
ªõOf´ : 20-7-2020                            Issued:  20-7-2020      

 

îI›ï£´ 
ê†ìñ¡øŠ «ðó¬õ ïìõ®‚¬èèœ 

ªêòôè ªõOf´
(ðF¬ù‰î£õ¶ «ðó¬õ)

TAMIL NADU
LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

OFFICIAL REPORT
(FIFTEENTH ASSEMBLY)

செவ்வாய்க்கிழமை ஜன்ரி 7, 2020 செவாகுதி 69—எண் 1

Tuesday, the 7th January 2020—Volume 69—No.1

ê†ìñ¡øŠ «ðó¬õ„ ªêòôè‹, ªê¡¬ù-600 009.
Legislative  Assembly  Secretariat,  Chennai - 600 009.

M¬ô Ï. 3.00]                              [Price Rs. 3.00 





i

7–1–2020

உள்ளடக்்கம்

பக்கங்கள்

ஆளுநரும் அமைச்சரமையும் vii-xii

Governor and Council of Ministers xiii-xvii

பபரமைத் தமைைர், துமைத் தமைைர், 
ைாற்றுத்  தமைைர்்கள் ைற்றும் முககிய 
அலுைைர்்கள் xviii-xxi

பபரமை உறுப்பினர்்கள் (அ்கரைரிம்சப்படி) xxii-xxxiii

1. இரங்கற்குறிப்பு்கள— 1-3

முனனாள் உறுப்பினர்்கள்

திரு. தி.்கா. நலைப்பன

திரு. சீ.்க. ைடிபைலு

திருைதி எஸ். ஜெனிபர் ்சந்திரன

திரு. எஸ்.ஏ.எம். உப்சன

திரு. சு. சுப்பிரைணியம்

திரு. ப்க.வி. முரளிதரன

திரு. என.ஆர். அழ்கராொ
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ஆளுநரும் அமைசெரம்யும்
ஆளுநர – திரு. ேன்்வாரிலவால் புகரவாகித்

அமைசெரம்யின் உறுப்பினர்கள

1. முெலமைசெர .. ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி 
க்க. ேழனிெவாமி: 

 ஜபாது, இந்திய ஆடசிப் பணி, 
இந்தியக ்காைல பணி, இந்திய 
ைனப் பணி, ஜபாது நிருைா்கம், 
ைாைடட ைருைாய் அலுைைர்்கள், 
்காைல, உள் துமை, ஜபாதுப் 
பணி்கள், சிறு பா்சனம் உள்ளிடட 
பா்சனம், ஜ்சயற்திடடப் பணி்கள், 
ஜநடுஞ்சாமை்கள் ைற்றும் சிறு 
துமைமு்கங்கள்

2. துமை 
முெலமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்:
 நிதி, திடடமிடல, ்சடடைனைப் 
பபரமை, பதர்தல்கள் ைற்றும் 
்கடவுச சீடடு்கள், வீடடு ை்சதி, ஊர்க 
வீடடு ை்சதி ைற்றும் வீடடு ை்சதி 
பைம்பாடு, குடிம்ச ைாற்று ைாரியம் 
ைற்றும் இட ை்சதிக ்கடடுப்பாடு, 
ந்கரமைப்புத் திடடமிடல, ந்கர்ப் 
பகுதி ை்ர்சசி ைற்றும் ஜ்சனமனப் 
ஜபருந்கர் ை்ர்சசிக குழுைம்

3. ்னத் தும்ற 
அமைசெர  

.. ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் 
சி. சீனி்வாென்:

	 வனம்	
4. ேளளிக் ்கல்வி, 

இம்ளஞர 
நலன் ைற்றும் 
விம்ளயவாட்டு 
கைம்ேவாட்டுத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு 
க்க.ஏ. செஙக்கவாட்மடயன்: 

 பள்ளிக ்கலவி, இம்ஞர் நைன 
ைற்றும் விம்யாடடு பைம்பாடடுத் 
துமை 
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5. கூட்டு்றவுத் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர 
்கவா. ரவாஜு: 

 கூடடுைவு, புள்ளியியல ைற்றும் 
முனனாள் பமடவீரர் நைன

6. மின்ெவாரம், 
ைதுவிலக்கு 
ைற்றும் 
ஆயத்தீரம்த் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி:
 மின்சாரம், ைரபு்சாரா எரி்சகதி 
பைம்பாடு, ைதுவிைககு ைற்றும் 
ஆயத்தீர்மை, ்கருப்பஞ்சாற்றுக 
்க்சண்டு ைற்றும் இைஞ்ச ஒழிப்பு 
்சடடம் 

7. ந்கரவாட்சி 
நிரு்வா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க 
்்ளரசசி, சி்றப்புத் 
திட்டங்கள 
செயலவாக்்கத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி:
 ந்கராடசி நிருைா்கம், ஊர்க 
ை்ர்சசி, ஊராடசி்கள் ைற்றும் 
ஊராடசி ஒனறியங்கள், ைறுமை 
ஒழிப்புத் திடடங்கள், ஊர்கக 
்கடன்கள், ந்கர்ப் பகுதி ைற்றும் 
ஊர்கக குடிநீர் ைழங்கல, சிைப்புத் 
திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கம் 

8. மீன் ்்ளம் ைற்றும் 
ேணியவா்ளர 
ைற்றும் நிரு்வா்கச 
சீரதிருத்ெத் தும்ற 
அமைசெர

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

9. ெட்டம், 
நீதிைன்்றங்கள 
ைற்றும் 
சிம்றசெவாமல்கள 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. சி.வி. ெண்மு்கம்:
 ்சடடம், நீதிைனைங்கள் ைற்றும் 
சிமைச்சாமை்கள், சுரங்கங்கள் 
ைற்றும் ்கனிைங்கள் 

10. உயர ்கல்வித் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன்ேழ்கன்:
 ஜதாழிலநுடபக ்கலவி 
உள்ளிடட உயர் ்கலவி, 
மினனணுவியல, அறிவியல ைற்றும் 
ஜதாழிலநுடபவியல
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11. ெமூ்க நலன் 
ைற்றும் 
ெத்துைவுத் 
திட்ட அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு டவாக்டர வி. ெகரவாஜவா: 
 ை்களிர் ைற்றும் குழந்மத்கள் நைன 
உள்ளிடட ்சமூ்க நைன, அனாமத 
இலைங்கள் ைற்றும் குற்ைைாளி்கள் 
சீர்திருத்த நிருைா்கம், ஒருஙகிமைந்த 
குழந்மத்கள் ை்ர்சசி, இரைைர் 
்காப்பு இலைங்கள், ைாற்றுத் 
திைனாளி்கள் நைன ைற்றும் ்சமூ்க 
சீர்திருத்தம் ைற்றும் ்சத்துைவுத் 
திடடம்

12. செவாழில் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. எம்.சி. ெம்ேத்:

	 த்தாழிலகள்,	 எஃகுக்	 கட்டுபபாடு	
மற்றும்	சிறபபு	முயற்சிகள்

13. சுற்றுசசூழல் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப்ேைன்:

	 சுற்றுச்சூழல	 மற்றும்	 மாசுக்	
கட்டுபபாடு

14. உைவு ைற்றும் 
நு்கரசேவாருட்்கள 
்ழங்கல் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. இரவா. ்கவாைரவாஜ்:
 உைவு, நு்கர்ஜபாருட்கள் ைழங்கல, 
நு்கர்பைார் பாது்காப்பு ைற்றும் 
விமைக ்கடடுப்பாடு 

15. ம்கத்ெறி ைற்றும் 
துணிநூல் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்:

	 ககத்தறி	மற்றும்	துணிநூல	

16. ்கவால்நமட 
ேரவாைரிப்புத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. உடுைமல 
K. ரவாெவாகிருஷைன்: 

	 கால்நகை	பராமரிபபு

17. ைக்்கள நல்்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ே 
நலத் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு டவாக்டர சி. விஜய 
ேவாஸ்்கர:

 ைக்கள் நலைாழ்வு, ைருத்துைக 
்கலவி ைற்றும் குடும்ப நைன 
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18. க்்ளவாண்மைத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. இரவா. துமரக்்கண்ணு:
 பை்ாண்மை, பை்ாண்மைப் 
ஜபாறியியல, பை்ாண் பணிக 
கூடடுைவுச ்சங்கங்கள், பதாடடக 
்கமை, ்கரும்புத் தீர்மை, ்கரும்பு 
பைம்பாடு ைற்றும் தரிசு நிை 
பைம்பாடு 

19. செய்தி ைற்றும் 
வி்ளம்ேரத் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. ்கடம்பூர ரவாஜு:
 ஜ்சய்தி ைற்றும் வி்ம்பரம், 
திமரப்படத் ஜதாழிலநுடபவியல 
ைற்றும் திமரப்படச ்சடடம், 
எழுதுஜபாருள் ைற்றும் அசசு 
ைற்றும் அரசு அச்ச்கம் 

20. ்ரு்வாய் 
ைற்றும் கேரிடர 
கைலவாண்மை 
ைற்றும் ெ்க்ல் 
செவாழில்நுட்ேத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: 
 ைருைாய், ைாைடட ைருைாய் 
நிருைா்கம், துமை ஆடசியர்்கள், 
எமட்கள் ைற்றும் அ்மை்கள், 
்கடன ஜ்காடுத்தல குறித்த ்சடடம் 
உள்ளிடட ்கடன நிைாரைம், சீடடு 
நிதி்கள் ைற்றும் நிறுைனங்கள் பதிவு 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் 
த்கைல ஜதாழிலநுடபம்

21. சுற்றுலவாத் தும்ற 
அமைசெர 

.. ைவாண்புமிகு திரு. ச்ல்லைண்டி 
ந. நடரவாஜன்:

	 சுற்றுலா	மற்றும்	சுற்றுலா	வளர்ச்சிக்	
கழகம்

22. ்ணி்க ்ரித் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீரைணி:

	 வணிக	 வரிகள்,	 பதிவு	 மற்றும்	
முததிகரத்தாள்	சட்ைம்	
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23. ேவால் ்்ளம் ைற்றும் 
ேவால் ேண்மை 
்்ளரசசித் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ரவாகஜந்திர 
ேவாலவாஜி:

	 பால	வளம்	மற்றும்	பால	பணகணை	
வளர்ச்சி

24. ஊர்கத் செவாழில் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. ேவா. சேன்ஜமின்:
 குடிம்சத் ஜதாழில உள்ளிடட 
ஊர்கத் ஜதாழில்கள், சிறு 
ஜதாழில்கள்

25. செவாழிலவா்ளர நலத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு டவாக்டர (திருைதி) 
நிகலவாேர ்கபில்:

 ஜதாழிைா்ர் நைன, ைக்கள் 
ஜதாம்க, பைமைைாய்ப்பு ைற்றும் 
பயிற்சி, ஜ்சய்தித்தாள் ்கடடுப்பாடு, 
ைக்கள் ஜதாம்கக ்கைகஜ்கடுப்பு, 
ந்கர ைற்றும் ஊர்க பைமைைாய்ப்பு 
ைற்றும் ைகஃபு ைாரியம் 

26. கேவாக்கு்ரத்துத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர. 
விஜயேவாஸ்்கர:

 ப ப ா க கு ை ர த் து , 
ந ாடடுமடமைய ாக ்க ப் படட 
பபாககுைரத்து ைற்றும் இயககூர்தி்கள் 
்சடடம்

27. ஆதி திரவாவிடர 
ைற்றும் 
ேழஙகுடியினர 
நலத் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திருைதி வி.எம். 
ரவாஜசலட்சுமி:

 ஆதி திராவிடர் நைன, ைமைைாழ் 
பழஙகுடியினர் ைற்றும் 
ஜ்காத்தடிமைத் ஜதாழிைா்ர்்கள் 
நைன
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28. ெமிழ் ஆட்சி 
சைவாழி ைற்றும் 
ெமிழ்ப் 
ேண்ேவாட்டுத் 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. ்க. ேவாண்டியரவாஜன்:
 தமிழ் ஆடசி ஜைாழி ைற்றும் 
தமிழ்ப் பண்பாடு ைற்றும் 
ஜதாலஜபாருளியல

29. ்கெர ைற்றும் 
கிரவாைத் 
செவாழில்்கள 
்வாரியத் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. ்க. ேவாஸ்்கரன்:
 ்கதர் ைற்றும் கிராைத் ஜதாழில 
ைாரியம், பூமிதானம் ைற்றும் 
கிராைதானம்

30. இந்து ெைய ைற்றும் 
அ்றநிமலயங்கள 
தும்ற அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திரு. கெவூர எஸ். 
ரவாைசெந்திரன்:

	 இந்து	சமய	மற்றும்	அறநிகலயஙகள்	

31. பிற்ேடுத்ெப்ேட்கடவார 
ைற்றும் 
சிறுேவான்மையினர 
நலத் தும்ற 
அமைசெர

.. ைவாண்புமிகு திருைதி சீ. ்்ளரைதி:
 பிற்படுத்தப்படபடார், மி்கவும் 
பிற்படுத்தப்படபடார் ைற்றும் 
சீர்ைரபினர் நைன, ஜைளிநாடுைாழ் 
இந்தியர்்கள், அ்கதி்கள் ைற்றும் 
ஜைளிபயற்ைப்படடைர்்கள் ை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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கேரம்த் ெமல்ர, துமைத் ெமல்ர,

ைவாற்றுத் ெமல்ர்கள ைற்றும் முக்கிய அலு்லர்கள

கேரம்த் ெமல்ர

மாண்புமிகு திரு. ப. தனபால்

கேரம்த் துமைத் ெமல்ர

மாண்புமிகு முனனவர் பபாள்ாச்சி V. பெயராமன்

ைவாற்றுத் ெமல்ர்கள#

    திரு. பி.எம். நரசிம்மன்

    திரு. எஸ்.பி. சண்முகநாதன்

    திரு. சு. ரவி

    திரு. இரா. குமரகுரு

    திரு. சு. குணசசகரன்

    திரு. வி.வி. இராென் பசல்்லபபா

    

    

செயலவா்ளர

திரு. கி. சீனிவாசன்

# 7-1-2020 அனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரால அறிவிக்கப்படடைாறு.
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திருைதி லி.சு. ை்சந்திைைர், எம்.ஏ., 
பி.ஜி.எல., எம்.ஏ.

.. சிைப்புச ஜ்சயைா்ர்

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

.. கூடுதல ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

திரு. ந. இரவி்சந்திரன, பி.எஸ்சி., பி.எல. .. கூடுதல ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

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

.. கூடுதல ஜ்சயைா்ர்

திருைதி இரா. ்சாந்தி, எம்.ஏ., எம்.ஃபில., 
பி.ஜி.எல.

.. இமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. அ. அய்யனஜபருைாள், எம்.ஏ., பி.ஜி.
எல.

.. இமைச ஜ்சயைா்ர்

திருைதி ்ச. ஆண்டாள், பி.எஸ்சி., பி.ஜி.
எல.

.. இமைச ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

திரு. ்ச. ஜெய்கபை்சன, பி.எஸ்சி., பி.ஜி.எல. .. இமைச ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

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

.. பபரமைத் 
தமைைரின சிைப்பு 
தனிச ஜ்சயைர்

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

.. ைாண்புமிகு  
எதிர்க்கடசித் 
தமைைரின 
சிைப்பு பநர்மு்க 
உதவியா்ர் 
(இமைச 
ஜ்சயைா்ர் நிமை)

திரு. ப. பத்ைகுைார், எம்.எஸ்சி., பி.எட., 
பி.எல.

.. இமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. மு. ்கருைாநிதி, பி.ஏ., பி.ஜி.எல. .. இமைச ஜ்சயைா்ர்
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திருைதி பி. பதனஜைாழி, எம்.ஏ., பி.எட., 
எம்.ஃபில., பி.எல.

.. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திருைதி டி.வி. ஜெய~, பி.ஏ., பி.ஜி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. மு. ்கருைா்கரன, எம்.்காம்., பி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திருைதி பா. பரைதி, பி.எஸ்சி., பி.எட., 
பி.ஜி.எல.

.. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. ப்க. ரபைஷ், பி.எஸ்சி., பி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. ்க.பைா. சிைகுைரன, பி.எஸ்சி.,பி.ஜி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திருைதி ஜபர்லின ரூப்குைார், எம்.ஏ., 
பி.எல.

.. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. ப்கா. ்கபைஷ், பி.எஸ்சி., பி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. சு. பாைகிருஷ்ைன, பி.ஏ., பி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர்

திரு. ை. பூபாைன, பி.்காம்., பி.ஜி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

திருைதி ~. ~வித்யா, பி.எஸ்சி., பி.ஜி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

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

திருைதி சி. ்சாந்தா, எம்.்காம்., பி.ஜி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

திரு. த. ரகுபதி, எம்.்காம்., பி.ஜி.எல. .. துமைச ஜ்சயைா்ர் 
(பதிப்பா்ர்)

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

திருைதி ஜை. ்சகுந்தைா, பி.ஏ., பி.ஜி.எல. .. குழு அலுைைர்

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

திருைதி த. சுொதா பதவி, பி.இ., பி.ஜி.
எல.

.. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

திரு. அ.சு. ப்களுமட நம்பி, எம்.எஸ்சி., 
பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

திரு. மு. பைா்கன ராொ, எம்.ஏ., பி.எட., 
பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

திரு. இரா. இராபெந்திரன, பி.ஏ., பி.ஜி.
எல.

.. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

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

திருைதி வி. சுைதி, பி.்காம்., பி.ஜி.எல. .. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

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

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

.. தமைமை நிருபர்

திருைதி ஜ்ச. ்சாந்தகுைாரி, பி.ஏ., பி.ஜி.
எல.

.. தமைமை நிருபர்

திரு. ஜெ. பாஸ்்கரன, பி.ஏ. .. தமைமை நிருபர்

திரு. அ. பாஸ்்கரன, பி.்காம்., பி.ஜி.எல. .. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

திரு. ஜெ. பாைசீனிைா்சன, எம்.்காம்., 
எம்.ஃபில., பி.ஜி.எல.,

.. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

திரு. பை. பைா்கநாதன, பி.எஸ்சி. .. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்

திருைதி த. இந்திரா்காந்தி, பி.ஏ. .. ்சார்புச ஜ்சயைா்ர்
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கேரம் உறுப்பினர்கள

(அ்கர ்ரிமெப்ேடி)

சேயர்களும் செவாகுதி்களும்

1. அம்பபத்குைார், திரு. எஸ். .. ைந்தைாசி (ஜ்ச.ை.) 

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

3. அரசு, டாகடர் ஆர்.டி. .. ஜ்சய்யூர் (ஜ்ச.ை.)

4. அரவிந்த் ரபைஷ், திரு. எஸ். .. ப்சாழிங்கநலலூர்

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

6. அஜைக்சாண்டர், திரு. வீ. .. அம்பத்தூர்

7. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன, 
திரு.

.. திருசஜ்சந்தூர் 

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

9. அனபழ்கன, திரு. ்க. .. கும்பப்காைம் 

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

11. அனபழ்கன, திரு. ஜெ. .. ப்சப்பாக்கம்-
திருைலலிகப்கணி

12. அனபில ைப்கஷ் 
ஜபாய்யாஜைாழி, திரு.

.. திருஜைறும்பூர் 

13. ஆடைர்சன, திரு. ப. .. திருத்துமைப்பூண்டி (ஜ்ச.ை.)

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

15. ஆறுககுடடி, திரு. வி.சி. .. ்கவுண்டம்பாம்யம் 

16. ஆறுமு்கம், திரு. பா. .. ்கந்தர்ைப்காடமட (ஜ்ச.ை.)

17. ஆஸ்டின, திரு. எஸ். .. ்கனனியாகுைரி 

18. இதயைர்ைன, திரு. L. .. திருப்பபாரூர் 
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19. இரத்தின்சபாபதி, திரு. ஏ. .. அைந்தாஙகி  

20. இரவிச்சந்திரன, திரு. ப்க.எஸ். .. எழும்பூர் (ஜ்ச.ை.) 

21. இராை்சாமி, திரு. ்கரி. .. ்காமரககுடி 

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

23. இராைச்சந்திரன, திரு. எம். .. ஒரத்தநாடு 

24. இராைச்சந்திரன, திரு.
ப்க.ப்க.எஸ்.எஸ்.ஆர்.

.. அருப்புகப்காடமட 

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

26. இராென ஜ்சலைப்பா, திரு. 
வி.வி. 

.. ைதுமர ைடககு 

27. இராொ, திரு. எஸ்.ஆர். .. தாம்பரம் 

28. இராபெந்திரன, திரு. இரா. .. ப்சைம் ைடககு 

29. இராபெந்திரன, திரு. சி.வி. .. பர்கூர் 

30. இனபப்ச்கரன, திரு. பி.என.பி. .. ஜபண்ைா்கரம்  

31. இனபதுமர, திரு. ஐ.எஸ். .. ராதாபுரம் 

32. ஈஸ்ைரப்பன, திரு. பெ.எல. .. ஆற்்காடு 

33. ஈஸ்ைரன, திரு. எஸ். .. பைானி்சா்கர் (ஜ்ச.ை.) 

34. உடுைமை K. ராதாகிருஷ்ைன, 
திரு.

.. உடுைமைப்பபடமட 

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

36. உதயசூரியன, திரு. தா. .. ்சங்கராபுரம்  

37. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி, 
திரு.

.. எடப்பாடி 

38. எழிைர்சன, திரு. சி.வி.எம்.பி. .. ்காஞசிபுரம் 
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39. ்கடம்பூர் ராெு, திரு. .. ப்காவிலபடடி 

40. ்கபை்சன, திரு. ஜை. .. திடடககுடி (ஜ்ச.ை.) 

41. ்கபைஷ், திரு. ஆர். .. உத்கைண்டைம் 

42. ்கந்த்சாமி, திரு. ப. .. சூலூர் 

43. ்கருைாநிதி, திரு. இ. .. பலைாைரம்  

44. ்கருைாஸ், திரு. ப்ச. .. திருைாடமன 

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

46. ்கமைசஜ்சலைன, திரு. V.T. .. விருத்தா்சைம் 

47. ்கஸ்தூரி ைாசு, திருைதி வி. .. ைாலபாமை (ஜ்ச.ை.) 

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

49. ்காந்தி, திரு. ஆர். .. ராணிப்பபடமட 

50. ்காைராஜ், திரு. இரா. .. நனனிைம் 

51. ்கார்த்திப்கயன, திரு. ்க. .. ரிஷிைந்தியம் 

52. ்கார்த்திப்கயன, திரு. ப. .. பைலூர் 

53. ்கார்த்திக, திரு. நா. .. சிங்காநலலூர் 

54. ்காளிமுத்து, திரு. வி.எஸ். .. தாராபுரம் (ஜ்ச.ை.) 

55. கிரி, திரு. மு.ஜப. .. ஜ்சங்கம் (ஜ்ச.ை.) 

56. கிருஷ்ை்சாமி, திரு. ஆ. .. பூந்தைலலி (ஜ்ச.ை.) 

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

58. கீதா ஜீைன, திருைதி பி. .. தூத்துககுடி 

59. குைப்ச்கரன, திரு. சு. .. திருப்பூர் ஜதற்கு 

60. குைரகுரு, திரு. இரா. .. உளுந்தூர்பபடமட 
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61. ப்காவிந்த்சாமி, திரு. ஆ. .. பாப்பிஜரடடிப்படடி 

62. ப்காவிந்தராசு, திரு. ைா. .. பபராவூரணி 

63. ்சக்கரபாணி, திரு. அர. .. ஒடடன்சத்திரம் 

64. ்சகதிபைல, திரு. எ.பி. .. ப்சைம் ஜதற்கு 

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

66. ்சண்மு்கநாதன, திரு. எஸ்.பி. .. ~மைகுண்டம் 

67. ்சண்மு்கம், திரு. அ. .. கிைத்துக்கடவு  

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

69. ்சண்மும்கயா, திரு. ஜ்ச. .. ஒடடப்பிடாரம் (ஜ்ச.ை.)

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

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. .. ைைப்பாமை 

77. ்சந்திரபிரபா, திருைதி மு. .. ~விலலிபுத்தூர் (ஜ்ச.ை.)

78. ்சம்பத், திரு. எம்.சி. .. ்கடலூர்  

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

80. ்சம்பத்து, திரு. ப்கா. .. ப்சாளிங்கர் 

81. ்சரைைககுைார், திரு. ்க.சு. .. ஜபரியகு்ம் (ஜ்ச.ை.) 

82. ்சரைைன, திரு. எஸ்.எஸ். .. ைதுமர ஜதற்கு 
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83. ்சரைைன, டாகடர் ப. .. திருப்பரஙகுனைம் 

84. ்சரஸ்ைதி, திருைதி ஜபான. .. திருசஜ்சஙப்காடு 

85. ்சபராொ, டாகடர் வி. .. ராசிபுரம் (ஜ்ச.ை.) 

86. ்சாமி, திரு. ப்க.பி.பி. .. திருஜைாற்றியூர் 

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

88. சிைகுைார் எனகிை தாய்கம் 
்கவி, திரு. ப.

.. திரு.வி.்க. ந்கர் (ஜ்ச.ை.) 

89. சிைசுப்பிரைணி, திரு. பை.ஜபா. .. ஜைாடககுறிசசி 

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

91. சினனப்பன, திரு. P. .. வி்ாத்திகு்ம் 

92. சினனராஜ், திரு. ஓ.ப்க. .. பைடடுப்பாம்யம் 

93. சீத்தாபதி, திருைதி ஜப. .. திண்டிைனம் (ஜ்ச.ை.) 

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

95. சுதர்்சனம், திரு. எஸ். .. ைாதைரம் 

96. சுந்தர், திரு. ்க. .. உத்திரபைரூர் 

97. சுப்பிரைணியன, திரு. ைா. .. ம்சதாப்பபடமட 

98. சுப்ரைணி, திரு. ஜப. .. தருைபுரி 

99. சுபரஷ் ராென, திரு. என. .. நா்கர்ப்காவில 

100. ஜ்சஙகுடடுைன, திரு. டி. .. கிருஷ்ைகிரி 

101. ஜ்சஙப்காடமடயன, திரு. ப்க.ஏ. .. ப்காபிசஜ்சடடிபாம்யம்

102. ஜ்சந்திலகுைார், திரு. ஐ.பி. .. பழனி  

103. ஜ்சந்தில பாைாஜி, திரு. V. .. அரைககுறிசசி 

104. ஜ்சம்ைமை, திரு. S. .. பைடடூர்  
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105. ஜ்சலலூர் ்கா. ராெு, திரு. .. ைதுமர பைற்கு 

106. ஜ்சலைபைா்கனதாஸ் 
பாண்டியன, திரு. எஸ்.

.. ஜதன்காசி  

107. ஜ்சலைம், திரு. கு.்க. .. ஆயிரம் வி்ககு 

108. ஜ்சலைராசு, திரு. எம். .. முசிறி 

109. ஜ்சழியன, முமனைர் ப்காவி. .. திருவிமடைருதூர் (ஜ்ச.ை.)

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

111. ப்ச்கர், திரு. C.V. .. படடுகப்காடமட 

112. ப்ச்கர், திரு. R.D. .. ஜபரம்பூர் 

113. ப்ச்கர்பாபு, திரு. பி.ப்க. .. துமைமு்கம்  

114. ப்சவூர் எஸ். ராைச்சந்திரன, 
திரு.

.. ஆரணி 

115. ஜ்சௌந்தரபாண்டியன, திரு. அ. .. ைாலகுடி 

116. தங்கப்பாண்டியன, திரு. ஜ்சௌ. .. ராெபாம்யம் 

117. தங்கைணி, திரு. பி. .. குைாரபாம்யம் 

118. தங்கம் ஜதனனரசு, திரு. .. திருசசுழி  

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

120. தமிழ்சஜ்சலைன, திரு. ரா. .. ஜபரம்பலூர் (ஜ்ச.ை.) 

121. தனபால, திரு. ப. .. அவினாசி (ஜ்ச.ை.) 

122. தனியரசு, திரு. உ. .. ்காஙப்கயம் 

123. திண்டுக்கல சி. சீனிைா்சன, 
திரு.

.. திண்டுக்கல 

124. திராவிடைணி, திரு. மு. .. கூடலூர் (ஜ்ச.ை.) 
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125. தின்கரன, திரு. டிடிவி .. டாகடர் 
இராதாகிருஷ்ைன 
ந்கர்

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

127. துமரக்கண்ணு, திரு. இரா. .. பாபநா்சம் 

128. துமரமுரு்கன, திரு. .. ்காடபாடி 

129. தூசி ப்க. பைா்கன, திரு. .. ஜ்சய்யாறு 

130. ஜதனனரசு, திரு. ப்க.எஸ். .. ஈபராடு கிழககு 

131. பதனஜைாழி, திருைதி எஸ். .. நிைகப்காடமட (ஜ்ச.ை.)

132. நடராென, திரு. அ. .. பலைடம் 

133. நடராஜ், திரு. ஆர். .. ையிைாப்பூர் 

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

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

136. நலைதம்பி, திரு. அ. .. திருப்பத்தூர் 

137. நா்கராென, திரு. எஸ். .. ைானாைதுமர (ஜ்ச.ை.) 

138. நாராயைன, திரு. ஜை. .. நாஙகுபநரி 

139. நிபைாபர் ்கபில, டாகடர் 
(திருைதி)

.. ைாணியம்பாடி 

140. நீதிபதி, திரு. பா. .. உசிைம்படடி 

141. நீைபை்கம், திரு. டி.ப்க.ஜி. .. தஞ்சாவூர் 

142. பநரு, திரு. ப்க.என. .. திருசசிராப்பள்ளி 
பைற்கு

143. பரைசிைம், டாகடர் V.P.B. .. பைட்சந்தூர் 

144. பரபைஸ்ைரி, திருைதி மு. .. ைைச்சநலலூர் 
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145. பைராைன, திரு. ப. .. ஜபானபனரி (ஜ்ச.ை.) 

146. பவுனராஜ், திரு. எஸ். .. பூம்பு்கார் 

147. பழனி, திரு. ப்க. .. ~ஜபரும்புதூர் (ஜ்ச.ை.)

148. பழனிபைல தியா்க ராென, 
முமனைர்

.. ைதுமர ைத்தி 

149. பனனீர்ஜ்சலைம், திரு. 
எம்.ஆர்.ப்க.

.. குறிஞசிப்பாடி 

150. பனனீர்ஜ்சலைம், திரு. ஓ. .. பபாடிநாயக்கனூர் 

151. பனனீர்ஜ்சலைம், திரு. வி. .. ்கை்சப்பாக்கம்  

152. பாண்டி, திரு. ்ச. .. முதுகு்த்தூர் 

153. பாண்டியராென, திரு. ்க. .. ஆைடி 

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

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

156. பாஸ்்கரன, திரு. ்க. .. சிை்கஙம்க 

157. பாஸ்்கர், திரு. ப்க.பி.பி. .. நாைக்கல 

158. பிச்சாண்டி, திரு. கு. .. கீழ்ஜபண்ைாத்தூர் 

159. பிர்காஷ், திரு. ஒய். .. தளி  

160. பிரபு, திரு. அ. .. ்கள்்ககுறிசசி (ஜ்ச.ை.)

161. பிரினஸ், திரு. பெ.ஜி. .. கு்ச்சல 

162. பு்கபழந்தி, திரு. சு. .. ைதுராந்த்கம் (ஜ்ச.ை.) 

163. பூஙப்காமத, டாகடர் (திருைதி) .. ஆைஙகு்ம் 

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

165. ஜபரிய்கருப்பன, திரு. ப்க.ஆர். .. திருப்பத்தூர் 
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166. ஜபரிய்சாமி, திரு. இ. .. ஆத்தூர் 

167. ஜபரியண்ைன அரசு, திரு. .. புதுகப்காடமட 

168. ஜபரியபுள்்ான எனகிை 
ஜ்சலைம், திரு. ஜப.

.. பைலூர் 

169. ஜபனெமின, திரு. பா. .. ைதுரைாயல 

170. ஜபாள்்ாசசி V. ஜெயராைன, 
முமனைர்

.. ஜபாள்்ாசசி 

171. ஜபானமுடி, முமனைர் ்க. .. திருகப்காவிலூர் 

172. ை்காராென, திரு. ஆ. .. ஆண்டிப்படடி 

173. ைணி்கண்டன, டாகடர் எம். .. இராைநாதபுரம் 

174. ைணியன, திரு. ஓ.எஸ். .. பைதாரண்யம் 

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

176. ைருதமுத்து, திரு. அ. .. ஜ்கங்கைலலி (ஜ்ச.ை.) 

177. ைபனா்கரன, திரு. அ. .. ைாசுபதைநலலூர் (ஜ்ச.ை.)

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

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

180. ைபனானைணி, திருைதி ப. .. வீரபாண்டி  

181. ைஸ்தான, திரு. ப்க.எஸ். .. ஜ்சஞசி 

182. ைாசிைாைணி, டாகடர் இரா. .. ையிைம் 

183. ைாணிக்கம், திரு. கி. .. ப்சாழைந்தான (ஜ்ச.ை.)

184. முத்தமிழ்ஜ்சலைன, திரு. ர. .. விககிரைாண்டி 

185. முரு்கன, திரு. பி. .. பைப்பனஹள்ளி 

186. முருகுைாைன, திரு. என. .. ்காடடுைனனார்ப்காவில 
(ஜ்ச.ை.) 
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187. முரும்கயா பாண்டியன, திரு. 
ஆர். 

.. அம்பா்சமுத்திரம்  

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

.. ்கமடயநலலூர்  

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

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

191. ஜைய்யநாதன, திரு. சிை.வீ. .. ஆைஙகுடி 

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

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

194. ரகுபதி, திரு. எஸ். .. திருையம் 

195. ரங்கநாதன, திரு. ப. .. விலலிைாக்கம் 

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

197. ராப்சந்திரன, திரு. ்சபா. .. ஜநய்பைலி 

198. ராதாகிருஷ்ைன, திரு. வி. .. ையிைாடுதுமை 

199. ராைர், திரு. எ. .. குளித்தமை 

200. ராைஜெயலிங்கம், திரு. 
ஜெ.ப்க.என.

.. ஜெயஙஜ்காண்டம் 

201. ராமு, திரு. அ. .. குனனூர் 

202. ராெஜைடசுமி, திருைதி வி.எம். .. ்சங்கரனப்காவில (ஜ்ச.ை.)

203. ராெைர்ைன, திரு. M.S.R. .. ்சாத்தூர் 

204. ராொ, திரு. சி. .. ்சங்கரி 

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

206. ராொ எனகிை ப்க.ஆர். 
ராொகிருஷ்ைன, திரு. 
ஈ.எம்.ஆர்.

.. அந்தியூர் 
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207. ராபெந்திர பாைாஜி, திரு. 
ப்க.டி. 

.. சிை்காசி 

208. ராபெந்திரன, திரு. சு. .. அரியலூர் 

209. ராபெந்திரன, திரு. வி.ஜி. .. திருைள்ளூர் 

210. ராபெஷ் குைார், திரு. ஜ்ச. .. கிள்ளியூர் 

211. ஜைடசுைைன, திரு. ஏ.எல.எஸ். .. திருஜநலபைலி 

212. பைா்கநாதன, திரு. ப்கா. .. கீழ்மைத்திைானகுப்பம் 
(ஜ்ச.ை.) 

213. ைரைடசுமி, திருைதி ை. .. ஜ்சங்கலபடடு 

214. ை்ர்ைதி, திருைதி சீ. .. ~ரங்கம் 

215. ைாம்க ்சந்திரப்ச்கர், திரு. .. பை்சப்சரி 

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

217. விலைநாதன, திரு. அ.ஜ்ச. .. ஆம்பூர்  

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

219. விெயதரணி, திருைதி எஸ். .. வி்ைஙப்காடு 

220. விெயபாஸ்்கர், திரு. எம்.ஆர். .. ்கரூர் 

221. விெய பாஸ்்கர், டாகடர் சி. .. விராலிைமை 

222. விஜியகுைார், திரு. ப்க.எஸ். .. கும்மிடிப்பூண்டி 

223. வீரைணி, திரு. ப்க.சி. .. பொைார்பபடமட 

224. ஜைங்கடாச்சைம், திரு. என.டி. .. ஜபருந்துமை 

225. ஜைங்கடாெைம், திரு. ப்கா. .. ப்சைம் பைற்கு 

226. ஜைலைைண்டி ந. நடராென, 
திரு.

.. திருசசிராப்பள்ளி 
கிழககு

227. ஜைற்றிபைல, திரு. ்ச. .. ஓைலூர் 
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228. பைலு, திரு. எ.ை. .. திருைண்ைாைமை 

229. பைலுைணி, திரு. எஸ்.பி. .. ஜதாண்டாமுத்தூர் 

230. ெகம்கயன, திரு. எஸ்.டி.ப்க. .. ்கம்பம் 

231. ஜெயககுைார், திரு. டி. .. இராயபுரம்  

232. ஜெயராைகிருஷ்ைன, திரு. 
இரா.

.. ைடத்துககு்ம் 

233. ஸ்டாலின, திரு. மு.்க. .. ஜ்கா்த்தூர்  

234. ஸ்டாலின குைார், திரு. ஜ்ச. .. துமையூர் (ஜ்ச.ை.) 

235. நானசி ஆன சிந்தியா 
பிரானசிஸ், டாகடர் (திருைதி)

.. நியைனம்

 

பபரமை நடைடிகம்க்களில பஙகுஜ்காள்் உரிமை ஜபற்ைைர்

 திரு. விெய் நாராயன  ..  ைாநிை அரசுத் தமைமை ைழககுமரஞர்





ெமிழ்நவாடு ெட்டைன்்றப் கேரம்
வி்கவாரி, ைவார்கழி 22, திரு்ளளு்ர ஆண்டு–2050 

2020 ஜன்ரி 7, செவ்வாய்க்கிழமை
ஜ்சனமன, புனித ொர்ஜ் ப்காடமடயிலுள்் ்சடடைனைப் 

பபரமை ைண்டபத்தில ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர்  
திரு. ே. ெனேவால் அைர்்கள் தமைமையில ்காமை 10–00 ைணிய்வில 
பபரமை கூடியது. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர:

“ஜநருநல உ்னஒருைன இனறுஇலமை எனனும்  
ஜபருமை உமடத்து இவ்வுைகு.”

பநற்று இருந்த ஒருைர், இனறு இலைாைல இைந்து பபானார் 
எனறு ஜ்சாலைப்படும் நிமையாமை ஆகிய ஜபருமைமய உமடயது 
இந்த உை்கம். 

1. இரங்கற்குறிப்பு்கள
முன்னாள் உறுப்பி்ர்கள் திரு. தி.்கனா. நல்லப்்பன,  

திரு. சீ.்க. வடிவவலு, திருமதி எஸ். ஜெனி்பர சந்திரன,  
திரு. எஸ்.ஏ.எம். உவசன, திரு. சு. சுப்பிரமணியம், 

திரு. வ்க.வி. முரளிதரன, திரு. என.ஆர. அழ்கரனாெனா, 
திரு. ரனா. நனாரனாயணன, திரு. வ்க.வ்க. சின்ப்்பன, 

திரு. வ.மு. சுப்பிரமணியன, திரு. வவ. ்பனா்லசுந்தரம், 
டனாகடர மு. வதவரனாென, திரு. எம். சகதிவவல முரு்கன 

ஆகிவயனார மவைவு

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமை முனனாள் உறுப்பினர்்க்ான திரு. தி.்கா. நலைப்பன 
அைர்்கள் 26–7–2019 அனறும், திரு. சீ.்க. ைடிபைலு அைர்்கள்  
1–8–2019 அனறும், திருைதி எஸ். ஜெனிபர் ்சந்திரன அைர்்கள்  
6–8–2019 அனறும், திரு. எஸ்.ஏ.எம். உப்சன அைர்்கள் 6–8–2019 
அனறும், திரு. சு. சுப்பிரைணியம் அைர்்கள் 7–8–2019 அனறும்,  
திரு. ப்க.வி. முரளிதரன அைர்்கள் 10–8–2019 அனறும், திரு. என.ஆர். 
அழ்கராொ அைர்்கள் 1–9–2019 அனறும்,  திரு. ரா. நாராயைன   
அைர்்கள் 10–9–2019 அனறும், திரு. ப்க.ப்க. சினனப்பன அைர்்கள் 
13–9–2019 அனறும், திரு. ை.மு. சுப்பிரைணியன அைர்்கள் 
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21–9–2019 அனறும், திரு. மை. பாைசுந்தரம் அைர்்கள் 
6–12–2019 அனறும், டாகடர் மு. பதைராென அைர்்கள் 27–12–2019 
அனறும் ைற்றும் திரு. எம். ்சகதிபைல முரு்கன அைர்்கள் 3–1–2020 
அனறும் ைமைவுற்ை ஜ்சய்தியிமன இப்பபரமைககு ைருத்தத்துடன 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

திரு. தி.்கா. நலைப்பன அைர்்கள் 1980–1984 ஆம் ஆண்டு்களில 
ஜபருந்துமை ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, பாராடடத்தக்க ைம்கயில 
பணியாற்றினார்்கள். 

திரு. சீ.்க. ைடிபைலு அைர்்கள் 1967–1971 ைற்றும் 1971–1976 ஆகிய 
ஆண்டு்களில ஜதாடடியம் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, நனகு பணியாற்றினார்்கள்.

திருைதி எஸ். ஜெனிபர் ்சந்திரன அைர்்கள் 1996–2001 ஆம் 
ஆண்டு்களில திருசஜ்சந்தூர் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு 
்சடடைனைப் பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, அமைச்சரா்கவும் 
நலை முமையில பணியாற்றினார்்கள். 

திரு. எஸ்.ஏ.எம். உப்சன அைர்்கள் 2001–2006 ஆம் ஆண்டு்களில 
திருைலலிகப்கணி ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, திைம்பட பணியாற்றினார்்கள். 

திரு. சு. சுப்பிரைணியம் அைர்்கள் 1977–1980 ஆம் ஆண்டு்களில 
உத்திரபைரூர் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, சிைப்புைப் பணியாற்றினார்்கள். 

திரு. ப்க.வி. முரளிதரன அைர்்கள் 2001–2006 ஆம் ஆண்டு்களில 
தளி ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் பபரமைககுத் 
பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, சீரிய முமையில பணியாற்றினார்்கள்.  

திரு. என.ஆர். அழ்கராொ அைர்்கள் 1996–2001 ஆம் ஆண்டு்களில 
பதனி ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் பபரமைககுத் 
பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, சிைப்புைப் பணியாற்றினார்்கள்.

