயில் நம்டசபறுகின்ற பதர்தல். ்சட்டைன்றத் பதர்தல் 
எனபது யார் சைற்றி சபற்று ைந்தால், யார் நல்ைாடசி ச்சயைார்்கள் 
எனபதற்்கா்க ந்டத்தப்படுகி்ற பதர்தல். அண்மையில் நம்டசபற்்ற 
விககிரைாண்டி ைற்றும் நாஙகுபநரி இரண்டு ்சட்டைன்றத்  
சதாகுதி்கள் 2016 ஆம் ஆண்டு உங்கள் ை்சம் இருந்தன. ஆனால், 
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அண்மையில் நம்டசபற்்ற இம்டத் பதர்தலுககுப் பி்றகு, இந்த 
இரண்டு ்சட்டைன்றத் சதாகுதி்களும் அமனத்திந்திய அண்ைா 
திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கம் ை்சம் ைந்தன. அந்த இம்டத் 
பதர்தலில் 45,000 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் விககிரைாண்டியில் 
சைற்றி சபற்ப்றாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நாஙகுபநரியில் 
34,000 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் சைற்றி சபற்ப்றாம். நான 
ஏற்ச்கனபை ச்சானனமதப்பபாை, (குறுககீடு) எம்.பி. பதர்தலில் 144  
ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் சைற்றி சபற்ப்றாம் எனறு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர்தான ச்சானனார். இனம்றககு நாங்கள் அபத 
சநடுஙகு்ளத்தில் 2,900 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் சஜயித்திருககிப்றாம். 
அப்படிசயன்றால் எங்களுககு எந்த்ளவிற்கு ை்ளர்பிம்ற எனறு 
பாருங்கள். 

நா்டாளுைன்றத் பதர்தலினபபாது, எனனும்டய ச்சாந்தக 
கிராைத்தில் நீங்கள் ஒரு ைாககுறுதிமயக ச்காடுத்தீர்்கள்.  
எங்களும்டய பகுதி முழுைதும் ஆற்றுப் பா்சனம்; ்கால்ைாயப் 
பா்சனம் உள்்ள பகுதி. விை்சாயக ்க்டன முழுைதும் தள்ளுபடி 
ச்சயபைாம் எனறு ச்சானனீர்்கள். நம்கக ்க்டன முழுைதும் தள்ளுபடி 
ச்சயபைாம் எனறு ச்சானனீர்்கள். அத்தமன விை்சாயி்களும் 
உங்கள் பக்கம் ்சாயந்தார்்கள். ஆனால், இந்தத் பதர்தலில் ்சாயம் 
சைளுத்துவிட்டது. உண்மைமயப் புரிந்துச்காண்்டார்்கள்.
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதனால் ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் ச்சானனமதப்பபாை, எது ை்ளர்பிம்ற, எது 
பதயபிம்ற எனபமத இந்தத் பதர்தலில் சதளிவுபடுத்திவிட்டார்்கள். 
அந்த ைம்கயிபை, ை்ளர்பிம்றயா்க அமனத்திந்திய அண்ைா 
திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கம் தி்கழ்கி்றது. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) அந்த ைம்கயிபைதான ஏற்ச்கனபை அைர் ஒரு பபடடியில்கூ்ட 
ச்சானனார். எனது உ்றவினர் ஒருைர் அைமர பார்த்துவிடடுப் 
பபாகின்றபபாது, ச்சானனார். அஙப்க பிரசசிமன எதுவுபை 
இல்மை; அைர் பைண்டுசைனப்ற திட்டமிடடு ைந்து, இைமரப் 
பார்த்து ்சால்மை பபார்த்திவிடடுச ச்சன்றார். அைர் எனனும்டய 
உ்றவினர். எனபை, அதுகுறித்துப் பப்ச பைண்டியது எனனும்டய 
்க்டமை. ஏசனன்றால், இைமரச ்சந்தித்து ்சால்மை பபாடடு 
்கடசியில் ப்சர்ந்ததனால், எனமனப் பற்றிப் பபசிய ்காரைத்தினால், 
நான இமதச ச்சால்கிப்றன. அைர் பை ்கடசி்களுககுச ச்சனறுவிடடு 
ைந்தைர், ஒபர ்கடசியில் இல்மை. கிட்டத்தட்ட 5 மும்ற 5 
்கடசிககு ச்சனறுவிடடு ைந்திருககி்றார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
அைர், இைமரப் பார்த்துவிடடு பபடடி ச்காடுத்தார். பபடடி 
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ச்காடுககும்பபாது எனன ச்சானனார்? ‘சநடுஙகு்ளம் கிராைத்தில் 
அைர் மைத்ததுதான ்சட்டம்’ எனறு ச்சானனார். எனனும்டய 
ஊரான சநடுஙகு்ளம் கிராைத்திற்ப்க ைாதத்திற்கு ஒரு மும்றதான 
நான பபாகிப்றன. ச்சாந்த ஊர் எனபதால், எந்த விஷயத்திலும் நான 
்கைந்துச்காள்ைதில்மை. 