திரு. ரா. நாராயைன அைர்்கள் 1977–1980 ஆம் ஆண்டு்களில 
தாரைங்கைம் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் பபரமைககுத் 
பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, நலை முமையில பணியாற்றினார்்கள்.

திரு. ப்க.ப்க. சினனப்பன அைர்்கள் 1991–1996 ஆம் 
ஆண்டு்களில ஜெயஙஜ்காண்டம் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு 
்சடடைனைப் பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, ஜ்சவ்ைபன 
பணியாற்றினார்்கள்.  

[பபரமைத் தமைைர்]
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திரு. ை.மு. சுப்பிரைணியன அைர்்கள் 1977–1980 ைற்றும் 
1991–1996 ஆகிய ஆண்டு்களில ைானாைதுமர ஜதாகுதியிலிருந்து 
தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, 
திைம்பட பணியாற்றினார்்கள்.

திரு. மை. பாைசுந்தரம் அைர்்கள் 1971–1976 ஆம் ஆண்டு்களில 
அச்சரப்பாக்கம் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, நலை முமையில 
பணியாற்றினார்்கள்.

டாகடர் மு. பதைராென அைர்்கள் 1996–2001 ஆம் ஆண்டு்களில 
ஜபரம்பலூர் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, சிைப்புைப் பணியாற்றினார்்கள்.

திரு. எம். ்சகதிபைல முரு்கன அைர்்கள் 2001–2006 ஆம் 
ஆண்டு்களில அம்பா்சமுத்திரம் ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு 
்சடடைனைப் பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, சீரிய முமையில 
பணியாற்றினார்்கள்.

இம்முனனாள் உறுப்பினர்்க்து ைமைைால அைர்்கம்ப் 
பிரிந்து ைருந்தும் அைர்தம் குடும்பத்தினருககு ஆழ்ந்த இரங்கமையும், 
அனுதாபத்மதயும் இப்பபரமையின ்சார்பிலும், என ்சார்பிலும் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைமைந்த இப்ஜபருந்தம்க்களுககு ைரியாமத ஜ்சலுத்தும் 
ைம்கயில ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் எழுந்து நினறு 
இரண்டு ைணித்துளி்கள் அமைதி ்காககுைாறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

(ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் எழுந்து நினறு 
இரண்டு ைணித்துளி்கள் அமைதி ்காத்தனர்.)

முற்ப்கல 10–05

2. இரங்கல் தீரைவானம்

டனாகடர பி.எச். ்பனாண்டியன, சடடமனைப் வ்பரவவ  
முன்னாள் தவ்லவர அவர்கள் மவைவு 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: “1977–1980, 1980–1984, 
1985–1988 ைற்றும் 1989–1991 ஆகிய ஆண்டு்களில ஜதாடர்ந்து நானகு 
முமை ப்சரனை்காபதவி ஜதாகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 

[பபரமைத் தமைைர்]
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பபரமைககுத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடைரும், 1980 முதல 1984 ைமர 
்சடடைனைப் பபரமை துமைத் தமைைரா்கவும், 1985 முதல 1988 
ைமர ்சடடைனைப் பபரமைத் தமைைரா்கவும், 1999 முதல 2004 
ைமர திருஜநலபைலி ைக்க்மைத் ஜதாகுதி உறுப்பினரா்கவும், ்கழ்க 
நாடாளுைனை குழுத் தமைைரா்கவும் பணியாற்றிய டாகடர் பி.எச. 
பாண்டியன அைர்்கள் 4–1–2020 அனறு ைமைவுற்ை ஜ்சய்தி அறிந்து 
இப்பபரமை அதிர்சசியும் ஆற்ஜைாைாத் துயரமும் ஜ்காள்கிைது.

டாகடர் பி.எச. பாண்டியன அைர்்கள், இனிய பண்பும், 
எளிமையும், அடக்கமும் தனன்கத்பத ஜ்காண்டு ைாழ்ந்தைர். 
ஜதாடக்க ்காைத்திலிருந்து ஜ்காள்ம்க உறுதிமிக்க ஜதாண்டரா்கப் 
பணியாற்றி, ்கடசித் தமைைர்்களின அனமபயும் நனைதிப்மபயும் 
ஜபற்ைைர். அமனத்துத் தரப்பினமரயும் அரைமைத்துச ஜ்சலலும் 
பண்பால அமனைரது பாராடடுதல்கம்யும் ஜபற்ைைர். திைமையா்க 
ைாதாடககூடிய சிைந்த மூத்த ைழககுமரஞரா்கவும், தனது ஆழ்ந்த 
அனுபைத்தாலும், ஜ்சயைாற்ைைாலும் ெனநாய்க, ்சடடைனை 
ைரபு்கம் பாரபட்சமினறி பநர்மையுடன ்கமடப்பிடித்து 
பபரமையின ைாண்மபயும், பாரம்பரியத்மதயும் பபணிக்காத்து, 
்கனிபைாடும், ்கண்டிப்பபாடும் பபரமைமய நடத்திச ஜ்சனைபதாடு, 
பபரமைத் தமைைரா்கப் பணியாற்றி தனகஜ்கனறு தனி முத்திமர 
பதித்த ஜபருமைககுரியைரும் ஆைார். 

இப்ஜபருந்தம்கயின ைமைைால அைமர இழந்து 
ைருந்தும் அைர்தம் குடும்பத்தினருககு ஆழ்ந்த இரங்கமையும், 
அனுதாபத்மதயும் இப்பபரமை ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிைது.” 

இத்தீர்ைானத்மத நிமைபைற்றும் மு்கத்தானும் ைமைந்த 
இப்ஜபருந்தம்கககு ைரியாமத ஜ்சலுத்தும்ைம்கயிலும் ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் எழுந்து நினறு இரண்டு ைணித்துளி்கள் 
அமைதி ்காககுைாறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

(ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் எழுந்து நினறு 
இரண்டு ைணித்துளி்கள்  அமைதி ்காத்ததனமூைம் தீர்ைானம் 
நிமைபைற்ைப்ஜபற்ைது.)

ைமைந்த இப்ஜபருந்தம்கககு ைரியாமத ஜதரிவிககும்ைம்கயில, 
பபரமையின நி்கழ்சசி்கள் 15 நிமிடங்கள் ஒத்திமைக்கப்படுகினைன. 

பபரமை மீண்டும் 10–25 ைணிககுக கூடும். ைைக்கம். 

பினனர், பபரமை முற்ப்கல 10–08 ைணிககு ஒத்திமைக்கப்ஜபற்ைது. 

[பபரமைத் தமைைர்]
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முற்ப்கல 10–25

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் திரு. ே. ெனேவால் அைர்்கள் 
தமைமையில முற்ப்கல 10–25 ைணிய்வில பபரமை மீண்டும் 
கூடியது.

3. வினவாக்்கள–விமட்கள

உடுககுறியிடட வி்னாக்கள்

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: வினாக்கள்–விமட்கள். வினா 
ைரிம்ச எண் 1, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஓ.ப்க. சினனராஜ், 
ைாண்புமிகு ைனத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

1—

தனாரச் சனாவ்ல அவமததல

*35434—திரு. ஓ.க்க. சின்னரவாஜ்:

ைாண்புமிகு ைனத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் 
வினாக்களுககு விமடயளிப்பாரா—

(அ) பைடடுப்பாம்யம் ஜதாகுதி, ஜநலலித்துமை ஊராடசி, 
வி்ாைரத்தூர் முதல பிலலூர் அமை ைமரயிைான ைனச 
்சாமைமய தார்ச்சாமையா்க ைாற்றியமைககும் ஜ்சயற்குறிப்பு 
அரசிடம் உள்்தா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாென், ்னத் தும்ற 
அமைசெர: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்,

(அ) ைற்றும் (ஆ) பைடடுப்பாம்யம் ஜதாகுதி, ஜநலலித்துமை 
ஊராடசி, வி்ாைரத்தூர் முதல பிலலூர் அமை ைமரயிைான 
ைனச ்சாமையானது, ப்காயம்புத்தூர் ைனக ப்காடடம், 
பைடடுப்பாம்யம் ைனத் துமைககுடபடட சுண்டப்படடி 
்காப்புக ்காடடில அமைந்துள்்து. இச்சாமைமயத் தார்ச 
்சாமையா்க ைாற்றியமைககும் ஜ்சயற்குறிப்பு இருககிைதா 
எனறு பைடடுப்பாம்யம் ஜதாகுதி, ைாண்புமிகு ்சடடைனை 
உறுப்பினர் திரு. ஓ.ப்க. சினனராஜ் அைர்்கள் ப்கடடிருககிைார்்கள். 
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இச்சாமைககு ்காப்புக்காடு அறிவிகம்கயில right of way ஏதும் 
அனுைதிக்கப்படவிலமை. இதனால இதுைமர தார்ச ்சாமை 
அமைக்கப்படாைல இருககிைது. இருப்பினும், ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிடடுள்் ைனச ்சாமைககு உரிய 
அனுைதியிமன விமரவில ைழங்க, அதற்குரிய ்கருத்துருமைப் 
ஜபற்று, நடைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஓ.ப்க. சினனராஜ் அைர்்கள்.

திரு. ஓ.க்க. சின்னரவாஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைமைந்தும் ைமையாைல நம் அமனைருமடய 
இதயங்களில இதய ஜதய்ைைா்க ைாழ்ந்து ஜ்காண்டிருககினை 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கம் ைைஙகுகிபைன. தமிழ்கத்மத 
முதனமை ைாநிைைா்க ஆககுைபத எனது ்கடமை எனை 
நிமைமையில, இனமைககு ்சடடம்–ஒழுஙகு நாடடில சிைந்து, 
ஜ்சயலதிைன மிக்க ைாநிைம் எனை நிமைமைமய உருைாககி, 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) சிைப்பா்க தமிழ்கத்மத ைழிநடத்திச 
ஜ்சனறு ஜ்காண்டிருககினை குடிைராைத்து நாய்கன (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அண்ைன திரு. 
எடப்பாடி பழனி்சாமி அைர்்கம்யும், ைாண்புமிகு தமிழ்க துமை 
முதைமைச்சர் அண்ைன திரு. ஓ. பனனீர்ஜ்சலைம் அைர்்கம்யும் 
ைைஙகுகிபைன.

எனனுமடய பைடடுப்பாம்யம் ஜதாகுதி, பைற்குத் 
ஜதாடர்சசி ைமைமயஜயாடடி இருககினை ஒரு ைமைப் பகுதி. 
இந்தப் பகுதியிலதான பிலலூர் அமை அமைந்துள்்து. இது 
ைமைைாழ் ைக்கள் ைாழ்கினை, ஏைத்தாழ 40–ககும் பைற்படட 
குககிராைங்கம் உள்்டககிய பகுதியா்க இருககிைது. 
பைடடுப்பாம்யம் ந்கரத்திலிருந்து பிலலூர் அமைககு 
ஜ்சலைதற்கு இனமைககு ்சாமை ை்சதியும் உள்்து, பபருந்து 
ை்சதியும் உள்்து. இருந்தாலும் அஙகு ஜ்சலைதற்கு 70 கிபைா 
மீடடர் தூரம் பயணிக்க பைண்டிய சூழ்நிமை இருககிைது. 
அபதபநரத்தில ைாற்று ைழியா்க பைடடுப்பாம்யத்திலிருந்து 
பிலலூருககு வி்ாைரத்தூர் ைழியா்கச ஜ்சலை பைண்டுஜைனைால 
15 கிபைா மீடடர் தூரம் பயணித்தால, எளிதா்க அந்தப் பகுதிககுச 
ஜ்சனறுவிடைாம். அமதக ்கருத்திலஜ்காண்டுதான ்கடந்த 
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்காைத்தில, பைடடுப்பாம்யத்திலிருந்து வி்ாைரத்தூர் ைமர 
இருககிை 6 கிபைா மீடடர் ்சாமை, தார்ச ்சாமையா்க ைாற்ைப்படடு 
இனமைககு பபருந்து ை்சதி ஜ்சய்யப்படடுள்்து. 

ஆனால, வி்ாைரத்தூரிலிருந்து பிலலூர் அமை ைமர 
இருககிை 8 கிபைா மீடடர் ்சாமை, ைனத் துமைககுச ஜ்சாந்தைா்க 
இருககிை ்காரைத்தினாபை அந்தச ்சாமைமய இனறுைமர 
ஜ்சப்பனிட முடியாைல இருககிைது. ்கடந்த ்காைத்திலிருந்து 
இதுநாள் ைமரயில அந்தப் பகுதி ைக்களுமடய ப்காரிகம்க, 
அந்தச ்சாமைமய தார்ச ்சாமையா்க ைாற்றிக ஜ்காடுத்தால, 
அந்தப் பகுதியிலிருககிை 40–ககும் பைற்படட குககிராைங்களுககுச 
ஜ்சலைதற்கு எளிதா்க இருககும் எனபதுதான. அகப்காரிகம்கமய 
ஏற்று, ்கடந்த 4 ஆண்டு்களுககு முனபப, ப்காமை ைாைடட ஊர்க 
ை்ர்சசி மு்கமையின மூைைா்க அதற்்கான திடடப் பணி்கள் 
ஆய்வு ஜ்சய்யப்படடு, அதற்குண்டான நிதியான ஏைத்தாழ 6½ 
ப்காடி ரூபாய் ஜபைப்படடது. அதற்குப் பிைகு ைத்திய ைனத் 
துமை அமைச்ச்கத்திற்கு அனுைதி ப்காரி தாககீது அனுப்பியும், 
அதற்குண்டான அனுைதி இதுநாள் ைமரயில ைழங்கப்படவிலமை. 
அனுைதி ைழங்கப்படாத ்காரைத்தினால, ைாைடட ஊர்க 
ை்ர்சசி மு்கமையின மூைைா்க ைழங்கப்படட 6½ ப்காடி ரூபாய் 
நிதியும் திரும்பப் ஜபைப்படடது. இந்த நிமையில, ைத்திய ைனத் 
துமை அமைச்ச்கத்திடமிருந்து ைரப்ஜபைாத அனுைதிமய, ைத்திய 
அர்சாங்கத்திற்கு அழுத்தம் ஜ்காடுத்து, ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் விமரந்து ஜபற்று, அந்தச ்சாமைமய ைனத் 
துமையின மூைைா்கபைா அலைது மீண்டும் ப்காமை ைாைடட 
ஊர்க ை்ர்சசி மு்கமையின மூைைா்கபைா, திரும்பப் ஜபைப்படட 
நிதிமய ைழஙகுகிை ைம்கயில ஏற்பாடு ஜ்சய்து, உடனடியா்க அந்தத் 
திடடத்மத நிமைபைற்றித் தருைதற்கு முனைருைார்்க்ா எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன.

முற்ப்கல 10–30

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாென்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 
வி்ாைரத்தூர் முதல பிலலூர் அமை ைமரயிைான 8.4 கி.மீ. 
நீ்மும், 3 கி.மீ. அ்கைமும் ஜ்காண்ட ்சாமைமய அமைப்பதற்்கான 
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்கருத்துரு நானகு ைருடங்களுககு முனபப ைத்திய அரசுககு 
அனுப்பப்படடு இனனும் அனுைதி கிமடக்கப்ஜபைவிலமை எனறு 
ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். எங்களுககு அந்தத் த்கைல இனனும் 
ைரப்ஜபைவிலமை. எனினும், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஓ.ப்க. 
சினனராஜ் அைர்்கள் குறிப்பிடட அந்தக குறிப்மப எடுத்துப் 
பார்த்து, அமனத்து விைரங்களும் ்சரிபார்க்கப்படும். அந்தப் 
பணி, ஏதாைது ஒரு ்காரைத்திற்்கா்கத்தான ைத்திய அர்சால 
நிறுத்தி மைக்கப்படடிருககும். அதற்்கான ்காரைம் எனனஜைனறு 
ஜதரியவிலமை. இருப்பினும், பயனீடடா்ர் துமையான 
DRDA–ன இமையத்த்தில ்கருத்துருமை ைறுபடியும் பதிபைற்ைம் 
ஜ்சய்யும்பட்சத்தில, ைனத் துமை துரிதைா்கச ஜ்சயலபடடு ைத்திய 
அரசின அனுைதிமயப் ஜபற்றுத் தரும் எனபமத ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

பைலும், இதற்்கான நிதிமய DRDA–லிருந்து ஜபை 
பைண்டுஜைனறும் ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். ைாண்புமிகு 
உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ப்காமை ைாைடடத்மதச 
ப்சர்ந்தைர் எனபது உங்களுககும் ஜதரியும். தற்பபாதுதான சிைந்த 
உள்்ாடசித் துமை நிருைா்கத்திற்்கான விருது உள்ளிடட ைத்திய 
அரசின 14 விருது்கம் தமிழ்நாடு அரசின ்சார்பில அைர் ஜபற்று 
ைந்திருககிைார் எனை (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைகிழ்சசியான 
ஜ்சய்திமய இந்த ைாைனைத்தில நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககினபைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் ைனச 
்சாமை்கம் அமைக்கவும், ைனச ்சாமை்கம்ப் பராைரிக்கவும் 
ஜதாடர்ந்து ப்காரிகம்க மைத்ததன அடிப்பமடயில, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் 576.97 கி.மீ. நீ்முள்் பழுதமடந்த 
ைனச ்சாமை்கம் உடனடியா்கச சீரமைக்க ரூ.57.53 ப்காடி 
நிதி ஒதுககீடு ஜ்சய்துள்்ார்்கள் எனை ைகிழ்சசியான ஜ்சய்திமய 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அபதபபாை, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஓ.ப்க. சினனராஜ் அைர்்கள் குறிப்பிடட 
அந்தப் பணிமயயும் விமரவுபடுத்தி, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களின ்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டு ஜ்சனறு நிதிஜயாதுககீடு 
ஜபறுைதற்கும், ைாண்புமிகு உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் ஏற்ஜ்கனபை ைழஙகிய நிதிமய ைறுபடியும் ஜபறுைதற்கும் 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் மூைைா்க நடைடிகம்க்கள் 
எடுக்கப்படும் எனபமதயும் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஓ.ப்க. சினனராஜ் அைர்்கள்.

திரு. ஓ.க்க. சின்னரவாஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், அந்தச ்சாமைமய அமைப்பதற்கு ைத்திய அர்சாங்கத்தின 
அனுைதி ஜபற்றிட விமரவில நடைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனறு 
ஜதரிவித்த ைாண்புமிகு ைனத் துமை அமைச்சர் அைர்்களுககு 
எனது ஜநஞ்சார்ந்த நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

அபதபபாை, அந்த ைமைப் பகுதியில, ஓபனாரியிலிருந்து 
அமைக்கடவு ைழியா்க மூணுமுடடத்திற்குச ஜ்சலகினை ைனச 
்சாமை சுைார் 8 கி.மீ. நீ்ம் இருககும். ்கடந்த ஆண்டு்களில 
நான இந்த அமையில பபசுகினைஜபாழுது அந்தச ்சாமைமய 
பைம்படுத்தித் தர பைண்டுஜைனறு ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்களிடத்தில ஜதரிவித்திருந்பதன. ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்களும் அந்தக ப்காரிகம்கமய ஏற்று, அதற்்கான 
அனுைதி ப்காரி ைத்திய அரசுககு ்கருத்துரு அனுப்பியிருககிைார். 
அதற்கும் நிமனவூடடுக ்கடிதம் ஜ்காடுத்து, அந்தச ்சாமைமயயும் 
விமரவில அமைத்துத் தர தக்க நடைடிகம்கமய எடுப்பார்்க்ா 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாென்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் ஓபனாரி–அமைக்கடவு ்சாமைமய பைம்பாடு ஜ்சய்ய 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். அதற்கு எந்தத் தமடயும் 
கிமடயாது. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் அறிவித்திருககும் 
நிதியிலிருந்து அதற்்கான நடைடிகம்க பைற்ஜ்காள்்ப்படும் 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்கத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: வினா ைரிம்ச எண் 2, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் டாகடர் ப. ்சரைைன, ைாண்புமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இம்ஞர் நைன ைற்றும் விம்யாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.
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நூ்ல்கம்

*51524—டவாக்டர ே. ெர்ைன்:

ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, இம்ஞர் நைன ைற்றும் 
விம்யாடடு பைம்பாடடுத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விமடயளிப்பாரா—

திருப்பரஙகுனைம் ஜதாகுதி, பிர்சனனா ்காைனியில நூை்கம் 
அமைக்க அரசு முனைருைா?

ைவாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. செஙக்கவாட்மடயன், ேளளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர நலன் ைற்றும் விம்ளயவாட்டு கைம்ேவாட்டுத் தும்ற அமைசெர: 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 

நம்முமடய தமிழ்கம் நிருைா்கத் திைனில முதலிடத்மதப் 
ஜபறுகினை அ்விற்கு ஜபருமை ப்சர்த்திருககினை ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்களுககு எனது ைாழ்த்து்கம்த் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிடட 
திருப்பரஙகுனைம் ஜதாகுதி, ைதுமர ைாந்கராடசி, பிர்சனனா 
்காைனியில நூை்கம் அமைப்பதற்குத் பதமையான நிபந்தமன்கள் 
பூர்த்தி ஜ்சய்யப்படவிலமை. அதற்்கான நிபந்தமன்கள் பூர்த்தி 
ஜ்சய்யப்படடால அதுகுறித்து அரசு பரிசீலிககும்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
டாகடர் ப. ்சரைைன அைர்்கள்.

டவாக்டர ே. ெர்ைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், தான ைாழ்ந்த ்காைத்தில ஒரு நடைாடும் நூை்கைா்கத் 
தி்கழ்ந்த ைமைந்த தமிழினத் தமைைர் டாகடர் ்கமைஞர் 
அைர்்கம் ைைஙகுகிபைன. இனமைய உள்்ாடசி நாய்கர், 
நாம் நலைாடசி தரவிருககினை எங்களுமடய ைாண்புமிகு 
்கழ்கத் தமைைர், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இனை்வில 1½ 
இைட்சத்திற்கும் பைற்படட புத்த்கங்கம் தமிழ்கத்தில உள்் 
பலபைறு நூை்கங்களுககுத் ஜதாடர்ந்து ைழஙகிக ஜ்காண்டிருககினை 
எங்களுமடய ்கழ்கத் தமைைர் அைர்்கம் ைைஙகுகிபைன. 
தங்கள் மூைைா்க ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் 
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அைர்்களிடம் எனது திருப்பரஙகுனைம் ஜதாகுதியில, ைதுமர 
ைாந்கராடசிககுடபடட பிர்சனனா ்காைனியில ஜபாதுைக்களுககும், 
ைாைைர்்களுககும் பயனபடும் ைம்கயில ஒரு நூை்கம் அமைத்துத் 
தர முடியுைா எனறு ப்கடடிருந்பதன.

முற்ப்கல 10–35

District Library Officer–ஐக ப்கடடஜபாழுது, அைர்்கள் 5 norms 
ஜ்சானனார்்கள். அந்த norms–ல Membership 200 பபர் எனறு 
ஜ்சானனார்்கள்; அமத எளிதா்கச ஜ்சய்ய முடிகிைது. Non–rental 
building; அதாைது, ைாடம்கயிலைாக ்கடடடம் ப்கடகிைார்்கள், 
அதுவும் முடிகிைது. Furniture–ககு 2 ஆயிரம் ரூபாய் ப்கடகிைார்்கள், 
அதுவும் முடிகிைது. Subscription fee, 2 patron (புரைைர்) 
ப்கடகிைார்்கள், 6 ஆயிரம் ரூபாய் ப்கடகிைார்்கள். அதுவும் முடிகிைது. 
ஆனால, 5 ஜ்சனட இடம் ப்கடகிைார்்கள். அமத acquire ஜ்சய்ைதில 
பிரசசிமன்கள் இருககினைன. இந்த அரசு, ஊர்க உள்்ாடசித் 
பதர்தபைாடு ைாந்கராடசி்களுககும் பதர்தமை நடத்தியிருந்தால, 
பிரதிநிதி்கள் இந்பநரம் பதவிபயற்றிருப்பார்்கள். அதனால, 
இடத்மதப் ஜபறுைதற்்கான ைாய்ப்பு்கள்கூட அமைந்திருககும். 

இனமைய பததியில, இந்திய அ்வில பாலியல குற்ைங்கள் 
அதி்கரித்திருக்கககூடிய நிமையில, ஏன, தமிழ்கத்திலும்கூட, 
பத்திரிம்க்கம்த் திைந்து பார்த்தால, எஙகு பார்த்தாலும் பாலியல 
குற்ைங்கள் குறித்த ஜ்சய்தி இருக்கககூடிய நிமையில (குறுககீடு்கள்) 
ஜ்சாலலி முடித்துவிடுகிபைன. ்கடசி பபதமினறி. . . (குறுககீடு்கள்) 
நம் எலபைாருககும் குழந்மத்கள் இருககிைார்்கள். அதனால, ஒரு 
தந்மதயா்க. . . (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
ப்கள்வி பநரத்தில முடிந்தைமர குற்ைச்சாடடு்கள் இலைாதைாறு 
பப்ச பைண்டும்.

டவாக்டர ே. ெர்ைன்: ்சரி. ைாசிககும் பழக்கத்மத 
ைாைைர்்களுககும், இம்ஞர்்களுககும் அதி்கம் ஏற்படுத்த 
பைண்டும் எனறு அமனைரும் விரும்பககூடிய இந்த நிமையில, 
இந்த 5 ஜ்சனட இடம் எனபது சிறிய இடம்தான. தற்பபாதுகூட 
அர்சாங்கம் AIIMS–ககு 200 ஏக்கருககும் பைற்படட நிைத்மத 
எடுககிைது. Airport விரிைாக்கத்திற்கு 600 ஏக்கருககும் பைற்படட 
நிைத்மத எடுககிைது. 5 ஜ்சனட எனபது மி்க மி்கக குமைைான 
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இடம்தான. அமத அர்சாங்கபை ஏற்றுகஜ்காண்டு, நூை்கம் 
அமைப்பதற்கு ைழி ஏற்படுத்திகஜ்காடுத்தால, ைாைைர்்களும், 
இம்ஞர்்களும் நனகு படிப்பதற்கு ஏதுைா்க இருககும் எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களிடம் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இம்ஞர் நைன ைற்றும் விம்யாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. செஙக்கவாட்மடயன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், அம்ைா அைர்்கள் ைழியில 
நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககிை தமிழ்க அரசு, நீங்கள் 
ஜ்சானனமதப்பபாை அதற்கு பைலும் பலபைறு ்காரியங்கம்ச 
ஜ்சய்திருககிைது, நூை்கத்மதப் ஜபாறுத்தைமரயில. யாழ்ப்பாைத்தில 
இருந்த நூை்கம் எரிக்கப்படடதற்குப் பிைகு அம்ைா ைழியில நடந்து 
ஜ்காண்டிருககிை தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்களின ஆமைப்படி, 
1 இைட்சம் பிரதி்கம் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) சிைந்த 
நூை்கத்திற்கு நாம் ைழஙகியிருககிபைாம் எனபமத நான இந்த 
பநரத்திபை ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. தமிழர்்கள் எஙஜ்கலைாம் 
ைாழ்கினைார்்கப்ா, அஙஜ்கலைாம் இருககினை நூை்கங்களுககு 
5 ஆயிரம் பிரதி்கம் நாங்கள் ைழஙகிக ஜ்காண்டிருககினபைாம், 
தமிழ்கத்தில இனமைககு ்சரித்திரம் பமடக்கப்படடு ைருகிைது 
எனபமத நான இந்த பநரத்திபை ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், அமனத்து norms–ஐயும் 
பூர்த்தி ஜ்சய்துவிடுபைாம், 5 ஜ்சனட நிைம் ைடடும்தான 
இலமைஜயனறு குறிப்பிடடிருககிைார்்கள். தாங்கள் தற்்காலி்கைா்க 
ஓர் இடத்மதத் தந்தால, அஙப்க நூை்கம் திைக்கப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
டாகடர் ப. ்சரைைன அைர்்கள். 

டவாக்டர ே. ெர்ைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், எங்கள் ்கழ்கத் தமைைர் அைர்்களின 
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ஆமைககிைங்க, நாங்கள் பலபைறு ஊராடசி்களில நூைங்கம்த் 
திைந்துஜ்காண்டிருககினபைாம். தற்பபாது computer centre-ம் 
ஜதாடஙகி, அஙப்க ைாைைர்்களுககு இைை்சைா்க பயிற்சி 
ைழஙகிக ஜ்காண்டிருககினபைாம். எனனுமடய ஜதாகுதியில, 
திருப்பரஙகுனைம் town–ல இருக்கககூடிய நூை்கைானது 1956, 
ஆ்கஸ்டு 15 ஆம் பததி ஜதாடங்கப்படடது. ஜ்சாந்தக ்கடடடம் 
இலைாததால, 62 ைருடங்களுககும் பைைா்க அது ைாடம்கக 
்கடடடத்தில இயஙகி ைருகிைது. அைனியாபுரத்தில உள்் 
நூை்கத்திற்கும் ஜ்சாந்தக ்கடடடம் இலமை. அைற்மை அமைத்துக 
ஜ்காடுத்தால மி்கவும் நனைா்க இருககும். பைலும், 3–7–2018 அனறு 
்சடடைனைத்தில ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள், நூை்கர்்களுக்கான (Librarian) ஊதிய முமை ைற்றும் பணி 
விதி்கள் ்சார்ந்து பரிசீைமன ஜ்சய்து அதற்குத் தக்க நடைடிகம்க 
எடுக்கப்படும் எனறு கூறியிருந்தார்்கள். அந்தக ப்காரிகம்க 
எனனைாயிற்று எனபமதயும் ஒரு துமைக ப்கள்வியா்க இந்த 
பநரத்தில நான ப்கட்க விரும்புகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இம்ஞர் நைன ைற்றும் விம்யாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. செஙக்கவாட்மடயன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ஜபாது நூை்க இயக்க்கத்தினகீழ் 
புதிதா்கத் திைக்கப்படும் நூை்கங்கள் ைற்றும் ஏற்ஜ்கனபை ைாடம்க/
இைை்சக ்கடடடங்களில ஜ்சயலபடடு ைரும் நூை்கங்களுககு 
்சடடைனை உறுப்பினர் ஜதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருந்து 
்கடடடம் ்கடட 50 ்சதவிகித நிதி ைழஙகும்பட்சத்தில ்சம்பந்தப்படட 
ைாைடட நூை்க ஆமைக குழுவில பபாதுைான நிதி ஆதாரம் 
இருப்பின, இட ை்சதியுள்் நூை்கங்களுககுக ்கடடடம் ்கடட 
நடைடிகம்க பைற்ஜ்காள்்ப்படும் எனபமத நான இந்த பநரத்திபை 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. நூை்கங்களில இருககிை நூை்கர்்கள் 
குறித்த ப்காரிகம்க அரசின பரிசீைமனயில இருககிைது எனபமதயும் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: வினா ைரிம்ச எண் 3, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ப்க.எஸ். மூர்த்தி, ைாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.
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்பகுதிவநர நியனாய விவ்லக ்கவட

*49290—திரு. க்க.எஸ். மூரத்தி:

ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விமடயளிப்பாரா—

பரைத்தி–பைலூர் ஜதாகுதி, ்கபிைர்ைமை ஒனறியம், திடுைல 
ஊராடசி, திடுைல ந்கப்பாம்யத்தில பகுதிபநர நியாய விமைக 
்கமட அமைக்க அரசு முனைருைா?

ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு, கூட்டு்றவுத் தும்ற 
அமைசெர: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 

்சத்தமிலைாைல ்சாதமன்கள் பை புரிந்து, ைக்களின முதலைர் 
எனறு அமனைராலும் பபாற்ைப்படுகினை ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களின அரசு, 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) சிைப்பான நிருைா்கத்திற்்கான 
இந்தியாவின சிைந்த ைாநிைைா்கத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடதற்கும், 
்காற்றினிபை இனபத் தமிழ் கீதம் ஒலிககும் ைாஜனாலி நடத்திய 
்கருத்துக்கணிப்பினமூைம் ஆளுமைத் திைனமிக்க அரசியல தமைைர் 
எனறு ைக்க்ால பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
மைரக கிரீடம் சூடடப்படடுள்்தற்கும் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களுககு இந்த 
ைாைனைத்தின ்சார்பா்க எனது புத்தாண்டு ைற்றும் ஜபாங்கல 
ைாழ்த்து்கம்த் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

முற்ப்கல 10–40

ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்களின நற்பணிககு 
பதாப்ாடு பதாள் நினறு ஜ்சயைாற்றி ைரும் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
துமை முதைமைச்சர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ். அைர்்களுககும், 
்சடடைனைப் பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் ஜபருைக்களுககும், ைாைனை உறுப்பினர்்களுககும் 
எனது புத்தாண்டு ைற்றும் ஜபாங்கல நலைாழ்த்து்கம்த் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், நாைக்கல 
ைாைடடம், ்கபிைர்ைமை ஒனறியம், திடுைல ஜதாடக்க 
பை்ாண்மைக கூடடுைவுக ்கடன ்சங்கத்தின ்கடடுப்பாடடில 
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திடுைல முழுபநர நியாய விமைக ்கமட, திடுைல, ந்கப்பாம்யம் 
பகுதிமயச ்சார்ந்த 145 குடும்ப அடமட்கம்யும் ப்சர்த்து 494 
குடும்ப அடமட்களுடன ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. பகுதிபநர 
நியாய விமைக ்கமட புதிதா்க அமைக்கப்பட பைண்டுஜைனில, 
குமைந்தபட்சம் 150 குடும்ப அடமட்களும், பிரித்த பினபு தாய்க 
்கமடயில 500 குடும்ப அடமட்களுககுக குமையாைல இருக்க 
பைண்டுஜைனை அரசின நிபந்தமன்கள் பூர்த்தியா்காத நிமையில, 
திடுைல ந்கப்பாம்யம் பகுதியில புதிய பகுதிபநர நியாய விமைக 
்கமடமய துைககுைதற்்கான ்சாத்தியககூறு்கள் இலமை எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ப்க.எஸ். மூர்த்தி அைர்்கள். 

திரு. க்க.எஸ். மூரத்தி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், எங்கள் ்கழ்கத் தமைைர் அண்ைன அைர்்கம் 
ைைஙகுகிபைன. திடுைல நியாய விமைக ்கமட, பபருந்து ை்சதி 
இலைாத கிராைப்புைத்தில உள்்து. திடுைலிலிருந்து 3 கிபைா மீடடர் 
தூரத்தில திடுைல ந்கப்பாம்யம் உள்்து. இது அருந்ததியர்்கள் 
அதி்கம் ைசிககும் பகுதி. ஜபண்்கள் 3 கிபைா மீடடர் தூரத்திற்கு நடந்து 
ஜ்சனறு ஜபாருட்கள் ைாஙகுைதால, அரசின நிபந்தமன்கம்த் 
த்ர்த்தி, 142 குடும்ப அடமடதாரர்்களின நைன்கருதி திடுைல 
ந்கப்பாம்யம் பகுதியில புதிய பகுதிபநர நியாய விமைக ்கமட 
அமைக்க அரசு முனைருைா என ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள்மூைம் அறிய விரும்புகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு அமைந்த பிைகு, இதுபபானை 
ஊர்கப் பகுதி்களில, கிராைப் பகுதி்களில ைாழும் ைக்களுககு 
அத்தியாைசியப் ஜபாருட்கள் தஙகு தமடயினறி கிமடக்க 
பைண்டுஜைனபதற்்கா்கத்தான பலபைறு நிமை்களில பகுதிபநர 
நியாய விமைக ்கமட்களும், முழுபநர நியாய விமைக ்கமட்களும் 
என ஏைத்தாழ 2,448 ்கமட்கள் ஜதாடர்ந்து திைக்கப்படடு ைருகினைன. 
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இப்பபாது கூடடுைவுச ்சங்கங்களின மூைைா்க ஏைத்தாழ 32,957 
நியாய விமைக ்கமட்கள் நடத்தப்படடு ைருகினைன. 1964–ல 4,441 
நியாய விமைக ்கமட்கள் இருந்த நிமையில 1978–ல ைாண்புமிகு 
புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. மூர்த்தி அைர்்கள் ப்கடடமதப்பபாை கிராைத்திற்கு ஒரு ்கமட 
எனறு ஜ்காண்டு ைந்தார்்கள். அப்பபாது ்கார்டு்கம்ஜயலைாம் 
்கைககில எடுத்துகஜ்காள்்விலமை. கிராைத்திற்கு ஒரு ்கமட எனை 
முமையில, 1984–ல 15,501 ்கமட்க்ா்க விரிைாக்கம் ஜ்சய்யப்படடது. 
பலபைறு அரசு்கள் எடுத்த நடைடிகம்க்களின ்காரைைா்க, 
இனமைககு 32,957 ்கமட்கள் இருககினைன. இதுதவிர, பபாககுைரத்து 
ை்சதியிலைாைல இருககினை பகுதி்களுககு, 46 ந்கரும் நியாய விமைக 
்கமட்களினமூைைா்க அந்தப் பகுதி ைக்களுககு ஜபாருட்கள் 
ைழங்கப்படுகினைன. நியாயைான விமையில ஜ்காடுக்க பைண்டும், 
தஙகுதமடயினறி கிமடக்க பைண்டும், சிரைம் ஏற்படக கூடாது 
எனை அடிப்பமடயில அரசு நடைடிகம்க எடுத்து ைருகிைது. எனபை, 
அந்த அடிப்பமடயில ைாண்புமிகு உறுப்பினரின ப்காரிகம்க 
பரிசீலிக்கப்படும். 2 கிபைா மீடடர் தூரம் இருககிைது எனறு 
துமைரீதியா்க பதில ஜ்காடுக்கப்படடிருககிைது. இருந்தபபாதிலும், 
சிைப்பினைா்க இமதக ஜ்காடுப்பதற்கு ்சாத்தியககூறு்கள் 
இருககினைனைா எனபமதத் துமை மூைைா்க ஆய்வு ஜ்சய்து, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின அனுைதிஜபற்று, ்கமடமயத் 
திைப்பதற்்கான நடைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ப்க.எஸ். மூர்த்தி அைர்்கள். 

திரு. க்க.எஸ். மூரத்தி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், அதி்கப்படியான முழுபநர நியாய விமைக ்கமட்கள், 
பகுதிபநரக ்கமட்கள் ்கடடட ை்சதி இலைாைல இருககினைன. 
அமத ்கைனத்தில எடுத்துக ஜ்காண்டு, நிதி ஒதுககீடு ஜ்சய்து 
நியாய விமைக ்கமட்களுககுச ஜ்சாந்தக ்கடடடம் ்கடடித்தர 
அரசு முனைருைா எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள்மூைம் அறிய விரும்புகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 
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ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ஜபாதுைா்க இந்தக ்கமட்கம் எலைாம் 
கூடடுைவுச ்சங்கங்கள்தான நடத்துகினைன எனபது இஙகிருககினை 
அமனத்து ைாைனை உறுப்பினர்்களுககும் ஜதரியும். புதிய நியாய 
விமைக ்கமட்கம்க ்கடட பைண்டுஜைனைால, ைாண்புமிகு 
்சடடைனை உறுப்பினர் தனது ஜதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருந்து 
ஜ்காடுக்கைாம் அலைது நாடாளுைனை உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து 
ஜபற்றுக ஜ்காடுக்கைாம். இலைாத பநர்வில ஊர்க ை்ர்சசி மு்கமை 
நிதியிலிருந்பதா, ைாைடட ஆடசித் தமைைர் அைர்்களின சிைப்பு 
நிதியிலிருந்பதா ்கடடிக ஜ்காடுப்பதற்கு நடைடிகம்க எடுக்கப்படும். 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு ைந்ததற்குப் பினபு, 674 
முழுபநர நியாய விமைக ்கமட்கம்க ்கடடியிருககிைது. 

முற்ப்கல 10–45

ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு ைந்ததற்குப் 
பிைகு, ஏைத்தாழ 731 பகுதிபநர நியாய விமைக ்கமட்கள் 
்கடடப்படடிருககினைன. 1,960 ்கமட்கள் இதுைமரககும் ்கடடிக 
ஜ்காடுக்கப்படடிருககினைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர், உங்களுமடய 
ஜதாகுதி பைம்பாடடு நிதிமயக ஜ்காடுத்தும் ்கடடைாம் எனபமத 
இந்த பநரத்தில ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அர. ்சக்கரபாணி அைர்்கள்.