பிற்ப்கல் 2–25

நா்டாளுைன்றத் பதர்தல் முடிந்தபபாது ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ச்சானனார்்கள். ‘அைரும்டய 
பஞ்சாயத்திபைபய சபற்்ற ைாககு்கள் கும்றவு’ எனறு ச்சானனார். 
உண்மைதான, கும்றவுதான. அைர்்களும்டய உண்மைககு ைா்றான 
ைாககுறுதிமய ைக்கள் நம்பிய ்காரைத்தினாபை, எங்களும்டய 
ைாககு ைஙகி அப்பபாது கும்றந்தது. அதமன நான இல்மை எனறு 
ைறுக்கவில்மை. ஆனால், அதன உண்மை நிமை சதரிந்தவு்டபன, 
இந்த மும்ற உள்்ளாடசித் பதர்தலில், ஒனறியக ்கவுனசிலில் 2,850 
ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் எங்கள் ்கடசி பைடபா்ளர் சைற்றி 
சபற்்றார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) பதிைான ைாககு்கள் 3,750 எனறு 
நிமனககினப்றன. கிட்டத்தட்ட 2,003 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் 
ஒனறியக ்கவுனசிலில் சைற்றி சபற்றிருககிப்றாம். ைாைட்டக 
்கவுனசிலில் கிட்டத்தட்ட 2,400 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் சைற்றி 
சபற்றிருககிப்றாம். அபதபபாை, உங்கம்ளப் பார்த்துவிடடுச 
ச்சன்றாபர, அந்த ஊராடசி ைன்றத் தமைைர், அைர், 1,630 ைாககு்கள் 
வித்தியா்சத்தில் பதாற்்றார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இதுதான 
உண்மை. ஆ்கபை, எங்களுககு ை்ளர்பிம்ற எனறு ைக்கள் அஙகீ்காரம் 
ச்காடுத்திருககி்றார்்கள் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 
(குறுககீடு)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 6 ைாதங்களுககு 
முனபு நா்டாளுைன்றத் பதர்தல் ந்டந்தது. நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தல் முடிமைப் பார்ககின்றபபாது, நான ஏற்ச்கனபை 
பதிைளித்பதன. இைட்சக்கைக்கான ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் 
உங்கள் ்கடசி பைடபா்ளர்்கச்ளல்ைாம் சைற்றி சபற்்றார்்கள். 
கிராைப்பு்றங்களிலிருந்து ந்கரப் பகுதி்கள் ைமரயில் உள்்ள ைக்கள் 
எல்பைாருபை உங்களுககுத்தான ைாக்களித்தார்்கள். இதமன எல்ைா 
இ்டங்களிலும் நனறி ச்சால்லும்பபாது சதரிவித்தீர்்கள். அபதபபால், 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களும் தனனும்டய 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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பரப்புமரயில் ச்சானனார்்கள். ஆனால், உள்்ளாடசித் பதர்தலில் 
கிராைப்பு்றங்களில் அதி்க்ளவிபை நாங்கள் சைற்றிசபற்றிருககிப்றாம் 
எனபமத இந்த பநரத்திபை சதரிவிக்க விரும்புகினப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் 
ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, நம்டசபற்று முடிந்த உள்்ளாடசித்  
பதர்தலில் 27 ைாைட்டங்களில் அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கம் ை்கத்தான சைற்றிமயப் சபற்றிருககின்ற 
நிமையில், அதுகுறித்து பத்திரிம்கயா்ளர்்கள் ்சந்திப்பில் 
அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கத்திற்கு 
ை்ளர்பிம்ற எனறும், தி.மு.்க.–விற்கு பதயபிம்ற எனறும் குறிப்பிடடு, 
அந்தக ்கருத்மதச ச்சானபனன. ஆனால், அந்தக ்கருத்து, 
அைர்்களி்டத்தில் இவை்ளவு சபரிய தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் எனறு 
ைாழ்நாளில்கூ்ட நிமனக்கவில்மை. இப்சபாழுது, சபாழுது விடிந்து, 
சபாழுது பபானால், பபாதும், நம்மும்டய எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் பபடடி ச்காடுககும்சபாழுது, ‘நாங்கள்தான ை்ளர்பிம்ற, 
நாங்கள்தான ை்ளர்பிம்ற’ எனறு ச்சால்கி்றார். எஙகு ை்ளர்பிம்ற?  
2011 ஆம் ஆண்டில் நம்டசபற்்ற பதர்தலில் ைக்கள் அைர்்கம்ள  
வீடடுககு அனுப்பினார்்கள். தற்சபாழுதுைமரயில் ஆடசிககு 
ைர முடிந்ததா? So, operation success; patient dead. 2021 ஆம் 
ஆண்டிலும் இதுதான அைர்்களுககு ந்டககும். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) ்கண்டிப்பா்க 2021 ஆம் ஆண்டிலும், ை்ளர்பிம்றமயப் 