திரு. அர. ெக்்கரேவாணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், எனது ஒடடன்சத்திரம் ஜதாகுதியில ஏற்ஜ்கனபை 
இயஙகி ைந்த 29 பகுதிபநர நியாய விமைக ்கமட்கள் இனமைககு 
மூடப்படடிருககினைன. அைற்றிற்கு ஜ்சாந்தக ்கடடடங்கள்கூட 
்கடடப்படடிருககினைன. ்கடந்த 13–8–2019–ல நான ைாைடட 
ஆடசித் தமைைரிடத்தில பநரடியா்கச ஜ்சனறு ்கடிதம் ஜ்காடுத்தும், 
இதுநாள்ைமர திைக்கப்படவிலமை. ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள், 150 குடும்ப அடமட்கள் இருந்தால பகுதிபநர நியாய 
விமைக ்கமட திைக்கப்படுைதா்கச ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். 4 
கிபைா மீடடர், 5 கிபைா மீடடர் தூரத்தில இருககினை பகுதி்களில 
்கமட்கள் திைக்கப்படாைல இருககினை ்காரைத்தினால, ஜபாது 
ைக்கள் மி்கவும் சிரைப்படுகினைனர். அந்தப் படடியமைத் 
தங்களிடத்தில தருகிபைன. ைாைடட ஆடசித் தமைைர் ைற்றும் 
இமைப் பதிைா்ர் ஆகிபயாமரத் ஜதாடர்புஜ்காண்டு, அைற்மை 
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உடனடியா்கத் திைப்பதற்கு நடைடிகம்க எடுக்க ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் முனைருைார்்க்ா எனபமதத் தங்கள்மூைம் 
அறிய விரும்புகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க 
ஜ்காைடா, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அர. ்சக்கரபாணி அைர்்கள், 
29 ்கமட்கள் மூடப்படடிருப்பதா்கச ஜ்சாலகிைார்்கள். அைர், 
அந்த விைரத்மதக ஜ்காடுக்கைாம். திைந்த ்கமட்கள் நிச்சயைா்க 
மூடப்படடிருக்காது. அது தைைான த்கைல. (குறுககீடு) இருங்கள். 
நான எனன ஜ்சாலகிபைன எனைால, தைைான த்கைமை இந்த 
ைாைனைத்தில பதிவு ஜ்சய்திருககிைார். 29 ்கமட்கம் நாங்கள் 
அமடத்தபத கிமடயாது. எந்தக ்கமடயும் அமடக்கப்பட ைாடடாது. 
ஏதாைது ்கமட்கள் ்கடடியிருககும்பட்சத்தில, அதற்கு துமை 
ரீதியா்க அனுைதி ஜபற்றிருக்க பைண்டும், (குறுககீடு) இலமை, ஒரு 
நிமிடம் நான ஜ்சாலலிவிடுகிபைன. ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ஜபாதுைா்க ஒரு ்கமட ்கடடப்படுகிைஜதனைால, 
அமத எந்த இடத்தில ்கடடினாலும், அதற்கு ஒரு No Objection 
உள்்ாடசித் துமையிடமிருந்து ைாஙகிவிட பைண்டும். அமத 
ைாஙகிவிடடு ்கடடினார்்கஜ்னைால பரைாயிலமை. அந்தப் 
பகுதி ைக்களில சிைபபர் ஏற்றுகஜ்காள்்ைாடபடன எனகிைார்்கள். 
அஙப்க ஜ்சனறு ஜபாருட்கள் ைாங்க ைாடபடன எனகிைார்்கள். 
அந்தக ்கமட ஜராம்ப தூரத்தில ்கடடப்படடிருககிைது; 
எங்களுககு பாது்காப்பு இலமை எனறு ைக்கள் ைறுககினைனர். 
சிை இடங்களில மின்சார ை்சதி ஜ்சய்ய முடியவிலமை. இப்படிப் 
பலபைறு ்காரைங்களினாலதான இந்தப் புதிய ்கடடடங்கள் 
திைக்கப்படாைல இருககினைன. அைர் குறிப்பிடட 29 ்கமட்கள் 
எனபது தைைான த்கைல. இம்ைாைனைத்திற்கு தைைான 
த்கைமை ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ஜ்காடுத்திருககிைார். 
அைர் அந்த விைரத்மதக ஜ்காடுககும்பட்சத்தில உறுதியா்க 
நடைடிகம்க எடுக்கப்படும். கிராைப் பகுதி்களில, பபாககுைரத்து 
இலைாத பகுதி்களில ைக்களுககு ஜபாருட்கள் கிமடக்க 
பைண்டுஜைனபதற்்கா்க, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய 
ஆடசியிபைபய ந்கரும் நியாய விமைக ்கமட்கள் மூைைா்கப் 
ஜபாருட்கம் ைழஙகுைதற்கு நடைடிகம்க எடுக்கப்படடிருககிைது. 
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இமதப்பபானறு, ஊர்கப் பகுதி்களில, எளிதில அணு்க இயைாத 
பகுதி்களில, bus பபாககுைரத்து இலைாத பகுதி்களில ந்கரும் 
நியாய விமைக ்கமட்கள் மூைைா்கக ஜ்காடுக்கப்படும். ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுமடய ப்காரிகம்கமய எனனிடத்தில 
ஜ்காடுககும்பட்சத்தில அதுகுறித்து நிச்சயைா்க, உறுதியா்க 
நடைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத இந்த பநரத்தில ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: வினா ைரிம்ச எண் 4, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அ. ைருதமுத்து, ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

4—

துவண மின நிவ்லயம்

*47289—திரு. அ. ைருெமுத்து:

ைாண்புமிகு மின்சாரம், ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விமடயளிப்பாரா—

ஜ்கங்கைலலி ஜதாகுதி, இலுப்பநத்தம் ஊராடசியில துமை 
மின நிமையம் அமைக்க அரசு முனைருைா?

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி, மின்ெவாரம், ைதுவிலக்கு ைற்றும் 
ஆயத்தீரம்த் தும்ற அமைசெர: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், தமிழ்கத்மத இந்தியாவிபைபய முதல ைாநிைைாக்க 
பைண்டுஜைனை ைாண்புமிகு இதய ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்களுமடய 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ்கனமை இனமையதினம் நனைாககி 
இருககினை ைரியாமதககுரிய தமிழ்நாடடினுமடய முதைமைச்சர் 
அண்ைன அைர்்களுககு நனறிமயத் ஜதரிவித்து, அதற்கு 
உறுதுமையா்க இருககினை ைரியாமதககுரிய துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்களுககும் நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுமடய ஜதாகுதியில உள்் இலுப்பநத்தம் 
ஊராடசியில ஒரு துமை மின நிமையம் அமைக்க பைண்டுஜைனறு 
ப்கடடிருககினைார். இப்பபாது அதற்்கான அர்சாமை 
ஜபைப்படடிருககிைது. உரிய நடைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அ. ைருதமுத்து அைர்்கள்.

திரு. அ. ைருெமுத்து: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ‘ைக்க்ால நான ைக்களுக்கா்கபை நான’ எனறு தமிழ்க 
ைக்களின உள்்ங்களிலும், இலைங்களிலும் ைாழ்ந்து ைமைந்து 
ைங்கக ்கடபைாரம் துயில ஜ்காண்டிருககும் ைாண்புமிகு இதய 
ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்கள் இருககும் திம்சபநாககி ைைஙகுகிபைன.

வீரத்தின விம் நிைைாம், ப்சைம் ைாைடட ைண்ணுககுச 
ஜ்சாந்தக்காரர், குடிைராைத்து ைனனர், ்காபைரி மீடபு நாய்கர், 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஏமழஜயளிய ைக்களின நம்பிகம்க 
நட்சத்திரம், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) தமிழ்கத்தில உள்் 
அமனத்து ைக்களும், தமிழர் திருநா்ாம் ஜபாங்கல திருநாம் 
ைகிழ்சசியா்கக ஜ்காண்டாட பைண்டும் எனபதற்்கா்க ஜபாங்கல 
ஜதாகுப்புடன ரூ.1,000/– ஜ்காடுக்க உத்தரவிடட ஜ்காமட ைள்்ல, 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ப்சைத்து சிங்கம், ஜ்காஙகு நாடு தந்த 
தங்கம், எங்கள் குடும்ப ஜதய்ைைா்க, குை ஜதய்ைைா்க ைைஙகும் 
அம்ைாவின ைழியில நலைாடசி நடத்திைரும், ைாண்புமிகு தமிழ்க 
முதைமைச்சர் ஐயா எடப்பாடியார் அைர்்கம் ைைஙகுகிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் ஐயா எடப்பாடியார் 
அைர்்களுககு உறுதுமையா்க இருந்துைரும் ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்கம்யும் ைைஙகுகிபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ஆசிய ்கண்டபை 
வியககும் ைம்கயிலும், ்காலநமடத் துமைககு ைலுப்சர்ககும் 
ைம்கயிலும், ப்சைம் ைாைடடம் எனது ஜ்கங்கைலலி ்சடடைனைத் 
ஜதாகுதிககுடபடட தமைைா்சலில ரூ.1,000 ப்காடி ைதிப்பீடடில 
்காலநமட அறிவியல ஆராய்சசிக்கான பைம்படட ஒருஙகிமைந்த 
்கலவி நிறுைனம் ைற்றும் ்காலநமட ைருத்துைக ்கலலூரிககு விமரவில 
அடிக்கல நாடட உள்் ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் ஐயா 
எடப்பாடியார் அைர்்களுககு (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) என 
்சார்பா்கவும், ஜ்கங்கைலலி ்சடடைனைத் ஜதாகுதி ைக்களின 
்சார்பா்கவும் ைனைார்ந்த நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
பைற்படி ்காலநமட ைருத்துைக ்கலலூரி ைற்றும் ஆராய்சசி 
மையம் அமைய உறுதுமையா்க இருந்த ைாண்புமிகு ்காலநமட 
பராைரிப்புத் துமை அமைச்சர் அண்ைன அைர்்களுககும் 
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ஜ்கங்கைலலி ்சடடைனைத் ஜதாகுதி ைக்களின ்சார்பா்க ைனைார்ந்த 
நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

முற்ப்கல 10–50

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், இருண்டு கிடந்த 
தமிழ்கத்மத ஒளிையைாககி, தமடயிலைா மின்சாரம் ைழஙகியபதாடு 
ைடடுைலைாைல, (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) மினமிம்க ைாநிைைா்க 
உயர்த்திக ்காடடியைர் நைது இதய ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின 
ைழியில நலைாடசி நடத்திைரும் ஐயா எடப்பாடியார் அைர்்களும் 
ஜதாடர்ந்து ்சாதமன ஜ்சய்துைருகிைார். எனது ்சடடைனைத் 
ஜதாகுதிககுடபடட இலுப்பநத்தம் கிராைம் ைற்றும் அதமனச 
சுற்றியுள்் கிராைங்களும் விை்சாயி்கள் நிமைந்த பகுதியாகும். 
சிை பநரங்களில, இயற்ம்க இடர்பாடு்க்ால, உயர் மினனழுத்தம் 
ஏற்படும்பபாது மின்சாரம் தமடபடுகிைது. அந்த இடர்பாடு்கம்த் 
தவிர்ககும்ஜபாருடடு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ைன அைர்்கள் 
உரிய நடைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனறு கூறியதற்கு ைனைார்ந்த 
நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ஜ்கா்த்தூர் ்சடடைனைத் ஜதாகுதிககுடபடடு 
இருக்கககூடிய பநர்மை ந்கரில 33/11 ப்க.வி. துமை மின 
நிமையப் பணி பலபைறு முயற்சி்களுககுப் பிைகு ்கடந்த 
13–10–2018 அனறு துைககிமைக்கப்படடது. 22–11–2019–ககுள் பணி 
முடிக்கப்பட பைண்டுஜைனறு ்காை நிர்ையம் ஜ்சய்யப்படடு, 
ஒப்பந்தம் பபாடப்படடு, பணி ஜதாடங்கப்படடது. ஆனால, 
இதுைமரயில அந்தப் பணி நிமைவு ஜ்சய்யப்படவிலமை. பைலும் 
்காைதாைதைாகும் எனை சூழ்நிமையிலதான அந்தப் பணி 
நமடஜபற்றுகஜ்காண்டிருககிைது. இந்தப் பணிமய விமரந்து 
முடித்து, பத்துககும் பைற்படட ந்கர்்களில ைசிககினை ைக்களுககு 
சீரான, தமடயிலைா மின்சாரத்மத ைழங்க பைண்டுஜைனறு நான 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

அபதபபாை, ஜ்கா்த்தூர் ்சடடைனைத் ஜதாகுதிககுடபடட 
்கபைஷ் ந்கர் பகுதியில 230 ப்க.வி., 33/11 ப்க.வி. துமை மின 
நிமையம் அமைப்பதற்கு 2009 ஆம் ஆண்டில முயற்சி்கள் 
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பைற்ஜ்காள்்ப்படடன. நானும், ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்களிடத்தில அந்தக ப்கள்விமய இந்த அமையில மூனறு 
முமை ப்கடபடன. அப்ஜபாழுது ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள், 
விமரந்து முடிக்கப்படும் எனறு உறுதிஜைாழி அளித்தார்்கள். 
ஆனால, தற்பபாது நிைத்திற்குண்டான ஜதாம்க ஜ்சலுத்தப்படடு, 
சுைரும் எழுப்பப்படடிருககிைது. எனபை, விமரைா்க ஒப்புதல 
ஜபற்று, இந்தப் பணிமய விமரந்து முடித்து, சுற்றியிருக்கககூடிய 
40–ககும் பைற்படட ந்கர்்களில ைசிககினை ைக்கள் பயனஜபறும் 
ைம்கயில தமடயிலைாத, சீரான மின்சாரம் கிமடககும் நிமைமய 
உருைாக்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் நடைடிகம்க 
எடுப்பார்்க்ா எனபமதத் தங்கள்மூைம் ப்கடடு அைர்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத் தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடட பநர்மை ந்கர் பகுதியில துமை மின நிமையம் 
அமைக்கப்படடிருககிைது. Transformer–ம் ைந்துவிடடது, Code of 
conduct இருந்த ்காரைத்தால, breaker ைருைதற்கு ஒரு ைாதம் 
்காைதாைதம் ஏற்படடுவிடடது. இப்ஜபாழுது Code of Conduct 
முடிந்துவிடட ்காரைத்தினால 10 நாட்களுககுள் ைந்துவிடும். 
அதி்கபட்சம் ஒரு ைாத ்காைத்திற்குள் பணி முடிக்கப்படடுவிடும். 

்கபைஷ் ந்கமரப் ஜபாறுத்தைமரயில, 2009 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்பத பிரசசிமன இருந்துஜ்காண்டிருககிைது. அதி்க 
ஜதாம்க ப்கடட ்காரைத்தினால இப்ஜபாழுது பபசசுைார்த்மத 
நடந்து முடிந்து, அந்த இடத்திற்குண்டான ஜதாம்கமயக ்கடடி, 
தற்ஜபாழுதுதான நிைத்மதக ம்கய்கப்படுத்தியிருககிபைாம். அதற்கு 
tender விடுைதற்்கான பணி பைற்ஜ்காள்்ப்பட பைண்டும். 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ஜதாடர்ந்து 
ப்கடடுகஜ்காண்டிருககிைார். ஆ்கபை, கூடியவிமரவில அந்தப் 
பணியும் நிமைபைற்ைப்படும். 

ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் UG cable பபாடுைது 
குறித்து ஒவ்ஜைாரு முமையும் ப்கடடுகஜ்காண்டிருப்பார்்கள். 
இப்ஜபாழுது கிடடத்தடட 65 கிபைா மீடடர் அ்விற்கு 
பபாடப்படடிருககிைது. இனனும் 190 கிபைா மீடடர் அ்வுககு 
பபாடபைண்டியதிருககிைது. அந்தப் பணியும் அதி்கபட்சைா்க ஆறு 
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ைாத ்காைத்திற்குள் முடிந்துவிடும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: வினா ைரிம்ச எண் 5, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. V.T. ்கமைசஜ்சலைன, ைாண்புமிகு 
ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் திடடங்கள் 
ஜ்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

5—

வமலநிவ்ல நீரதவதக்கத ஜதனாடடி

*18997—திரு. V.T. ்கமலசசெல்்ன்:

ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, 
சிைப்புத் திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விமடயளிப்பாரா—

(அ) விருத்தா்சைம் ஜதாகுதி, ்கம்ைாபுரம் ஊராடசி 
ஒனறியம், ைைகஜ்காலமை கீழ்க்காைனி பகுதியில 30,000 லிடடர் 
ஜ்காள்்்வுள்் பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் ஜதாடடி அமைக்க அரசு 
ஆைன ஜ்சய்யுைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி, ந்கரவாட்சி நிரு்வா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க ்்ளரசசி, சி்றப்புத் திட்டங்கள செயலவாக்்கத் தும்ற அமைசெர: 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், இந்தியாவின 
சிைந்த நிருைா்கத்திற்்கான ஆளுமை விருமதப் ஜபற்றுத் தந்த, 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் அரம்ச சிைப்பா்க 
ைழிநடத்தும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் 
அைர்்கம்யும், அதற்கு உறுதுமையா்க இருக்கககூடிய ைாண்புமிகு 
துமை முதைமைச்சர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ். அைர்்கம்யும் 
ைைஙகுகிபைன. 

(அ) ைற்றும் (ஆ) விருத்தா்சைம் ஜதாகுதி, ்கம்ைாபுரம் ஊராடசி 
ஒனறியம், ைைகஜ்காலமை ஊராடசி கீழ்க்காைனியில ஏற்ஜ்கனபை 
30,000 லிடடர் ஜ்காள்்்வு ஜ்காண்ட பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் 
ஜதாடடி பயனபாடடில உள்் நிமையில, கூடுதைா்க ஒரு 
பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் ஜதாடடி அமைக்க பைண்டிய அைசியம் 
தற்பபாது எழவிலமை எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
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அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. V.T. ்கமைசஜ்சலைன அைர்்கள்.

திரு. V.T. ்கமலசசெல்்ன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு இதய ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்களின 
ஆனைாமை ைைஙகுகிபைன. இந்தியாவில தமிழ்நாடு அமனத்துத் 
துமை்களிலும் முதனமை ைாநிைம் எனை இைகப்காடு நலைாடசி 
நடத்திைரும் குடிைராைத்து நாய்கர், எடப்பாடி தந்த சிங்கம், 
எங்கள் தங்கம் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்கம்யும், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு துமை 
முதைமைச்சர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ். அைர்்கம்யும் ைைஙகுகிபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ஜபருகி 
ைருகினை ைக்கள் ஜதாம்கமய அடிப்பமடயா்கக ஜ்காண்டு, 
எதிர்்காை குடிநீர்த் பதமையின அைசியம் ்கருதி, ஜதாமைபநாககுப் 
பார்மைபயாடு, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ைறுபரிசீைமன 
ஜ்சய்து, புதிய பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் ஜதாடடிமய அமைத்துத் தர 
முனைருைார்்க்ா எனத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன. 

முற்ப்கல 10–55

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ந்கராடசி 
நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், விருத்தா்சைம் ஜதாகுதி, ்கம்ைாபுரம் ஊராடசி 
ஒனறியம், ைைகஜ்காலமை ஊராடசியிலுள்் கீழ்க்காைனியில 
புதிய குடியிருப்பு, பமழய குடியிருப்பு என இரு பகுதி்கள் உள்்ன. 
இப்பகுதி்களில தைா 110 வீடு்கள் உள்்ன. அைற்றில ஜைாத்தம் 720 
நபர்்கள் ைசித்து ைருகினைனர். புதிய குடியிருப்புப் பகுதியில 30,000 
லிடடர் ஜ்காள்்்வுள்் பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் ஜதாடடியும், 3 
சிறு மினவிம்சப் பம்பு்களும் உள்்ன. இந்த பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் 
ஜதாடடியில 12.5 H.P. திைன ஜ்காண்ட மின பைாடடார்மூைம் நீர் 
ஏற்ைப்படடு, இப்பகுதியிலுள்் 20 ஜபாதுக குழாய்்கள் ைற்றும் 25 
தனி நபர் வீடடுக குடிநீர் இமைப்பு்கள்மூைம் தின்சரி குடிநீர் 
விநிபயா்கம் ஜ்சய்யப்படடு ைருகிைது. 50 மீடடர் ஜதாமைவிலுள்் 
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பமழய குடியிருப்புப் பகுதியில குடிநீர் ைழஙகுைதற்கு சிரைம் 
ஏற்படடது. அந்தச சிரைத்மதச ்சரி ஜ்சய்ைதற்்கா்க, ைாண்புமிகு 
்சடடைனை உறுப்பினரின ப்காரிகம்கமய ஏற்று, 8.5 இைட்சம் ரூபாய் 
ைதிப்பீடடில புதிய ஆழ்தும்க கிைறு ஒனமை அமைக்க, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களின 
தமைமையிைான அரசு நிருைா்க அனுைதி ைழஙகியுள்்து. பணி்கள் 
விமரவில துைங்கப்படவுள்்ன. இப்பணி்கள் நிமைவு ஜபற்ைவுடன, 
இப்பகுதியில சீரான முமையில குடிநீர் விநிபயா்கம் ஜ்சய்யப்படும் 
எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. V.T. ்கமைசஜ்சலைன அைர்்கள்.

திரு. V.T. ்கமலசசெல்்ன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், விருத்தா்சைம் ஜதாகுதி, விருத்தா்சைம் ந்கர், ்கடலூர் 
்சாமையில அரசுககுச ஜ்சாந்தைான 9.23 ஏக்கர் நிைம் உள்்து. 
ஜநடுஞ்சாமைத் துமையினமூைம் ஜ்சனமன புைைழிச ்சாமையில 
சுற்றுைடடாரப் பாமதயும் அமைக்கப்படவுள்்து. ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்களின பைைான ்கைனத்திற்கு 
எடுத்துச ஜ்சனறு, அவ்விடத்தில புதிய புைந்கர் பபருந்து நிமையம் 
அமைத்துத் தர ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் நடைடிகம்க்கள் 
பைற்ஜ்காள்ைார்்க்ா எனத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ந்கராடசி 
நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், இந்தக ப்கள்வி மூைக ப்கள்விககு 
்சம்பந்தம் இலைாத ப்கள்வியா்க இருந்தாலும்கூட, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள், தனது ஜதாகுதி ைக்களின பதமைக்கா்க 
இந்தக ப்கள்விமயக ப்கடடிருககிைார். அஙகு புைந்கர் பபருந்து 
நிமையம் அமைக்கத் பதமையான இடம் இருககிைது எனறும் 
ஜ்சாலலியிருககிைார். அஙகிருக்கககூடிய பபருந்து்களில, எத்தமன 
பபருந்து்கள் அந்தப் பபருந்து நிமையத்திற்கு ைருகினைன, அஙகுள்் 
சூழ்நிமை ஆகியைற்மை ்சம்பந்தப்படட துமை அதி்காரி்கம் 
அனுப்பி, ஆய்வு ஜ்சய்து, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்களுமடய ்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டு ஜ்சனறு பரிசீைமன 
ஜ்சய்யப்படும் எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. தா.பைா. அனபர்சன அைர்்கள்.

திரு. ெவா.கைவா. அன்ேரென்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ஊர்கப் பகுதி்களிபை அமனத்து ைக்களுககும் 
பாது்காக்கப்படட குடிநீர் ைழங்க பைண்டுஜைனபதற்்கா்க, 
எங்களுமடய ஒப்பற்ை தமைைர் ்கமைஞர் அைர்்கள், 1972 
ஆம் ஆண்டு TWAD Board–ஐக ஜ்காண்டு ைந்தார்்கள். அந்தக 
்காைக்கடடத்தில, ஒரு பகுதியில 5,000 பபர் இருந்திருப்பார்்கள். 
தற்பபாது, ஒரு பகுதியில ஏைத்தாழ 30,000 பபர், 40,000 பபர் 
இருககிைார்்கள். அப்பபாமதய ைக்கள்ஜதாம்ககப்கற்ப ்கடடப்படட 
20,000 லிடடர், 30,000 லிடடர் ஜ்காள்்்வுள்் பைலநிமை 
நீர்த்பதக்கத் ஜதாடடி்கள்தான தற்பபாதும் உள்்ன. ்கடந்த 8 
ஆண்டு்க்ா்க எந்தக கிராைத்திலும், ைக்கள் ஜதாம்ககப்கற்ைைாறு 
புதியதா்க குடிநீர்த் ஜதாடடி்கள் அமைக்கப்படவிலமை. Bore 
பபாடடு, பநரடியா்க தண்ணீர் விநிபயா்கம் ஜ்சய்கிைார்்கள். அது 
தரைான தண்ணீரா, ைக்களுககுக குடிப்பதற்கு உ்கந்த தண்ணீரா 
எனபமதககூட பார்ப்பது கிமடயாது. பைலும், சிை இடங்களில 
மபப் உமடந்துபபாய் விடுைதால, 10 நாட்கள், 15 நாட்கள் தண்ணீர் 
ைராைல ைக்கள் சிரைப்படுகினை ஒரு நிமைமையும் இருககினைது. 
எனபை, ைக்கள் ஜதாம்ககப்கற்ைைாறு எலைாப் பகுதி்களிலும் 
பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் ஜதாடடி்கம் இந்த அரசு அமைத்துத் 
தருைா எனபமதத் தங்கள் மூைைா்க அறிய விரும்புகினபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ந்கராடசி 
நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், கிடடத்தடட ்கடந்த 8 ஆண்டு்க்ா்க குடிநீர்த் 
ஜதாடடி்கள் ்கடடப்படவிலமை எனறு ஜ்சாலைது தைைான 
்கருத்து. பலபைறு இடங்களில சூழ்நிமைகப்கற்ப, துமையால 
அனுைதி ைழங்கப்படடு, ்சடடைனை, பாராளுைனை உறுப்பினர்்கள் 
ஜதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருந்து நிதி்கள் தரப்படடு, குடிநீர்த் 
ஜதாடடி்கள் ்கடடப்படடிருககினைன. அதுைடடுைலைாைல, 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய அரசின 
்சார்பா்க, ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசித் துமையின 
கீழுள்் ஜ்சனமன குடிநீர் ைாரியம் ைற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் 
ைழங்கல ைாரியம் மூைைா்க ந்கராடசி ைற்றும் பபரூராடசிப் 



27வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 ஜனவரி 7]

பகுதி்களில கிடடத்தடட 25,434 குடிநீர்த் ஜதாடடி்கம் எஙகு 
அைசியம் இருககிைபதா அந்த இடங்களில ்கடடியிருககிபைாம். சிை 
இடங்களில படஙக பதமையிலமை எனும்பபாது, bore பபாடடு, 
தண்ணீர் எடுக்கககூடிய சூழ்நிமை இருந்தது எனைால, அஙகு 
bore பபாடடு, தண்ணீர் ஜ்காடுக்கப்படுகிைது. அபதபபானறு, 
தற்பபாது எலைாப் பகுதி்களிலும் R.O. water ஜ்காடுககிபைாம். 
முனபு கிராைப்புைங்களில இதுபபானறு ஜ்காடுத்தது கிமடயாது, 
தற்பபாது ஜ்காடுககிபைாம். அபதபபானறு, இந்தியாவிபைபய 
தமிழ்நாடடிலதான கிராைங்களில 99.11% குழாய்்கள்மூைம் குடிநீர் 
ஜ்காடுககிபைாம். ஆ்கபை, எந்தப் பகுதியில குடிநீர் பதமை 
இருககிபைபதா, அதமன ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
்கைனத்திற்கு ஜ்காண்டு ஜ்சனறு ்கண்டிப்பா்க நடைடிகம்க 
எடுக்கப்படும் எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

முற்ப்கல 11–00

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: மீதமிருககிை ப்கள்வி்கள் 
பினனர் எடுத்துகஜ்காள்்ப்படும். வினாக்கள்–விமட்கள் பநரம் 
முடிவுற்ைது.

[குறிப்பு: ஓர் உமரயின ஜதாடக்கத்தில உடுககுறி (*) 
இடப்ஜபற்றிருந்தால   அவ்வுமர உறுப்பினரால 
்சரிபார்க்கப்ஜபற்ைது எனபமதக குறிககும்.]

4. ெ்க்ல் க்கவாரல்
குடியுரிவம திருததச் சடடம் குறிதது சடடமனைததில 

தீரமனா்ம் நிவைவவறைக வ்கனாருதல
ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 

தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், குடியுரிமை திருத்தச ்சடடத்மதப் பற்றி இந்த அமையிபை 
தீர்ைானைா்கக ஜ்காண்டு ைந்து நிமைபைற்ை பைண்டுஜைனறு நான 
ஏற்ஜ்கனபை தங்களுககுக ்கடிதம் மூைைா்க எழுதியிருககிபைன. 
எனபை, அதுகுறித்து ஒரு சிறு வி்க்கத்மத அரசின ்கைனத்திற்குக 
ஜ்காண்டுைர விரும்புகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. நீங்கள் 
இதுகுறித்த ஒரு தீர்ைானத்மத இந்த அமையிபை ஜ்காண்டுைர 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலலி, எனனிடம் ஓர் அறிவிப்புக 
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ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். அது எனனுமடய நடைடிகம்கயிபை 
இருககிைது. அந்த நடைடிகம்கயில இருககிை ஜபாருள் குறித்து 
நான முடிஜைடுக்காதபபாது, அமத அமையிபை நீங்கள், அது 
எனன ஆயிற்று எனறு ப்கட்கைாபைஜயாழிய, நீங்கள் அமதப்பற்றி 
detail ஆ்கப் பபசுைதற்கு அனுைதிமய நான ைழஙகுைது எனபது 
முமையா்க இருக்காது. (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. அமத 
நீங்கள் எனது ்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டு ைாருங்கள். அது குறித்து, 
நான விமரைா்க, முடிவு ஜ்சாலகிபைன. (குறுககீடு்கள்) இலமை, 
இலமை. நீங்கள் ப்களுங்கள். அதற்கு உங்களுககு உரிமை 
இருககிைது. (குறுககீடு்கள்) நீங்கள் எனனஜைனறு ஜ்சாலலுங்கள். 
அதற்குள் detail ஆ்கப் பபா்க பைண்டாம். ்கடிதத்மத எனது 
ம்கயில மைத்துகஜ்காண்டு, நான allow ஜ்சய்துவிடடால அதற்கு 
meaning இலைாைல பபாய்விடும். (குறுககீடு்கள்) ஆ்கபை, நீங்கள் 
எனனைாயிற்று எனறு ப்களுங்கள். அதற்குண்டான பதிமை நான 
விமரந்து உங்களுககுச ஜ்சாலலுபைன. 

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைத்திய பி.பெ.பி. அரசு ஜ்காண்டு ைந்திருககினை 
குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம், இந்த நாடடினுமடய ஒற்றுமைககும், 
ஒருமைப்பாடடுககும் உ்கந்த ்சடடைா்க இலமை எனகிை 
்காரைத்தால நாடு முழுைதும் இதற்கு மி்கப் ஜபரிய எதிர்ப்பு 
இருககிைது. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. எதிர்க்கடசித் 
தமைைருககுத் ஜதரியாததலை. நீங்கள் அந்தத் தீர்ைானத்மத 
என ம்கயில ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். நான அமத எனனுமடய 
நடைடிகம்கயில மைத்திருககிபைன. நடைடிகம்கயிபை இருப்பமத 
இவ்ை்வு detail ஆ்க பபசிவிடடீர்்கஜ்னைால, பிைகு அமையிபை 
அந்தத் தீர்ைானத்மத எனன ஜ்சய்ைது எனபது இருககிைது. 
(குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. அது பைண்டாம். (குறுககீடு்கள்) 
பைறு ஏதாைது பிரசசிமன்கம் நீங்கள் zero hour–ல raise 
ஜ்சய்ைதா்க இருந்தால நான அனுைதிககிபைன. குடியுரிமை திருத்தச 
்சடடத்மதப் ஜபாறுத்தைமரயில, நீங்கள் எனனிடத்திபை ஒரு 
தீர்ைானைா்கக ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். அமத நான எனனுமடய 
பரிசீைமனயில, நடைடிகம்கயில மைத்திருககிபைன. (குறுககீடு்கள்) 
இலமை, இலமை. நான எனன எனபமதச ஜ்சாலகிபைன. அமத 
நீங்கள் ைற்புறுத்த முடியாது. (குறுககீடு்கள்) அதற்குண்டான விதி 
இலமை. விதி்களில, எத்தமன நாள், எனன, ஏது எனஜைலைாம் 
இருககிைது. அதுைலைாைல ைற்ை விைரங்கம்யும் நான பார்க்க 

[பபரமைத் தமைைர்]
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பைண்டியிருககிைது. அமதஜயலைாம் பார்த்து நான ஒரு முடிமை 
நிச்சயைா்க எடுப்பபன. அதுைமரயில நீங்கள் அமையில அமத 
raise ஜ்சய்ய முடியாது; discuss ஜ்சய்ய முடியாது. பைறு ஏதாைது 
நீங்கள் raise ஜ்சய்ைதா்க இருந்தால நான அனுைதிககிபைன. 

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், பபரமைக கூடடம் இனனும் இரண்டு நாட்கள்தான 
இருககிைது. 9 ஆம் பததி ்சமபக கூடடம் முடியப்பபாகிைது. அதனால 
அதற்்கான வி்க்கத்மதக ப்கடகிபைன. அதற்கு அனுைதிக்க 
பைண்டுஜைனறு உங்கம்ப் பணிபைாடு ப்கடகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்களுககு, நீங்கள் ஒரு தீர்ைானம் ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். 
(குறுககீடு்கள்) அது எப்படி? (குறுககீடு்கள்) எனனுமடய ஆய்வில 
இருப்பமத நீங்கள் ைற்புறுத்த முடியாது.

(திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் 
எழுந்து நினைனர்.)

திரு. துமரமுரு்கன்: இதற்கு ஜபரிய ஆய்வு பைண்டாம். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: அஜதலைாம் இலமை. 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
எலபைாரும் உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) எதிர்க்கடசித் தமைைரும், 
நானும் பபசிகஜ்காண்டிருககிபைாைலைைா! அதற்குள் நீங்கள் 
எலபைாரும் எழுந்தால எப்படிச ்சரியா்க இருககும்? (குறுககீடு்கள்) 
இலமை, இலமை. உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) திரு. பைலு, 
உங்களுககும்தான. நீங்கள் உட்காருங்கள். எதிர்க்கடசித் தமைைர், 
நீங்கள் ஒரு தீர்ைானத்மத எனனிடம் ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். 
அந்தத் தீர்ைானத்மத நான எடுத்துகஜ்காள்ைதற்கு எனககு சிை 
விதி்கள் இருககினைன அலைைா? (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை, 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், நீங்கள் ஒரு மூத்த உறுப்பினர். 
உங்களுககு அது நனைா்கத் ஜதரியும். 

திரு. துமரமுரு்கன்: விதி்கள் இருககினைன. அது ஜதரியும். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: விதி்கள் இருககினைன. 
நான அந்த விதி்கம்யும் பார்க்க பைண்டும். அை்சரப் ஜபாது 
முககியத்துைம் ைாய்ந்த அந்த நி்கழ்மையும் பார்த்து, இருககிை 
சூழ்நிமைமய அனு்சரித்து நான முடிஜைடுக்க பைண்டும். ஆ்கபை, 
உரிய முடிமை, உரிய பநரத்தில எடுப்பபன. நீங்கள் உடபன ஜ்சய்ய 
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பைண்டுஜைனறு இப்படிஜயலைாம் எனமனக ப்கட்க முடியாது. 
(குறுககீடு்கள்) 

திரு. துமரமுரு்கன்: நாங்கள் அப்படிக ப்கட்கவிலமை. ஐயா, 
நாங்கள் அப்படிக ப்கட்கவிலமை. பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
நாங்கள் அப்படிக ப்கட்கவிலமை. (குறுககீடு) எனககு மைக 
ஜ்காடுக்கச ஜ்சாலலுங்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: பபசுங்கள். மைக ஜ்காடுங்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன்: நாங்கள் அப்படிக ப்கட்கவிலமை. நீங்கள் 
ஆய்வு ஜ்சய்ைது நலைதுதான. அமதப் பாராடட பைண்டும். 
்சடடப் புத்த்கங்கம்ஜயலைாம் பார்க்க பைண்டும். அது 
எங்களுககுப் ஜபாருடடலை. ்சமபக கூடடம் இருப்பபத, இரண்டு 
நாட்கள்தான. நீங்கள் எனன ஜ்சாலகிறீர்்கஜ்னறு ப்கடடால, நான 
ஆய்ந்து, நிதானித்து, அதனுமடய நுண்ைான நுமழபுைன்கம் 
அறிந்து ்சமப முடிைற்குள் எடுத்துகஜ்காள்கிபைன எனறு ஒரு 
ஜபானனான ைார்த்மதமயச ஜ்சாலலிவிடடீர்்கஜ்னைால நாங்கள் 
உட்கார்ந்துஜ்காள்கிபைாம். (குறுககீடு) நீங்கள் எடுககிறீர்்கஜ்னை 
உறுதி எங்களுககு பைண்டாைா? 

முற்ப்கல 11–05

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை, 
உறுதிஜயலைாம் இலமை. தீர்ைானம் ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். அது 
எனனுமடய நடைடிகம்கயில இருககிைது. அந்த நடைடிகம்கமய 
(குறுககீடு) நான நடைடிகம்க எடுப்பதற்கு முன, எனன, ஏது எனறு 
ஆய்ந்து முடிவு எடுப்பதற்கு முன, எனமன எடுத்துகஜ்காள்் 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலைது ்சரியலை.

திரு. துமரமுரு்கன்: ்கமடசியில எடுக்காைல பபாய்விடடீர்்கள் 
எனறு மைத்துகஜ்காள்ளுங்கள் . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. அது எப்படி? 
ஒரு தீர்ைானம் எனறு ஜ்காடுத்தால, எதிர்க்கடசித் தமைைருககும், 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைருககும் ஜதரியாதது இலமை. 
தீர்ைானம் எனறு ஒனறு ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். நான விதிப்படி 
எலைாைற்மையும் பார்க்க பைண்டும். பார்த்துவிடடுத்தான நான 
முடிஜைடுக்க முடியும். நீங்கள் ஜ்காடுத்ததினால, நான அனுைதிக்க 
பைண்டுஜைனை ்கடடாயமும் இலமை, ைறுக்க பைண்டுஜைனை 
்கடடாயமும் கிமடயாது. நான ஆய்ந்து, முடிஜைடுப்பதற்கு, 
நீங்கள் ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். உரிய நடைடிகம்க உரிய பநரத்தில 

[பபரமைத் தமைைர்]
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எடுக்கப்படும். (குறுககீடு்கள்) எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள், 
பைறு ஏதாைது இருந்தால ஜ்சாலலுங்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நாபட பற்றி எரிந்து ஜ்காண்டிருககிைது. எனபை, 
இந்தச சூழ்நிமையில, நீங்கள் இமதத் துரிதைா்க எடுத்துக 
ஜ்காள்்பைண்டும். உங்கம்க ்கடடாயப்படுத்தவிலமை, 
எடுத்துகஜ்காள்் பைண்டுஜைனறு நாங்கள் ப்காரிகம்க 
மைககிபைாம். நாடு முழுைதும் ்கைைரங்கள், ைறியல, ஆர்ப்பாடடம், 
ஆங்காஙப்க துப்பாககிசசூடு, பபரணி்கள் ஜதாடர்ந்து நமடஜபற்றுக 
ஜ்காண்டிருககினைன. ஆ்கபை, இது நாடடு ைக்களுமடய. . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, நீங்கள் detail 
ஆ்கப் பபாகிறீர்்கள், பைண்டாம். நீங்கள் ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். 
(குறுககீடு்கள்) ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள், நான அமத ஆய்வு ஜ்சய்து 
ஜ்காண்டிருககிபைன. (குறுககீடு்கள்) எனனுமடய நடைடிகம்கயில 
இருககிைது. (குறுககீடு்கள்) அது எனனுமடய நடைடிகம்கயில 
இருககிைது. அதற்கு நான உரிய பநரத்தில நடைடிகம்க எடுப்பபன, 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உரிய பநரத்தில அதற்கு நடைடிகம்க 
எனன எனபது உங்களுககுத் ஜதரிவிக்கப்படும். (குறுககீடு்கள்)
திரு. ்கரி. இராை்சாமி, எனன ஜ்சாலலுங்கள்.

(திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் அமையிலிருந்து 
ஜைளிபயறினர்.)

திரு. ்கரி. இரவாைெவாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், இந்திய நாடடினுமடய ஒற்றுமைககு இனமைககு 
தீஙகு விம்விக்கப்படடிருககிைது. அது்சம்பந்தைா்க இந்த 
்சடடைனைத்திபை பப்ச பைண்டுஜைனறு நாங்கள் விரும்புகிபைாம். 
அதற்குரிய அனுைதிமய நம்முமடய பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
ைழங்க பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் பபசி, அதற்கு நான ஒரு ruling ஜ்காடுத்துவிடபடன. 
திரும்பவும் அமதபய ஜ்சாலகிறீர்்கப்! (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) அதுஜைலைாம் இலமை, 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். அது்சம்பந்தைா்க எந்த 
அனுைதியும் கிமடயாது. (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள்.

(இந்திய பதசிய ்காஙகிரஸ் ்கடசி உறுப்பினர்்கள் அமையிலிருந்து 
ஜைளிபயறினர்.)

[பபரமைத் தமைைர்]
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(இந்திய யூனியன முஸ்லிம் லீக ்கடசி உறுப்பினர்  திரு. ப்க.ஏ.எம். 
முஹம்ைது அபூபக்கர் அைர்்கள் அமையிலிருந்து ஜைளிபயறினார்.)

(ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எம். தமிமுன அன்சாரி அைர்்கள் 
அமையிலிருந்து ஜைளிபயறினார்.)

5. அறிவிப்பு

மனாறறுத தவ்லவர்கள் ்படடியல

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: பபரமைககு ஓர் அறிவிப்பு. 
தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் பபரமை விதி 9(1)–னகீழ், கீழ்க்காணும் 
உறுப்பினர்்கம் இப்பபரமையின  8–ைது கூடடத் ஜதாடருக்கான 
ைாற்றுத் தமைைர்்க்ா்க, Panel of Chairmen ஆ்க நியமிககினபைன: 

1. திரு. பி.எம். நரசிம்ைன

2. திரு. எஸ்.பி. ்சண்மு்கநாதன

3. திரு. சு. ரவி

4. திரு. இரா. குைரகுரு

5. திரு. சு. குைப்ச்கரன

6. திரு. வி.வி. இராென ஜ்சலைப்பா

6. ஆளுநர கேருமரக்கு நன்றி செரிவிக்கும் 
தீரைவானத்தின்மீது வி்வாெம்

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஆளுநர் பபருமரககு நனறி 
ஜதரிவிககும் தீர்ைானம். ஆளுநர் பபருமரககு நனறி ஜதரிவிககும் 
தீர்ைானத்மத முனஜைாழிதல. ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் முமனைர் ஜபாள்்ாசசி V. ஜெயராைன அைர்்கள்.

*ைவாண்புமிகு முமன்ர சேவாள்ளவாசசி V. சஜயரவாைன் (கேரம்த் 
துமைத் ெமல்ர): ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 

“2020 ஆம் ஆண்டு ெனைரி திங்கள் 6 ஆம் நா்னறு 
்சடடைனைப் பபரமைககு பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் உைந்தளித்த 
பபருமரககு@ தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் பபரமை உறுப்பினர்்கள் 
ஜபரிதும் நனறியுமடயைர்்க்ாைர்”

எனனும் தீர்ைானத்மத முனஜைாழிகிபைன.

@ 275 முதல 315 ைமரயிைான பக்கங்களில இமைப்பா்க 
அசசிடப்ஜபற்றுள்்து.

த்கைல ப்காரல
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ஆளுநர் உரை-விவாதம்

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: தீர்ைானத்மத ைழிஜைாழிதல, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. நி. ்சதன பிரபா்கர் அைர்்கள்.

*திரு. நி. ெென் பிரேவா்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ்சடடப் பபரமையிமன சீபராடும், சிைப்பபாடும் 
ைழிநடத்துகினை தங்களுககும், ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்களின அரு்ாசிபயாடு தமிழ்கத்மத ைலிபைாடும், 
ஜபாலிபைாடும் ைழிநடத்தி ைருகினை ைாண்புமிகு தமிழ்க முதலைர் 
ஐயா எடப்பாடியார் அைர்்களுககும், அைபராடு ஒருஙகிமைந்து 
ஜ்சயலபடுகினை ைாண்புமிகு தமிழ்கத்தின துமை முதலைர் ஐயா 
ஓ.பி.எஸ். அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு அமைச்சர் ஜபருைக்களுககும், 
ைாண்புமிகு ்சடடைனை உறுப்பினர்்களுககும் எனது ஜநஞ்சார்ந்த 
புத்தாண்டு நலைாழ்த்து்கம்யும், ஜபாங்கல நலைாழ்த்து்கம்யும் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் பைதகு 
ஆளுநர் அைர்்கள் உைந்தளித்த பபருமரககு நனறி ஜதரிவித்து 
முனஜைாழிந்த தீர்ைானத்மத நான ைழிஜைாழிகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஆளுநர் பபருமரககு நனறி 
ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்தினமீது விைாதம். விைாதத்மதத் ஜதாடஙகி 
மைப்பைர், ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் முமனைர் 
ஜபாள்்ாசசி V. ஜெயராைன அைர்்கள். 

முற்ப்கல 11–10

ைவாண்புமிகு முமன்ர சேவாள்ளவாசசி V. சஜயரவாைன் (கேரம்த் 
துமைத் ெமல்ர): ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
ஜபாற்்காைம் ஜதாடரும் ஆண்டு; ஜபாலைாஙகு அடிபயாடு 
ஜதாமையும் ஆண்டு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைழி எஙகும் 
எடப்பாடியாருமடய நலைாடசிககு ைாம்க்கள் குவியும் ஆண்டு. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைரைாற்றுத் திருப்பங்கள் விம்யும் 
ஆண்டு; திம்சஜயடடும் கிழக்காகி, தித்திப்பு சுரககும் ஆண்டு; 
தீபயாமர ஒடுககி தீதிரும் துரத்தும் ஆண்டு; அமைதி, ை்ம், 
ை்ர்சசி எனும் அம்ைாவின ்கனவு்கள் பலிககும் ஆண்டு; 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) தருைத்தின ஆடசியால தமிழ்கம் 
ஜதாடர்ந்து ஜ்சழிககும் ஆண்டு; தாய் நாடடில தமிழ்கபை 
தமை நாடாய் நிமைககும் ஆண்டு; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
தாய் நாடடில தமிழ்கபை தமை நாடாய் நிமைககும் ஆண்டு; 
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(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைங்கக ்கடபைாரம் ைாம்கத் தாயின 
ைாழ்த்து்கப்ாடு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர், ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் ஜபருைக்கள், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர், 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், ்சடடைனைக ்கடசித் தமைைர்்கள், 
ைாண்புமிகு ்சடடைனை உறுப்பினர்்கள், தமைமைச ஜ்சயைா்ர் 
உள்ளிடட பபரமைச ஜ்சயை்க அலுைைர்்கள் அமனைருககும் 
எனது இனிய புத்தாண்டு நலைாழ்த்து்கம்ப் பணிபைாடு 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், பைதகு ஆளுநரின 
உமர எனபது ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின நலைாடசி 
நிருைா்கத்திற்கு சூடடப்படட முத்து, பை்ம், மைரம், மைடூரியம், 
நீைபை்கம், புஷ்பரா்கம், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ப்காபைத்கம், 
ைாணிக்கம், ைர்கதம் எனும் நைரத்தின ்கற்்கள் பதிக்கப்படட 
ைாணிக்க ைணிைகுடம் எனபமத ைகிழ்வுடன நான சுடடிக்காடட 
விரும்புகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்திற்கும், 
ஆடசிககும் மூைைர்்க்ா்க வி்ஙகும் புரடசித் தமைைர் எம்.
ஜி.ஆர்., புரடசித் தமைவி அம்ைா ஆகிய இரு ஜதய்ைங்கம் 
முதலில ைைஙகி, அைர்்களுமடய ைனிதபநயத்மத இந்தப் 
புத்தாண்டு ஜதாடஙகியிருககினை நலை பநரத்தில குறிப்பிட நான 
விரும்புகிபைன. 

இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் 
முதைமைச்சரா்கப் ஜபாறுப்பபற்று சிைப்பா்கச ஜ்சயைாற்றிக 
ஜ்காண்டிருககினை பநரத்தில, தஞம்சயிபை அரசு விழாவிபை 
்கைந்துஜ்காள்ைதற்்கா்க ்காரிபை ஜ்சனறு ஜ்காண்டிருந்தார்்கள். 
ைழியிபை பள்ளிககுச ஜ்சலை பைண்டிய இ்ம் ையது சிறுைர்்கள் 
ையல்காடடிபை ஆடும், ைாடும் பைய்த்துக ஜ்காண்டிருககினை 
்காடசிமயப் பார்த்து, ைனம் ைருந்தி, அைருமடய ைா்கனத்மத 
நிறுத்தி, அந்தச சிறுைர்்கம் அருகிபை அமழத்து, “நீங்கள் 
ஏன பள்ளிககுச ஜ்சலைவிலமை? இஙப்க ஏன ஆடும், ைாடும் 
பைய்த்துக ஜ்காண்டிருககிறீர்்கள்” எனறு ப்கடடார்்கள்? 
அப்பபாது அந்தச சிறுைர்்கள் “எங்களுககு ைதிய பைம் உைவு 
பைண்டுஜைனைால, இந்த ஆடு, ைாடு்கம் நாங்கள் யாருககு 
பைய்த்துக ஜ்காடுககினபைாபைா அைர்்கள் எங்களுககு ைதிய 
உைமை ைழஙகுைார்்கள். அந்த ஒருபைம் உைவுக்கா்கத்தான 
நாங்கள் ஆடு பைய்ப்பதற்கும், ைாடு பைய்ப்பதற்கும் ையல்காடடிற்கு 
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ைந்திருககிபைாம்” எனறு ஜ்சானனமதப் பார்த்து ைனம் ைருந்திய 
புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் ஜ்சனமனககு ைந்தவுடன 
அரசு அலுைைர்்கள், அமைச்சர் ஜபருைக்கம்ஜயலைாம் அமழத்து, 
ஒருபைம் உைவுக்கா்க இ்ம் சிைார்்கள் ஆடு பைய்க்கவும், ைாடு 
பைய்க்கவும் ையல்காடு்களிபை சிரைப்படடுக ஜ்காண்டிருககினை 
நிமைமை தமிழ்கத்திபை ைாை பைண்டும். எனபை, ஒவ்ஜைாரு 
பள்ளியிலும் ைதியம் ்சத்தான உைவு பமடக்கப்பட பைண்டுஜைனறு 
உத்தரவிடுகிைார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்கு அரசு 
அலுைைர்்கள், உயர்ைடட அரசு அலுைைர்்கள், அமைச்சர் 
ஜபருைக்கஜ்லைாம் அவ்ை்வு ஜபரிய ஜ்சைமைத் தாஙகுகினை 
நிதிநிமைமை தமிழ்க அரசுககு இலமைஜயனறு ஜ்சாலகிைார்்கள். 
அதற்கு புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். “நான எப்பாடுபடடாயினும் 
இந்தத் திடடத்மத என ஆயுள் உள்்ைமர நடத்திபய தீருபைன” 
எனறு ஜ்காண்டுைந்த திடடம்தான ‘்சத்துைவுத் திடடம்’ 
எனகிை ்சரித்திர பிரசித்திஜபற்ை திடடம். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். ைனிதபநயமிக்க தமைைர் 
எனபதற்கு எடுத்துக்காடடா்க, அைருககு பாரத ரத்னா விருது 
ைழங்கப்படடது. புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் 
ஜ்காண்டுைந்த ்சத்துைவுத் திடடத்மத இந்தியாவினுமடய 
அமனத்து ைாநிைங்களும் இனமைககு பினபற்றுகினைன எனறு 
ஜ்சானனால, அதற்குக ்காரைம் ்சத்துைவுத் திடடத்தின நாய்கர் 
புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ஒரு திடடம் ஜதாடங்கப்படும்பபாது அந்த ஆடசியின 
்காைத்பதாடு முடிந்துவிடுைதலை அந்தத் திடடம். அந்த 
ஆடசிககுப் பிைகும் எலைா ைாநிைங்களும் அமத பினபற்றுகினைன 
எனபது, அந்தத் திடடத்தின ை்கத்துைம், ைப்கானனத நிமைமய 
எடுத்துக்காடடுகினைது. 

அதுைடடுைலை, இனமைககு உை்க நாடு்களில ை்ர்ந்துைரும் 
நாடு்கள்கூட இந்தச ்சத்துைவுத் திடடத்மத சிைப்பா்கச 
ஜ்சயலபடுத்தி ைருகினைன எனபமத நான ஜபருமைபயாடு 
சுடடிக்காடடக ்கடமைப்படடிருககிபைன. அதனாலதான 
புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். ்சத்துைவுத் திடடம் எனறு அந்தத் 
திடடத்திற்குப் ஜபயர் சூடடப்படடிருககிைது. புரடசித் தமைைர் 
எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் ்சத்துைவுத் திடடம் ஜ்காண்டு ைந்ததனால 
ைடடுபை ைனிதபநயமிக்கைர் எனபதலை, முதைமைச்சரா்கப் 
ஜபாறுப்பபற்ைதற்குப் பிைகுதான அைர் ைனிதபநயமிக்கைரா்கச 
ஜ்சயலபடடார் எனபதா்க அலை. 
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முற்ப்கல 11–15

1952–ல அைர் திமரப்படத் துமையிபை நடி்கரா்க இருந்தபபாது, 
ஜ்சனமன, ஜ்சனடரல பும்கைண்டி நிமையத்திபை இைஙகி, ்காரிபை 
அைர் வீடடுககுச ஜ்சனறு ஜ்காண்டிருந்தபபாது, ஜபரும் ைமழ ஜபய்து 
ஜ்காண்டிருந்தது. அந்தப் ஜபரு ைமழயிபையும் சிை ரிக ஷா்காரர்்கள் 
நமனந்து ஜ்காண்பட ம்சககிள் ரிக ஷாமை இழுத்துக ஜ்காண்டு 
ஜ்சனைார்்கள். ம்க–ரிக ஷாமை இழுத்துகஜ்காண்டு ஜ்சனை அந்தக 
்காடசி, அைருமடய ைனதிபை மி்கப் ஜபரிய ப்சா்கத்மத உருைாககியது. 
வீடடுககுச ஜ்சலகிைார்; அைருமடய ஆருயிர் அண்ைன ஜபரியைர் 
எம்.ஜி. ்சக்கரபாணி அைர்்களிடத்திபை, அண்ைா நான ைழியிபை 
ம்க ரிக ஷாமை இழுத்துகஜ்காண்டு ஜ்சனை துயர ்சம்பைத்மதப் 
பார்த்பதன. இந்த துயர ்சம்பைத்மத உடனடியா்க துமடத்தா்க 
பைண்டும். உடனடியா்க ஜ்சனமன ைாந்கரத்திபை எத்தமன 
ம்க–ரிக ஷா்காரர்்கள் இருககிைார்்கள் எனபமதக ்கைகஜ்கடுக்க 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலகிைார். உடனடியா்க அந்தப் பணி்கள் 
முடுககிவிடப்படடு, 5,000 ரிக ஷா்காரர்்கள் இருககிைார்்கள் எனறு 
ஜ்சாலைப்படடது. அந்த 5,000 ரிக ஷா்காரர்்களுககும் ஒபர 
நாளிபை ைமழ ப்காடடு தர பைண்டுஜைனறு புரடசித் தமைைர் 
எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் தனனுமடய அண்ைனிடத்திபை ஜ்சாலகிைார். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 5,000 ைமழ ப்காடடு்களுககு எஙப்க 
பபாைது? ஜ்சனமன ைாந்கரம் முழுைதிலும் பதடினாலும் அவ்ை்வு 
ைமழ ப்காடடு்கள் இலமை. ஜபங்களூருவிபை பதடினாலும் அவ்ை்வு 
இலமை. பை ைாநிைங்களினுமடய தமைந்கரங்களிபை பதடி 5,000 
ைமழ ப்காடடு்கம் ஜ்காண்டுைந்து, ஒபர நாளிபை பபரறிஞர் 
அண்ைா அைர்்களுமடய தமைமையிபை ஜ்சனமனயில ரிக ஷா 
ஓடடி்களுககு 1952 ஆம் ஆண்பட ைழங்கப்படடது. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அதாைது, நாம் அரசியலிபை முதைமைச்சரா்க 
ைருபைாம், தமைைரா்க ைருபைாம் எனறிலைாைல, பபரறிஞர் 
அண்ைா அைர்்களுமடய தமைமையிபை, திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கத்தில ஒரு ஜதாண்டனா்க இருந்தபபாபத, அண்ைன 
திரு. துமரமுரு்கன அைர்்களுககும் குறிப்பா்கத் ஜதரியும். அைரும் 
புரடசித் தமைைர் அைர்்கள்மீது மிகுந்த அனபும், அபிைானமும் 
ஜ்காண்டைர். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இமத ைறுக்க ைாடடார் 
எனறு நான நிமனககிபைன. 1952 ஆம் ஆண்பட 5,000 ரிக ஷா 
ஜதாழிைா்ர்்களுககு ஒபர நாளில ைமழ ப்காடடு ைழஙகிய 
ைனிதாபிைானமிக்க ைாஜபரும் தமைைர், புரடசித் தமைைர் 
எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இந்த 
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ை்கத்துைம்ைாய்ந்த தமைைமர, இந்தப் புத்தாண்டு தினத்திபை 
நான ைனைகிழ்பைாடு எண்ணி ைைஙகுகிபைன.

அபதபபாை, அைருமடய ைழியிபை ைந்தைர் எங்கள் அனபுத் 
தாய், புரடசித் தாய், அம்ைா. எனமனப் பபானைைர்்களுககு, 
்கலலினுள் பதமரமயயும் உருைாககியைர் அம்ைா. ்சாதாரை 
கிராைத்தில இருந்த எனமன, ஊர் ஜபயர் ஜதரியாத எனமன, 
உை்கறிய மைத்தைர் அம்ைா. அம்ைாவின ்கண்்களிபை நான 
படாைல இருந்திருந்தால 6 முமை ்சடடைனைத் பதர்தலிபை 
பபாடடி பபாடடிருக்க முடியுைா? ஜதாடர்ந்து ஒபர பகுதியிபை 
நான ஜைற்றி ஜபற்றிருக்க முடியுைா? அமைச்சரா்க, இனமைககு 
்சடடைனைப் பபரமையின துமைத் தமைைரா்க ஜ்சயைாற்றுகினை 
பாஙகிமன, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககு முனனால, 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்களுககு முனனால, 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககு முனனால பபசுகிை 
இந்த ைாய்ப்மப, பாககியத்மதஜயலைாம் எனககுப் ஜபற்றுக 
ஜ்காடுத்த எங்கள் அனபுத் தாய் அம்ைா அைர்்கள், இனமைககு 
இந்த அமையிபை இலமைஜயனைாலும், அம்ைா அைர்்கள் அைர்ந்த 
இடத்திபை நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சரா்க அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்களும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சரா்க 
அண்ைன O.P.S. அைர்்களும் அைர்ந்து, (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) நலைாடசி தந்து ஜ்காண்டிருககினை இந்த நலை பநரத்தில 
ைனிதாபிைானமிக்க தமைைர், அம்ைா எனபதற்கு எடுத்துக்காடடா்க 
உயர்ந்த ஒபர ஒரு திடடத்மத ைடடும் நான சுருக்கைா்கச ஜ்சாலைக 
்கடமைப்படடிருககிபைன.

ஜபற்ை பிள்ம், ஜபண் பிள்ம்யா்க இருந்து விடடால, அந்தப் 
பிள்ம்ககுக ்கள்ளிப் பால ஜ்காடுத்து, ஜபற்ை தாபய ஜ்காலகிை 
ஜ்காடூரைான நிமைமை தமிழ்நாடடிபை இருந்தமத உைர்ந்து, 
உை்கத்திபைபய முதன முமையா்க ‘ஜதாடடில குழந்மதத் திடடம்’ 
ஜ்காண்டு ைந்த அற்புதைான தமைவி ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) பள்ளிக குழந்மத்கள் 
பாடப் புத்த்கங்கம்ப் ஜபறுைதற்கும், பநாடடுப் புத்த்கங்கம்ப் 
ஜபறுைதற்கும் பலபைறு சிரைங்கம் எதிர்ஜ்காள்கிைார்்கள். 
ஆண்டு முழுைதும் அைர்்களுககுப் பாடப் புத்த்கங்கள், பநாடடுப் 
புத்த்கங்கள் முழுமையா்கக கிமடப்பதிலமை எனபமத உைர்ந்த 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள், பள்ளிக குழந்மத்களுககுப் 
பாடப் புத்த்கங்கள், பநாடடுப் புத்த்கங்கள், பைப்–டாப், அமத சுைந்து 
ஜ்சலைதற்கு மப, ம்சககிள் ைற்றும் 14 ைம்கயான உப்கரைங்கம் 
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ைழஙகினார்்கள். உை்கத்திபைபய தமிழ்நாடடில ைடடும்தான 
இத்தம்கய உப்கரைங்கள் ைழங்கப்படுகினைன எனறு ஜ்சானனால, 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அத்தமனககும் ்காரைைா்க இருந்தைர் 
ைனிதாபிைானமிக்க புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள். அனமன 
ஜதர்சா அைர்்கப் இலைம் பதடி, பநரடியா்க ைந்து ைாழ்த்திய 
அம்ைா; உை்கத்தினுமடய மி்கச சிைந்த ஆளுமைமிக்க, அஜைரிக்க 
திருநாடடினுமடய ஜைளியுைவுத் துமை அமைச்சரான Hillary 
Clinton ஜடலலியிலிருந்து தனி விைானம்மூைம் ஜ்சனமனககு 
ைந்து, ஜ்சனமனயிலுள்் ஜ்சயினட ொர்ஜ் ப்காடமடககு ைந்து, 
அம்ைா அைர்்கம்ப் பார்த்து, ‘சிைந்த ஜபண்ைணி, ஆளுமை 
திைனமிக்க ஜபண்ைணி’ எனறு பாராடடிய அம்ைா; (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அப்படிப்படட அம்ைா அைர்்கம் இந்த பநரத்திபை 
ைைஙகுகிபைன. இத்தம்கய ைனிதாபிைானமிக்க ஜ்சயல்களுக்கா்க 
அம்ைா அைர்்களுககு விமரவில பாரத ரத்னா விருமத இந்திய 
அரசு ைழங்க பைண்டுஜைனறு இந்தப் பபரமையின ்சார்பில நான 
தாழ்மைபயாடு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

அடுத்தபடியா்க, எங்களின இதய ஜதய்ைங்க்ா்க வி்ஙகும் 
மூைைர்்கள் ைாண்புமிகு எம்.ஜி.ஆர். ைற்றும் அம்ைா ஆகிபயாரின 
ைழியிபை உற்்சைர்்க்ா்க இனறு ைைம் ைந்து ஜ்காண்டிருககும் 
விை்சாயி்களின விடிஜைள்ளி, நீர் பைைாண்மையில புதிய புரடசிமய 
ஏற்படுத்திக ஜ்காண்டிருககும் குடிைராைத்து நாய்கன, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களுககும், 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஜதனபாண்டி சிங்கம், ெலலிக்கடடு 
நாய்கன, ஜபாறுமையின சி்கரம் ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அண்ைன ஓ.பி.எஸ். அைர்்களுககும் எனது அனபான, பணிைான 
ைைக்கத்மதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

25–12–2019 அனறு நல ஆளுமை தினத்மத முனனிடடு, ைத்திய 
இமை அமைச்சர் Thiru Jitendra Singh அைர்்கள் ஜைளியிடட 
நல ஆளுமை குறியீடடில தமிழ்நாடு அரசு முதலிடம் ஜபற்றுள்்து 
எனபமத நான இஙப்க ஜபருமைபயாடு சுடடிக்காடடக 
்கடமைப்படடிருககிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இது ஏபதா 
10 பபர் ஒரு ்சமபயிபை உட்கார்ந்து பபசி எடுககிை ்சாதாரை 
முடிைலை. பிரதைர் அைர்்கள் தமைமையிபை இயஙகுகிை ஓர் 
இைா்காவிபை பை்ாண்மைத் துமை, ைர்த்த்கம் ைற்றும் ஜதாழில 
துமை, ைனித ை் பைம்பாடு, ஜபாது சு்காதாரம், உட்கடடமைப்பு 
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ை்சதி்கள், ஜபாரு்ாதார ஆளுமை, ்சமூ்க நைம் ைற்றும் ்சமூ்க 
ை்ர்சசி, நீதி ைற்றும் பாது்காப்பு, சுற்றுசசூழல, ைக்கம் மையைா்கக 
ஜ்காண்ட நிருைா்கம் என பத்து பிரிவு்களில 50 தரவு்கம் நலை 
முமையில ஆய்வு ஜ்சய்து இந்தக குறியீடு ஜைளியிடப்படடுள்்து; 
இந்தத் பதர்வு நமடஜபற்றுள்்து. அபதபநரத்தில தி.மு.்க.–வுடன 
கூடடணியில உள்் ்காஙகிரஸ் ்கடசிதான புதுசப்சரியில ஆடசி 
அமைத்துள்்து. நல ஆளுமைக்கா்க யூனியன பிரபத்சங்களில 
புதுசப்சரி முதலிடத்மதப் ஜபற்றுள்்து. இதிலிருந்பத எந்தவித 
விருப்பும், ஜைறுப்புமினறி, உள்்து உள்்படிபய நல ஆளுமைக 
குறியீடு ைத்திய அர்சால ஜைளியிடப்படடுள்்து என நான 
ஜதளிைா்கக கூறுகினபைன. புதுசப்சரி ஜபற்றுள்் முதலிடம் 
ஜ்சயற்ம்கயானதா? 

 முற்ப்கல 11–20

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைத்திய 
அரசின பதசிய குற்ை ஆைைக ்காப்ப்கத்தின அறிகம்க்கம் 
எடுத்துகஜ்காண்டு தமிழ்நாடு அரம்ச விைர்சிககும் ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள், அபத பதசிய குற்ை ஆைைக 
்காப்ப்கம் (NCRB) ைற்றும் இந்திய ரி்சர்வ் ைஙகி (RBI), இந்திய 
ைக்கள் ஜதாம்கக ்கைகஜ்கடுப்பு நிறுைனம் (Census of India) 
பபானை அதி்காரபூர்ைைான ைத்திய அரசுத் துமை்க்ால 
புள்ளிவிைரங்கம் ஆய்வு ஜ்சய்து ஜைளியிடப்படட இந்த 
அறிகம்கயிமன ஜ்சயற்ம்கயானது என ஏன குமை கூறுகினைார் 
எனறு எனககுத் ஜதரியவிலமை. பைற்கூறிய, இந்தியாவின 
தமைசிைந்த நிறுைனங்களின புள்ளிவிைரங்கள் ஜ்சயற்ம்கயானதா? 

்சமீபத்தில NITI Aayog ஜைளியிடட நிமையான ை்ர்சசி 
இைககு்கள்—Sustainable Development Goals India Index, 
2019–ல தமிழ்நாடு மூனைாம் இடத்மதப் பிடித்துள்்து. 
தூய்மையான நீர் ைற்றும் சு்காதாரம், நிமையான ந்கரங்கள் 
ைற்றும் ்சமூ்கங்கள், அமைதியான ைாழ்கம்க, நீதி ைற்றும் 
ைலுைான நிறுைனங்கள் ஜதாடர்பான குறியீடு்களில தமிழ்நாடு 
அரசு ஜபரும் முனபனற்ைத்மதக ்கண்டுள்்து. எதிர்க்கடசியான 
்கம்யூனிஸ்டு ்கடசி ஆளும் ப்கர் ைாநிைம் இதில முதல 
இடத்மதப் ஜபற்றுள்்து. இதுவும் ஜ்சயற்ம்கயானதுதானா? 
அப்படிஜயனைால ்கம்யூனிஸ்டு ஆளும் ப்கர் ைாநிைம் முதல 
ைாநிைைா்கவும், அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கம், ைாண்புமிகு எடப்பாடியார் அைர்்கள் ஆடசியில தமிழ்கம் 
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மூனைாைது இடத்மதயும் ஜபற்றுள்்பத, இதுவும் ஜ்சயற்ம்கயா்க 
உருைாக்கப்படடது எனறு ஜ்சாலைதற்கு யாராலும் முடியுைா? 

இந்தியா டுபட குழுைத்தின ்சார்பில இவ்ைாண்டு 
ைாநிைங்களுககிமடபய நடத்தப்படட ஆய்வில–‘State of the 
States’ Survey of India Today–தமிழ்நாடு, ஜபரிய ைாநிைங்கப்ாடு 
ஒப்பிடும்கயில அமனத்து ்காரணி்களிலும் சிைப்பா்கச 
ஜ்சயலபடடதற்்கா்கவும் ைற்றும் ்சடடம்–ஒழுஙகு பராைரிப்மப 
சிைந்த முமையில பைம்படுத்தியதற்்கா்கவும் முதலிடம் ஜபற்று 
விருது்கள் ஜபற்றுள்்து. இந்தியா டுபட குழுைத்தின ்சார்பா்க 
எடுக்கப்படட survey இது. பைலும், இபதபபானறு, ்கடந்த 2018 ஆம் 
ஆண்டிலும் தமிழ்நாடு அமனத்து ைம்க்களிலும், ்சடடம்–ஒழுஙகு 
பராைரிப்பு ைற்றும் சுற்றுைாத் துமையிலும், overall performance 
and maintenance of law and order and Tourism முதலிடம் 
ஜபற்ைதற்்கான விருது்கம்ப் ஜபற்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. ்சர்ைபத்ச 
நிறுைனைாகிய Frost & Sullivan நடத்திய ஆய்வில ஜதாடர்ந்து 
மூனைாைது முமையா்க ை்ர்சசி, புத்தாக்கம் ைற்றும் தமைமைப் 
பண்பு குறியீடடில இந்தியாவிபைபய இரண்டாைது சிைந்த 
ைாநிைைா்கத் தமிழ்கம் பதர்வு ஜ்சய்யப்படடுள்்து. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 

பதசிய ஜபாரு்ாதார ஆய்வு நிறுைனத்தின ஆய்ைறிகம்க 
(NCAER), ஜபாது விை்காரங்கள் குறியீடு (Public Affairs Index) 
உள்ளிடட பலபைறு அரசு்சாரா அமைப்பு்களும், தமிழ்நாடமட 
இந்தியாவின இரண்டாைது சிைந்த ைாநிைைா்கவும், நல ஆளுமை 
ைற்றும் ்சடடம்–ஒழுஙகு பராைரிப்பு உள்ளிடட பலபைறு இனங்களில 
முதல ைாநிைைா்கவும் அறிவித்துள்்ன. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் தமைமையில தமிழ்நாடு அரசின ஒவ்ஜைாரு 
துமையும், மு்கமையும் பைற்ஜ்காண்ட பலபைறு முனமுயற்சி்கள், 
நலை பைன்கம்த் தந்துள்்ன. அதற்குச ்சானைா்க, NITI Aayog 
ஜைளியிடட அறிகம்கயினபடி, இந்தியாவில அதி்க புதுமை்கம்ப் 
பமடககும் ைாநிைப் படடியலில தமிழ்நாடு இரண்டாைது 
இடத்மதப் ஜபற்றுள்்து. தமிழ்நாடடில முனபு 1 இைட்சத்து 33 
ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய் எனறிருந்த அந்நிய பநரடி முதலீடு ்கடந்த 
மூனறு ஆண்டு்களில 1 இைட்சத்து 80 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாயா்க 
உயர்ந்துள்்து. அதாைது, இந்த மூனறு ஆண்டு்களில சுைார் 47 
ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய் அந்நிய பநரடி முதலீடடிமன ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களுமடய அரசில ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் ைற்றும் 
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ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் ஆகிபயார் கூடுதைா்கப் ஜபற்றுக 
ஜ்காடுத்திருககினைனர். பதசிய ஜபாரு்ாதார ஆராய்சசிக ்கழ்கம்—
National Council of Applied Economic Research (NCAER)—2018 
ஆம் ஆண்டு ஜைளியிடடுள்் அறிகம்கயில முதலீடமட ஈர்ககும் 
ஆற்ைல மிக்க ைாநிைங்களின படடியலில தமிழ்நாடு இரண்டாம் 
இடத்மதப் ஜபற்றுள்்து. 

முற்ப்கல 11–25

இரண்டாைது உை்க முதலீடடா்ர்்கள் ைாநாடு ஜ்சனை ஆண்டு 
ெனைரி ைாதம் ஜ்சனமனயில நமடஜபற்ைது. இந்த ைாநாடடில 
10 இைட்சம் பைமைைாய்ப்பு்கம் ஏற்படுத்தும் ைம்கயில 
3,00,501 ப்காடி ரூபாய் அ்விற்்கான ஜதாழில முதலீடு்கள் 304 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள்மூைம் ஈர்க்கப்படடன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) இைற்றில குறிப்பா்க 272 நிறுைனங்கள் பணி்கம்த் 
துைஙகி, பலபைறு நிமை்களில முனபனற்ைத்தில உள்்ன. இது 
ம்கஜயழுத்திடப்படட ஒப்பந்தங்களில ஏைககுமைய 90 ்சதவிகிதம் 
ஆகும். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் தாபன ஜபாறுப்பபற்று, 
இஙகிைாந்து, அஜைரிக்கா, துபாய் பபானை நாடு்களில உள்் 
ஜதாழில முதலீடடா்ர்்கம்ச ்சந்தித்து அதனமூைம் ரூ.8,305 
ப்காடி ைதிப்பீடடிைான முதலீடு்கம் ஈர்த்து, 41 நிறுைனங்களுடன 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் ம்கஜயழுத்திடப்படடன. இதனமூைம் 
35,520–ககும் பைற்படட நபர்்களுககு புதிய பைமைைாய்ப்பு்கள் 
உருைாக்கப்படவுள்்ன. பைற்படி ஒப்பந்தங்களில 5 நிறுைனங்கள் 
ஜ்சயலபாடடிற்கு ைந்துள்்ன. 

நீண்ட நாட்க்ா்க தூர்ைாரப்படாைலும், சீரமைக்கப்படாைலும் 
இருந்த ஜபரிய ஏரி்கள், சிறுபா்சன ஏரி்கள், கு்ங்கள், ஊருணி்கள் 
ைற்றும் குடமட்கள் உள்ளிடட 34,871 நீர்நிமை்கள் குடிைராைத்துத் 
திடடத்தினகீழ் 2017 முதல இனறு ைமர ரூ.2,182 ப்காடி ைதிப்பீடடில 
புனரமைக்கப்படடுள்்ன. இப்பணி்கள் விை்சாயச ்சங்கங்கள் 
மூைைா்க பநரடி பஙப்கற்புடன பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்ன. 
பைலும், ைாந்கராடசி்கள், ந்கராடசி்கள் ைற்றும் பபரூராடசி்களின 
பராைரிப்பிலுள்் 1,315 நீர்நிமை்கள் ரூ.811.68 ப்காடி ைதிப்பீடடில 
புனரமைக்கப்படடுள்்ன. இமை தவிர, ஆறு்கள், ஓமட்கள், 
்காலைாய்்கள் பபானைைற்றில ரூ.1,141 ப்காடி ைதிப்பீடடில 59 ஜபரிய 
தடுப்பமை்கள் ஜபாதுப் பணித் துமையினமூைமும் ைற்றும் 40 
ஆயிரம் சிறிய தடுப்பமை்கள் ஊர்க ை்ர்சசித் துமையினமூைமும் 
்கடடப்படடுள்்ன. 
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ஜ்காஙகு ைண்டை ைக்களின நீண்ட நாள் ்கனைான 
அத்திக்கடவு–அவிநாசி திடடம் ரூ.1,652 ப்காடி ைதிப்பீடடில 
ஜ்சயலபடுத்தப்படடு ைருகிைது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இது 
ஒரு நீண்ட நாள் ப்காரிகம்க. ஆளும் ்கடசி்கள், எதிர்க்கடசி்கள் 
எனறு எலபைாரும் மைத்துைந்த ப்காரிகம்க. இனமைககு திடடம் 
ஜ்சயைாக்கத்தில இருககிைது. 

மி்க முககியைான ஒரு ்கருத்து, இந்தியாவில பைறு எந்த 
ைாநிைத்திலும் இலைாத முககியைான ஒரு நி்கழ்வு. பிரதை ைந்திரியின 
பயிர்க ்காப்பீடடுத் திடடத்தினகீழ், ்கடந்த 3 ஆண்டு்களில தமிழ்நாடு 
அரசு பை்ாண் ஜபருைக்களுக்கா்க ரூ.7,283 ப்காடிமய பயிர்க 
்காப்பீடடு இழப்பீடடு நிதியா்கப் ஜபற்றுத் தந்துள்்து. இது பதசிய 
அ்விபை மி்கப் ஜபரிய ்சாதமனயாகும். மூனறு ஆண்டு்களிபை 
ரூ.7,283 ப்காடி, விை்சாயி்களுககு பயிர்க ்காப்பீடடுத் திடடத்தினகீழ் 
இழப்பீடடா்கப் ஜபற்றுகஜ்காடுக்கப்படடிருககிைது எனபமத நான 
ஜபருமைபயாடு சுடடிக்காடடக ்கடமைப்படடிருககிபைன.

பைலும், தமடயிலைா மின்சாரம் எனை நிமைமய தமிழ்நாடு 
ஏற்ஜ்கனபை எடடியுள்்து. ்கடந்த 3 ஆண்டு்களில ைடடும் 
சுைார் 2600 ஜை்கா ைாட மின உற்பத்தித் திைன கூடுதைா்க மின 
்கடடமைப்பில இமைக்கப்படடுள்்து. ்காைல நிமையங்கள் 
ைற்றும் ஜபாது இடங்களில இமையத்த்துடனகூடிய உடசுற்று 
்கண்்காணிப்பு ஜதாமைக்காடசி ப்கைராக்கள் தமிழ்நாடு முழுைதும் 
முழுவீசசில ஜபாருத்தப்படடு ைருகினைன. ஜ்சனமன உடபட 
ைாநிைம் முழுைதும் சுைார் 4,40,000 ப்கைராக்களும், ஜ்சனமனயில 
ைடடும் 2,50,000 ப்கைராக்களும் ஜபாருத்தப்படடுள்்ன. இதனமூைம் 
குற்ைங்கள் நமடஜபறுைது ஜபருை்வில குமைக்கப்படடுள்்துடன, 
குற்ைைாளி்கம் மி்க விமரவில ்கண்டறிந்து நடைடிகம்க எடுப்பதும் 
அதி்கரித்துள்்து. 

ஜபாது ைக்களுககு அரசின ப்சமை்கள் விமரந்து கிமடக்க 
ைம்கஜ்சய்யும் பநாக்கத்துடன ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு 
ைரைாற்றுச ்சாதமனயா்க ஒபர ஆண்டில புதிதா்க 5 ைாைடடங்கம் 
உருைாககியுள்்து. 

பை்ாண் ஜபருைக்களுககு நவீன ஜதாழிலநுடபங்கள் 
ஜ்சனைமடயும் பநாககுடன தமைைா்சல கூடபராடடிற்கு 
அருகில நவீன ்காலநமட பூங்கா ஒனறு 1,000 ப்காடி ரூபாயில 
நிறுைப்படவுள்்து. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
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முற்ப்கல 11–30

இந்தியாவிபைபய உயர் ்கலவி ப்சர்கம்கயில தமிழ்நாடு முதனமை 
ைாநிைைா்கத் தி்கழ்ந்து ஜ்காண்டிருககிைது. ்சமீபத்தில ஜைளியான 
‘திைமை இந்தியா’ அறிகம்க—Skill India Report—2019–னபடி, அதி்க 
பைமைைாய்ப்பு ஜபறும் ைாைைர்்கம்க ஜ்காண்ட ைாநிைங்களின 
படடியலில இந்தியாவிபைபய தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடத்மதப் 
ஜபற்றுள்்து. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ஒரு முமை பயனபடுத்தககூடிய ஜநகிழிமயத் தமட ஜ்சய்து, 
அமத நமடமுமைப்படுத்தியும் ைருகிைது ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின அரசு. தமிழ்க அரம்சத் ஜதாடர்ந்து, ைத்திய அரசும் 
நாடு முழுைதும் ஒரு முமை பயனபடுத்தி எறியப்படும் ஜநகிழிமயத் 
தமட ஜ்சய்ய நடைடிகம்க எடுத்து ைருகிைது. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) 

ைாநிைத்தின ஒவ்ஜைாரு ைாைடடத்திலும் அரசு ைருத்துைக 
்கலலூரி்கம் அமைப்பது, ைமைந்த ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின 
ஜதாமைபநாககுப் பார்மையாகும். அைர் ்காடடிய ைழியில 
முனஜனப்பபாதும் இலைாத அ்விற்கு, இந்தியாவிபைபய ஒரு 
ைாநிைத்தில ஒபர ்சையத்தில 9 ைருத்துைக ்கலலூரி்கள், ஒபர 
்சையத்தில 9 ைருத்துைக ்கலலூரி்கள் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ஆளும் ்கடசி ைடடுைலை, எதிர்க்கடசிளும் பாராடட பைண்டும், 
இராைநாதபுரம், விருதுந்கர், நீைகிரி, திண்டுக்கல, நாைக்கல, 
திருப்பூர், திருைள்ளூர், கிருஷ்ைகிரி ைற்றும் நா்கப்படடினம் ஆகிய 
ைாைடடங்களில 9 புதிய ைருத்துைக ்கலலூரி்கள் நிறுவுைதற்்கான 
பணி்கள், ஆமைபயாடு நினறுவிடாைல, ரூ.3,267.25 ப்காடி ஜ்சைவில 
இந்த ஆண்டு பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்ன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) இவ்ைர்சானது, தமிழ்நாடடில அரசு ைருத்துைக ்கலலூரி்கம் 
அமைக்க, விமரைா்க இடங்கம்த் பதர்வு ஜ்சய்ததாலும், 
ைத்திய அரம்சத் ஜதாடர்ந்து ைலியுறுத்தி ைந்ததாலும், இத்தமன 
ைருத்துைக ்கலலூரி்கம்ப் ஜபறுைது ்சாத்தியைாயிற்று எனபதமன 
ைகிழ்பைாடு இம்ைாைனைத்தில பதிய மைக்க நான விரும்புகிபைன. 
ஒபர ஆண்டில 9 ைருத்துைக ்கலலூரி்கள் அமைப்பதற்்கான 
இதுபபானை அனுைதிமய எந்தக ்காைத்திலும், எந்த ைாநிை அரசும் 
ஜபற்ைதிலமை. 

பைலும், தமிழ்கத்தில இந்த ஆண்டு நானகு புதிய ைருத்துைக 
்கலலூரி்கம் அமைப்பதற்்கான பணி்கம் தமிழ்க அரசு, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின தமைமையில சிைப்பா்க 
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ஜ்சயலபடுத்திகஜ்காண்டிருககிைது. அதற்்கா்க நான நைது அரம்சயும், 
ைாண்புமிகு சு்காதாரத் துமை அமைச்சர் அைர்்கம்யும் 
ஜைகுைா்கப் பாராடடக ்கடமைப்படடிருககிபைன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

ைருத்துைத் துமை எனபது ஏமழ எளிய ைக்களுககுப் 
பயனபடககூடியதா்க இருக்க பைண்டும். முதைமைச்சரின விரிைான 
ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திடடத்தினகீழ், இதுைமரயில 40.16 இைட்சம் 
நபர்்களுககு 6,487.82 ப்காடி ரூபாய் ஜ்சைவிைான ைருத்துைச 
சிகிசம்ச்கள் ைழங்கப்படடுள்்ன எனபமத நான பணிபைாடு 
ஜ்சாலலிகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன. உயர் அறுமை 
சிகிசம்ச்களுக்கா்க 8,513 நபர்்களுககு ஜதாகுப்பு நிதியிலிருந்து 
நிதியுதவியும் அளிக்கப்படடுள்்து எனபமத இம்ைாைனைத்தில 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன.

இைந்தைர்்களின உடல உறுப்பு ைாற்று அறுமை சிகிசம்சத் 
திடடத்மதச சிைப்பா்கச ஜ்சயலபடுத்தியதற்்கா்க 2015, 2016, 2017, 
2018 ைற்றும் 2019 ஆகிய ஐந்து ஆண்டு்க்ா்க ஜதாடர்ந்து தமிழ்நாடு 
அரசு பதசிய விருதிமனப் ஜபற்றுள்்து. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி).

பிர்சைத்தினபபாது ஏற்படும் இைப்பு விகிதத்தில 2023 ஆம் 
ஆண்டுககுள் அமடய பைண்டிய இைகம்க தமிழ்நாடு குறிப்பிடட 
்காைத்திற்கு முனனதா்கபை குமைத்ததற்்கா்க, ைத்திய அரசின விருமத 
29–6–2018 அனறு புதுடிலலியில நடந்த விழாவில, ைத்திய சு்காதாரத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்களிடமிருந்து தமிழ்நாடு சு்காதாரத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் ஜபற்றிருககிைார்்கள் எனபமதக குறிப்பிடக 
்கடமைப்படடிருககிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

பபறு ்காைத்தினபபாது ஜ்சய்யப்படும் குடும்ப அறுமை 
சிகிசம்சயில சிைப்பான பங்களிப்பிற்்கா்க தமிழ்நாடடிற்கு 
ைத்திய அரசு 5–4–2016 அனறு விருது ைழஙகியுள்்து. 
அரசு ைருத்துைைமன்களில உள்பநாயாளி்களின ப்சமைமய 
பைம்படுத்தியதற்்கா்க, ஜபரிய ைாநிைங்களில முதலிடத்திற்்கான 
விருமத 2016 ஆம் ஆண்டில தமிழ்க அரசு ஜபற்றுள்்து.