பார்ககும்பபாது, அபந்கைா்க அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட 
முனபனற்்றக ்கழ்கத்தின ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசுதான தமிழ்நாடடில் ைைரும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
பஞ்சாயத்துத் பதர்தலில் ‘நாங்கள்தான சஜயித்பதாம்’ எனறு 
நீங்கள் ச்சால்கிறீர்்கள். ‘நாங்கள்தான சஜயித்பதாம்’ எனறு நாங்கள் 
ச்சால்கிப்றாம். அது ஒனறும் சபரியது கிம்டயாது. ஆனால், இமதக 
்கணிக்கககூடியைர்்கள், ஊ்ட்கங்கள். ‘The Hindu’ பத்திரிம்கயில் 
எனன எழுதினார்்கள்? Great setback to AIADMK எனறுதாபன 
தமைப்பு பபாட்டார்்கள்? ஆம்கயினாபை பஞ்சாயத்துத் பதர்தலில் 
Great setback to AIADMK. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) “தினைணியா?” 
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, யார் சைற்றி சப்றபைண்டுசைனபமத முடிவு 
ச்சயபைர்்கள் ைக்கள். ைக்கள் முடிவுதான இறுதியானது. அந்த 
அடிப்பம்டயிபை நா்டாளுைன்றத் பதர்தலில் உங்களுககு மி்கப் 
சபரிய ைாயப்மப ைக்கள் தந்தார்்கள். நீங்கள், எல்ைா பக்கங்களிலும் 
‘நாங்கள்தான சைற்றி சபற்ப்றாம். சைற்றி சபற்ப்றாம்’ எனறு 
ச்சானனீர்்கள். அந்த அடிப்பம்டயில்தான ைாண்புமிகு மீன ை்ளத் 
தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் எங்களுககு ை்ளர்பிம்ற எனச ச்சானனார். 
ஆ்கபை, அந்தக ்காைக்கட்டத்தில் நா்டாளுைன்றத் பதர்தலில் 
நீங்கள் கிராைப்பு்றத்தில் அதி்கைா்க ைாககு்கம்ளப் சபற்றிருந்தீர்்கள். 
புள்ளிவிைரங்கம்ள எடுத்துப் பாருங்கள். அது ்சம்பந்தைான 
எல்ைா குறிப்பு்களும் எனனி்டத்தில் இருககின்றன. நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தலில் நீங்கள் அதி்கைான ைாககு்கம்ளப் சபற்றிருந்தீர்்கள். 
இப்சபாழுது, நிமைமை தமைகீழா்க ைாறிவிட்டது. உள்்ளாடசித் 
பதர்தலில் அமனத்திந்திய அண்ைா திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்கக 
கூட்டணி அதி்க இ்டங்கம்ள சைன்றது ைடடுைல்ை; அதி்கைான 
ைாககு்கம்ளயும் சபற்றிருககி்றது. ஏசனன்றால், நா்டாளுைன்றத் 
பதர்தல் ைாககு எண்ணிகம்கமய ஒவசைாரு booth ஆ்க நீங்கள் 
எடுத்துப் பாருங்கள். ஒவசைாரு கிராைைாரியா்கப் பாருங்கள். 
நா்டாளுைன்றத் பதர்தலில் சபற்்ற ைாககு்கம்ளயும் பாருங்கள்; 
இப்சபாழுது ைாஙகியிருககும் ைாககு்கம்ளயும் பாருங்கள். அதுதான 
ை்ளர்பிம்ற. அதனால்தான இப்சபாழுது உங்கம்ளவி்ட நாங்கள் 
ை்ளர்ந்திருககிப்றாம் எனறு நான சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன. 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைனத் தும்ற 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன்: ஒபர நிமி்டம், 
ஒபரசயாரு விஷயத்மதச ச்சால்லிவிடுகிப்றன. ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, தினைைர் பத்திரிம்க இந்தத் 
பதர்தமைப் பற்றி ஒபர ைரியில் பபாட்டார்்கள். இரண்டும் ்சரி ்சைம். 
அதுதான அைர்்களும்டய தமைப்பு. பைண்டுசைன்றால் நீங்கள் 
பார்த்துகச்காள்்ளவும். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ை்ளம் 
ைற்றும் பணியா்ளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்கள்.
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ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ச்சானன ்கருத்திலிருந்து நான ைாறுபடுகிப்றன. 
சபாதுைா்க, தி.மு.்க.–விற்கு சைற்றி என்ற ்கருத்மத ஊ்ட்கங்கள் 
ச்சானனதா்கச ச்சானனார்்கள். அப்படியிருககும்பபாது,  
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள், அைர்்களும்டய 
முனனாள் தமைைரின, அைரும்டய தந்மதயின ைார்ப்ளவு 
சிமைமயச ச்சனமனயில் தி்றககும்பபாது, அைர், ஊ்ட்கத்மதப் 
பற்றி எனன ச்சானனார்்கள்? ஊ்ட்கங்கள் ைாற்றி எழுதுகி்ற நிமை 
்கண்டிப்பா்க ைரும் எனறு ச்சால்லி, ஊ்ட்கங்கம்ள மிரடடினாரா, 
இல்மையா? பைண்டுசைன்றால், பக்கத்தில் இருப்பைர்்கம்ளக 
ப்களுங்கள். 