உயர் ்கலவியில தமிழ்கம் இந்தியாவிபை முதனமை ைாநிைைா்க 
வி்ஙகிகஜ்காண்டிருககிைது எனபமத நான பணிபைாடு 
சுடடிக்காடடக ்கடமைப்படடிருககிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள், 65 புதிய ்கலலூரி்கம்க 
ஜ்காண்டுைந்தார்்கள். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்களும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
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அைர்்களும் புதிதா்க 9 ்கலலூரி்கம்க ஜ்காண்டுைந்தார்்கள். 
இவ்ைரசின ஜதாடர் நடைடிகம்க்களின ்காரைைா்க, ைாைைர்்களின 
உயர் ்கலவிச ப்சர்கம்க விகிதாச்சாரம் 49.3 ்சதவிகிதம் எனை 
அ்வில, ைற்ை எலைா ைாநிைங்கம்க ்காடடிலும் அதி்கைா்க 
உள்்து. ைாைைர்்கள் உயர் ்கலவிககுச ஜ்சலலும் ை்சதி்கம் 
எளிதாககி, உயர் ்கலவியின தரத்மத பைம்படுத்துைதற்்கா்க புதிய 
்கலலூரி்கம்யும், புதிய பாடப் பிரிவு்கம்யும் ஜதாடஙகுைது; 
்கலலூரி்களில உட்கடடமைப்பு ை்சதி்கம் பைம்படுத்திட 
முதலீடு்கம்ச ஜ்சய்ைது, ஆசிரியர் பணியிடங்கம் நிரப்புைது 
பபானை நடைடிகம்க்கம் இந்த அரசு ஜதாடர்ந்து எடுத்து 
ைருகிைது. பைலும், அண்ைா பல்கமைக்கழ்கத்மத ஒப்புயர்வு 
உயர் ்கலவி நிறுைனைா்க (Institution of Eminence) இந்திய 
அரசு பதர்ந்ஜதடுத்துள்்து. அண்ைா பல்கமைக்கழ்கம், ைாநிைச 
்சடடத்தினகீழ் நிறுைப்படட ைாநிை ஜபாதுப் பல்கமைக்கழ்கைா்க 
இருந்து ைருைதன ்காரைத்தால, ஒப்புயர்வு உயர் ்கலவி நிறுைனம் 
எனை தகுதி நிமைமய அமடந்த பினனரும்கூட, ஜதாடர்ந்து 
ைாநிைச ்சடடத்தினகீழ் இயஙகும் எனறும், ைாநிை இட ஒதுககீடடுக 
ஜ்காள்ம்க ஜதாடர்ந்து அதற்குப் ஜபாருந்தும் எனறும் இந்திய அரசு 
ஜதளிவுபடுத்தியுள்்து எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்க்ால 
ைாைைர்்களின நைன ்கருதி, 24 ைணி பநரமும் ஒளிபரப்பப்படும் 
‘்கலவி’ ஜதாமைக்காடசி ைாயிைா்க ஜ்சய்தி ைற்றும் த்கைல ஜதாடர்பு 
ஜதாழிலநுடபம் அறிமு்கம் ஜ்சய்யப்படடுள்்து. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

முற்ப்கல 11–35

2011–2012 ஆம் ஆண்டு முதல 2017–2018 ஆம் ஆண்டு 
ைமர ஜதாடர்ந்து ஐந்து முமை, ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு 
பை்ாண்மைத் துமையில சிைந்து வி்ஙகியதற்்கா்க, கிருஷி ்கர்ைான 
விருதிமனப் ஜபற்று ்சாதமன பமடத்து ைருகிைது. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) ஜ்சயலபடாத அரசு எனறு ஜ்சாலகிறீர்்கள். ஜைற்றிடம் 
நிரம்பியிருககிைது எனறு ஜ்சாலகிறீர்்கள். ைத்திய அரசின விருது்கள் 
பூராவும் தமிழ்கத்திற்ப்க ைந்துஜ்காண்டிருககினைன. பாராடட ைனம் 
இலமைஜயனைாலும், ஜ்சயலபடாத அரசு எனறு ஜ்சாலைதற்கு 
எப்படித்தான உங்கள் ைனம் ஒப்புகிைபதா எனபது எங்களுககுத் 
ஜதரியவிலமை. 

இந்திய உைவு ைற்றும் பை்ாண்மைக்கான ைர்த்த்க அமைப்பின 
்சார்பில 2019 ஆம் ஆண்டு உை்க பை்ாண் விருதினகீழ் சிைந்த 
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பை்ாண் ைாநிை விருதிற்்கா்க தமிழ்நாடு பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, 
5–11–2019 அனறு நமடஜபற்ை விழாவில விருது ைழங்கப்படடுள்்து. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

6 ையதிற்குடபடட குழந்மத்கள், ்கர்ப்பிணிப் ஜபண்்கள் 
ைற்றும் பாலூடடும் தாய்ைார்்களின ஊடடச்சத்தின நிமையிமன 
முனபனற்றுைதற்கு பிரதைரின ஊடடச்சத்து ஒருஙகிமைப்புத் 
திடடத்திமனச சிைப்பா்கச ஜ்சயலபடுத்தியதற்்கா்க பதசிய 
விருதிமன இவ்ைாண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஜபற்றுள்்து. 

தூய்மை பாரதம் திடடத்தினகீழ் ஊர்க தூய்மை ்கைகஜ்கடுப்பின 
அடிப்பமடயில, இந்திய அ்வில சிைந்த ைாநிைைா்கத் தமிழ்நாடு 
பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு, அதற்்கான விருதிமனயும் ஜபற்றுள்்து. 
ை்காத்ைா ்காந்தி பதசிய ஊர்க பைமை உறுதித் திடடத்தில தமிழ்நாடு 
அரசின ஜ்சயலபாடடிற்்கா்க 4 பதசிய விருது்கள் உடபட, ஊர்க 
ை்ர்சசித் துமையின சிைப்பான ஜ்சயலபாடடிற்்கா்க இந்த ஆண்டு 
13 பதசிய விருது்கள் தமிழ்க அரசிற்கு, உள்்ாடசித் துமைககு 
ைத்திய அரசு ைழஙகியுள்்து. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைத்திய 
அரசிடமிருந்து, இந்த ஆடசியிபை ைடடுைலை, ்காஙகிரஸ் ஆடசி 
்காைத்திலிருந்து இதுைமர 99 விருது்கம் உள்்ாடசித் துமை 
இந்த ஆண்டு நீங்கைா்க ஜபற்றிருககிைது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ஜைாத்தம் ைத்திய அரசிடமிருந்து, ்காஙகிரஸ் ஆடசிக ்காைத்திலும், 
இந்த ஆடசிக ்காைத்திலும், ைாண்புமிகு திரு. பைாடி அைர்்களின 
ஆடசிக ்காைத்திலுைா்க 113 விருது்கம் தமிழ்க அரசின 
உள்்ாடசித் துமைக்கா்க உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் ைாண்புமிகு 
திரு. எஸ்.பி. பைலுைணி அைர்்கள் ஜபற்றிருககிைார்்கள். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 

2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கான அமனத்திந்திய ைாநிை ்சாமைப் 
பபாககுைரத்துக ்கழ்கங்களின கூடடமைப்பின 9 விருது்கம் 
தமிழ்நாடு அரசு விமரவுப் பபாககுைரத்துக ்கழ்கம், தமிழ்நாடு 
அரசு பபாககுைரத்துக ்கழ்கம், ப்சைம் ைற்றும் கும்பப்காைம் ஆகிய 
்கழ்கங்கள் புதுதிலலியிபை 26–3–2019 அனறு நமடஜபற்ை விழாவில 
ஜபற்றுள்்ன. 

்கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு அகிை இந்திய அ்வில சிைந்த 
்காைல நிமையங்கம்த் பதர்வு ஜ்சய்யும் பபாடடியில பதனி 
ைாைடடம், ஜபரியகு்ம் ்காைல நிமையம் 8–ைது இடத்மதப் 
ஜபற்றுள்்து. இவ்ைாண்டு, 2019–ல நமடஜபற்ை பபாடடியில 
பதனி ைாைடடத்திலுள்் அமனத்து ை்களிர் ்காைல நிமையம் 
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4 ஆம் இடத்மதப் ஜபற்றுள்்து. இவ்ைாண்டு உத்தரப்பிரபத்ச 
ைாநிைம், ைகபனாவில நமடஜபற்ை 62–ைது அகிை இந்திய ்காைல 
திைனாய்வுப் பபாடடி்களில தமிழ்க ்காைல துமையினர் பஙப்கற்று, 
4 தங்கம், 5 ஜைள்ளி ைற்றும் 4 ஜைண்்கை பதக்கங்கம்யும், 
3 சுழற்ப்காப்மப்கம்யும், வி்சாரமையில ஒடடுஜைாத்த 
champion படடத்மதயும் ஜைனறு, தமிழ்க ்காைல துமை 
தமிழ்கத்திற்கு ஜபருமை ப்சர்த்துள்்து. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) பதசிய மினனாளுமைத் திடடத்தினகீழ் குற்ைங்கள் ைற்றும் 
குற்ைைாளி்கம்க ்கண்டுபிடிககும் ைமைபினனல முமை (CCTNS) 
திடடத்மத சிைப்பா்கச ஜ்சயலபடுத்தி நமடமுமைககுக ஜ்காண்டு 
ைந்ததற்கு விருது ஜபற்றுள்்து. 

முற்ப்கல 11–40

பதசிய குற்ை ஆைைக ்காப்ப்கம், 2016 ைற்றும் 2017 ஆம் 
ஆண்டு்களில ஜைளியிடட புள்ளிவிைர அறிகம்கயினபடி, 
ஜபண்்கள் பாது்காப்பா்க ைாழ, இந்தியாவில உள்் சிைந்த 
ஜைடபரா ந்கரங்களில ஜ்சனமன முதல ந்கரைா்கவும், (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 19 புைந்கரங்களில ப்காயம்புத்தூர் முதல ந்கரைா்கவும் 
உள்்ன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், நடந்து முடிந்த 
உள்்ாடசித் பதர்தல, 2016–பைபய, அம்ைா அைர்்கள் இருந்த 
்காைத்திபைபய நமடஜபற்றிருக்க பைண்டிய உள்்ாடசித் பதர்தல. 
இந்த உள்்ாடசித் பதர்தமைப் பற்றி உங்களுககும் ஜதரியும், 
எதிர்க்கடசி ைரிம்சயில இருப்பைர்்களுககும் ஜதரியும். உள்ளூரில 
இருககும் நபர்்களுமடய ஜ்சலைாககு, அைர்்களுமடய சுற்ைத்தாரின 
இருப்பிடம், அைர்்களுமடய ஜதாடர்பு்கள் ைற்றும் அைர்்களுமடய 
ஜ்சயலமுமை்கள் பபானைைற்ைால உள்்ாடசிப் பிரதிநிதி்கள் 
ஜபரும்பாலும் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படுகினைனர். அதிலும் இந்த ஆண்டு, 
450 ஒனறியக ்கவுனசிைர்்கள் சுபயசம்சயா்கத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடு 
இருககிைார்்கள். எந்தக ்கடசிமயயும் ்சாராதைர்்கள். ஆளும்்கடசி, 
எதிர்க்கடசி என எந்தக ்கடசிமயயும் ்சாராத 450 நபர்்கள் 
பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடிருககிைார்்கள். ெனநாய்க ரீதியா்க ைக்கள் 
ைாக்களித்து, அைர்்கம்த் பதர்ந்ஜதடுத்திருககிைார்்கள். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) ஆனால, 2016–லும் தமடைாஙகி பதர்தமை 
நிறுத்தினார்்கள். அதற்குப் பிைகு, ஜ்சனமன உயர் நீதிைனைத்திலும், 
ஜ்சனமன உயர் நீதிைனைத்தின ைதுமர கிம்யிலும் தமட 
ைாங்க முயற்சி ஜ்சய்தார்்கள். உச்ச நீதிைனைம் ைமர ஜ்சனறு 
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தமடைாங்க முயற்சி ஜ்சய்தார்்கள். (குறுககீடு) நான குறிப்பிடடுச 
ஜ்சாலகிபைன. அமைதியா்க இருங்கள். (குறுககீடு) தயவுஜ்சய்து 
நீங்கள் பபசும்பபாது ஜ்சாலலுங்கள். பைமுமை நீதிைனைம் ஜ்சனறு, 
தமட உத்தரவு ஜபை முயற்சி ஜ்சய்தார்்கள். இமதஜயலைாம் 
முறியடித்து, ெனநாய்க ரீதியா்க தமிழ்க பதர்தல ஆமையம் 
உள்்ாடசித் பதர்தமை நடத்தியது. இதிலும் பார்த்பதாஜைனைால, 
பைடபு ைனு தாக்கல ஜ்சய்ைதற்கு முதல நாள் தமட ைாங்க 
முயற்சி, பைடபு ைனு தாக்கல ஜ்சய்துவிடடு, ஓடடு ப்கட்க 
பபாகும்பபாது தமட ைாங்க முயற்சி, ஓடடுப் பதிவிற்கு முதல 
நாள் ைமர தமட ைாங்க முயற்சி. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
அதன பிைகு, இமதவிட ஒரு பைடிகம்க எனனஜைனைால, ஓடடுப் 
பதிவு முடிந்து, ஓடமட எண்ைக கூடாது எனறு தமட ைாங்க 
முயற்சி. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்குப் பிைகும், இதற்கு ஒரு 
சி்கரம் மைத்தாற்பபால, (குறுககீடு) எலபைாரும் பதவி ஏற்கிைார்்கள். 
அதற்ஜ்கலைாம் தமட ைாஙகினால பரைாயிலமை, அமனத்திந்திய 
அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் பதவி ஏற்்கக கூடாது 
எனறு தமட ைாங்க முயற்சி. எனனங்க நியாயம்? இது எனனங்க 
நியாயம்? இமதஜயலைாைற்மையும் தாண்டி, பதர்தலின முடிவு்கள் 
ைந்திருககினைன. பதர்தல முடிவு்களிலிருந்து எனன ஜதரிகிைது 
எனைால, ெனநாய்க ரீதியா்க பதர்தல ஆமையம் பதர்தமை 
நடத்தியிருககிைது, எனபது. 

நானகு பபர்்களுககு ஒரு கிராைப் பஞ்சாயத்தில ஓடடு்கம்ப் 
பபாடுகிைார்்கள். நாம் எலபைாரும் கிராைத்துக்காரர்்கள். அதாைது 
ஒரு கிராை ைார்டு ஜைம்பர், ஊராடசி ைனைத் தமைைர், ஒனறியக 
குழு உறுப்பினர், ைாைடட ்கவுனசிைர் இதுபபானறு நானகு 
பபர்்களுககு ஓடடு பபாடுகிைார்்கள். நானகு ஓடடு்கம்யும் ஒபர 
ஜபடடியில பபாடுகிைார்்கள். நானகு ஓடடு்கம்யும் பிரித்ஜதடுக்க 
பைண்டும். பிரித்தமதத் தனித் தனியா்கக ்கடட பைண்டும். அதன 
பிைகு ஓடமட எண்ை பைண்டும். Machine–ஆ்க இருந்தால 
படடமன அமுககினால, அதுபை எண்ணிவிடும். அப்பபாபத 
பதர்தல முடிவு்கம்ச ஜ்சாலை இரவு பத்து ைணியாகிவிடும். 
ஆனால, நானகு பபர்்களுககு ஓடடு பபாடடு, அந்த நானகு 
ஓடடு்கம்யும் பிரித்ஜதடுத்து, அதமன எண்ணி, முடிவு்கம்ச 
ஜ்சாலைதற்குள் பதர்தல ்கமிஷனிடம் ஓடிப்பபாய், “அறிவிக்க 
ைாடபடன எனகிைார்்கள், அறிவிக்க ைாடபடன எனகிைார்்கள்” 
எனைனர். எண்ைாைபைபய அறிவிக்க முடியுைா? (குறுககீடு) 
எண்ைாைபைபய அறிவிக்க முடியுைா? (குறுககீடு்கள்) ஜ்காஞ்சம் 
அமைதியா்க இருங்கள். எண்ைாைபைபய அறிவிக்கககூடிய 
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ைாய்ப்பு இப்பபாது இருககிை பதர்தல ஆமையத்திற்கு 
இலமை. பதர்தல ைாககு்கம் எண்ைாைபைபய அறிவிககினை 
பதர்தல ஆமையம் இப்பபாது ஜ்சயலமுமையில இலமை. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமைதி, அமைதி. (குறுககீடு்கள்) 
அதாைது (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், ஜபாறுமை, ஜபாறுமை. 
உங்களுககும் ைாய்ப்பு ைரும். (குறுககீடு்கள்) உங்கள் தமைைபர 
அமைதியா்க இருககிைார். உட்காருங்கள். (குறுககீடு) அமைதியா்க 
இருங்கள். அண்பை, உட்காருங்கள். அதாைது எண்ைாைபைபய 
அறிவிககினை ஆமையம் இப்பபாதிருககிை பதர்தல ஆமையம் 
அலை. பநர்மைப்படி, நியாயப்படி, (குறுககீடு) அண்பை, 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு) நியாயப்படி, பநர்மைப்படி, நடககிை 
ஆமையம்; யாருமடய தமையீடும் இலைாைல நடககினை பதர்தல 
ஆமையம். ஒரு பதர்தல நடந்தது பாருங்கள். உை்க ைரைாற்றில, 
ெனநாய்க நாடடில, (குறுககீடு) ஜபாறுமையா்கக ப்கடடுவிடடு, 
பிைகு பதில ஜ்சாலலுங்கள். 2006–ல ஜ்சனமன ைாந்கராடசிககு ஓர் 
உருடடுக்கடமட பதர்தல நமடஜபற்ைது. ஒபர ைணி பநரம்தான 
நமடஜபற்ைது. Correct ஆ்க 7–00 ைணிககு ஜதாடஙகி 8–00 ைணி 
பபால ஓடடுப் பதிவு முடிந்துவிடடது. 7–00 ைணிககு ஜதாடஙகி 8–00 
ைணிககு ஓடடுப் பதிவு முடிந்தது. உை்கம் பூராவும் அந்த ஓடடுப் 
பதிமை, ஜதாமைக்காடசியில பார்த்தார்்கள். பார்த்தார்்க்ா, 
இலமையா? உை்கம் முழுைதும் அமனைரும் ஜதாமைக்காடசியில 
பார்த்தார்்கள். (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள், 
நீங்கள் பபசும்பபாது இதுபற்றிச ஜ்சாலலுங்கள். (கு று க கீ டு ்க ள் ) 
நீங்கள் பபசும்பபாது ஜ்சாலைைாம். (குறுககீடு்கள்) உங்கள் 
உறுப்பினர்்கள் மூனறு பபர் இனறு பப்ச இருககிைார்்கள். 
அப்பபாது, இதற்கு பதில ஜ்சாலலுங்கள். (குறுககீடு) இலமை, 
நீங்கள் பபசும்பபாது பதில ஜ்சாலலுங்கள். பநரமிலமை.

ைவாண்புமிகு முமன்ர சேவாள்ளவாசசி V. சஜயரவாைன் (கேரம்த் 
துமைத் ெமல்ர): ஜதாடர்ந்து ஓடடு எண்ைப்படடது. ைாமை 
5–00 ைணி ைமர நமடஜபை பைண்டிய ைாககுப் பதிவு, ்காமை 
சிற்றுண்டி அருந்தியவுடபனபய முடிந்தது. அப்பபாபத ைாககு்கம் 
எண்ணி, அப்பபாபத பதர்தல முடிவு்கம் அறிவித்துவிடடார்்கள்.

முற்ப்கல 11–45

இைற்மைஜயலைாம் பார்த்துதான உயர் நீதிைனைத்தில அப்பபாது 
ைழககு ஜதாடுக்கப்படடது. அனறு அைர்்களுமடய பதாழமைக 
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்கடசியா்க இருந்த ்கம்யூனிஸ்டு ்கடசிமயச ்சார்ந்தைரின ைண்மட 
உமடக்கப்படடது. ்சாமி ்சத்தியைா்க அமனத்து ்சம்பைங்கம்யுபை 
ஜதாமைக்காடசியிலதான பார்த்பதாம். அைர்்களுமடய 
இனஜனாரு பதாழமைக ்கடசியா்க இருந்த முஸ்லிம் லீக ்கடசிமயச 
்சார்ந்தைரின ைண்மடயும் உமடக்கப்படடது. இரத்தம் ஜ்சாடடச 
ஜ்சாடட ஜதாமைக்காடசியில பபடடி ஜ்காடுத்தார்்கள். ்காைம் 
ைாறிப் பபானதால இமைஜயலைாம் ைைந்து பபா்காது. 

உயர் நீதிைனை நீதிபதி ஒருைர் ஓடடு பபாடுைதற்்கா்க ைாககுச 
்சாைடிககு ஜ்சனைபபாது, அஙப்க நமடஜபற்ை ்கப்பரங்கம்ப் 
பார்த்து, அச்சப்படடு, பயந்து ஓடி உடனடியா்க ்காரில ஏறி உயர் 
நீதிைனைம் ஜ்சனறு விடடார். உயர் நீதிைனைத்தில ைழககு தாக்கல 
ஜ்சய்யப்படடது. அதன பிைகுதான, 109 ைாந்கராடசி டிவிஷன்களுககு 
ைறு பதர்தல அறிவிக்கப்படடது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 109 
ைாந்கராடசி டிவிஷன்களுககு ைறு பதர்தல அறிவிக்கப்படடவுடன 
(குறுககீடு்கள்) இமதஜயலைாம் நான ஏன ஜ்சாலகிபைன எனைால 
(குறுககீடு்கள்) நான பைறு ஒனறும் ஜ்சாலைவிலமை. (குறுககீடு்கள்) 
அண்ைன ஜ்காஞ்சம் அமைதியா்க இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நீங்கள் 
பதர்தலில தைறு்கள் நமடஜபற்ைதா்கச ஜ்சாலகிறீர்்கள். யாருமடய 
தமையீடும் இலைாைல ெனநாய்க ரீதியா்க நமடஜபற்ை பதர்தல 
இது. (குறுககீடு்கள்) அமைதியா்க இருந்து ப்களுங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
இதற்ஜ்கலைாம் பைறு யாரும் ்சாடசி இலமை. (குறுககீடு்கள்) 
உங்களுமடய ்கடசிமயச ்சார்ந்த ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. 
ப்ச்கர்பாபு அைர்்களும் ஒரு ்சாடசி. (குறுககீடு்கள்) 109 ைாந்கராடசி 
டிவிஷன்களுககு நமடஜபற்ை பதர்தலுககு ைறு பதர்தல 
அறிவிக்கப்படடதா, இலமையா? ைறுபதர்தல நமடஜபற்ைதா, 
இலமையா? அது ெனநாய்க படுஜ்காமையா, இலமையா? 
இப்படிப்படட ெனநாய்க படுஜ்காமை இந்தியாவில பைறு எந்த 
ைாநிைத்திைாைது அலைது பைறு எந்த ைாந்கராடசியிைாைது, 
எப்பபாதாைது எந்த முமனயிைாைது நமடஜபற்றிருககிைதா? 
இமதப்பற்றிஜயலைாம் நீங்கள் ்கைமைப்படாைல ெனநாய்க 
ரீதியா்க நமடஜபற்ை ஒரு பதர்தமை ஜ்காசம்சப்படுத்துகிறீர்்கப்! 

ைாககு எண்ைப்படும் இடங்கம்ச சுற்றிலும் ்கம்பி ைமை 
பபாடடு ்கடடப்படடுள்்து. ஆளும் ்கடசிமயச ்சார்ந்தைர்்க்ா்க 
இருந்தாலும் ்சரி, எதிர்க்கடசிமயச ்சார்ந்தைர்்க்ா்க இருந்தாலும் 
்சரி யாரும் உள்ப் ஜ்சலை முடியாது. ைாககு எண்ைப்படும் 
இடங்களில ஆளும் ்கடசிமயச ்சார்ந்தைர்்களும், எதிர்க்கடசிமயச 
்சார்ந்தைர்்களும் உள்ப் ஜ்சலைபை முடியாது. அரசு 
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அலுைைர்்கள்தான ைாககு்கம் எண்ணுகிைார்்கள். ொகபடா–
ஜிபயாமைச ்சார்ந்தைர்்கள் அந்தப் பணியில இருககிைார்்கள். 
ஆசிரியர்்கள் அந்தப் பணியில இருககிைார்்கள். ைாககு எண்ணிகம்க 
ஜதாடஙகிய நா்னறு ்காமை 6 ைணியிலிருந்து ைறுநாள் 
ைதியம் ைமர, ்கால வியர்க்க, விறுவிறுக்க ்கஷ்டப்படடு அரசு 
ஊழியர்்கள் ைற்றும் ஆசிரியர்்க்ால ைாககு்கள் எண்ைப்படடன. 
ைாககு எண்ைப்படும் இடங்கம்ச சுற்றிலும் பபாடப்படட 
்கம்பி ைமைககு ஜைளியில, ஆளும் ்கடசிமயச ்சார்ந்தைர்்களும், 
எதிர்க்கடசிமயச ்சார்ந்தைர்்களும் இருககிைார்்கள். அரசு ஊழியர்்கள் 
ைற்றும் ஆசிரியர்்கள் ைடடும் உள்ப் ஜ்சனறு ைாககு்கம் 
எண்ணிக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். ஏஜெண்டும் உள்ப் ஜ்சலை 
முடியாது. ்காைல துமைமயச ்சார்ந்தைர்்களும் உள்ப் ஜ்சலை 
முடியாது. இைர்்கம்ஜயலைாம் மீறி, எவ்ைாறு தைறு்கள் ஜ்சய்ய 
முடியும்? பைலும், முதைமைச்சருமடய ஜதாகுதியில, நங்கைள்ளி 
ஒனறியத்தில, ஒனறிய ்கவுனசிைர் பதவிககு பபாடடியிடட 
அண்ைா தி.மு.்கமைச ்சார்ந்தைர் 17 ஓடடு்கள் வித்தியா்சத்தில 
பதாற்றுள்்ார். அப்பபாது நாங்கள் ெனநாய்க ரீதியா்க தைறு 
ஜ்சய்யககூடியைர்்க்ா? எங்களுமடய அரம்சப் ஜபாறுத்தைமரயில, 
பதர்தலில நாங்கள் தமையிடவிலமை. அமனத்துபை பதர்தல 
்கமிஷனதான. ைாககு்கம் எண்ணுபைர்்கள் அரசு ஊழியர்்கள். 
ைாககு எண்ைப்படும் இடங்கம்ச சுற்றிலும் ்கம்பி ைமை்கள் 
அமைக்கப்படடுள்்ன. அஙப்கதான அைர்்கள் ைாககு்கம் 
எண்ணுகிைார்்கள். 

‘ைாமியார் உமடத்தால ைண் குடம்; ைருை்கள் உமடத்தால 
ஜபான குடைா?’ (குறுககீடு்கள்) எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்்களுககு ஒரு 
பணிைான பைண்டுப்காள். பாராளுைனைத் பதர்தல நமடஜபற்ை 
39 இடங்களில 38 இடங்களில நீங்கள்தான ஜைற்றி ஜபற்றீர்்கள். 
அதற்குப் பிைகுதான, பைலூர் ஜதாகுதிககு பாராளுைனைத் பதர்தல 
நமடஜபற்ைது. முதலில நமடஜபற்ை பாராளுைனைத் பதர்தலில 3 
இைட்சம், 4 இைட்சம் ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில ஜைற்றி ஜபற்றீர்்கள். 
சிறுபானமையினர் ்சமுதாயத்மதச ்சார்ந்தைர்்கள் அதி்கைா்க 
ைசிக்கககூடிய பைலூர் ஜதாகுதியில ஜைறும் 8 ஆயிரம் ைாககு்கள் 
வித்தியா்சத்திலதான உங்க்ால ஜைற்றி ஜபை முடிந்தது. திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்மதச ்சார்ந்த ்சடடைனை உறுப்பினர்்களின 
ஜதாகுதி்கள் உடபட மூனறு ஜதாகுதி்களில அ.இ.அ.தி.மு.்க 
முனனிமை ைகித்தது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஏஜனனைால, 
முதலில நமடஜபற்ை பாராளுைனைத் பதர்தல, ஜடலலியில யார் 
ஆடசி அமைக்க பைண்டுஜைனபதற்்கா்க நமடஜபற்ை பதர்தல. 
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அதனபிைகு நமடஜபற்ை பாராளுைனைத் பதர்தல, ைக்கள் ைனதில 
ஜதளிவு ஜபற்ை பதர்தல. அதன பிைகு, நாஙகுபநரி ைற்றும் 
விககிரைாண்டி ஆகிய இரண்டு ்சடடைனைத் ஜதாகுதி்களுககு 
இமடத் பதர்தல நமடஜபற்ைது. விககிரைாண்டியில தி.மு.்க. 
உறுப்பினர்தான ஜைற்றி ஜபற்றிருந்தார். நாஙகுபநரியில ்காஙகிரஸ் 
்கடசிமயச ்சார்ந்தைர்தான ஜைற்றி ஜபற்றிருந்தார். ைாநிைத்தில 
யார் ஆடசியில இருக்க பைண்டுஜைனபதற்்கா்க நமடஜபற்ை 
பதர்தலில, விககிரைாண்டியில 45,000 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில 
அ.இ.அ.தி.மு.்க ஜைற்றி ஜபற்ைது. முதைமைச்சரா்க ைாண்புமிகு 
திரு. எடப்பாடியார் அைர்்களும், துமை முதைமைச்சரா்க 
ைாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்ஜ்சலைம் அைர்்களும் இருக்க 
பைண்டுஜைனபதற்்கா்க, விககிரைாண்டியில 45,000 ைாககு்கள் 
வித்தியா்சத்தில ைக்கள் எங்கம் ஜைற்றி ஜபை மைத்தார்்கள். 
நாஙகுபநரி ஜதாகுதியில நாங்கப் எதிர்பார்க்கவிலமை. 35,000 
ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில எங்கம் ஜைற்றி ஜபைச ஜ்சய்து தமிழ்க 
அரசுககு ைக்கள் படடம் சூடடியிருககிைார்்கள். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) (குறுககீடு்கள்) நான பபசி முடித்துவிடுகிபைன. 
(குறுககீடு) நான பபசி முடித்துவிடுகிபைன. I am not yielding Sir. 

முற்ப்கல 11–50

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசுைதில நான 
குறுககிட விரும்பிலமை. ைாண்புமிகு தமைைர் அைர்்களிடத்தில 
நான ப்கடகிபைன. ைதியம் இரண்டு ைணிககு பபரமைமய 
முடிக்க பைண்டும் எனறும், பினனர் நானகு ைணிககு மீண்டும் 
பபரமைக கூடடத்திமனக கூடட பைண்டும் எனறு ஜ்சானனீர்்கள். 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர், துமை ்சபாநாய்கர் அைர்்கள் அைர் 
இஷ்டத்திற்கு பபசுகிைார். அதில நான குறுககிடவிலமை. ைற்ை 
உறுப்பினர்்களுகஜ்கலைாம் நீங்கள் பநரம் ஜ்காடுத்து ்சமபமய 
முடிக்க பைண்டும். நீங்கள் 2 ைணிககு பைல ்சமபயிமன 
நடத்தினீர்்கஜ்னறு ஜ்சானனால, எங்க்ால உட்கார முடியாது. 
்சாயந்தரமும் ைர முடியாது. ஆம்கயினால, உங்களுககு ஒரு ்கஷ்டம் 
இருககும், துமை ்சபாநாய்கர் அைர்்கள் உமரயாற்றும்பபாது 
எப்படி Bell அடித்து அைமர உட்கார மைப்பது எனறு? நான 
உங்கள் நிமையில இருந்தாலகூட அப்படித்தான இருப்பபன. 
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ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒரு மூத்த உறுப்பினர். அைரா்க உைர்ந்து 
முடிக்க பைண்டும். இரண்டு ைணிககு அமைமய முடிக்க பைண்டும். 
அதற்குள் முடித்துகஜ்காள்ைாரா எனபமத உங்கள் மூைைா்க நான 
ப்கட்க விரும்புகிபைன. (சிரிப்பு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு துமை 
்சபாநாய்கர் அைர்்கள் பநற்று அலுைல ஆய்வுக குழுக கூடடத்தில 
இருந்தார். எனபை, இதுகுறித்து அைருககுத் ஜதரியும். 

ைவாண்புமிகு முமன்ர சேவாள்ளவாசசி V. சஜயரவாைன் (கேரம்த் 
துமைத் ெமல்ர): ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
பநனமையதினம் இந்த அமையிலிருந்து ஜைளிநடப்பு ஜ்சய்து 
தமிழ்கத்திமன இருண்ட ைாநிைம் எனறு அறிவித்திருககிைார்்கள். 
இந்த ஒரு வி்க்கத்துடன நான எனது உமரமய முடித்துவிடுகிபைன. 
இருண்ட ைாநிைம் எனறு ஜ்சாலலியிருககிைார். நாடடு 
ைக்களுககும், ஊருககும், உை்கத்திற்கும் ஜதரியும். தமிழ்கம் 
யாருமடய ஆடசி்காைத்தில இருண்ட ைாநிைைா்க இருந்தது எனறு. 
(பைம்சமயத் தடடும் பைத்த ஒலி) இனமைககு தமிழ்கம் மினமிம்க 
ைாநிைைா்க உள்்து. தமிழ்நாடடின மின உற்பத்தித் திைன ்கடந்த 
எடடு ஆண்டு்களில 31,426 ஜை்கா ைாட அ்விற்கு உயர்த்தப்படடு, 
ஏைககுமைய இரண்டு ைடங்கா்க அதி்கரித்துள்்து. தமிழ்நாடு 
மினமிம்க ைாநிைைா்கத் ஜதாடர்ந்து இருந்து ைருைதில இந்த அரசு 
அதி்கக ்கைனம் ஜ்சலுத்தி ைருகிைது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
பைலும், 14,850 ஜை்கா ைாட மின உற்பத்தித் திைமன கூடுதைா்க 
நிறுவுைதற்்கான திடடப் பணி்கள் நமடஜபற்று ைருகினைன. 
பைலும், 13,319 ஜை்கா ைாட புதுப்பிக்கத்தக்க எரி்சகதி உற்பத்தித் 
திைமனக ஜ்காண்டு, உை்க அ்வில தமிழ்நாடு முனனிமையில 
உள்்து. பரைைாக்கப்படட ைற்றும் ஒருஙகிமைந்த முமையில 9,000 
ஜை்கா ைாட சூரிய மின ்சகதி உற்பத்திமய இைக்கா்கக ஜ்காண்டு, 
சூரிய மின ்சகதிக ஜ்காள்ம்க, 2019 ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்க்ால ஜைளியிடப்படடுள்்து. 

ஆ்க, தமிழ்நாடு இருண்ட ைாநிைைா? ்சரி, ்சத்தீஸ்்கர் 
ைாநிைத்திலிருந்து எங்களுமடய ஜ்காஙகு ைண்டைத்தினுமடய 
மையப் பகுதியான ்காஙப்கயத்திற்கு அருகில 6,000 ஜை்கா ைாட 
மின்சாரம் ைருைதற்கு எலைா ைாநிைங்களிலும் உயர் மின 
ப்காபுரம் அமைத்து ்கம்பி்கஜ்லைாம் பபாடடாகிவிடடன. 
தமிழ்நாடடில ைடடும்தான சிை இடங்களில நிலுமையிலிருககிைது. 
அஙகும் தற்பபாது பணி்கள் மி்கச சிைப்பா்க நமடஜபற்றுக 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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ஜ்காண்டிருககினைன. ஏப்ரல ைாதம் ஒனைாம் பததி நம்முமடய 
ைாண்புமிகு மின்சாரத் துமை அமைச்சர் திரு. தங்கைணி அைர்்களின 
தீவிர முயற்சியால, நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் ைற்றும் 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் ஆகிபயாரின ஏற்பாடடால 
6,000 ஜை்கா ைாட மின்சாரம் தமிழ்நாடடிற்கு ைரவுள்்து. இது 
இருண்ட ைாநிைைா? (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ்கமடசியா்க, 
எனது உமரமய முடிககும்பபாது நான ஜ்சாலகிபைன. நம்முமடய 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் பநற்று ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். 
ைாநிை நிருைா்கம் எனனும் விருட்சம், உளுத்து ைலுவிழந்து ைக்களுககு 
ஒனறுககும் உதைாத ஒதிய ைரைாகிவிடடது எனறு நம்முமடய 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். ஒதிய 
ைரம்; அப்படிஜயனைால விைகு எரிப்பதற்குககூட ஆ்காது எனறு 
ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். நம்முமடய எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தினுமடய மூத்த தமைைர். 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் தி.மு.்க.–வில 
இருந்த ்காைத்திலிருந்து நான அைமரப் பார்ககிைைன. பண்படட 
மி்கப் ஜபரிய தமைைர். அைர் ப்கடடுகஜ்காண்டதற்கிைங்க, அதி்க 
பநரம் பபசுைமதத் தவிர்த்து ஒபர ஒரு ்கருத்மத ைடடும் நான 
ஜ்சாலகிபைன. 