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள். 

பிற்ப்கல் 2–30

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, நான எல்ைா ஊ்ட்கங்கம்ளயும் ச்சால்ைவில்மை, சிை 
ஊ்ட்கங்கள்தான எனறு ச்சானபனன. இந்த ஆளுநர் உமரயில், 
பல்பைறு ச்சயதி்கம்ளசயல்ைாம் ச்சால்லி தனககுத்தாபன 
பு்கழ்சசி உமர ஆற்்றப்படடிருககி்றது. ஆளுமைத் தி்றனுக்கா்கக 
குறியீடடுப் படடியலில் நாடடிபைபய 18 சபரிய ைாநிைங்களில் 
ஒடடுசைாத்தத் தர ைரிம்சயில் தமிழ்நாடு முதலி்டத்மதப் 
சபற்றிருககி்றது எனறு குறிப்பிடடிருககிறீர்்கள். இப்படித் தர 
ைரிம்சப்படுத்தியிருப்பது யாசரனறு பார்த்தால், இஙப்கபய 
படடியமைப் படித்தார் நம்மும்டய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். ைத்திய B.J.P. அரசு. அைர்்களுககுக கீபழயிருக்கககூடிய 
தும்ற்கள். உண்மைதான. பா.ஜ.்க ஆளும் ைாநிை அரசு்கம்ளவி்ட, 
ைத்திய அரசு எனன ச்சானனாலும் அமதக ப்கடடு ந்டக்கககூடிய 
முதல் அரசு, நம்மும்டய தமிழ்க அரசு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)  
்சட்டம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில் நாடடிபைபய சி்றந்த  
ச்சயல்தி்றன மிக்க ைாநிைம் எனறு பு்கழ்கிறீர்்கள். ஆனால், இந்த 
ஆடசியில்தான ‘Sterlite’ ஆமைப் பிரசசிமனயினபபாது துப்பாககிச 
சூடு நம்டசபற்று, பை உயிரிழப்பு்கள் ஏற்படடிருககினறுன. 
அபதபபானறு, சபாள்்ளாசசி பாலியல் விை்காரமும் இந்த 
ஆடசியில்தான ந்டந்துள்்ளது. பை சபண்்களும்டய ்கற்பு்கள் 
சூம்றயா்டப்படடிருககின்றன. 
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ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் Sterlite பிரசசிமன குறித்து இஙப்க குறிப்பிட்ட  
்காரைத்தால், அதற்கு பதில் ச்சால்ைதற்கு நான 
்க்டமைப்படடுள்ப்ளன. Sterlite ஆமைமய விரிைாக்கம் 
ச்சயய அனுைதி ச்காடுத்தபத நீங்கள்தான. நீங்கள்தான நிைம் 
ச்காடுத்தீர்்கள். விரிைாக்கம் ச்சயததால்தான இந்தப் பிரசசிமனபய 
ைந்தது. நீங்கள் விரிைாக்கத்திற்கு ம்கசயழுத்திடடு நிைம் 
ச்காடுத்திருக்காவிட்டால், இந்தப் பிரசசிமனபய ைந்திருக்காது. 
அதுைடடுைல்ை; நீங்கள் சதாழில் தும்ற ைந்திரியா்க இருந்தபபாது, 
அப்பபாது ்சட்டைன்றத்தில் பபசிய குறிப்பு இருககின்றது. 1,500 ப்காடி 
ரூபாயில் விரிைாக்கம் ச்சயய பைண்டும் எனறு ச்சானனீர்்கள். 
இப்பபாது ‘மூ்டபைண்டும்’ எனறு ச்சால்கிறீர்்கள். ஆ்க,  
இதிலிருந்து எனன சதரிகி்றசதன்றால், ைரியாமதககுரிய  
ைாண்புமிகு சு்காதாரத் தும்ற அமைச்சர் அைர்்கள் 
ச்சானனமதப்பபால், பிள்ம்ளமயயும் கிள்ளி விடுகிறீர்்கள்; 
சதாடடிமையும் ஆடடுகிறீர்்கள். அப்படித்தான ந்டககி்றது. உங்கள் 
ஆடசியில் தீர்வு ்காைாைல், அந்த Sterlite ஆமை விரிைாக்கம்  
ச்சயய பைண்டும் எனறு நீங்கள் எடுத்த ந்டைடிகம்கதான  
இனம்றககு இந்த ைனமும்றககுக ்காரைைாகி, இவை்ளவு 
சபரிய பிரசசிமனயா்க உருைாகியிருககி்றது. அது சதா்டர்பான 
ைழககு நீதிைன்றத்தில் இருககி்றது; வி்சாரமை ்கமிஷன 
அமைக்கப்படடிருககின்றது. வி்சாரமை ்கமிஷன அறிகம்க 
கிம்டத்த பி்றகு, யார் தைறு ச்சயதிருந்தாலும் அைர்்கள்மீது 
உரிய ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்கத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, 
Sterlite ஆமை விரிைாக்கம் ைந்ததால்தான, இந்த விை்காரம் ைந்தது 
எனகிறீர்்கள். Sterlite சதாழிற்்சாமைமய நீங்கள் ச்காண்டுைந்தீர்்கள். 
அந்தத் சதாழிற்்சாமைமயக ச்காண்டுைரவில்மைசயன்றால் இந்த 
விை்காரபை ைந்திருக்காது. ைாண்புமிகு சு்காதாரத் தும்ற அமைச்சர் 
அைர்்களின பாணியில் ச்சால்ைதானால், அதற்கு வித்திட்டபத 
நீங்கள்தான.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.
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ைாண்புமிகு திரு. எடப்ோடி க்க. ேழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்ள, நாங்கள் தைறு ச்சயதிருந்தால், 
நீங்கள் எதற்்கா்க அந்த ஆமைமய விரிைாக்கம் ச்சயய ந்டைடிகம்க 
எடுத்தீர்்கள்? நாங்கள் ச்சயதது தைறு எனறு நீங்கள் நிமனத்திருந்தால், 
அமத எதற்்கா்க விரிைாக்கம் ச்சயய ந்டைடிகம்க எடுத்தீர்்கள்? 
சதாழிற்்சாமைமய ஏன விரிைாக்கம் ச்சயய பைண்டும்? 1,500 ப்காடி 
ரூபாய ைதிப்பீடடில் அதமன விரிைாக்கம் ச்சயைதற்கு தனியார் 
ந்டைடிகம்க எடுப்பார் எனறு நீங்கள் பதிலுமரயில் ச்சானனது 
அமை ந்டைடிகம்கக குறிப்பிபைபய பதிைாகியிருககி்றது. நீங்கள் 
சதாழில் தும்ற அமைச்சரா்க இருந்தபபாது, அறிவித்திருப்பது 
அமைக குறிப்பில் இருககி்றது. 