ஒதிய ைரம் எனறு ஜ்சாலகிறீர்்கப், உங்கள் ஆடசிக ்காைத்தில 
12 இைட்சம் பபர்்களுககு OAP ஜ்காடுத்தீர்்கள். அதற்கு ரூ.1,400 
ப்காடி ஒதுககினீர்்கள். எங்களுமடய அம்ைா அைர்்களுமடய 
ஆடசியில, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் ஏற்ஜ்கனபை 29 இைட்சம் 
பபர்்களுககு ரூ.5,000 ப்காடிககு OAP ைழஙகிகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஒனறுககும் உதைாத ஒதிய ைரம். 
இப்பபாது புதியதா்க 5 இைட்சம் பபர்்களுககு OAP ஜ்காடுக்க 
பைண்டும் எனறு ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ஆ்க, 35 இைட்சம் பபர்்களுககு OAP ஜ்காடுககினை ைாநிைைா்க 
இந்தியாவில தமிழ்கம் உள்்து. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இது 
ஒனறுககும் உதைாத ஒதிய ைரைா? (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

திருைை உதவித் திடடம். அம்ைா அைர்்கள் 1/2 பவுன 
ஜ்காடுத்தார்்கள். தற்பபாது எடப்பாடியார் அைர்்கள் ஒரு பவுன 
ஜ்காடுககிைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) படித்த ஜபண்்களுககு 
ரூ.25,000/– திருைை உதவித் திடடம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
படடம் படித்த ஜபண்்களுககு ரூ.50,000/– திருைை உதவித் 
திடடம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இது ஒனறுககும் உதைாத 
ஒதிய ைரைா? (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ை்கப்பபறு நிதி உதவிககு 

[முமனைர் ஜபாள்்ாசசி V. ஜெயராைன]
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ரூ.18,000/– ஜ்காடுககிபைாம். இது ஒனறுககும் உதைாத ஆடசியா? 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) குழந்மத்கள் பிைந்தவுடன பரிசுப் 
ஜபடட்கம் ஜ்காடுககினபைாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) பசம்சக 
குழந்மத பிைந்தவுடன தாய் ைாைன சீரா்க, அம்ைா வீடடின 
சீரா்க அம்ைா பரிசுப் ஜபடட்கம் ஜ்காடுககினபைாம். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 50 ்சதவிகிதம் ைானிய விமையில பைமைககுச 
ஜ்சலலும் ஜபண்்களுககு ஸ்கூடடி ஜ்காடுககினபைாம். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அமனத்து இலைங்களுககும் 100 யூனிட மின்சாரம் 
விமையிலைாைல தருகிபைாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ம்கத்தறி 
ஜந்சைா்ர்்களுககு 200 யூனிட இைை்ச மின்சாரம். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) விம்சத்தறி ஜந்சைா்ர்்களுககு 750 யூனிட இைை்ச 
மின்சாரம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

முற்ப்கல 11–55

அனனபூரணி அம்ைா அைர்்களுமடய ஆடசியில 
பசிபய இலைாத தமிழ்நாடு. 20 கிபைா அரிசி எலைா குடும்ப 
அடமட்களுககும், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அந்திபயாதயா 
அனனபயாெனா திடடத்தினகீழ் ைறுமைக ப்காடடிற்குககீழ் 
இருககும் 30 இைட்சம் குடும்ப அடமட்களுககு ¾ மூடமட 
அரிசிமய தூககித் தருகிை இந்த அரசு ஒனறுககும் உதைாத ஒதிய 
ைரைா? விமையிலைா ்கைமை ைாடு்கள்; விமையிலைா ஆடு்கள்; 
நாடடுகப்காழி குஞசு்கள் தருகிை இந்த அரசு ஒனறுககும் உதைாத 
அர்சா? (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) பள்ளி ைாைைர்்களுககு 14 
ைம்கயான உப்கரைங்கள்; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆையங்களில 
அனனதானம்; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அம்ைா ைருந்த்கம்; 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அம்ைா உைை்கம் எனறு, இப்படி 
எண்ைற்ை திடடங்கம்த் தருகிை இந்த அரசு ஒனறுககும் உதைாத 
ஒதிய ைரைலை, இது ஒரு ்கற்ப்க விருட்சம். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ்கற்ப்க விருட்சத்திற்கு அடியிபை நினறு எமதக ப்கடடாலும் 
அந்தக ்கற்ப்க விருட்சம் தந்துஜ்காண்படயிருககும். இலைாத 
ைக்களுககு எலைாம் தருகிை அரசு இந்த அரசு. (பைம்சமயத் 
தடடும் பைத்த ஒலி) 

இறுதியா்க, 5 ைாைடடங்கம் அமைத்துவிடடீர்்கள். 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களிடம் நான பணிபைாடு 
ப்கடடுகஜ்காள்ைது, 1857 ஆம் ஆண்டு ஜபாள்்ாசசி ைருைாய் 
ப்காடடம் ஜதாடங்கப்படடது. ஜபாள்்ாசசி ைருைாய் 
ப்காடடத்தில திருப்பூர் ஒரு Firka ஆ்கத்தான இருந்தது. இனமைககு 
திருப்பூர் ஒரு தனி ைாைடடைா்க உருஜைடுத்திருககிைது. 
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தயவுஜ்சய்து ஜபாள்்ாசசி, ைாலபாமை, உடுைமைப்பபடமட, 
ைடத்துககு்ம் ஆகிய 4 ்சடடைனைத் ஜதாகுதி்கம் உள்்டககிய 
ஒரு பை்ாண்மை ைாைடடத்மத, பை்ாண் ஜபருைக்கள் 
அதி்கம் ைசிககிை பை்ாண் ைாைடடத்மத, அமைதியா்க இருந்து 
ைக்களுககு ஏரா்ைான நனமை்கள் ஜ்சய்கிை நீங்கள், அமைத்துத் 
தர பைண்டுஜைனறு, தாள்பணிந்து பணிபைாடு உங்கம் ைைஙகிக 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. ்காைந்தாழ்த்தாைல இமத அமைத்துத் தர 
பைண்டும். அதுைடடுைலை, ஜபாள்்ாசசி ந்கராடசி, 1920 ஆம் 
ஆண்டு நைம்பர் ைாதம் 20 ஆம் பததி ஜதாடங்கப்படடது. ைரும் 
நைம்பர் 20 ஆம் பததி 100 ஆண்மட ஜபாள்்ாசசி ந்கராடசி 
நிமைவு ஜ்சய்ய இருககிைது. ஜபாள்்ாசசி ஒரு புனிதைான ஊர். 
(குறுககீடு்கள்) ஜபாள்்ாசசியில 100 ஆண்டு நிமைவு ஜபறுகிை 
ந்கராடசிககு சிைப்பு நிதி ஒதுககிக ஜ்காடுத்து, நூற்ைாண்டு விழாமைக 
ஜ்காண்டாடுைதற்கு நீங்கள் ைர பைண்டுஜைனறு தாள்பணிந்து 
பணிபைாடு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

அதுைடடுைலை, ஜபாள்்ாசசி, உடுைமைப்பபடமட ைற்றும் 
ப்சைம் பகுதி்களில ஜதனமன ைரங்கம் ஜைள்ம் எலி 
்கடுமையா்கத் தாககியிருககிைது. ைக்காசப்சா்த்மத அஜைரிக்கன 
பமடப்புழு தாககியபபாது, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
50 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககி, அர்சாங்கபை ைருந்தடிககும் பணிமய 
பைற்ஜ்காண்டது. இந்த ஆண்டு ைக்காசப்சா் விை்சாயம் மி்க 
அபரிமிதைா்க இருககிைது. அமதப்பபாை ஜதனமன ைரத்மத 
தாககுகிை ஜைள்ம் எலிமய ஒழிப்பதற்கு பை்ாண்மை 
பல்கமைக்கழ்கத்தின மூைைா்கபைா அலைது விை்சாயத் துமையின 
மூைைா்கபைா ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் சிைப்பான 
முயற்சிமய பைற்ஜ்காள்் பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 
உங்களுமடய முயற்சியால 1 கிபைா ஜ்காப்பமரத் பதங்காயின 
விமை 75 ரூபாயிலிருந்து 95 ரூபாயா்க உயர்த்தப்படடது. 
அந்த விமைமய 120 ரூபாயா்க உயர்த்தித் தர பைண்டுஜைனறு 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

இரவு பநரத்தில ஜதனமன விை்சாயத்தில ஈடுபடுகிை 
விை்சாயி்கள், ஜபரும்பாலும் பாம்புக ்கடிககு ஆ்ாகிைார்்கள். 
பாம்புக ்கடியால இைப்பைர்்களின குடும்பத்தினருககு 1 இைட்சம் 
ரூபாயா்க இருந்த உதவித் ஜதாம்கமய 3 இைட்சம் ரூபாயா்க நீங்கள் 
உயர்த்திக ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கள். எனனுமடய பைண்டுப்காம் 
ஏற்று, பாம்புக ்கடியால இைககும் விை்சாயி்களின குடும்பத்திற்கு 
அமத 5 இைட்சம் ரூபாயா்க நீங்கள் உயர்த்தித் தர பைண்டுஜைனறு 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.
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இறுதியா்க, பரம்பிககு்ம்–ஆழியாறு அமைக்கடடின 
ஆமனைமையாறு–நலைாறு திடடத்மதப் புதுப்பிப்பதற்்கா்க 
ப்கர் முதைமைச்சபராடு நலலுைமை ஏற்படுத்துைதற்்கா்க, 
இஙப்கயிருந்து ப்கர்ம் ஜ்சனறு திருைனந்தபுரத்திபை நம்முமடய 
முதைமைச்சர் ப்கர் முதைமைச்சபராடு பபசசு ைார்த்மத 
நடத்தினார். பபசசு ைார்த்மதயின பயனா்க 2 ைாநிைங்களும் 
பாண்டியாறு–புனனம்புழா திடடத்திற்ஜ்கனறு ஒரு குழுமையும், 
பரம்பிககு்ம்–ஆழியாறு அமைக்கடடின ஆமனைமையாறு–
நலைாறு திடடத்தினுமடய ஒப்பந்தத்மதப் புதுப்பிப்பதற்ஜ்கனறு 
ஒரு குழுமையும் அமைத்துள்்ன. நம்முமடய முதைமைச்சரின 
முயற்சியாலும், ப்கர் ைாநிைத்தினுமடய முதைமைச்சரின 
முயற்சியாலும் இரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்படடு முதற்்கடடைா்க 
ஜ்சனமனயில ைந்து பபசசு ைார்த்மத நடத்திவிடடு ஜ்சனறுவிடடது. 
இந்த ைாத இறுதியிபைா அடுத்த ைாத துைக்கத்திபைா பபசசு 
ைார்த்மத மீண்டும் ப்கர் ைாநிைத்தில நமடஜபை உள்்து. 
பபசசு ைார்த்மதமய ஜைற்றி்கரைா்க நம்முமடய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் நிமைபைற்றித் 
தருைார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) பாண்டியாறு–புனனம்புழா 
திடடம் நிமைபைறும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) பரம்பிககு்ம்–
ஆழியாறு அமைக்கடடுத் திடடம் புதுப்பிக்கப்படும். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆமனைமையாறு–நலைாறு திடடம் 
நிமைபைற்ைப்படும் எனபதமனச ஜ்சாலலி, அந்தச ்சந்திப்பினபபாது 
ப்கர் முதைமைச்சர் நம்முமடய முதைமைச்சரின ம்கமயப் 
பற்றிகஜ்காண்டு ஜ்சானன ைார்த்மத்கம் ைடடும் எனனுமடய 
நிமைவு உமரயா்கச ஜ்சாலகிபைன. அைர் ஜ்சானன ைார்த்மத்கம் 
அப்படிபய ஜ்சாலகிபைன.

        நண்ப்கல 12–00

“கிராைப்புைங்களில நீங்கள் அதி்சயத்தக்க பை முனபனற்ை்கரைான 
பணி்கம்ச ஜ்சய்ைதா்க எனனுமடய ்கைனத்திற்கு த்கைல்கள் 
ைருகினைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) குடிைராைத்துத் 
திடடத்மத நீங்கள் எவ்ைாறு ஜ்சயலபடுத்துகிறீர்்கள் எனபமத 
எனககு அனுப்பித் தாருங்கள். நானும் ஜ்சயலபடுத்த பைண்டும். 
அபதபபாை, கு்ம், குடமட்களில தூர் ைாரும் திடடத்மத நீங்கள் 
எவ்ைாறு ஜ்சயலபடுத்துகிறீர்்கள் எனபமதயும் எனககு அனுப்பித் 
தாருங்கள், நான அமதயும் ஜ்சயலபடுத்த பைண்டும்’’ எனறு 
நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கம் ப்கர் ைாநிை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள், ஒரு முதிர்ந்த அரசியலைாதி, ைார்கசிஸ்ட 
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்கம்யூனிஸ்டு ்கடசியின மூத்த தமைைர் சிைப்பா்கப் பாராடடிய 
அந்தப் பாராடடுமரமய இந்த அமையில பதிய மைககிபைன. இந்த 
சிைப்பான ைாய்ப்பிமன ைழஙகிய ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், உமர ப்கடட 
அமனத்து நல உள்்ங்களுககும் நனறி கூறி விமடஜபறுகிபைன. 
நனறி, ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைமைந்தும் ைமையாைல, ்கண்மை இமை ்காப்பதுபபால 
எங்கம்க ்காத்துகஜ்காண்டிருந்த தமைைன ைங்கக ்கடபைாரம் 
உைஙகிகஜ்காண்டிருககினை திம்ச பநாககி ைைஙகுகிபைன. 
்கைர்னர் உமரயில திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின ்சார்பில 
நான பபசுைதற்கு ைாய்ப்பிமன ைழஙகிய எங்களுமடய ்கழ்கத் 
தமைைர், உள்்ாடசியில ைடடுைலை; எலைா பதர்தல்களிலும் 
ஜைற்றி நாய்கனா்க ைரவிருககினை (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
தமைைர் த்பதி அைர்்கம் ைைஙகுகினபைன. இந்த அமையில 
பப்ச எனககு ைாய்ப்பு ைழஙகிய ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககும் எனனுமடய நனறிமயக கூறி, எனனுமடய 
உமரமயத் ஜதாடஙகுகிபைன. 

ஏைத்தாழ 56 பக்கங்கள் அடஙகிய ்கைர்னர் உமர பநற்று இந்த 
அமையில ைாசிக்கப்படடது. நானும் அந்த 56 பக்கங்கம்யும் 
படித்பதன. இந்த அர்சாங்கத்மதப் பற்றி ஏதாைது பாராடடைாம் 
எனறு நிமனத்பதன. ்காரைம், எனககு முனனால இந்த 
அமையில பபசிய உறுப்பினர் நடந்து முடிந்தமதஜயலைாம் 
ஜ்சாலலியிருககினைாபர தவிர, எந்தப் பாராடமடயும் அைர்கூட 
ஜதரிவிக்கவிலமை. பைறு யார், யாபரா பாராடடியமதப் பற்றிச 
ஜ்சாலலியிருககிைார். நான 56 பக்கங்கம்யும் படித்துப் பார்த்பதன. 
பாராடடுைதுபபால ஒனறும் ஜதரியவிலமை எனைாலும்கூட, 
பாைம், விைர்்சனம் ஜ்சய்ைமதயாைது ஜ்காஞ்சம் குமைத்து 
விைர்்சனம் ஜ்சய்யைாம்; ஏஜனனைால விைர்்சனம் ஜ்சய்ைதற்கு 
நிமைய இருககினைன. ஏஜனனில, இந்த ஆடசி மூனறு ைருடங்கம்க 
்கடந்து நான்காைது ைருடம் நடந்துஜ்காண்டிருககிைது. இதற்கு 
முனனால பபசிய உறுப்பினர் ஜபாள்்ாசசியின சிைப்மபப் 
பற்றிஜயலைாம் இஙகு ஜ்சானனார். ஜபாள்்ாசசி எனறு 
ஜ்சானனாபை தமிழ்நாடடிற்கு ஒரு சிைப்பு இருககிைது. அதனால, 
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அந்தச சிைப்பபாடு––நானும் அைருககுச ஜ்சாலகிபைன. இந்த 
அமையில திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின ்கருத்து்கம்ப் பதிய 
மைககினை அபத பநரத்தில, உறுப்பினர் அைர்்கள் ஜ்சானனமத 
எலபைாரும் ப்கடடுகஜ்காண்டுதான இருந்பதாம். அண்ைா 
திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் விககிரைாண்டி, நாஙகுபநரி 
ஜதாகுதி்களில நடந்த இமடத் பதர்தலில ஜைற்றி ஜபற்ைமத, ‘நாங்கள் 
நம்பபை இலமை’ எனறு ஜ்சானனார். ஏஜனனைால, இத்தமன 
அமைச்சர்்களும் அஙகு ஜ்சனறும் அைர்்களுகப்க நம்பிகம்க 
இலமை பபாலிருககிைது. ஆனால, திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் 
உள்்ாடசித் பதர்தமை எப்படி அணுகியது எனபமத நான முதலிபை 
ஜ்சாலை பைண்டியிருககிைது. ஏபதா உள்்ாடசித் பதர்தலுககுத் 
தமட ைாஙகிபனாம் எனறு இஙப்க பபசினார்்கள். உள்்ாடசித் 
பதர்தலுககுத் தமட ஜபறுைதற்்கா்க நாங்கள் எந்த Court–ககும் 
எப்ஜபாழுதும் ஜ்சனைதிலமை. உள்்ாடசி ைனைத் பதர்தலில ்கடந்த 
2016 ஆம் ஆண்டில பழஙகுடியினருககு ஜ்சனமனயில ஏன இடம் 
ஒதுக்கவிலமை எனறுதான ைழககில ப்கடடிருந்பதாம். அதற்்கா்க, 
ஜ்சனமன உயர் நீதிைனைம் தமட அளித்தது. அந்தத் தமடமய நீக்க 
பைண்டிய அர்சாங்கம், ்கமடசி ைமரயில நீக்கவிலமை. நாங்கள் 
உச்ச நீதிைனைத்தில ஏன ைழககுத் ஜதாடர்ந்பதாம் எனைால, 
ைார்டு ைமரயமைமய ஒழுங்கா்கச ஜ்சய்ய பைண்டும்; 2011 ஆம் 
ஆண்மடய ைக்கள்ஜதாம்கக ்கைகஜ்கடுப்பினபடி பதர்தமை நடத்த 
பைண்டும் எனபதற்்கா்கத்தான. அதிலும், பதர்தல அறிவிக்கப்படட 
ைாைடடங்களில 9 ைாைடடங்களில பதர்தல நடத்துைமத 
நீதிைனைம் நிறுத்தி மைத்தது. அது உங்களுககுத் பதாலவி 
இலமையா? புதிய ைாைடடங்களுககும் ப்சர்த்துதாபன பதர்தல 
அறிவிக்கப்படடிருந்தது? அதில 9 ைாைடடங்களுக்கான பதர்தமை 
நிறுத்திவிடடு, 27 ைாைடடங்களுககுத் பதர்தல நடத்தப்படடது. 
ஒனறியத் பதர்தல்களில மு்கம் ஜதரிந்தைர்்கஜ்லைாம் 
ஜெயித்துவிடுைார்்கள் எனறு இப்ஜபாழுது உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ஜ்சானனார்்கள். 27 ைாைடடங்களில நமடஜபற்ை பதர்தலில 
சுபயசம்ச்கள் 400 பபர் ஜெயித்திருககிைார்்கள் எனறும்கூடச 
ஜ்சானனார்்கள். ஒனறியத் பதர்தலில ஜெயித்துவிடுைார்்கள் எனறு 
ஜ்சானனார்்கள். ைாைடட ஊராடசித் பதர்தலில, 50,000 பபர்்களில 
எப்படி மு்கம் ஜதரிந்தைர்்கள் ஜெயிப்பார்்கள்? ைாைடட ஊராடசித் 
பதர்தலில 263 இடங்களில எங்கள் திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் 
ஜைற்றி ஜபற்றிருககிைபத! (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமத உங்க்ால 
ஒத்துகஜ்காள்் முடியாதா? விககிரைாண்டி ஜதாகுதி பதர்தமைப் 
பற்றிச ஜ்சாலகிறீர்்கப்! ஏன இமதயும் ஒத்துகஜ்காள்ளுங்கப்ன. 
நாடு முழுைதும் நமடஜபற்ை ைாைடட ஊராடசித் பதர்தலில 

[திரு. ஜெ. அனபழ்கன]
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263 இடங்களில––50,000 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில––உதய 
சூரியன சினனத்தில ஜைற்றி ஜபற்றிருககிபைாம். இனனும் 
ஜ்சாலைப்பபானால, ஒரு சிை இடங்களில 16,000 ைாககு்கள் 
வித்தியா்சத்தில ஜைற்றி ஜபற்றிருககிபைாம். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) (குறுககீடு) அமதப் பற்றித்தான இப்பபாது நான ஜ்சாலை 
ைருகிபைன. நீங்கள் எனன அநியாயம் ஜ்சய்தீர்்கள் எனபமதப் 
பற்றி பினனால ஜ்சாலைப்பபாகிபைன. எடுத்தவுடபனபய இமதப் 
பற்றிச ஜ்சானனால உங்களுககுக ப்காபம் ைருகிைது அலைைா! 
இரண்டு நாட்களுககு முனபு உள்்ாடசித் பதர்தமைப் பற்றி 
ஊட்கங்களிஜைலைாம் பப்சப்படடபத! நாங்கள் முமைப்கடு நடந்தது 
எனறு ஜ்சானனால உங்களுகஜ்கலைாம் ப்காபம் ைரும்.  

பிற்ப்கல 12–05

எப்பபாதுபை நம்முமடய ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் ஊட்கத்தில ைரும் ஜ்சய்தி்கம், Whatsapp–ல ைருகிை 
ஜ்சய்தி்கம்ஜயலைாம்கூட இஙப்க ஜ்சாலைார்்கள். நானும்கூட 
ஊட்கத்தில ைந்த ஒரு ஜ்சய்திமய இப்பபாது ஜ்சாலகிபைன. 
எனன ஜ்சய்திஜயனைால, புதுகப்காடமடயில ைாைடட ஆடசியர், 
ைாண்புமிகு அமைச்சர், இஙப்க இருக்கககூடிய ஒரு M.L.A., 
நான அைரது ஜபயமரச ஜ்சாலை விரும்பவிலமை, அைருகப்க 
ஜதரியும், அைர் எனன பபசுகிைார் எனைால, அஙகிருக்கககூடிய 
ஓர் அதி்காரிமய, ைாைடட ைழங்கல துமை அதி்காரியிடம், 
‘எதிர்க்கடசியிடம் பைம் ைாஙகிகஜ்காண்டு நீ பதர்தல முடிமை 
அறிவித்துவிடடாய்’ எனகிைார். 1,500 ஓடடு வித்தியா்சத்தில 
ஜைற்றிஜபற்ைைர், ஏஜனனில அைர் சிறுபானமை இனத்மதச 
ப்சர்ந்தைர். சிறுபானமையினர் எனைாபை இப்பபாது உங்களுககு 
்க்சககிைது. (குறுககீடு்கள்) உங்களுககு சிறுபானமையின ைக்கள் 
எனைாபை ்க்சககிைது. ைாைடட ஆடசியர் ைற்றும் ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் முனனிமையிபைபய ஓர் அதி்காரிமய இப்படி 
திடடினீர்்கள் எனைால, எப்படி உங்களுககு ்சடடம்–ஒழுஙகுக்கான 
prize ஜ்காடுத்தார்்கள்? ைத்திய அரசு எப்படி உங்களுககு prize 
ஜ்காடுத்தது? நீங்கப் எழுதிக ஜ்காடுத்துவிடுவீர்்கள், நீங்கப் பரிசும் 
ைாஙகிகஜ்காள்வீர்்க்ா? (குறுககீடு்கள்) (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
நீங்கப் பரிசு ைாஙகிகஜ்காள்வீர்்க்ா? (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இம்ஞர் நைன ைற்றும் விம்யாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

[திரு. ஜெ. அனபழ்கன]
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ைவாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. செஙக்கவாட்மடயன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடுகிைபபாது, சிறுபானமையின ைக்கள் எனைாபை ்க்சககிைது 
எனறு குறிப்பிடடார்்கள். சிறுபானமையின ைக்கள், ஜைக்கா 
பயைம் ஜ்சலைதற்கு, இந்தியாவிபைபய நிதி குமைக்கப்படடதற்குப் 
பிைகும், தமிழ்நாடடில அைர்்களுககு நிதிமய ைழஙகிய ஜபருமை, 
தமிழ்நாடடின ைாண்புமிகு முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் ஆகிபயாமரச ்சாரும் எனபமத ைைந்துவிடக கூடாது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆ்கபை, சிறுபானமையின ைக்கம்ப் 
பாது்காககிை அரசு இந்த அரசு. (குறுககீடு்கள்)

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், சிறுபானமையின ைக்கள், ஜைக்கா பயைம் ஜ்சலைதற்கு 
எந்த்விற்கு உதவி ஜ்சய்தார்்கள் எனபமத ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். நான அமத ைரபைற்கிபைன. ஆனால, 
அபத சிறுபானமையினருககுக குடியுரிமை திருத்தச ்சடடத்தின 
்காரைைா்க எனன ஜ்காடுமை நடந்திருககிைது? (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அமத எதிர்த்து ைாக்களித்திருக்க பைண்டிய நீங்கள், 
ஏன ஆதரித்து ைாக்களித்தீர்்கள் எனபமதத்தான நான ப்கட்க 
விரும்புகிபைன. (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள், ஆதாரம் இலைாைல ்கற்பமனயான 
ஒரு ஜ்சய்திமயச ஜ்சாலகினைார்்கள். குடியுரிமை திருத்தச 
்சடடம் நிமைபைற்ைப்படடிருககிைது. அது இனனும் 
அைலபடுத்தப்படவிலமை. (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், நான 
ஜ்சாலகிபைன. (குறுககீடு்கள்) இலமையிலமை, ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் பபசியிருககிைார்்கள். (குறுககீடு்கள்) 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் பபசியிருககிைார்்கள். 
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நான ஜ்சாலைமதக ப்களுங்கள். புதிய ்சடடம் இயற்ைப்படும்பபாது 
அதற்்கான Rules உருைாக்கப்படும். இதுைமர அதுவும் 
உருைாக்கப்படவிலமை. உச்ச நீதிைனைத்திபை இது ்சம்பந்தைான 
பலபைறு ைழககு்கள் நிலுமையில இருககினைன. (குறுககீடு்கள்) 
ஆ்கபை, அதுபற்றி இனனும் ஆதாரபூர்ைைான த்கைல இலமை.

அதுைடடுைலை, 2003–ல அைர்்கள் பஙப்கற்றிருந்த பா.ெ.்க. 
அரசிபைதான இந்த குடியுரிமை திருத்தச ்சடடத்திற்்கான 
அடிப்பமடபய ஜதாடஙகியது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
(குறுககீடு்கள்) அப்பபாது அைர்்கள் ராஜ்ய ்சபாவில ஜ்காடுத்த 
ஆதரவிற்்கான அமனத்து ஆதாரங்களும் எனனிடத்தில 
இருககினைன. அைர்்கள் ைழஙகிய ஆதரமை ைாபஸ் ைாஙகி, 
அமைச்சரமையிலிருந்து ஜைளிபய ைந்த பிைகும்கூட, அதற்கு 
எந்த எதிர்ப்புபை அைர்்கள் ஜதரிவிக்கவிலமை. திரு. ப. 
சிதம்பரம் அைர்்கள்கூட, இதுகுறித்து வி்க்கம் அளிககிைபபாது 
ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். ஆ்கபை, நாங்கள் இனமைககுச 
ஜ்சாலகிபைாம், 30 ஆண்டு்கள் அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கம் இந்த அனமனத் தமிழ்கத்மத ஆண்டிருககிைது. 
இந்த 30 ஆண்டு்களிபை எந்தஜைாரு சிறுபானமையினருக்காைது ஒரு 
சிறு இழுககு ஏற்படடிருககிைது எனறு ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் ஆதாரத்பதாடு ஜ்சாலை முடியுைா? 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின ஆசிபயாடு 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் 
ஜபாறுப்பபற்ைதற்குப் பிைகும், இந்த மூனைமர ஆண்டு்களில எந்த 
ைம்கயிைாைது, குடியுரிமையில சிறுபானமையினருககு பாதிப்பு 
ஏற்படடிருககிைது எனறு அைர்்க்ால ஜ்சாலை முடியுைா? ஆ்கபை, 
இலைாத ஒனமை இடடுக்கடடிச ஜ்சாலலி, ஆதாரமிலைாத 
த்கைமைச ஜ்சாலலி, இனமைககு சிறுபானமையின ைக்கம், 
தாய்–தந்மதயரா்க, ைாைன–ைசசினனா்க, ைாப்பிள்ம்–ைாைனா்க 
அமழக்கப்படுகிை இந்தத் தாய்த் தமிழ்கத்தில பிரிவிமனமய 
ஏற்படுத்தி, ்கப்பரத்மத ஏற்படுத்தி, இந்த நாடமடச சீரழிப்பதற்கு 
எதிர்க்கடசி்கள்தான முயற்சி ஜ்சய்கினைனபை தவிர, (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) பைறு எந்த அடிப்பமட ஆதாரமும் கிமடயாது எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.
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திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ்கடந்த ்காைத்மதப் 
பற்றி நிமனவுபடுத்தினார். அப்பபாது இந்தப் பிரசசிமன 
ைந்தபபாது, சிறுபானமையினபரா அலைது ஈழத் தமிழர்்கப்ா 
அதில இடம்ஜபைவிலமை. ஆனால, இப்பபாது அமதத் 
தவிர்த்திருககிைார்்கள். அமதத்தான நாங்கள் ஜ்சாலகிபைாம். 

அதுைடடுைலை. இனமைககு பலபைறு ைாநிைங்களினுமடய 
முதைமைச்சர்்கள் இமத எதிர்த்துகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
அைர்்கள், ‘நாங்கள் இமத எங்கள் ைாநிைங்களில ஜ்சயலபடுத்த 
ைாடபடாம்’ எனறு ஜதளிைா்கச ஜ்சாலலிக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
ஏன, ஓடடளித்தைர்்கப்கூட, ‘நாங்கள் இமத ஏற்றுகஜ்காள்் 
ைாடபடாம்’ எனறு ஆந்திர ைாநிை முதைமைச்சர் ஜ்சாலலியிருககிைார், 
பீ்கார் ைாநிை முதைமைச்சர் திரு. நிதிஷ்குைார் ஜ்சாலலியிருககிைார். 
இப்படி பை முதைமைச்சர்்கள் ஓடடுப் பபாடடைர்்கள். ஆ்க, 
அைர்்கள் ைடடுைலை, உங்கள் ்கடசிமயச ப்சர்ந்த முனனாள் 
நாடாளுைனை உறுப்பினர் ைற்றும் முனனாள் அமைச்சர் திரு. 
அனைர் ராொ அைர்்கள்கூட எனன ஜ்சாலலியிருககிைார் எனபது 
உங்களுகப்க ஜதரியும். நாங்கள் அமதத்தான ஜ்சாலை ைருகிபைாம். 
எனபை, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் தைைான ்கருத்மத இஙப்க 
பதிவு ஜ்சய்திருககிைார்்கள் எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

பிற்ப்கல 12–10

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், 2012–பை புதுதிலலியிபை திரு. ப. சிதம்பரம் 
அைர்்கள் பத்திரிம்கயா்ர் ்சந்திப்பிபை பலபைறு ப்கள்வி்களுககு 
ஊட்கங்களுககு பதில ஜ்சாலலியிருந்தார்்கள். அதிபை பதசிய 
ைக்கள் ஜதாம்க பதிபைடு எனைால எனன எனறு ஒரு ப்கள்வி 
ப்கடகிைார்்கள். பதசிய ைக்கள் ஜதாம்க பதிபைடு NPR எனபது 
குடியரசுத் தமைைரின உமரயில உறுதி அளிக்கப்படடு ைசிப்பிட 
அமடயா் அடமட Resident Identity Card குறித்த பிரசசிமனயாகும். 
இப்பதிபைடடில ஆதாரம் இருககும் சிை விைரங்கள் பதிபைடடின 
மு்கப்பு அடமடயில இருககும். மீதமுள்் அமனத்து 15 ைம்கயான 
த்கைல்களும் த்கைல பதிபைடடில இருககும். அமையமனத்தும் 
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chip–ல பதிவு ஜ்சய்யப்படடிருககும் எனபது பதில. இனஜனாரு 
ப்கள்வி, நைககு ஆதார் இருககும்பபாது, பதசிய ைக்கள் ஜதாம்க 
பதிபைடு எதற்்கா்க எனறு ஒரு ப்கள்வி ப்கடகிைார். ஆதார் 
எனபது விருப்பத்திற்குள்்ானது. ஆனால, பதசிய ைக்கள் ஜதாம்க 
பதிபைடடிற்்கான முதல அலைது இரண்டாைது மு்காம்்களில 
்கண்டிப்பா்க ்கைந்துஜ்காள்் பைண்டும். பதசிய ைக்கள் ஜதாம்க 
பதிபைடு ஜ்சயலமுமை எனபது ைசிப்பிட அமடயா் அடமட 
Resident Identity Card ைழஙகுைது ்சம்பந்தைானது. இதனமூைம் 
ஜபைப்படட விைரங்களின அடிப்பமடயில குடியுரிமை அடமட–
Citizenship card–ைழஙகுைதற்கு ஏதுைா்க இருககுஜைனறு 
ஜ்சானனார். ்காஞசிபுரம் ைாைடடத்திபை இத்திடடத்மத திரு. ப. 
சிதம்பரம் அைர்்கப் பநரிபை துைககி மைத்தார்்கள். இப்பபாது 
எமதயும் அைலபடுத்தவும் இலமை; அைலபடுத்துைதற்்கான 
உறுதிமயயும் ஜ்சாலைவிலமை. Census Act–னபடி ஒவ்ஜைாரு 
பத்து ஆண்டு்களுககு ஒருமுமை Census எடுக்கப்படுகிைது. 
இந்தக குடியுரிமை ்சடடத் திருத்தத்தால இந்தியாவில ைாழும் 
சிறுபானமையினர், குறிப்பா்க இஸ்ைாமியர்்களுககு எவ்வித 
பாதிப்பும் இலமைஜயனறு யார் ஜ்சாலகிைார்்கள், ைத்திய அரப்ச 
ஜ்சாலலியிருககிைது, உறுதியளிக்கப்படடிருககிைது. ஏதாைது 
நடந்தால அமத நீங்கள் ஜ்சானனீர்்கள்; அரசு ஜ்சானனது; 
அதற்கு ைாற்ைா்க இப்படி நடந்திருககிைது எனறு ஆதாரத்பதாடு 
ஜ்சாலைைாம். எப்பபாபதா நடக்கப் பபாகிைது, இப்படி ஜ்சய்யப் 
பபாகிறீர்்கள் எனறு நீங்கள் ்கனவு ்கண்டு ஜ்காண்டு, தாயா்க, 
பிள்ம்யா்க பழகிக ஜ்காண்டிருககிை சிறுபானமையினமர 
இனமைககு நீங்கள் அலபைாைப்படுத்துைமத யாராலும் 
ஏற்றுகஜ்காள்் முடியாது. எந்த நி்கழ்வும் நமடஜபைாது எனபமத 
உறுதியா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) உங்கள் ஆடசிமயக ்காடடிலும், உங்களுமடய அரம்சக 
்காடடிலும்—புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய ஆடசிக 
்காைத்திலும், புரடசித் தமைைர் ஆடசிக ்காைத்திலும், அண்ைன 
எடப்பாடியார் ஆடசிக ்காைத்திலும்—சிறுபானமையினருககு சிறு 
இழப்பும் இலைாைல பாது்காைைனா்க இருககிை அரசு புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
நீங்கள் 32,000 பபாராடடம் நடத்திப் பார்த்தீர்்கள். பதாலவியுற்று 
விடடீர்்கள். ைக்கள் உங்கம் ஆதரிக்கவிலமை. இப்பபாது நீங்கள் 
இலைாத ஒனமை இருப்பதா்கச ஜ்சாலலி, ‘இது ைரப்பபாகிைது, 
பூதம் ைரப் பபாகிைது, புலி ைரப் பபாகிைது, ்கரடி ைரப் பபாகிைது’ 
அப்படி, இப்படி எனறு நீங்கள் ்கரடி விடுகிறீர்்கள். நீங்கள் ்கரடி 
விடுைமத, பாைம் இந்தச சிறுபானமையின ைக்கள் இனமைககு 
நம்பிக ஜ்காண்டு அப்பாவி்க்ா்க உங்கள் பினனால நிற்பதா்க நீங்கள் 
நிமனத்துக ஜ்காண்டிருககிறீர்்கள். ஒருபபாதும் சிறுபானமையின 
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ைக்களுககு எந்தப் பாதிப்பும் ைராது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க இந்த அமையிபை பதிவு 
ஜ்சய்ைதற்கு நான ்கடமைப்படடிருககிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) இதில விைாதத்திற்கும் தயாரா்க இருககிபைாம். (குறுககீடு்கள்) 
NPR எனைால எனன, Census Act எனைால எனன எனபது குறித்த 
எலைா விைாதங்களுககும் தயாரா்க இருககிபைாம். ஆ்க, எந்த 
ஆதாரமும் இலைாைல இந்த அமையிபை இமதப் பதிய மைப்பது 
எனபது ைக்களுககு ஒரு சிைந்த ைழி்காடடுதைா்க இருக்காது. 
ஆ்கபை, சிறுபானமையின ைக்களுககு நான இப்பபாதும் ்சத்தியம் 
ஜ்சய்து ஜ்சாலகிபைன, பாது்காககிை ஒபர அரசு இந்தத் தாய்த் 
தமிழ்கத்திபை அம்ைாவுமடய அரசுதான எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க இந்த அமையிபை பதிவு 
ஜ்சய்ைதற்கு நான ்கடமைப்படடிருககிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ந்கராடசி 
நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

*ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் பபசும்பபாது ைற்ை ைாநிை முதைமைச்சர்்கஜ்லைாம் 
இதற்கு எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தார்்கள். சிை பபர் ைாக்களித்து, பினனர் 
எதிர்ப்பு ஜதரிவித்தார்்கள் எனறு ஜ்சானனார்்கள். எங்களுமடய 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் ைடடும்தான 
பநரடியா்கச ஜ்சனறு, ைாண்புமிகு உள் துமை அமைச்சமர ்சந்தித்து, 
எங்களுமடய ைாநிைத்தில இருக்கககூடிய சிறுபானமையினருககு 
பைறு எந்த பிரசசிமனயும் ைரக கூடாது எனறு ஜ்சானனார்்கள். 
நானும் அப்பபாது கூடயிருந்பதன. அைரும் அதற்கு வி்க்கம் 
ஜ்சாலலி, அமத பாராளுைனைத்திபை பபசியிருககிைார். 
சிறுபானமையின ைக்களுககு எந்தப் பிரசசிமனயும் ைரக கூடாது 
எனறு பநரடியா்கச ்சந்தித்து, ப்காரிகம்கமய மைத்தைர் நைது 
முதலைர் அைர்்கள். இனமைககு புனித ஹஜ் பயைத்திற்்கா்க 
ைத்திய அர்சாங்கம் நிதிமயக குமைத்தபபாது நானும், ்சடடைனை 
உறுப்பினர் திரு. தமிமுன அன்சாரி அைர்்களும், பை இஸ்ைாமிய 
தமைைர்்களும் பநரடியா்கச ஜ்சனறு முதைமைச்சர் அைர்்கம்ச 
்சந்தித்பதாம். ைாண்புமிகு அம்ைாவுமடய அரம்ச ைழிநடத்தும் 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் உடனடியா்க 
அந்த நிதிமயக ஜ்காடுத்தார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
அபதபபாை, எந்தக ்காைத்திலும் அம்ைாவுமடய அரசு, குறிப்பா்க, 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்களும் ்சரி, துமை முதைமைச்சர் 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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அைர்்களும் ்சரி, சிறுபானமையின ைக்கம் பாது்காப்பார்்கள். எந்தப் 
பிரசசிமன ைந்தாலும் அதமனத் தீர்ப்பதற்கு ்கண்டிப்பா்க அம்ைா 
அைர்்களுமடய அரசுதான முதனமுதலில துமை நிற்கும்; எந்தப் 
பிரசசிமனயும் ஏற்படாது எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
(குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர்  அைர்்கள். 

பிற்ப்கல 12–15

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், முதலில இந்தப் பிரசசிமனமயவிட நான உங்கள் 
ைனநிமையில இருந்து, இரண்டு ைணிககுள் அமைமய நடத்தி 
முடிக்க பைண்டுஜைனறு விரும்புகிபைன. ைாண்புமிகு ைருைாய்த் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் நிமைய வி்க்கங்கம்ஜயலைாம் 
ஜ்சானனார்்கள். Problem ஜராம்ப simple. குடியுரிமைச ்சடடத்மத 
நாங்கள் எதிர்க்கவிலமை. திருத்தத்மதத்தான எதிர்ககிபைாம். 
திருத்தத்தில எனன ஜ்சாலைப்படடிருககிைது எனைால, இதுபபானறு 
அயல நாடு்களிலிருந்து அ்கதி்க்ா்க பார்சியர்்கள் ைரைாம், 
்சைைர்்கள் ைரைாம், புத்த ைதத்மதச ்சார்ந்தைர்்கள் ைரைாம், 
இனனும் பிைஜரலைாம் ைரைாம். அப்படிஜயனறு ஜ்சாலலி 
விடடுவிடடார்்கள். எங்கள் ்கடசியின ்சார்பில திருசசி சிைா 
அைர்்கள் ராஜ்ய ்சபாவில திருத்தத்மதக ஜ்காண்டுைருகிைபபாது, 
இைர்்கப்ாடு முஸ்லிம்்கம்ச ப்சர்த்துகஜ்காள்ளுங்கள்; ஈழத் 
தமிழர்்கம்ச ப்சர்த்துகஜ்காள்ளுங்கள் எனறு ஜ்சானனார். 
அந்தத் திருத்தத்மத நீங்கள் ஏற்றுகஜ்காண்டு ராஜ்ய ்சபாவில 
ஓடடு பபாடடிருந்தீர்்கஜ்னைால இந்த problem–பை கிமடயாது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ்சடடம் வீடடிற்குப் பபாயிருககும். 
பிரசசிமன முடிந்து பபாயிருககும். 

இப்பபாது, நம்முமடய ைருைாய்த் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
எனன ஜ்சாலகிைார் எனைால, நாங்கள் இஸ்ைாமியர்்களுககு 
பாது்காப்பா்க இருப்பபாம்; இந்த நாடடில பலபைறு உத்திபயா்கத்தில 
இருககிை இஸ்ைாமியர்்களுககு, பை ஜபாறுப்பு்களிலிருந்து பைமை 
ஜ்சய்பைர்்களுககு, உள்நாடடில இருககினை முஸ்லிம்்களுககு 
ஆபத்து இலமை எனைார். நான ஒப்புகஜ்காள்கிபைன. உள்நாடடில 
இருககினை பைருககு அந்தக குடியுரிமைச ்சடடத்தின பைமனக 
ஜ்காடுக்கவிலமை எனறு பை பபர் பபசிகஜ்காண்டிருககினறீர்்கள். 

[திரு. எஸ்.பி. பைலுைணி]



 67

2020 ஜனவரி 7]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

அது பைறு விஷயம். ஆனால, நீங்கள் இஙப்க எனன 
ஜ்சாலகிறீர்்கள்? நாங்கள் முஸ்லிம்்களுககு ஆதரவு; எங்கள் ஆடசி 
நனைா்க இருககினைது எனறு ஜ்சாலகிறீர்்கள். நான ஒனறு ப்கட்க 
விரும்புகிபைன, அ்கதி்க்ா்க எலைா ைதத்தினரும் ைரும்பபாது, 
இந்த ைதத்மதைடடும் ஒதுககி மைப்பது ஏன? அது ஏன 
விடுபடடிருககிைது? அதனால நான எனன ஜ்சாலகிபைன எனைால,––
உங்களுககு உள்்படிபய பரிசுத்தைான எண்ைம் இருககுைானால, 
எங்களுமடய தமைைர் அைர்்கள் ்காமையில ஜ்சானனதுபபானறு, 
ப்கர் ்சடடைனைத்தில நிமைபைற்றியமதப்பபானறு, மதரியைா்க––
இந்த அமையில ஒரு தீர்ைானத்மத (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
நிமைபைற்றுவீர்்கஜ்னைால நான உங்கம்ப் பாராடடக 
்கடமைப்படடிருககிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
ஜ்சானனமதபயதான, பைறு ைடிைத்தில ஜ்சாலலியிருககினைார்்கள். 
நாங்களும் அமதத்தான ஜ்சாலகினபைாம். அதாைது, குடியுரிமைச 
்சடடம், 1955–னபடி, இந்தியாவில ைசிககும் ஜைளிநாடடைர்்கள், 
11 ஆண்டு்கள் அைர்்கள் குடியிருந்தால அைர்்களுககுக குடியுரிமை 
ைழங்கப்படும் எனறிருககிைது. அதில எந்தவிதைான ைாற்ைமும் 
கிமடயாது. அதில எந்த ்சாதியும் கிமடயாது; ைதமும் கிமடயாது; 
இனமும் கிமடயாது; எதுவுபை கிமடயாது; 11 ஆண்டு்கள் 
எனறிருககிைது. அதில இப்பபாது எதுவும் பறிக்கப்படவிலமை. 
எனபை, குடியுரிமை யாருககும் பறிக்கப்பட ைாடடாது. அதில, 
2003–ல திருத்தம் ஜ்காண்டுைந்தபபாது, ைத்திய அரசிபை அங்கம் 
ைகித்தது அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் அலை. அனமைககு 
பாரதிய ெனதாபைாடு ்கரம்ப்கார்த்து ைத்திய அமைச்சரமையில, 
ைத்திய அமைச்சரா்க ைைம் ைந்தது திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கத்மதச ப்சர்ந்த நீங்கள்தான. இதனுமடய அடிப்பமடபய 
அனமைககுத்தான; அனமைகப்க நீங்கள் எதிர்த்திருக்கைாம். 
அமைச்சரமையில அங்கம் ைகித்ததன ்காரைத்தினாபை நீங்கள் 
பைண்டுைானால, அனமைககு எதிர்க்காைல இருந்திருக்கைாம். 
(குறுககீடு)

[திரு. துமரமுரு்கன]



68 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

திரு. துமரமுரு்கன்: இப்பபாது ைந்த திருத்தத்மதப்பபானறு, 
அப்பபாது திருத்தம் ைரவிலமை. (குறுககீடு) ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்களுககுச ஜ்சாலகினபைன, இப்பபாது ைத்திய அரசு 
ஜ்காண்டுைந்த திருத்தம்பபால, அப்படி ஒரு திருத்தம் அப்பபாது 
ைரவிலமை. (குறுககீடு) அப்பபாது ம்கப்கார்த்தீர்்கப் எனறு 
ஜ்சாலகிறீர்்கள். எலபைாருபை அைர்்கப்ாடு ம்கப்கார்த்பதாம். 
அது பைறு விஷயம். (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: இந்தக குடியுரிமைக்கா்க 
குரல எழுப்புகிை நீங்கள் (குறுககீடு) இந்தக குடியுரிமைத் திருத்தச 
்சடடத்தில. . . (குறுககீடு)

திரு. துமரமுரு்கன்: நான இப்பபாது ஒனறு ஜ்சாலகிபைன. 
நீங்கள் ராஜ்ய ்சபாவில ஒரு தைறு ஜ்சய்துவிடடீர்்கள். 
அந்தத் தைமை நிைர்த்தி ஜ்சய்ைதற்கு ப்கர் ்சடடைனைத்தில 
நிமைபைற்றியமதப்பபானறு ஒரு தீர்ைானம் பபாடுங்கள். (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள் இதுகுறித்து ஜதளிைா்கத் ஜதரிந்துதான 
பபசுைார். இப்பபாது இந்தத் திருத்தச ்சடடத்தால யாருக்காைது 
குடியுரிமை பாதிக்கப்படடிருககிைது எனறு உங்க்ால ஜ்சாலை 
முடியுைா? 11 ஆண்டு்கள் இருந்தால, அத்தமன பபர்்களுககும் ்சாதி, 
ைத பைறுபாடினறி. . . (குறுககீடு்கள்)

திரு. துமரமுரு்கன்: யார் பாதிக்கப்படுைார்்கள் எனைால, 
ஜைளிநாடு்களிலிருந்து அ்கதி்க்ா்க ைருகினை. . . (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: இந்தத் திருத்தத்திபை 
ஜ்சாலைப்படவிலமை. (குறுககீடு்கள்) அதுபபானறு 
ஜ்சாலைப்படவிலமை. (குறுககீடு்கள்) இந்தத் திருத்தச ்சடடத்தால 
குடியுரிமை யாருககும் பறிக்கப்படவிலமை. (குறுககீடு்கள்) 
எந்த இடத்திலும் ஜ்சாலைப்படவிலமை. (குறுககீடு்கள்) ைத்திய 
அரசு ஜ்காண்டுைந்துள்் குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம், 2019–ல 
குடியுரிமை ்சடடம், 1955, பிரிவு 6A ைற்றும் 6B–ன கீபழ புதிய 
பிரிவு்கள் ப்சர்க்கப்படடுள்்ன. (குறுககீடு்கள்)

திரு. எம். ெமிமுன் அன்ெவாரி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப். . . 
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*திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், அமைச்சர் அைர்்கள் சிறுபானமையின 
்சமூ்கத்தினமரப் பற்றிப் பபசுைதால, நான பபசுைதற்கு ைாய்ப்புக 
ஜ்காடுங்கள். (குறுககீடு்கள்)

பிற்ப்கல 12–20

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: அபதபபானறு, குடியுரிமை 
திருத்தச ்சடடத்தில பிரிவு 7 ைற்றும் 15–னகீழ் 3–ைது பத்தியில 
திருத்தங்கள் பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்ன. (குறுககீடு்கள்) இந்தத் 
திருத்தங்களினால யாருககுபை குடியுரிமை பறிக்கப்படடிருப்பதா்க 
ஜ்சாலைபை இலமை. இலைாத ஒனமை இருப்பதா்கச ஜ்சாலைது 
எனபமத ஏற்றுகஜ்காள்் முடியாது. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், இனமைககு 
இைஙம்கத் தமிழர்்களுக்கா்க நீங்கள் ஜ்சாலகிறீர்்கப், (குறுககீடு்கள்) 
இைஙம்கத் தமிழர்்களுக்கா்க, ஜதாப்புள் ஜ்காடி உைைா்க இருககிை 
இைஙம்கத் தமிழர்்களுக்கா்க இப்ஜபாழுது ப்கடகிைார்்கள். அனமைககு 
உள் துமை அமைச்சரா்க தமிழ்கத்மதச ப்சர்ந்த திரு. ப. சிதம்பரம் 
அைர்்கள் இருந்தபபாது (குறுககீடு்கள்) இரடமடக குடியுரிமை 
பற்றி அைர் நிமனத்திருந்தால அப்ஜபாழுது கூடடணியில ைத்திய 
அமைச்சரா்க இருந்த ைலுவுள்், ஜ்சலைாககுமிக்க அமைச்சரா்க 
ைைம்ைந்தபபாது, நீங்கள் நிமனத்திருந்தால உங்கள் ஆருயிர் 
பதாழர் திரு. ப. சிதம்பரம் அைர்்களிடத்தில ஜ்சாலலி இைஙம்கத் 
தமிழர்்களுககு இரடமடக குடியுரிமை ைாஙகித் தந்திருக்க முடியும். 
அனமைககு அதி்காரத்தில இருந்தபபாது தமிழர்்கம் ைைந்துவிடடு, 
இனமைககு அதி்காரத்மதப் ஜபறுைதற்்கா்க தமிழர்்களுமடய 
நண்பர்்க்ா்க நீங்கள் ைடிககினை நீலிக ்கண்ணீமர எைரும் 
நம்புைதற்குத் தயாரா்க இலமை. 

(ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது 
அபூபக்கர், திரு. எம். தமிமுன அன்சாரி ஆகிபயார் எழுந்து 
நினைனர்.)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை, பபாதும். 
(குறுககீடு) ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், 
உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர், திரு. அபூபக்கர், 
உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தமிமுன அன்சாரி, 
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உட்காருங்கள். பபாதுைானது. (குறுககீடு்கள்) விைாதம் நிமைய 
இருககிைது. இதில பபசினால எனனால இனமைககு பைறு 
அலுைல்கம் எடுக்க முடியாது. எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
ஜ்காஞ்சம் ஒத்துமழயுங்கள். உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். ஆளுநர் 
உமரயில பபசும்படி ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அனபழ்கன 
அைர்்கம்க ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. (குறுககீடு) உட்காருங்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான பப்ச ஆரம்பித்து ்கைர்னர் உமரயிலதான 
பபசிகஜ்காண்டிருககிபைன. உள்்ாடசித் பதர்தலில (குறுககீடு்கள்)

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப். . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: உட்காருங்கள். உங்களுககுப் 
பிற்ப்கலில பபசுைதற்கு ைாய்ப்பு இருககிைது. அப்ஜபாழுது 
பபசுங்கள். உட்காருங்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான இனமைககு எவ்ை்வு அமைதியா்கப் 
பபசிகஜ்காண்டிருககிபைன. நான பபசினால தைைா்கப் பபசியதா்க 
ஜ்சாலகிறீர்்கள். நீங்கள் இனமைககு ஓர் அமைச்சருககு ** 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. நீங்கள் 
அந்தைாதிரிஜயலைாம் ஜ்சாலைாதீர்்கள். அது அமைக குறிப்பிலிருந்து 
நீக்கப்படுகிைது. ைாண்புமிகு அமைச்சமர அதுைாதிரிஜயலைாம் 
ஜ்சாலைாதீர்்கள். (குறுககீடு) நீங்கள் பபசியமதஜயாடடி சிை 
பிரசசிமன்கம் எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் பபசினார். அதற்கு 
அமைச்சர் பதில ஜ்சாலலியிருககிைார். அவ்ை்வுதாபனஜயாழிய, 
விைாதம் ்சரியா்கப் பபா்கபைண்டுஜைனைால ்கைர்னர் உமரமீது 
பபசி சீககிரம் முடியுங்கள். 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான ப்கடகிபைன, உள்்ாடசித் துமை குறித்து 
நான பபசிகஜ்காண்டிருககும்ஜபாழுது ்கமடசியா்க ஜ்சானனது, 
அமைச்சருககு முனனால, Collector–ககு முனனால, ஒரு 
எம்.எல.ஏ., ஓர் அதி்காரிமய ைம்சபாடியிருககிைார். இதற்கு இந்த 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.

[பபரமைத் தமைைர்]
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அரசு எனன ஜபாறுப்பபற்்கப்பபாகிைது எனை ப்கள்விககு இதுைமர 
பதில இலமை. அமதவிடடுவிடடு பைறு ஏபதா ஜைக்காவுககுப் 
பபானான, ைதினாவுககுப் பபானான எனறு ஜ்சாலகிறீர்்கள். அதுைலை 
பிரசசிமன, அரசு அதி்காரி்கள், குறிப்பா்க சிறுபானமையினர் 
தாக்கப்படுகிைார்்கள். இமதச ஜ்சானனால ஏற்றுகஜ்காள்் 
முடியும் அலைது ஏற்றுகஜ்காள்் முடியாது எனறு ஜ்சாலலுங்கள். 
அதுைடடுைலை பரைத்தி எனை ஊரில ஓடடு எண்ைப்படடு, 
அந்த வீடிபயாபை ஜைளியிடடார்்கள். அந்த வீடிபயாமை 
ஜைளியிடடது, அதி்காரி ஜ்சய்த தைறு எனறு ஜ்சாலகிபைாம். 
ஆ்கபை, இந்த அர்சாங்கம் உள்்ாடசித் பதர்தலில முமைப்கடு 
ஜ்சய்திருககிைது. நாங்கள் 60 ்சதவிகிதம் ஜைற்றிஜபற்றுள்ப்ாம். 
முமைப்கடு ைடடும் இலமைஜயனறு ஜ்சானனால, 80 ்சதவிகிதம் 
ஜைற்றிமய ்கழ்கம் ஜபற்றிருககும். ஓர் அமைச்சர் நாங்கள் ஜபரிய 
ஜைற்றி ஜபற்றுவிடபடாம், ஜபரிய ஜைற்றி ஜபற்றுவிடபடாம் 
எனறு ஜ்சாலகிைார். எனன ஜபரிய ஜைற்றி, அமத whatsapp–
ல பபாடுகிைார்்கள். ஏழாைது ைகுப்பு pass ஜ்சய்தைன பத்தாம் 
ைகுப்பு படித்தைமன fail ஆகிவிடடான எனறு ஜ்சாலகிைான. இைர் 
ஏழாைது ைகுப்பு தாண்டவிலமை, பத்தாம் ைகுப்பு படித்தைமர 
fail ஆகிவிடடான எனறு ஜ்சாலகிைாராம். இதில ை்ர் பிமையாம், 
நாங்கள் பதய்பிமையாம். ை்ர்பிமை எனபதற்கு பநற்று எங்கள் 
தமைைர் ஜைளியில பதில ஜ்சாலலிவிடடார். இஙப்க பதில 
ஜ்சாலைபைண்டியதிலமை. அைர் ஜ்சானனது அமரகுமை எனபது 
எலபைாருககும் ஜதரியும். ஆனால எதற்்கா்கச ஜ்சாலகிபைன எனறு 
ஜ்சானனால, உள்்ாடசி ைனைத் பதர்தமை திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கம் முமையா்கச ்சந்தித்திருககிைது. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன, நீங்கள் ஜைளியில பபசியமதஜயலைாம் 
பபசினால அதற்கு பதில ைந்து ஜ்காண்டிருககும். (குறுககீடு) 
ஆளுநர் உமரமீது பபசுங்கள். 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: நான ஜ்சாலைவிலமை. நான ஜ்சாலை 
ைரவிலமை. நான விைாதத்திற்ப்க ைரவிலமை.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஜைளியில பபசியமத ைாறிைாறி 
பபசினால பதில ைந்துஜ்காண்டிருககும். (குறுககீடு) எனககு பநரம் 
இலமை. நீங்கள் ஆளுநர் உமரமீது பபசுங்கள். 

[திரு. ஜெ. அனபழ்கன]
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திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ** (குறுககீடு்கள்) நீங்கள் அப்படிஜயலைாம் 
பப்சாதீர்்கள். நான ஒழுங்கா்கப் பபாய்கஜ்காண்டிருககிபைன. நான 
எனன ஜ்சாலகிபைன எனைால, ்கைர்னர் உமரயில, உள்்ாடசித் 
பதர்தல நியாயைா்க நடந்தது எனறு ஜ்சானனார், அது கிமடயாது. 
உள்்ாடசித் பதர்தலில முமைப்கடு நமடஜபற்றுள்்து. 
இரண்டாைதா்க, தமிழ்நாடு முதலிடத்மதப் ஜபற்றுள்்து எனறு 
கூறினார். அதற்்கா்க நிமைய படித்தார். 

பிற்ப்கல 12–25

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஆளுநர் உமரககு நனறி 
ஜதரிவிககும்பபாது, ஆளுநமரப் பற்றி நீங்கள் விைர்சிக்க பைண்டாம். 
அது அமைக குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிைது. நீங்கள் பநரடியா்க 
ஆளுநர் உமரககு நனறி ஜதரிவித்து பபசுங்கள். ஆளுநர் உமர பற்றி 
பபசுங்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: தமிழ்நாடு முதலிடத்தில இருககிைது 
எனறு ஜ்சானனார். நீங்கள் ்சடடம்–ஒழுஙகில முதலிடத்தில 
இருககிறீர்்க்ா? எதிபை முதலிடத்தில இருககிறீர்்கள்? (குறுககீடு) 
இருங்கள், நான பபசிய பிைகு நீங்கள் பதில ஜ்சாலலுங்கள். 
(குறுககீடு) நீங்கள் எனன முதலில (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர், எந்த 
ஆதாரத்மத மைத்து ்சடடம்–ஒழுஙகு ்சரியிலமை எனறு ஜ்சாலகிைார். 
்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில நாடடிபைபய தமிழ்நாடு 
சிைந்த ஜ்சயலதிைன மிக்க ைாநிைம் எனபமத புள்ளிவிைரத்பதாடு 
ஜ்காடுத்திருககிைார்்கள். ைத்திய அரசு புள்ளிவிைரத்பதாடு 
ஜ்காடுத்திருககிைது. அந்த ஆதாரத்தின அடிப்பமடயிலதான, 
்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில இந்தியாவிபைபய தமிழ்நாடு 
முதனமை ைாநிைைா்கத் தி்கழ்ந்து ஜ்காண்டிருககிைது. உங்கள் 
ஆடசிக ்காைத்தில ்சடடம்–ஒழுஙகு எப்படியிருந்தது எனபமதப் 
புள்ளிவிைரத்பதாடு புடடு மைக்கடடுைா? (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) நீங்கள் பபசுகிறீர்்கள்? அமை எனஜனனன குற்ைச்சாடடு்கள் 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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எனபது எங்களுககுத் ஜதரியும். திருப்பூரில எனஜனனன 
ஜ்சய்தீர்்கள் எனபது எங்களுககும் ஜதரியும். அமதஜயலைாம் பப்ச 
பைண்டாம். பபசினால, ்சரியான முமையா்க இருக்காது. நீங்கள் 
உள்பநாக்கத்பதாடு பபசுைமத விடடுவிடடு, உண்மை நிமை்கம் 
எடுத்துச ஜ்சாலலுங்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன, பபசுங்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: எனமனப் பப்ச விடடுவிடடு பபசுங்கள். 
நான எதிபை முதலிடத்தில இருககிறீர்்கள் எனறு ப்கடபடன. 
்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில முதலிடத்தில இருககிறீர்்க்ா 
எனறு ப்கடடால, உங்களுககு ஏன அவ்ை்வு ப்காபம் ைருகிைது? 
(குறுககீடு) நான ஜ்சாலகிபைன. (குறுககீடு) நான ஜ்சாலகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில 
தமிழ்நாடு முதனமை ைாநிைைா்க இருககிைது எனபமத நாங்கள் 
ஜ்சாலைவிலமை; ைத்திய அரசு ஆய்வு ஜ்சய்து ஜ்சாலலியிருககிைது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நாங்கள் ஒனறும் ஜ்சாலைவிலமை. 
ைத்திய அரசு ஆய்வு ஜ்சய்து, அந்தத் தரநிமைமய ஜ்காடுத்திருககிைது. 
இந்தியா டுபட எனை ஆஙகிை நாப்டு, அது ஜ்காடுத்திருககிைது. 
நாங்க்ா்க ஜ்சாலலிகஜ்காள்்விலமை, ்சடடம்–ஒழுஙகு சிைப்பா்க 
இருககிைது எனறு நாங்கள் ஜ்சாலைவிலமை; ைற்ைைர்்கள் 
ஜ்சாலைமதத்தான நாங்கள் ஜ்சாலகிபைாம். (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: இந்தியா டுபட உங்கம்ப் பற்றி 
ஜ்சானனமதஜயலைாம் நான படிக்கடடுைா? அமத அமைக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்கக கூடாது. (குறுககீடு) இந்தியா டுபட 
ஜ்சானனமதஜயலைாம் படிக்கடடுைா? உங்கம்ப் பற்றி 
இந்தியா டுபட விைர்்சனம் ஜ்சய்திருககிைபத! அமதஜயலைாம் 
ஏற்றுகஜ்காள்கிறீர்்க்ா? (குறுககீடு) அமதஜயலைாம் 
ஏற்றுகஜ்காள்கிறீர்்க்ா, ஜ்சாலலுங்கள். நான படிககிபைன. 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், பைண்டுஜைனபை திடடமிடடு, 
ஏதாைது ஒரு பிரசசிமனமய உருைாக்க பைண்டுஜைனறுதான 
அைர் ைருகிைாபரஜயாழிய, உண்மை நிமைமய எடுத்துசஜ்சாலை 
ைரவிலமை. ைத்திய அரசு, பலபைறு ்காரணி்கம் ஆய்வு ஜ்சய்து, 
்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில தமிழ்நாடு சிைந்த ஜ்சயலதிைன 
மிக்க ைாநிைம் எனறு ஜ்சாலலியிருககிைது. அமதத்தான நாங்கள் 
கூறிபனாம். பைண்டுஜைனபை திடடமிடடு, பைறு ஒரு பநாக்கத்தின 
அடிப்பமடயில ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசிக 
ஜ்காண்டிருககினைார். ்கைர்னர் உமரயில நீங்களும் பபசுங்கள், 
நாங்களும் பபசுகிபைாம். பப்ச பைண்டியமை அதி்கம் இருககினைன. 
உங்கம்ப் பற்றி நிமைய ஆதாரங்கள் எங்களிடம் இருககினைன. 
அைற்மை நாங்கள் பபசினால பதமையிலைாத விைாதம்தான 
ஏற்படும். (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன, நீங்கள் ஆளுநர் உமரயில பபசி முடியுங்கள். 
ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் 
திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 
(குறுககீடு்கள்)

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ** (குறுககீடு்கள்) ** (குறுககீடு்கள்)

(ஆளுங்கடசி உறுப்பினர்்கள் எழுந்து நினறு கூச்சலிடடனர்.)

(திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் எழுந்து நினறு 
கூச்சலிடடனர்.) (குறுககீடு்கள்) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், 
இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
இருங்கள், இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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உட்காருங்கள், உட்காருங்கள் எலபைாரும். (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு 
அமைச்சர், (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு உறுப்பினர், (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நான நடைடிகம்க 
எடுககிபைன. (குறுககீடு்கள்) நான பார்ககிபைன, இருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) நான எனனஜைனறு பார்ககிபைன, உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நான 
பார்ககிபைன, உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நான பார்ககிபைன, 
நீங்கள் உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நான பார்த்துகஜ்காள்கிபைன, 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நான எனனஜைனறு பார்ககிபைன, 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், 
இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இந்த 
அமையிபை, (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இந்த 
அமையில நடந்தமத முழுமையா்க நாம் எலபைாரும் பார்த்துக 
ஜ்காண்டுதான இருககிபைாம். ைாண்புமிகு உள்்ாடசித் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் பப்ச எனனிடத்தில ைாய்ப்புக ப்கடடார். 
ைாண்புமிகு உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் பபசுைதற்கு 
ைாய்ப்புக ஜ்காடுத்பதன. அைர் பதில ஜ்சாலைதற்கு எழுந்து, பதில 
ஜ்சாலகிைார். அைர் பபசியதற்குப் பதில ஜ்சாலகிைார். அப்பபாது, 
உடனடியா்க அஙகிருந்து உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கம் 
** எனறு ஜ்சாலைதும், (குறுககீடு்கள்) ** பபசுைதும் (குறுககீடு்கள்) 
** பபசுைதும் (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. (குறுககீடு்கள்) 
இலமை, இலமை. (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. (குறுககீடு்கள்) 
இஜதலைாம் முமையற்ை ஜ்சயல. (குறுககீடு்கள்) 

         பிற்ப்கல 12–30

ஓர் அமைச்சமர ** பபசுைதும், (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. 
ஓர் அமைச்சமர ** எனறு ஜ்சாலைதற்கு எந்த உறுப்பினருககும் 
உரிமை இலமை. அது முமையலை. (குறுககீடு்கள்) அது 
முமையலை. எனன பபசுைதா்க இருந்தாலும் எனமனப் பார்த்துப் 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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பப்ச பைண்டும். (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. அமைச்சபர 
எனனுமடய அனுைதிமயப் ஜபற்றுத்தான பபசினார். அைர் 
ஒனறும் தைைா்கப் பப்சவிலமை. (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன, இமத நான ைனமையா்கக ்கண்டிககிபைன. 
(குறுககீடு்கள்) இது முமையலை. (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. 
நீங்கள், உங்களுககுக கிமடத்த ைாய்ப்மபப் பயனபடுத்தி ஆளுநர் 
உமரயினமீது பபசியிருக்க பைண்டும். நீங்கள் அமைச்சமர ** 
பபசுைதற்ப்கா, ** எனறு ஜ்சாலைதற்ப்கா உங்களுககு எந்தத் 
தகுதியும் கிமடயாது. அப்படி ஜ்சாலைது முமையலை. அமத 
நான ைனமையா்கக ்கண்டிககிபைன. (குறுககீடு்கள்) இலமை, 
இலமை. (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு பபரமை முனனைர் அைர்்கள். 
(குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் தங்களிடம் அனுைதி ப்கடடு, நீங்கள் அனுைதி ஜ்காடுத்து, 
அைர் பபசுைதற்்கா்க எழுந்திருககிைார். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன, த்காத ைார்த்மத்கம்ச ஜ்சாலலி, 
அமைச்சமர ** பபசுைது ்சமபககு உரிய ஜ்சயல அலை. இந்தச 
ஜ்சயல இனபைாடு முடிவு ஜபைடடும். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: அந்த ைார்த்மத்கள் அமைக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகினைன. 

 ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: அந்த ைார்த்மத்கம் 
நீககுைபதாடு ைடடுைலைாைல, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கம் அமையிலிருந்து ஜைளிபயற்ை 
பைண்டுஜைனை தீர்ைானத்மத நான முனஜைாழிகிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) (குறுககீடு்கள்)

(திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் எழுந்து நினைனர்.)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. ்கடுமையான 
குற்ைச்சாடடுதான. அதற்்கா்க அமை முனனைர் அைர்்கள் 
மைத்திருககிை பைண்டுப்காம் நான தீவிரைா்கப் பரிசீலிக்க 
பைண்டிய நிமையிபை இருககிபைன. (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) ஜ்சாலலுங்கள், நான ப்கடகிபைன. (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள். ைற்ை உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் உட்காருங்கள். 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர், எனன, ஜ்சாலலுங்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், எங்களுமடய ்சடடைனை உறுப்பினர் திரு. 
ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கள் பபசுகிைபபாது, இமடயிமடபய 
குறுககீடு்கள் ைந்த ்காரைத்தினால முதைமைச்சர் அைர்்கப்கூட 
உைர்சசிை்சப்படககூடிய நிமையிபை சிை வி்க்கங்கம்ச 
ஜ்சானனார்்கள். அந்த அடிப்பமடயிபை சிை குறுககீடு்கள் 
ஜதாடர்ந்து ைந்துஜ்காண்டிருந்தன. உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் எழுந்து பபசுகிைபபாது ஏபதா ஜ்சாலைக கூடாத சிை 
த்காத ைார்த்மத்கம்ச ஜ்சானனதா்க நீங்கள் ஜ்சாலகிறீர்்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. (குறுககீடு) 

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: இலமை, இலமை. தயவுஜ்சய்து நான 
ஒபர நிமிடத்தில ஜ்சாலலி முடித்துவிடுகிபைன. ஒபர நிமிடம். நான 
ஜ்சானன பிைகு ஜ்சாலலுங்கள். (குறுககீடு) இலமை, நான ஜ்சாலலி 
முடித்துவிடுகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. 
எதிர்க்கடசித் தமைைருககு, (குறுககீடு) இலமை, இலமை. நீங்கள் 
எனன ஜ்சாலகிறீர்்கப்ா ஜ்சாலலுங்கள். ஆனால, ைாண்புமிகு 
உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் த்காத ைார்த்மதயில பபசினார் 
எனறு ஜ்சாலைதில எந்த ஆதாரமும் கிமடயாது. (குறுககீடு்கள்) 
நான ப்கடடுகஜ்காண்டுதான இருந்பதன. அந்தைாதிரி 
அமைச்சர் பப்சவிலமை. த்காத ைார்த்மத்கம்ப் பபசியைர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கனதான. (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர், ஜ்சாலலுங்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: எங்களுமடய உறுப்பினர் அைர்்கள் 
அப்படி பப்சவிலமை எனறு நான ஜ்சாலைவிலமை. நான 
ஏற்றுகஜ்காள்கிபைன. அது தைறுதான. அதற்்கா்க நான 
ைருத்தப்படுகிபைன. ** ஆனால, அபதபநரத்தில, அைர் 
பபசியதற்குப் பிைகு, முன ைரிம்சயில அைர்ந்திருக்கககூடிய 
ைாண்புமிகு உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் உள்ளிடட 
சிை அமைச்சர்்களும் அபத ைார்த்மதமயத் திருப்பி பயனபடுத்திப் 
பபசியிருககிைார்்கள். அதற்கு நீங்கள் எனன பதில ஜ்சாலைப் 
பபாகிறீர்்கள்? 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.

[பபரமைத் தமைைர்]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. அப்படி 
எதுவும் பபசியதா்க மைககில ைரவிலமை. அதுைாதிரி ைார்த்மத்கள் 
ஏதும் பப்சவிலமை. 

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: அது எப்படி? மைககில ைரவிலமை 
எனைால எப்படி? ்சமபயிலதாபன பபசினார்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. அந்தைாதிரி 
ைார்த்மத்கள் எதுவும் எனனுமடய (குறுககீடு்கள்) ்சத்தம் இரண்டு 
பக்கங்களிலும் இருககிைபபாது எனனுமடய––(குறுககீடு்கள்) 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களும், எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களும் பலபைறு 
்சையங்களிபை வி்க்கம் ப்கடடு பபசுகினைார்்கள். அதற்ஜ்கலைாம் 
வி்க்கம் ஜ்காடுத்துக ஜ்காண்டிருககினபைாம். அைர்்களும் 
ப்கடடுகஜ்காண்டுதான இருககினைார்்கள். ஆனால, இஙப்க 
இருககினை திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்களிபை ஒபர 
ஒருைர்தான பிரசசிமனககுரியைர். அைர்தான ைரியாமதககுரிய 
உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கள். அைர் எப்பபாது 
இந்த அமையிபை பபசினாலும், அைர் ஜ்சாலகினை ்கருத்திலதான 
பிரசசிமனபய உருைாகினைது. இது அமனைருககுபை 
ஜதரியும். ஜதரியாதது ஒனறுபை கிமடயாது. இது ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககும் ஜதளிைா்கத் 
ஜதரியும். ஆ்கபை, பைண்டுஜைனபை திடடமிடடு, ஒரு தைைான 
த்கைமைத் ஜதரிவித்துகஜ்காண்டிருககிைார் எனபமத நான 
ஏற்ஜ்கனபை குறிப்பிடபடன. அது இப்பபாது நிெைாகிவிடடது. 
நான பபசியஜபாழுபத ஜ்சானபனன. ்கைர்னர் உமரயிபை 
பபசினால எந்தப் பிரசசிமனயும் கிமடயாது. அதற்கு அப்பால 
பபாய் பபசுகினைபபாதுதான இந்தப் பிரசசிமன்கஜ்லைாம் 
உருைாகினைன. அைர் தனிப்படட முமையிபை உள்்ாடசித் 
துமை அமைச்சமர விைர்்சனம் ஜ்சய்கினைபபாதுதான இந்தப் 
பிரசசிமன உருைாகினைது. அைமர பநரடியா்கக குறிப்பிடட 
்காரைத்தினாலதான அைர் எழுந்து,––யாரா்க இருந்தாலும் 
உைர்சசி உண்டு. அந்த உைர்சசியின அடிப்பமடயிபைதான 
அைர் எழுந்தாபரஜயாழிய––பைறு எந்தக ்கருத்மதயும் அைர் 
ஜதரிவிக்கவிலமை. ஆ்கபை, ்கைர்னர் உமரயிபை அைர் 
பபசியிருந்தால இந்தப் பிரசசிமனபய எழுந்திருக்காது. நீங்கள் ஒரு 
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்கருத்மதச ஜ்சாலலியிருககிறீர்்கள். அதற்கு ைறுப்புக ்கருத்து ஆளும் 
்கடசியிபையும் ஜ்சாலைப்படுகிைது. அதன உண்மை நிமைமயத் 
ஜதரிந்து அடுத்த subject–ககுப் பபானால அது ்சரியா்க இருககும். 
அமதபய திரும்ப திரும்பப் பபசி, பிரசசிமனமய உருைாககி, இந்த 
அமை சுமு்கைா்க நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககினை சூழ்நிமைமய 
ைாற்றி, திம்ச திருப்பப் பார்ககிறீர்்கள் எனபதுதான எனனுமடய 
்கருத்து எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

பிற்ப்கல 12–35

ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
ஜ்சாலகினைபபாதுகூட, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
உைர்சசிை்சப்படடு பபசினார் எனறு ஜ்சானனார்்கள். தனிப்படட 
முமையிபை விைர்்சனம் ஜ்சய்கினைபபாதுதான பிரசசிமனபய 
ைருகினைது. ஜபாதுைா்க பிரசசிமனமயச ஜ்சாலகினைபபாது, 
யாருககும் எந்தவித குற்ை உைர்வும் ஏற்படாது. தனிப்படட 
முமையிபை அைர்்கள் குற்ைத்மதச ்சாடடுகினைபபாது யாரா்க 
இருந்தாலும் ்சரி, ஆளுங்கடசியா்க இருந்தாலும் ்சரி, எதிர்க்கடசியா்க 
இருந்தாலும் ்சரி, அது ைரத்தான ஜ்சய்யும். ஆ்கபை, அமதஜயலைாம் 
தவிர்த்துவிடடு, அதற்ப்கற்ைைாறு அமையினுமடய ைரமபக 
்கமடப்பிடித்து பபசினால, இந்தப் பிரசசிமன எழாது எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை, இதன 
அடிப்பமடபய (குறுககீடு) ைாண்புமிகு அமை முனனைர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் (குறுககீடு) 
உட்காருங்கள். தயவுஜ்சய்து உட்காருங்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு) அமை முனனைர் அைர்்கள் பபசுகினைார், நீங்கள் 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், திரு. ஜெ. அனபழ்கன, 
நீங்கள் அமைககும் ்கடடுப்பட ைாடபடன எனகிறீர்்கள், 
உங்கள் தமைைர்்களுககும் ்கடடுப்பட ைாடபடன எனகிறீர்்கள். 
(குறுககீடு) இலமை, நான அமை முனனைர் அைர்்கம்ப் 
பப்ச அமழத்திருககிபைன. அைர் பபசும்பபாது நீங்கள் உட்கார 
பைண்டியதுதாபன. (குறுககீடு) இது முமையலை. நீங்கள் திரும்பவும் 
ஏதாைது பபசினீர்்கள் எனைால, நான ்கடுமையான நடைடிகம்கமய 
எடுத்துவிடுபைன. (குறுககீடு)

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: பபசசுககு பபசசு 
பப்சாதீர்்கள். திரு. அனபழ்கன, தயவுஜ்சய்து ஜ்காஞ்ச பநரம் 
அமைதியா்க இருங்கள்.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அனபழ்கன பபசியதற்கு யாரா்க இருந்தாலும் 
உைர்சசிை்சப்படடு, (குறுககீடு) பபசி, ப்களுங்கள். ஏன, அஙகிருந்து 
body language ்காண்பிககிறீர்்கள். ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
எழுந்து பபசுைது ஒரு தனைானம் உள்் ைனிதன ஜ்சய்கினை 
ஜ்சயலதான. அமத யாராலும் ைறுக்க முடியாது. ஆனால, அதற்கு 
முனனால நீங்கள் பபசிய ைார்த்மதமய ஏற்றுகஜ்காள்் முடியாது. 
இருந்தாலும், ைாண்புமிகு ்சடடைனை எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் உச்சபட்சைா்க அதற்கு ைருத்தத்பதாடு இனஜனானமையும் 
ஜ்சாலலியிருககினைார். பபரறிஞர் அண்ைா அைர்்கள் 
ஜ்சானனைாறு ‘ைைப்பபாம், ைனனிப்பபாம்’ எனை ைார்த்மதமய 
ஜதரிவித்திருககினைார். ஆ்கபை, இந்தப் பிரசசிமனமய இபதாடு 
விடடுவிடடு ைாண்புமிகு ்சடடப் பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
்சமபமய நடத்த பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, (குறுககீடு) 
இலமை, இனமைககு நடந்த இந்தப் பிரசசிமன எனககு 
உண்மையிபைபய மி்க ைருத்தத்மத அளிககிைது. ைாண்புமிகு 
அமைச்சர்்கம் ** அப்படி விளிப்பது முமையற்ை ஜ்சயல. இமத 
முதல முமையா்க திரு. அனபழ்கன ஜ்சய்திருந்தால, அமத 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ஜ்சானனமதப்பபாைகூட, நாம் 
்சரியா்க எடுத்துகஜ்காள்்ைாம். ஆனால, அைர் ைழக்கைா்கப் 
பபசுகினைஜபாழுஜதலைாம் இபத முமைமயக ்கமடப்பிடிககிைார். 
எனககு இனமைககு பநரமும் இலைாத ்காரைத்தினாபை திரு. 
அனபழ்கன, நீங்கள் ஒபர ஒரு நிமிடத்தில உங்கள் உமரமய 
முடித்துகஜ்காள்ளும்படி ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. நான உங்கம் 
ைனமையா்கக ்கண்டிககிபைன. (குறுககீடு) அவ்ை்வுதான ஜ்சாலை 
முடியும். 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ்கண்டியுங்கள், ்கண்டியுங்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: அவ்ை்வுதான எனனால 
ஜ்சாலை முடியும். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
உள்்ாடசித் பதர்தமைப் பற்றி ஆரம்பத்தில பபசினார்்கள். 
அது குறித்து அதி்கைான முமை பதில ஜ்சாலலியும்கூட, 
அைர் ஜதாடர்ந்து அமதப்பற்றி பபசினார்்கள். ஆரம்பத்திபை 
பார்த்தீர்்கஜ்னைால, உங்க்து அமைப்புச ஜ்சயைா்ர் அைர்்கள் 
ைழககு ஜதாடர்ந்தபபாது, பழஙகுடியினருக்கான இட ஒதுககீடு 
பற்றிப் பபசினீர்்கள். அந்த இட ஒதுககீடு குறித்த ைழககிபை, 
நீதிைனைம், ‘இட ஒதுககீடு முமையா்கச ஜ்சய்யப்படடுள்்து’ 
எனறுதான ஜ்சானனது. அதற்குப் பிைகு, பதர்தல அறிவிகம்க 
முமை ஜைளியிடட அந்த நாட்களுக்கான notification–ஐ தான 
இரத்து ஜ்சய்தார்்கள். அதுைடடுைலைாைல, notification–ஐக கூட 
நீதிைனைம் ஜ்சானனதும் நாம் ஏற்றுகஜ்காண்படாம். அதற்கு முனபு, 
1996, 2006 ஆம் ஆண்டு்களின அடிப்பமடயிலதான ஜ்சய்பதாம். 
அமத ஏற்றுக ஜ்காண்படாம். 

அபதபபாை, இனமைககு இந்தத் பதர்தமைப் பற்றி அைர் 
பபசினார். இதுைமர நமடஜபற்ை உள்்ாடசி ைனைத் பதர்தல்களிபை, 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் 
அைர்்களின தமைமையிைான அம்ைா அைர்்களுமடய அர்சால 
நடத்தப்படட இந்தத் பதர்தமைப் பபால, எந்த உள்்ாடசி 
ைனைத் பதர்தலும் இவ்ை்வு பநர்மையா்க நமடஜபற்ைதிலமை. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அவ்ை்வு பநர்மையா்க நமடஜபற்ைது 
இந்தத் பதர்தல. இதுபபானறு இனனும் ஜ்சாலைதற்கு நிமைய 
ஆதாரங்கள் இருககினைன. அமதப்பற்றி பபசினால நிமைய 
பநரம் ஆகும். நீங்கள் ஜ்காடுககினை பநரத்தில அமனத்மதயும் 
ஜ்சாலை இயைாது. நிமைய இடங்களில ஒபர ஓர் ஓடடு 
வித்தியா்சத்தில எங்களுமடய பைடபா்ர்்கள் ஜைற்றி ைாய்ப்மப 
இழந்திருககிைார்்கள். 2 ஓடடு்கள், 3 ஓடடு்களில ஜைற்றி ைாய்ப்மப 
இழந்திருககிைார்்கள்.

அதுைடடுைலை, இப்பபாது ஓடடு ்சதவிகித அடிப்பமடயில 
பார்த்தீர்்கஜ்னைால, ஜபரிய வித்தியா்சம் ஒனறும் இலமை. 
எனனிடம் புள்ளிவிைரம் இருககிைது. இனமைககு எலைாபை 
இமையா்க ைந்திருககிைது. நீங்கள் நிமைய ஜ்சானனீர்்கள். 
நாடாளுைனைத் பதர்தலில எனன ஆயிற்று? நாடாளுைனைத் 
பதர்தலில நீங்கள் 38 இடங்களில ஜைற்றி ஜபற்றீர்்கள். அதற்குப் 
பினனர், பைலூர் பதர்தல நமடஜபற்ைது. அதற்குப் பினனால, 
விககிரைாண்டி, நாஙகுபநரி ்சடடைனை இமடத் பதர்தல்கள். 
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அதற்குப் பினனால இந்த உள்்ாடசித் பதர்தல. இனமைககு 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் 
அைர்்களுமடய தமைமையிைான அம்ைா அைர்்களுமடய 
அரசு, நம்முமடய துமை முதைமைச்சர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ். 
அைர்்களுமடய உறுதுமைபயாடு நமடஜபறுகிைது.