இைற்ம்றசயல்ைாம் எதற்்கா்கச ச்சால்கிப்றன என்றால், 
ஓர் ஆடசி நம்டசபறுகின்றபபாது, அவைப்பபாது ஏற்படுகின்ற 
பிரசசிமன்க்ளால் இதுபபான்ற நி்கழ்வு்கள் ஏற்படும். உங்கள் 
ஆடசிக ்காைத்தில் எத்தமன துப்பாககிச சூடு்கள் ந்டந்தன? 
அதனால் எவை்ளவு நபர்்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் என்ற விைரங்கள் 
அமனத்தும் எங்களுககுத் சதரியும்; ்காை பநரம் கும்றைா்க 
இருககின்றது. ஏற்ச்கனபை இந்தப் பிரசசிமன எழுந்தபபாது, 
சதளிைா்கச ச்சால்லியிருககிப்றன. அப்பபாது நீங்கள் சைளிந்டப்பு 
ச்சயதுவிடடீர்்கள். அப்பபாது சதளிவுபடுத்திக கூறியிருககிப்றன, 
திராவி்ட முனபனற்்றக ்கழ்க ஆடசியில் எப்பபாசதல்ைாம்  
துப்பாககிச சூடு்கள் நம்டசபற்்றன என்ற விைரங்கள்  
அமனத்மதயும் சதளிைா்கப் பதிவு ச்சயதிருககிப்றன. அந்த  
விைரத்தின உள்ப்ள ச்சன்றால், ்காைம் அதி்கம் ஆகும். அஙகு 
நம்டசபற்்ற ்சம்பைம் உங்களுககு நன்றா்கபை சதரியும். ைாைட்ட 
ஆடசியர் அலுைை்கத்மதத் தாககுகின்றபபாது நம்டசபற்்ற 
ஒரு ்சம்பைம் அது. அது ஒரு விரும்பத்த்காத ்சம்பைம்; அரசு 
அமத ஏற்றுகச்காள்்ளவில்மை. அதற்்கா்கத்தான வி்சாரமைக 
்கமிஷன அமைக்கப்படடிருககின்றது. நீதிைன்றத்தில் 
ைழககு நம்டசபற்றுகச்காண்டிருககி்றது எனபமதத் தங்கள் 
ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
சதரிவித்துகச்காள்கிப்றன.

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப்ள, நிருைா்கத்தில் தூயமையும், சைளிப்பம்டத் தனமையும் 
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ைற்றும் சபாறுப்பும்டமைமயயும் உறுதி ச்சயைதுதான இவைரசின 
முதனமையான பநாக்கம் எனறு அமதயும் ச்சால்லியிருககிறீர்்கள். 
ஆனால், ்க்டந்த ்காைங்களில் ந்டந்திருக்கககூடிய raids, 
கூ்றப்படடிருக்கககூடிய குற்்றச்சாடடு்கள், நீதிைன்றத்தில் 
வி்சாரமையில் இருக்கககூடிய ைழககு்கள், இைற்ம்றசயல்ைாம் 
எண்ணிப்பார்த்தால் உண்மை நிமை எனன எனபது சதரியும். 

இந்த ஆளுநர் உமரயில், பைலும் சிை தற்பு்கழ்சசி்கம்ளயும் 
ைரிம்சப்படுத்திச ச்சால்லியிருககிறீர்்கள். தற்பு்கழ்சசி குறித்து 
நாைடியார் பா்டல் ஒனறுதான என நிமனவிற்கு ைருகி்றது,

 “எம்மை யறிந்திலிர் எம்பபால்ைார் இல்சைனறு 

 தம்மைத்தாம் ச்காள்ைது ச்கௌனறு–தம்மை

 அரியரா பநாககி, அ்றனறியுஞ ்சானப்றார்,

 சபரியராக ச்காள்ைது ப்காள்”
எனபது நாைடியார் பா்டல். அந்தப் பா்டலின சபாருள், எைது 
சி்றப்மப நீர் அறிந்திலீர். எம்மைப்பபால் சி்றப்பும்டயைர் 
இவவுை்கத்தில் இல்மைசயனறு தம்மைத்தாபை சி்றப்பித்துக கூறிக 
ச்காள்ைது சபருமை ஆ்காது. சபரிபயார்்க்ளால் சி்றந்தைர் என 
ைதிக்கப்படுைபத சபருமையாகும். ஆடசிககும், அரசியலுககும் 
சபரிபயார் எனபபார் ைாக்கா்ளப் சபருைக்கள்தான. அைர்்கள் 
பு்கழ்சசிதான உண்மையானது, நிரந்தரைானது, உள்்ளத்திலிருந்து 
ைருைது. தற்பு்கழ்சசி, எப்பபாதும் தற்்காலி்கைானது. 

பிற்ப்கல் 2–35
இபத பபரமையிபை 13–2–1958 அனறு ஆளுநர் உமரமீது 

விைாதம் நம்டசபற்்றது. அப்பபாது அறிஞர் அண்ைா அைர்்கள் 
அதிபை பஙப்கற்று, சிை ்கருத்து்கம்ள எடுத்துச ச்சானனார். 
‘ஆளுநர் உமரமய பு்றக்கணிககிப்றாம் எனறு ச்சானனால், 
இந்த ஆடசியினமீது இருக்கககூடிய அைநம்பிகம்கமய 
சைளிப்படுத்த, தனிப்பட்ட மும்றயில் ஆளுநமர அைைதித்துக 
்காடடுைதா்க ஆ்காது’ எனறு அண்ைா சதளிைா்கக குறிப்பிடடுக 
்காடடியிருககி்றார். அண்ைா ைழிமயப் பினபற்றிதான நாங்கள் 
அமதச ச்சயதிருககிப்றாம். முத்தமிழ் அறிஞர் தமைைர் ்கமைஞர் 
அைர்்கள் இபத அமையிபை ஆளுநர் உமரயின மீதான விைாதம் 
ந்டந்தபபாது, 24–4–1962 அனறு பபசினார்்கள். ‘எதிர்க்கடசி 
ைரிம்சயில் இருககி்ற நாங்கள் கும்றபாடு்கம்ள ஆளுங்கடசிககு 
சுடடிக்காடடி, அந்தக கும்றபாடு்கள் நீககி நிம்றவு ச்சயய பைண்டும் 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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எனபமதக ்க்டமையா்ககச்காண்டு, ஆளுநர் உமரயில் இருககி்ற 
கும்ற்கம்ளயும் நாங்கள் சுடடிக்காடடுகிப்றாம்’ எனறு ்கமைஞர் 
அைர்்கள் பபசியிருககி்றார். 

அண்ைா அைர்்கள், ்கமைஞர் அைர்்கள் ்காடடிய  
அந்தப் பாமதயில் எனககுப்பட்ட கும்ற்கம்ளச ச்சால்ை  
பைண்டிய ்க்டமை உைர்பைாடு, நல்ை எண்ைத்தில், சிைைற்ம்ற 
எடுத்து மைத்திருககிப்றன. அைற்ம்றச ்சரி ச்சயைதும், 
அைடசியப்படுத்துைதும் ஆளுங்கடசியினும்டய பககுைத்மதப் 
சபாறுத்தது எனறு கூறி, இந்த ைாயப்மபத் தந்த ைாண்புமிகு  
பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககு நனறி ச்சால்கிப்றன.  
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அபதபநரத்தில், ஆஙகிைப் 
புத்தாண்டு ைாழ்த்துக்கம்ளயும், தமிழர் திருநா்ளாம் சபாங்கல் 
நல்ைாழ்த்துக்கம்ளயும் தங்களுககும், அமையில் அைர்ந்திருக்கககூடிய 
அத்தமனபபருககும் சதரிவித்து, என உமரமய நிம்றவு ச்சயகிப்றன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு கேரமவத் தமலவர்: பபரமையின இனம்றய 
நி்கழ்சசி்கள் இத்து்டன முடிவுற்்றன. பபரமை மீண்டும் நாம்ள  
(9–1–2020), வியாழககிழமை ்காமை 10.00 ைணிககு கூடும். ைைக்கம். 

பினனர், பபரமை பிற்ப்கல் 2–37 ைணிககு ஒத்திமைக்கப்சபற்்றது.

6. கேரமவமுன் மவக்கப்தேற்ற ஏடு்கள

(அ) ெட்டமும்ற விதி்களும், ஆமை்களும்

24. 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கான தமிழ்நாடு கூடடு்றவு ைாநிை 
பை்ளாண்மை ைற்றும் ஊர்க ை்ளர்சசி ைஙகியின தணிகம்க அறிகம்க. 
[1983 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கூடடு்றவுச ்சங்கங்கள் ்சட்டத்தின 
(தமிழ்நாடு ்சட்டம் 30/1983) 80(9) பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்சபற்்றது.] (தமிழ்–ஆஙகிைம்)

25. 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கான தமிழ்நாடு ைாநிைத் 
தமைமைக கூடடு்றவு ைஙகியின தணிகம்க அறிகம்க. [1983 ஆம் 
ஆண்டு தமிழ்நாடு கூடடு்றவுச ்சங்கங்கள் ்சட்டத்தின (தமிழ்நாடு 
்சட்டம் 30/1983) 80(9) பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்சபற்்றது.]  
(தமிழ்–ஆஙகிைம்)

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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26. 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கான தமிழ்நாடு கூடடு்றவு விற்பமன 
இமையத்தின தணிகம்க அறிகம்க. [1983 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
கூடடு்றவுச ்சங்கங்கள் ்சட்டத்தின (தமிழ்நாடு ்சட்டம் 30/1983) 80(9) 
பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்சபற்்றது.] (தமிழ்–ஆஙகிைம்)

27. 2018–2019  ஆம் ஆண்டிற்்கான தமிழ்நாடு ம்கத்தி்றத்  
சதாழில்்கள் ை்ளர்சசிக ்கழ்கத்தின நாற்பத்தா்றாைது ஆண்்டறிகம்க. 
[1956 ஆம் ஆண்டு நிறுைனங்கள் ்சட்டத்தின (ைத்தியச ்சட்டம் 
1/1956) 619–ஏ பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்சபற்்றது.]  
(தமிழ்–ஆஙகிைம்)

28. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான தமிழ்நாடு மீன ை்ளர்சசிக 
்கழ்கத்தின நாற்பத்மதந்தாைது ஆண்்டறிகம்க. [1956 ஆம் ஆண்டு 
நிறுைனங்கள் ்சட்டத்தின (ைத்தியச ்சட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவினகீழ் 
பபரமைமுன மைக்கப்சபற்்றது.] (தமிழ்–ஆஙகிைம்)

29. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான ச்சனமன சைடபரா இரயில் 
நிறுைனத்தின பனனிசரண்்டாைது ஆண்்டறிகம்க. [1956 ஆம் ஆண்டு 
நிறுைனங்கள் ்சட்டத்தின (ைத்தியச ்சட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவினகீழ் 
பபரமைமுன மைக்கப்சபற்்றது.] (தமிழ்–ஆஙகிைம்)

(ஆ) அறிக்ம்க்கள், அறிவிக்ம்க்கள் மற்றும் ஏமன� 
்தாள்்கள்

ஏதுமில்மை.

_______