பிற்ப்கல 12–40

இனமைககு பதர்தல ஆமையம் அற்புதைா்க, சுதந்திரைா்கச 
ஜ்சயலபடடிருககிைது. எந்தஜைாரு சிறு குறுககீடும் கிமடயாது. 
இனமைககு இவ்ை்வு correct–ஆ்க நமடஜபற்றிருககிைது. 
அபதபபாை நிமைய நாட்கள் அலை இரண்டு நாட்கள்தான பதர்தல. 
இதற்கு முனபுபபால இலைாைல பதர்தல முடிவு்கம் Late–
ஆக்காைல முனபா்கபை அறிவித்திருககிைார்்கள். அதற்ஜ்கலைாம் 
எனனிடத்தில ஆதாரம் இருககிைது. பதர்தல முடிவு்கம் 
அறிவித்திருககிைார்்கள். இந்தத் பதர்தல எலைாவிதத்திலுபை 
பநர்மையா்க நடந்திருககிைது. அதனாலதான இந்தைாதிரி ைாய்ப்பு 
ைந்திருககிைது உங்களுககு. ைாைடடங்கள் ைாரியா்க, யூனியன 
ைாரியா்க எலைா புள்ளிவிைரங்களும் இருககினைன. இனமைககு 
அற்புதைான ஜைற்றிமய அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்திற்குக ஜ்காடுத்திருககிைார்்கள். அதுைடடுைலை, 
இந்தத் பதர்தமைப் ஜபாறுத்தைமரயில, அரியலூரில ஒர் ஓடடு, 
எங்களுமடய ைாைடடத்தில இரண்டு ஓடடு எனை வித்தியா்சத்தில 
எங்களுமடய பைடபா்ர்்கம் தி.மு.்க. ஜைற்றி ஜபற்றிருககிைது. 
இப்படி இவ்ை்வு பநர்மையா்க நடந்ததாலதான இந்தைாதிரியான 
ைாய்ப்பு்கள் ைந்திருககினைன எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர், எனன? திரும்பவும் நீங்கள் அபத 
பிரசசிமனககுள்ப் பபா்காதீர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
நான அந்தப் பிரசசிமனககுள் பபா்கைாடபடன. ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் உள்்ாடசித் பதர்தல பற்றி இஙப்க சிை 
்கருத்து்கம்த் ஜதரிவித்தார். அைர் அமைச்சர், அப்படித்தான பதில 
ஜ்சாலை பைண்டும். நாங்கள் ஜ்சாலைதுபபானறு, அைர் தைைா்க 
எமதயும் ஜ்சாலை முடியாது. அப்படித்தான ஜ்சாலை பைண்டும். 
“பதர்தல நடந்தது; முடிந்தது” எனறு ஜ்சாலலுங்கள். நான ஏபதா 

[திரு. எஸ்.பி. பைலுைணி]
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ஒத்துகஜ்காள்கிபைன. அதில ஒனறும் பிரசசிமன இலமை. ஆனால, 
பநர்மையா்க நடந்தது எனறு ஜ்சானனீர்்கள். அந்த ைார்த்மத 
கிமடயாது. ஏஜனனைால, எம்.எல.ஏ., எம்.பி. யாரும் உள்ப் 
பபா்கக கூடாது எனபது ்சடடம். ஆனால, ஒரு எம்.எல.ஏ., உள்ப் 
ஜ்சனறு, அஙகு அைர்க்க்ம் ஜ்சய்து, ஒவ்ஜைாரு இடைா்கச ஜ்சனறு, 
re–counting ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலலி, இபதைாதிரி 
ஒனறிரண்டு இடங்களில நடந்தது. (குறுககீடு) நான ஜ்சாலைமதக 
ப்களுங்கள். (குறுககீடு) யார் பபானார்்கள் எனறு நான ஜ்சாலகிபைன. 
(குறுககீடு) எந்த எம்.பி. பபானார் எனறு ஜ்சாலலுங்கள். நான 
ஜ்சாலகிபைன. (குறுககீடு) யாரும் பபா்கவிலமை. (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ஜதரியாைல ஜ்சாலலிவிடடார் எனறு நான 
நிமனககிபைன. உங்களுமடய ்கடசிமயச ்சார்ந்த தருைபுரி 
நாடாளுைனை உறுப்பினர் உள்ப் ஜ்சனறு அதி்காரி்களிடத்திபை 
ைாககுைாதம் ஜ்சய்து, படபிம் அடித்தஜதலைாம் நடந்தது. 
எனனிடத்திபை வீடிபயா ஆதாரம் இருககிைது. அமத நீங்கள் 
ஒத்துகஜ்காள்கிறீர்்க்ா? அதற்கு பதிமைச ஜ்சாலலுங்கள். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ஒபரஜயாரு 
உதாரைத்மதச ஜ்சாலகிபைன. உங்களுமடய ைாைடடச 
ஜ்சயைா்ர், ்சடடைனை உறுப்பினர் இஙப்க இருககிைார். 
ஒபரஜயாரு உதாரைத்மத ைடடும் நான ஜ்சாலகிபைன. (குறுககீடு) 
ஒபரஜயாரு நிமிடம். எங்களுமடய ஒனறியக ்கழ்கச ஜ்சயைா்ர் 12 
ைாககு்களில ஜைற்றி ைாய்ப்மப இழந்தார். தி.மு.்க.–வும் ைறுைாககு 
எண்ணிகம்க ப்கடகினைது, நாங்களும் ைறுைாககு எண்ணிகம்க 
ப்கடகினபைாம். ஆனால, அதி்காரி்கள் சுபயடம்ச ஜைற்றி ஜபற்ைதா்க 
அறிவித்தார்்கள். அதி்காரி்கள் எங்களுககு ஆதரைா்க இருந்தால, 
இரண்டு ்கடசி்களுபை ைறுைாககு எண்ணிகம்க ப்கடகினைபபாது, 
எப்படி அைர்்கள் ஜ்காடுக்காைல இருப்பார்்கள். ஆ்க, அந்த்வுககு 
பதர்தல பநர்மையா்க நடந்திருககிைது எனபதற்கு இமதத்தவிர 
பைஜைாரு உதாரைம் பதமையிலமை. ஒபரஜயாரு ஓடடு 
வித்தியா்சத்தில ்கவுனசிைர் ஜைற்றி ைாய்ப்மப இழந்தார். அதற்கும் 
உதாரைம் ஜ்சாலகிபைன. அதற்கும் re–counting ப்கடடார்்கள், 
நாங்களும் ப்கடபடாம். ஆனால, நாங்கள் அதற்கு எனன ்காரைம் 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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ஜ்சானபனாம் எனைால, அைர்்கள் ைாக்கா்ர் படடியலிலிருந்து 
நீக்கப்படடிருககிைார்்கள். அைர்்களுமடய ஓடடு தபால ஓடடா்க 
ைந்திருககிைது. அந்த ைாகம்க எடுத்து எண்ணி, ஒரு ைாககு 
வித்தியா்சத்தில ஜைற்றி ஜபற்ைதா்க அறிவித்தார்்கள். நாங்கள் 
ப்கடடுப் பார்த்பதாம், முடியாது எனறு ஜ்சாலலிவிடடார்்கள். 
ஜைற்றி ஜபற்ைதா்க அறிவித்துவிடடார்்கள். இப்பபாது ஒனறும் 
ஜ்சய்ய முடியவிலமை. இமதவிட ஒரு பநர்மையான பதர்தல 
முடிவு அறிவிப்பு எஙகிருககும்? நீங்கள் ்சடடைனை உறுப்பினமரச 
ஜ்சாலகிறீர்்கள். உங்களுமடய நாடாளுைனை உறுப்பினர் எப்படி 
உள்ப் ஜ்சனைார்? அதற்கு நீங்கள் எனன பதில ஜ்சாலைப் 
பபாகிறீர்்கள்? (குறுககீடு) அமதத்தான நான ஜ்சாலகிபைன. 
தருைபுரி நாடாளுைனை உறுப்பினர் உள்ப் ஜ்சனைது எலைா 
டி.வி.–யிலும் ைந்தது. நீங்கள் பார்க்காைல இருந்திருக்கைாம். 
அதனால நீங்கள் ஜதரியாைல ஜ்சாலலிவிடடீர்்கள் எனறு நான 
நிமனககிபைன. இந்தத் பதர்தல எவ்ை்வு பநர்மையா்க நடந்தது 
எனபதற்கு இந்த இரண்டு உதாரைங்கப் பபாதும். இனனும் 
நிமைய உதாரைங்கள் எனனிடத்தில இருககினைன. இந்த இரண்டு 
உதாரைங்கப் பபாதும் எனறு நான நிமனககிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர சி. விஜய ேவாஸ்்கர: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் பபசுகினைபபாது, திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க 
உறுப்பினர் பபசுகினைபபாது, புதுகப்காடமட ்சம்பைம் குறித்த 
ஒரு whatsapp ஜ்சய்திமய மைத்து ஆதாரமினறி ஜ்சானனார். 
இபத புதுகப்காடமடயில திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தினுமடய 
ைாைடடச ஜ்சயைா்ர் திரு. ஜ்சலைப்பாண்டியன அைர்்கள், ஒரு 
ஒனறியக குழுவிற்கு, தனனுமடய ைாககு எண்ணிகம்க மு்கைமர ஓர் 
அடமடமய மைத்துகஜ்காண்டு, ைாககுப் பதிவு நமடஜபைககூடிய 
எலைா இடங்களிலும் உள்ப் ஜ்சனறு, அஙப்கயிருக்கககூடிய ்காைல 
துமை அதி்காரி்கம் ஒருமையிபை ்கடுமையா்கப் பபசி, கும்பைா்க, 
ஒடடுஜைாத்தைா்க உள்ப் ஜ்சனறு––video footage எலைாம் 
எனனிடத்திபை இருககிைது––உள்ப் ஜ்சனறு, மி்கக ்கடுமையான 
ைாககுைாதத்தில அதி்காரி்கம் மிரடடியதற்்கான வீடிபயாவும் 
எனனிடத்தில இருககிைது. ைழககும் பதிவு ஜ்சய்யப்படடிருககிைது. 
பு்கார் ஜபைப்படடு, ைழககும் பதிவு ஜ்சய்யப்படடிருககிைது. இமத 
நீங்கள் பபசும்பபாது குறிப்பிட பைண்டாஜைனறு நான இருந்பதன. 

[திரு. பி. தங்கைணி]
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அதனால, அமைதியான முமையில, அமனத்திந்திய அண்ைா 
திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்மதச ்சார்ந்த ்சடடைனை உறுப்பினர்்கள், 
அமைச்சர்்கள் யாருபை ைாககுப் பதிவினபபாது ஒரு சிறு எள் 
முமனய்வுகூட எந்தவிதைான அத்துமீைல்களில எந்தஜைாரு 
ைாைடடத்திலும் ஈடுபடவிலமை. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களுககுக ்கடடுப்படடு, அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கம் ்சடடம்–ஒழுஙம்க, நாம் ஆளுங்கடசியா்க 
இருககினபைாம். நம்முமடய அரசு இருககினைது, ஆ்கபை, ்சடடம்–
ஒழுஙம்கக ்காப்பதற்கு நாம் முதலிபை ஒத்துமழப்புக ஜ்காடுக்க 
பைண்டுஜைனறு மிகுந்த ்கண்ணியத்பதாடு இந்தத் பதர்தமை 
்சந்தித்பதாம். ஆனால, திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர் 
உள்ப் ஜ்சனைதற்கு வீடிபயா ஆதாரம் இருககிைது, மிரடடியதற்கு 
ஆதாரம் இருககிைது. ைழககு இருககிைது. உங்களுமடய ைாைடடச 
ஜ்சயைா்ர் பகிரங்கைா்க மிரடடியதற்்கான ஆதாரமும் இருககிைது 
எனபமத நான இந்த அமையிபை பதிய மைக்க விரும்புகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன, ஜ்சாலலுங்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். (குறுககீடு) உறுப்பினர் திரு. அனபழ்கன, 
ஒரு நிமிடம் இருங்கள்.

பிற்ப்கல 12–45

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள், இந்தத் பதர்தல ்சரியான 
முமையில நமடஜபைவிலமை எனை ஒரு குற்ைச்சாடமட இஙப்க 
ஜ்சானனார்்கள். நான உண்மையா்கச ஜ்சாலகினபைன. எந்த 
இடத்திலும் எந்தத் தைறும் நமடஜபைவிலமை. ஏஜனனைால, 
அரசு ஊழியர்்கள்தான இந்த ைாககு்கம் எண்ணினார்்கள். 
அப்படிஜயனைால அரசு ஊழியர்்கள் தைறு ஜ்சய்தார்்க்ா? 
ஆசிரியர்்கள் எண்ணினார்்கள்; அரசு அதி்காரி்கள் எண்ணினார்்கள். 
்காமை 8 ைணிககுத் ஜதாடஙகி, அடுத்த நாள் ்காமை 10 
ைணி ைமர நினறு ஜ்காண்பட எண்ணினார்்கள். தயவுஜ்சய்து 
எண்ணிப் பார்க்க பைண்டும். அத்தமன மு்கைர்்களுபை––தடுப்பு 
அமைக்கப்படடு அதற்கு ஜைளியில நினறுதான அமனைரும் 
பார்ககிைார்்கள். அது எந்தக ்கடசியா்க இருந்தாலும் ்சரி அலைது 
சுபயசம்சயா்க இருந்தாலும் ்சரி. ஆ்கபை, இதில எந்தவித தைறும் 
நமடஜபைவிலமை. எனனுமடய ஜதாகுதியிபை, நங்கைள்ளி 
ஒனறியத்திபை 2 ஒனறிய ்கவுனசிைர்்கள் பபாடடியிடடனர். 

[டாகடர் சி. விெய பாஸ்்கர்]
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ஒருைர் 11 ஓடடு வித்தியா்சத்திபை பதாலவியுற்ைார். ைற்ஜைாருைர் 17 
ைாககு்கள் வித்தியா்சத்திபை பதாலவியுற்ைார். அதற்கு ைறு ைாககு 
எண்ணிகம்க ப்காரியும்கூட எண்ைப்படவிலமை. இரண்டு பபரும் 
ைனு ஜ்காடுத்தார்்கள். அமதககூட ஜ்சய்யவிலமை. இமத எதற்்கா்க 
நான ஜ்சாலகிபைன எனறு ஜ்சானனால, எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் பபசியது பத்திரிம்க்களில ஜைளிைரும். இதில 
பணியாற்றிய அதி்காரி்களுகஜ்கலைாம் அைப்ஜபயர் ஏற்படடுவிடும் 
எனபதற்்கா்கத்தான இமத நான ஜதளிவுபடுத்துகினபைன. 
இந்த பதர்தமைப் ஜபாறுத்தைமரயில, பதர்தல ஆமையம் 
முமையா்க பதர்தமை நடத்தியிருககிைது. பதர்தல பணியில 
ஈடுபடட அதி்காரி்கள் அமனைரும் பநர்மைபயாடும், நீதிபயாடும், 
தருைத்பதாடும், நடுநிமைபயாடும் ஜ்சயலபடடிருககினைார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆ்கபைதான, 480 சுபயசம்ச 
பைடபா்ர்்கள் இனமைககு பதர்தலில ஜைற்றி ஜபற்றிருககிைார்்கள் 
எனறு ஜ்சானனால, அது ்சாதாரை விஷயைலை. அைர்்கள் எந்தக 
்கடசிமயயும் ்சாராதைர்்கள். அைர்்கள் ஆளும் ்கடசியும் கிமடயாது, 
எதிர்க்கடசியும் கிமடயாது. உங்கள் கூடடணிக ்கடசியில இடம் 
ஜபற்ைைர்்களும் கிமடயாது. எங்கள் கூடடணிக ்கடசியில இடம் 
ஜபற்ைைர்்களும் கிமடயாது. ஆ்கபை, எந்த ஒரு பினபுைமும் இலைாத 
சுபயசம்ச பைடபா்ர்்கள் ஜைற்றி ஜபற்றிருககிைார்்கள் எனறு 
ஜ்சானனால, இந்தத் பதர்தல, பதர்தல ஆமையத்தின மூைைா்க 
எவ்ை்வு சிைப்பா்க, நடுநிமைமைபயாடு நமடஜபற்றிருககிைது 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன. (குறுககீடு) ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாென்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப்,. . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், சிை வி்க்கங்கம்ச ஜ்சாலை விரும்புகிபைன. 
ஊராடசி ஒனறிய உறுப்பினர்்கம்ப் ஜபாறுத்தைமரயில, 
அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின 
தமைமையிபை அமைக்கப்படட கூடடணி 43.73 ்சதவிகிதம் 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ஓடடுக்கம்ப் ஜபற்றிருககினைது. திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க 
கூடடணி 45.32 ்சதவிகித ஓடடுக்கம்ப் ஜபற்றிருககினைது. 
நீங்கள் 1.59 ்சதவிகித ைாககு்கள் வித்தியா்சத்திலதான 
இருககிறீர்்கள். அபதபபாை, ைாைடட ஊராடசி உறுப்பினர்்கம்ப் 
ஜபாறுத்தைமரயில, 39.60 ்சதவிகித ைாககு்கம் அண்ைா தி.மு.்க. 
கூடடணி ஜபற்றிருககிைது. திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க கூடடணி 
40.35 ்சதவிகித ைாககு்கம்ப் ஜபற்றிருககிைது. 0.75 ்சதவிகித 
ைாககு்கம்த்தான நீங்கள் அதி்கைா்கப் ஜபற்றிருககிறீர்்கள் 
எனபமத இந்த பநரத்திபை ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாென்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கத்தினுமடய ஜ்காைடா திரு. அர. ்சக்கரபாணி அைர்்கள் 
எங்கள் ைாைடடத்திபை பதர்தல நடந்த இடங்களிபை எத்தமன 
இடங்களில அத்துமீறி நடந்திருககிைார் எனபதற்்கான வீடிபயா 
ஆதாரமும், அதுகுறித்த ஜ்சய்தி பும்கப்படத்துடன பத்திரிம்கயிபை 
ைந்திருககிைது. அைர் ை்காத்ைா ்காந்தி ைாதிரி இருககிைார். 
்கண்டுஜ்காள்்பை ைாடபடன எனகிைார். நாபன பநருககு பநரா்க 
இருககிபைன. எங்கள் ்கடசிமயச ்சார்ந்த M.L.A., எங்கம்ச 
்சார்ந்தைர்்கள், அமைச்சர்்கள் எஙப்கயாைது பபாயிருககிபைாைா 
எனறு நீங்கப் ப்கடடுச ஜ்சாலலுங்கள். இந்த அத்துமீைலுககு 
அைர்்கள்தான உதாரைம்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அர. ்சக்கரபாணி அைர்்கள்.

திரு. அர. ெக்்கரேவாணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு ைனத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
எனமனப் பற்றிச ஜ்சானனார்்கள். ்சடடைனை உறுப்பினர்்கள், 
நாடாளுைனை உறுப்பினர்்கள் ைாககுச ்சாைடிககுள் அலைது ைாககு 
எண்ணும் மையத்திற்குள் நுமழயக கூடாது எனறு ஜ்சானனார்்கள். 
நான எஙப்கயும் பபா்கவிலமை. எங்களுமடய ஜதாப்பம்படடி 
ஒனறியத்திபை ்காமையில எண்ைப்படட ைாககு்களுக்கான 
முடிவு்கள் இரவு 8 ைணி ைமர அறிவிக்கப்படவிலமை. 
்கவுனசிைர்்கள் எலைாம் ஜைற்றி ஜபற்றுவிடடார்்கள். நாங்கள் 
மையத்திற்கு ஜைளியிபை நினறிருந்பதாம். ஆ்கபை, முடிவு்கள் 
அறிவிக்கப்படவிலமை எனறுதான அதி்காரி்கம் ைரைமழத்துக 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ப்கடபடாம். அதற்கு உடனடியா்க (குறுககீடு) ஒரு நிமிடம். 
உடனடியா்க, பதர்தல பார்மையா்ர்்க்ா்க ஜ்சனமனயிலிருந்து 
ைந்திருந்த I.A.S. அதி்காரி்கள் அமர ைணி பநரத்திற்குள் முடிவு்கம் 
அறிவிப்பதா்க ஜ்சானனார்்கள். ஆனால, இரவு 8.30 ைணிககுத்தான 
முடிவு்கள் அறிவிக்கப்படடன எனபமத ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்களுககு நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாென்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்கடடடத்திற்குள்ப் பபா்கக 
கூடாது எனபது ்சடடம். தான பபானமத ஒத்துகஜ்காள்கிைார். 
ஆதாரைா்க வீடிபயா, பபாடபடா எங்களிடம் இருககிைது. 
நாம்ககு பைண்டுஜைனைால, ைாண்புமிகு அமைத் தமைைர் 
அைர்்களிடம் ஜ்காண்டு ைந்து ஜ்காடுககிபைன. அதாைது, photo–
வுடன ஜ்சய்தி எங்கள் ைாைடட பத்திரிம்கயிபை ைந்திருககிைது. 
எப்படி ஆபை்சைா்கச ஜ்சனறு அந்த அதி்காரி்களிடம் பபசினார் 
எனபதற்்கான ஆதாரம் இருககிைது. அமத ைறுக்க பைண்டாம். 
நீங்கள் ஜ்சய்திருககிறீர்்கள். நாங்கள் எஙப்கயும் பபா்கவிலமை. 
நியாயைா்க, ்சடடப்படி பதர்தல நமடஜபற்றிருககிைது.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஜெ. அனபழ்கன, உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், இஙப்க எனக்கா்க எங்களுமடய தமைைர் அைர்்கள் நான 
பபசிய சிை ைார்த்மத்களுக்கா்க ைருத்தம் ஜதரிவித்துகஜ்காண்டார். 
தயவுஜ்சய்து அமத அமைக குறிப்பிபையிருந்து எடுத்துவிட 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்களின ைனம் புண்படும்படியா்க இருந்தால, நாபன 
ைருத்தத்மதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. அந்த ைார்த்மதமய 
அமைக குறிப்பிபையிருந்து நீக்க பைண்டுஜைனறு தங்கம்த் 
தாழ்மைபயாடு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: நீங்கள் நிமனத்து, நிமனத்து 
பபசுகிறீர்்கள். (குறுககீடு) 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: நான ்சம்பந்தப்படட matter (குறுககீடு) 

[திரு. அர. ்சக்கரபாணி]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ப்களுங்கள். (குறுககீடு) திரு. 
அனபழ்கன, ப்களுங்கள். (குறுககீடு) இருங்கள். (குறுககீடு) இருங்கள். 
(குறுககீடு) நீங்கள் ஒரு முமை ஏதாைது தைறு ஜ்சய்து (குறுககீடு) 
அைர் ஏற்ஜ்கனபை உங்களுக்கா்க (குறுககீடு) 

பிற்ப்கல 12–50

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நீங்கள் நியாயைா்க நடந்துஜ்காள்ளுங்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: நான நியாயைா்கத்தான 
ஜ்சாலகிபைன.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ** 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: நான பநர்மையா்க, 
நியாயைா்கத்தான எனனுமடய பைமைமயச ஜ்சய்கினபைன. 
(குறுககீடு) நீங்கள் இதற்கு முனபப பபசி ைருத்தப்பட 
மைத்திருககினறீர்்கள் (குறுககீடு) ைருத்தம் ஜதரிவித்ததால 
அதமன அமைக குறிப்பிலிருந்து நான நீககுகினபைன. அமதப்பற்றி 
எனககுக ்கைமை இலமை. (குறுககீடு) ஆனால உங்களுமடய 
முமை ்சரியான முமை அலை எனபமத மீண்டும் மீண்டும் 
பதிவு ஜ்சய்கினபைன. (குறுககீடு) நீங்கள் இந்த அமைககுக 
்கடடுப்படைாடபடன எனகினறீர்்கள். (குறுககீடு) உங்கள் 
தமைைருககும் ்கடடுப்படைாடபடன எனகிறீர்்கள். 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: அப்படி பார்த்தால ** நான 12–00 
ைணிககு ஆரம்பித்பதன, இப்பபாது 12–50 ஆகினைது. இதுைமர 40 
நிமிடங்கள் அமைச்சர்்கள் பபசியிருககினைார்்கள். 10 நிமிடங்கள் 
நான பபசியிருககினபைன. இந்த அமைககு இதுதான முமையா?

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு அமை முனனைர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒரு பைண்டுப்காம் 
மைத்தார். அந்த பைண்டுப்காளின அடிப்பமடயில ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் தீர்ப்பு ைழஙகியிருககினைார். 
அைருமடய ஜபருந்தனமைமயப் புரிந்துஜ்காண்டு தயவுஜ்சய்து 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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நீங்கள் ்கைர்னர் உமரயில நனறி ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்தினமீது 
உங்கள் ்கருத்து்கம்ச ஜ்சாலலுங்கள். அதற்்கா்க நீங்கள் ைறுபடியும் 
அைமர ** ஜ்சாலகினறீர்்கள். ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கம்பய ** ஜ்சய்கினறீர்்கள். இது எனன பண்பாடு எனபை 
ஜதரியவிலமை. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு அமை முனனைர் 
கூறியது ைடடுைலை. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு ஜெ. அனபழ்கன 
அைர்்கள் இந்த அமையில எந்த அ்வுககு நடந்திருககினைார்்கள் 
எனறு பை உதாரைங்கம்ச ஜ்சாலைைாம். அமத நான 
ைருத்தத்பதாடுதான ஜ்சாலை முடியும். பைறு எனன ஜ்சய்ய 
முடியும்? உங்கம் ஒனறும் ஜ்சய்ய முடியவிலமை. உங்கள்மீது 
நடைடிகம்கதான எடுக்க பைண்டும். நடைடிகம்க எடுப்பதற்கு 
முனபப எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் குறுககிடடு பபசுகினைார். 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் பபசியதற்குபைல எனனால 
ஒனறும் பப்ச முடியவிலமை. இலமைஜயனைால இனமைககு 
உங்கள்மீது ்கடுமையான நடைடிகம்கஜயலைாம் ைந்திருககும். 
ைாண்புமிகு அமை முனனைர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அனபழ்கன 
அைர்்கள் ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் குறித்து 
பபசிய ைார்த்மத்கம் அமைக குறிப்பிலிருந்து நீக்க பைண்டும் 
எனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஆ்கபை அந்த ைார்த்மத்கம்யும் 
அமைக குறிப்பிலிருந்து நீககிவிடுகிபைன. நீங்கள் இப்பபாது 
பபசுங்கள்.

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நீங்கள் பமழயமதபய நிமனத்து கஜ்காண்டிருககினறீர்்கள். 
தயவுஜ்சய்து புதியதா்க எனமனப் பாருங்கள். பமழயமத 
விடடுவிடுங்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: புதியதா்கத்தான உங்கம் 
நான பார்த்துகஜ்காண்டிருககினபைன. 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.

[திரு. ஓ. பனனீர்ஜ்சலைம்]
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திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: எனமனப் புதியதா்க பார்ககினறீர்்க்ா? 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: உங்கள் தமைைருக்கா்க நீங்கள் 
பரிந்துமர ஜ்சய்து பபசுகினறீர்்கப் அதற்்கா்க நான பயா்சமன 
ஜ்சய்கினபைன. (குறுககீடு)

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: இது 20–20 ்சார். கிரிகஜ்கடடில எப்படி 
20–20 பை்கைா்க ைருகினைபதா, அபதபபானறு 2020 பை்கைா்க 
பபாகிைது. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ்சரி விடடுவிடுங்கள். நீங்கள் 
உமரமயச சீககிரம் முடியுங்கள். 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: எனககு அதி்கைா்க பநரம் பதமையிலமை. 
10 நிமிடங்கள் ைடடும் ஜ்காடுங்கள் அது எனககு பபாதும். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, நீங்கள் உமரமய 
முடியுங்கள். 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: நான 10 நிமிடங்களில முடித்துவிடுகினபைன. 
யாரும் குறுககிடாைல இருந்தால 10 நிமிடங்களில நான உமரமய 
முடித்துவிடுபைன. இப்பபாது நான உள்்ாடசித் பதர்தல பற்றி 
பபசி முடித்துவிடபடன. இப்பபாது 13–ைது paragraph–ல நீங்கள் 
எனன ஜ்சாலகினறீர்்கஜ்னைால இரடமடக குடியுரிமை ைாஙகித் 
தருைதா்கச ஜ்சாலகினறீர்்கள். இது ைமைந்த முதைமைச்சர் அம்ைா 
அைர்்கள், அைர்்களுமடய பதர்தல பிரச்சாரத்தில பபசியதுதான. 
இந்த இரடமடக குடியுரிமைமய ைாஙகித் தருபைன எனறு நீங்கள் 
ஜ்சாலகினறீர்்கள். இந்த இரடமடக குடியுரிமைமய ைாஙகித் 
தருைதற்்கான ஆதாரம் இந்தத் திருத்தச ்சடடத்தில இலமை. ஆ்க, 
நீங்கள் அந்த 12 vote–ஐ பபாடாைல இருந்திருந்தீர்்கஜ்னைால, 
இந்த பைமைபய இஙகு இருந்திருக்காது. இதற்குத்தான தமிழ்நாடு 
முழுக்க ைக்கள் பபாராடடம் எனறு இனமைககுச ஜ்சாலகிபைாம். 
ஆனால இனமைககு டிலலியிலிருந்து ஆரம்பித்து, ்காஷ்மீரிலிருந்து 
ஆரம்பித்து ்கனனியாகுைரி ைமர இந்தப் பபாராடடம் நடககினைது. 
இதற்கு யார் ்காரைம் எனைால, இந்த அரசும், இந்தக ்கடசியும்தான 
்காரைம் எனறு ைக்கள் ஜ்சாலகினைார்்கள். ஆ்கபைதான இந்த 
அமையில இமத நான பதியமைககினபைன. அதற்குத்தான 
எங்கள் தமைைர் அைர்்கள் இதற்கு ஒரு தீர்ைானத்மதக ஜ்காண்டு 
ைாருங்கள் எனறு ஜ்சாலகினைார். 
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இதுபற்றி நிமைய 
பபசியாகிவிடடது. அமதவிடடுவிடடு பைறு ஏதாைது பபசுங்கள். 

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: இது 13–ைது பக்கத்தில இருககினைது. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: திரு. ஜெ. அனபழ்கன 
ஒரு நிமிடம் இருங்கள். ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் பபரிடர் 
பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், இைஙம்கத் தமிழர்்கள் குடியுரிமை 
பற்றி ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககும், 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககும் விரிைா்கச 
ஜ்சாலலியிருககினபைாம். நீங்கள் ைத்திய அமைச்சரமையில 
அங்கம் ைகித்திருந்தபபாது, உள் துமை அமைச்சரா்க 
திரு. ப. சிதம்பரம் அைர்்கள் இருந்தபபாது எமதயும் ஜ்சய்யவிலமை. 
12 ஆண்டு்கள் ஆடசி அதி்காரத்தில இருந்த நீங்கள் எமதயும் 
ஜ்சய்யாைல, இப்பபாது இைஙம்கத் தமிழர்்கம்ப் பற்றி ஏன 
பபசுகினறீர்்கள்? இதில எனன அர்த்தம் இருககினைது? இைஙம்கத் 
தமிழர்்களுககு அைர்்கள் ஆடசிக ்காைத்தில எனன ஜ்சய்தார்்கள்? 
எந்த நைத் திடட உதவி்கம்ஜயலைாம் ஜ்காடுத்தார்்கள்? 
Refugees–அ்கதி்களுக்கான ்சலும்க எனனபைா அமத 
ைடடும்தான ஜ்காடுத்தார்்கள். ஆனால, ைாண்புமிகு புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய ்காைத்திலதான அைர்்களுககு 
இந்திய குடியுரிமையில இருக்கககூடிய ைக்களுககு எனஜனனன 
நைத் திடட உதவி்கள் ைழங்கப்படுபைா அத்தமன நைத் திடட 
உதவி்களும் ைழங்கப்படடன; ைழஙகியது ைாண்புமிகு புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) B.C., M.B.C., பபானை பிரிவு கிமடயாததால ்கலவி உதவித் 
ஜதாம்க ஜ்காடுக்கப்படாைல இருந்தது. அதுகூட ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் ஜபாறுப்பபற்ை 
பிைகுதான ைழங்கப்படடுள்்து. இனமைககு இைஙம்கத் தமிழ் 
ைாைைர்்களுககுக ்கலவி உதவித் ஜதாம்க ைழஙகிய அரசு 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய அரசுதான. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நீங்கள் இைஙம்கத் தமிழர்்களுககு 
எனன ஜ்சய்தீர்்கள்? ஒரு ைணி பநரம் பபாராடடம் நடத்தி, 
பதுஙகுக குழியில இருந்த இைஙம்கத் தமிழர்்கம்ஜயலைாம் 
ஜ்கானறு குவித்ததுதான உங்களுமடய ்சாதமனபய தவிர பைறு 
எதுவுபை இலமை. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இதற்குப் பிைகு 
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இைஙம்கத் தமிழர்்கம்ப் பற்றி பபசுைமத, இைஙம்கத் தமிழர்்கள் 
ைடடுைலை, உை்கத் தமிழர்்கள் எடடமரக ப்காடி ைக்களும் நம்ப 
ைாடடார்்கள், நம்ப ைாடடார்்கள். அைர்்கம்ப் பற்றி பபசி 
பநரத்மத வீைடிக்காைல பைறு subject பற்றி பபசுங்கள். 

பிற்ப்கல 12–55

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நீங்கப் ஜ்சய்ததா்க மைத்துகஜ்காள்ளுங்கள். இப்பபாது 
பிரசசிமன அதுைலை, நீங்கள் ஜ்சய்தீர்்க்ா, நாங்கள் ஜ்சய்பதாைா 
எனபதலை பிரசசிமன. குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம் ஜ்காண்டு 
ைந்தபபாது, அதில விடுபடடுப்பபான இஸ்ைாமியர்்கம்ச 
ப்சர்த்துக ஜ்காள்்பைண்டும், இைஙம்கத் தமிழர்்கம் ப்சர்த்துக 
ஜ்காள்்பைண்டும் எனை ஒரு திருத்தத்மத ராஜ்ய ்சபாவில திரு. 
திருசசி சிைா ஜ்காடுத்தார். உள்்படிபய இைஙம்கத் தமிழர்்கள்மீது 
அக்கமை இருந்தால, அந்தத் திருத்தத்மத அனமைககு நீங்கள் 
ஏற்றுகஜ்காண்டிருந்தால இந்பநரம் விை்காரபை ைாறிப் பபாயிருககும். 
ஏன அனமைககு நீங்கள் ஓடடுப்பபாடவிலமை எனறு நாங்கள் 
ப்கடடால, அதற்குப் பதில ஜ்சாலலுங்கள் எனறு ப்கடடால, 
அமத விடடுவிடடு நாங்கள் அந்தக ்காைத்தில அமதச ஜ்சய்பதாம், 
இந்தக ்காைத்தில இமதச ஜ்சய்பதாம் எனறு ஜ்சாலகிறீர்்கள். 
நீங்கள் ஜ்சய்தீர்்கள், நாங்கள் ஜ்சய்பதாம் எனை விைாதபை 
இப்பபாது கிமடயாது. ஏன அந்தத் திருத்தத்மத அனமைககு 
நீங்கள் ஏற்றுகஜ்காள்்விலமை. அமத ஏற்றுகஜ்காண்டிருந்தால, 
இைஙம்கத் தமிழர்்களுககும், முஸ்லிம்்களுககும் ஜபரிய பிரசசிமன 
இனமைககு ைந்திருக்காது எனறு ப்கடகிபைாம். அவ்ை்வுதான. 
அமத ஏன ஏற்றுகஜ்காள்்விலமை எனபதற்குப் பதில 
ஜ்சாலலிவிடடு பபாங்கள்; இலமைஜயனைால விடடுவிடுங்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள், ஏற்ஜ்கனபை ப்கடடமதத்தான திரும்பவும் ப்கடடிருககிைார். 
நாங்கள் ஏற்ஜ்கனபை ஜதளிைா்கச ஜ்சாலலியிருககிபைாம். ஒரு 
சிறுபானமையினருககுககூட குடியுரிமை பாதிக்கப்படாது எனபமத 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]



94 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

நாங்கள் ைடடுைலை, ைத்திய உள் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள், ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்கள் 
ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள், எலபைாரும் ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். 
திருத்தத்திற்கு எதற்கு எதிர்ப்பு ஜதரிவிக்க பைண்டும். குடியுரிமை 
பாதிக்கப்படவிலமை எனறு ைாண்புமிகு உள் துமை அமைச்சர் 
அைர்்களும், ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்களும், ைத்திய 
அரசும் ஜதளிைா்கத் ஜதரிவித்திருககிைது. அமதப்பபாை இரடமடக 
குடியுரிமை பைண்டும் எனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்கம்யும், ைாண்புமிகு ைத்திய 
உள் துமை அமைச்சர் அைர்்கம்யும் பநரடியா்கச ்சந்திககிைபபாது 
ப்கடடுகஜ்காண்டுள்்ார்்கள். நாடாளுைனைத்தில விைாதத்திலும் 
எடுத்து மைக்கப்படடிருககினைது. நீங்கள் அந்தைாதிரி இைஙம்கத் 
தமிழர்்களுக்கா்க, குடியுரிமைக்கா்க நாடாளுைனைத்தில எந்த 
விைாதத்மதயும் இதுைமர எடுத்து மைக்கவிலமை. ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர்கூட எனன ஜ்சானனார், ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் இந்தைாதிரி ப்கடகிைாபர, ்சடடத்தில இடம் 
இருககிைதா எனறு ஒரு பபடடியில ஊட்கத்திலகூட ஜ்சானனார். 
்சடடத்தில இடம் இலைாததாலதான, ்சடடத் திருத்தம் ஜ்காண்டுைர 
பைண்டும் எனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜதள்்த் 
ஜதளிைா்க அமத எடுத்து மைத்தார்்கள். அந்த விைரத்மதககூட 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் உள்ைாஙகிக 
ஜ்காள்்ாைல, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் விைரம் ஜதரியாைல 
ஜ்சனறு, இரடமட குடியுரிமை ப்கடகிைார் எனறு, ைக்களிடம் 
இலைாதமதயும் ஜபாலைாதமதயும் ஜ்சாலகிறீர்்கள். தமிழ்நாடடு 
ைக்கள் எமதச ஜ்சானனாலும் நம்பி விடுைார்்கள் எனபதற்்கா்க 
நீங்கள் ஜ்சாலகிறீர்்கள். நாங்கள் திரும்பவும் ஜ்சாலகிபைாம், 2003–ல 
ராஜ்ய ்சபாவில நீங்கள் ஆதரவு ஜ்காடுத்தீர்்கள். 2003–ல திருத்தம் 
ஜ்காண்டு ைந்தபபாது பாரதிய ெனதா ்கடசிபயாடு நீங்கள்தாபன 
அங்கம் ைகித்தீர்்கள். (குறுககீடு) அதற்கு முனபு NPR கிமடயாது 
(குறுககீடு) அதற்கு முனபு NPR கிமடயாது. National Population 
Register கிமடயாது. பத்து ஆண்டுககு ஒரு முமை நடந்தாலும், 
இந்தத் திருத்தத்திற்குப் பிைகுதான அது ஜ்காண்டு ைரப்படடது. 24, 
34 ்க் ஆய்வு்கள் அதில எடுக்கப்படுகினைன. (குறுககீடு) ஆ்கபை, 
பிள்ம்யார் சுழி பபாடுைஜதலைாம் நீங்கள், ஜ்சய்ைஜதலைாம் 
நீங்கள். தமிழ்க உரிமை பாதிக்கப்படுகினைபபாது அதற்கு 
ஒத்துமழப்பு தருைஜதலைாம் நீங்கள். ஆனால பழிமய ைடடும் 
அப்பாவி்க்ான அ.தி.மு.்க. அரசுமீது நீங்கள் ைாடிகம்கயா்க சுைத்தி 
ைருகிறீர்்கள். (குறுககீடு்கள்) அது மஹடபரா ்கார்பன திடடைா்க 
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இருக்கடடும், அது நீட பதர்ைா்க இருக்கடடும், இதுபபானறு 
எந்தத் தமிழ்க உரிமையா்க இருந்தாலும் ஜ்சய்ைஜதலைாம் நீங்கள். 
பத்தாம்ப்சலியா்க நீங்கள் ஜ்சய்துவிடடு, எங்கள்மீது பழிமய 
பபாடுைதில நீங்கள் ைலைைர்்க்ா்க இருககிறீர்்கள். அதில ைாற்றுக 
்கருத்து இலமை. ஆனால நலைைர்்கம்த்தான தமிழ்நாடடு 
ைக்கள் பதர்ந்ஜதடுப்பார்்கள் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ஒரு தைைான த்கைமை ைாண்புமிகு ைருைாய்த் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ஜதாடர்ந்து இந்த அமையிபை 
பதிவு ஜ்சய்து ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். (குறுககீடு) திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்மதப் ஜபாறுத்தைமரயில பதசிய ெனநாய்கக 
கூடடணியிலிருந்து விைகுைது எனறு திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க 
உயர்நிமை ஜ்சயல திடடக குழு 20–12–2003 அனறு தீர்ைானத்மத 
நிமைபைற்றியது. இந்தச ்சடடத் திருத்தம் 7–1–2004 அனறுதான 
அரசிதழில ஜைளியிடப்படடது. 2003 ஆம் ைருட குடியுரிமை திருத்தச 
்சடட ைப்சாதா 19–12–2003 அனறு ைாநிைங்க்மையில ஒருைனதா்க 
நிமைபைற்ைப்படடது. ைாகஜ்கடுப்பு எதுவும் நடக்கவிலமை. தி.மு.்க. 
ஆதரித்து ைாககும் அளிக்கவிலமை. அதற்கு முனபிலிருந்பத 
ஜபாடா ்சடடத்மத எதிர்த்தும், அபயாத்தியில ைாறுபடட 
நிமைப்பாடமட எடுத்து, பதசிய ெனநாய்கக கூடடணியின 
குமைந்தபட்ச ஜ்சயலதிடடத்திற்கு எதிரா்க பாரதிய ெனதா ்கடசி 
ஜ்சயலபடுகிைது எனறு பா.ெ.்க. அரசுககு எதிரா்க அனமைககுக குரல 
ஜ்காடுத்திருககிபைாம். ஆ்கபை, அனமைககு இைஙம்கத் தமிழர்்கள் 
பிரசசிமனபயா அலைது இஸ்ைாமியர்்கள் பிரசசிமனபயா இலமை. 
அதுைடடுைலை, ைாகஜ்கடுப்பப நடக்கவிலமை. ஆனால, நாங்கள் 
எனனபைா ைாக்களித்ததுபபானறு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
தைைான த்கைமைத் ஜதாடர்ந்து ஜ்சாலலிக ஜ்காண்டிருககிைார். 
நான எனன ப்கடகிபைன எனைால, இப்பபாது திருத்தம் ஜ்சய்த 
பநரத்தில இஸ்ைாமியர்்களும், ஈழத் தமிழர்்களும் விடுபடடுப் 
பபாயிருககிைார்்கள். அைர்்கம்ச ப்சர்க்க பைண்டும். ப்சர்க்க 
பைண்டும் எனறு இனமைககு பை ைாநிை முதைமைச்சர்்கஜ்லைாம் 
அதற்குக குரல ஜ்காடுத்துக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். ப்கர் 
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ைாநிைத்தில இதற்்கா்க ஒரு தீர்ைானம் பபாடடிருககிைார்்கள். 
இமத ஆதரித்து ஓடடுப்பபாடட சிை முதைமைச்சர்்கப் ‘நாங்கள் 
ஓடடு பபாடபடாபை தவிர, எங்கள் ைாநிைத்தில இதமன 
நாங்கள் ைர விட ைாடபடாம், அனுைதிக்க ைாடபடாம்’ எனறு 
ஜதளிைா்கச ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். அதனாலதான, ்சடடைனைம் 
கூடப்பபாகிைஜதனை ஜ்சய்தி ைந்தவுடபன, ்சடடைனைத்தில ஒரு 
தீர்ைானத்மதக ஜ்காண்டுைர பைண்டும் எனறு ஏற்ஜ்கனபை ஒரு 
்கடிதத்மத உங்களிடம் நான ஜ்காடுத்பதன. 2 நாட்களுககுள் அந்தப் 
பிரசசிமனமய விைாதத்திற்கு எடுத்துகஜ்காண்டால அதமன 
பபசி தீர்க்க முடியும். தைைான த்கைமை ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் இஙகு பதிவு ஜ்சய்திருககிைார். அதமன நான ைறுத்து 
இதமனப் பதிவு ஜ்சய்திருககிபைன. 

பிற்ப்கல 1–00

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள், 
திரும்பத் திரும்ப அபத பிரசசிமனமய ஜ்சாலகினைார்்கள். 
அைர்்கள் ஆடசிப் ஜபாறுப்பில பஙப்கற்ைபபாது, ராஜ்ய ்சபாவில 
ஆதரவு ஜ்காடுத்திருககிைார்்கள். அதன பிைகுதான அைர்்கள் 
Cabinet–லிருந்து ஜைளிபய ைந்துவிடடார்்கள்; பததிைாரியா்க, 
time ைாரியா்க ஜ்சாலை முடியும். ஆதாரத்பதாடு பப்ச 
பைண்டும். ஏஜனனைால, அமையில நாம் பபசும்பபாது ஆதாரம் 
இலைாைல எமதயும் பப்சக கூடாது. ஆ்கபை ராஜ்ய ்சபாவில 
இந்தத் திருத்தம் விைாதத்திற்கு எடுத்துகஜ்காள்்ப்படடபபாது, 
அைர்்கள் அமைச்சரமையில இருந்தார்்கள். இதற்கு நான 
ஜபாறுப்பபற்றுகஜ்காள்கிபைன. ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் அதற்கு ஜபாறுப்பபற்றுகஜ்காள்கிைாரா? இதற்்கான 
ஆதாரத்மதயும் நான தங்களிடம் ்சைர்ப்பிககிபைன. அதன 
பிைகு அது ைக்க்மையில விைாதத்திற்கு ைந்தபபாது, அைர்்கள் 
அமைச்சரமையிலிருந்து ஜைளிபய ைந்துவிடடார்்கள். அவ்ைாறு 
ஜைளிபயைந்தபபாதும்கூட, அதற்கு எதிர்ப்புத் ஜதரிவிக்கவிலமை. 
இதமன எதற்்கா்கச ஜ்சாலகிபைன எனைால, குடியுரிமை பற்றிக 
்கைமைப்படுகிை நீங்கள், ஒடடுஜைாத்த இந்திய பத்சத்திற்்கா்கக 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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்கைமைப்படுகிை நீங்கள், இந்திய பத்சத்மதப் பாது்காப்பதற்்கா்கக 
்க்த்தில, ்சாமை்களில, வீதி்களில இைஙகிப் பபாராடுகினை நீங்கள், 
அனமைகப்க, அமைச்சரா்க இருந்தபபாபத, நாடாளுைனைத்தில ஒரு 
குரல எழுப்பியிருந்தால, இனமைககு இத்தமன குரல்கள் பராடடில 
பப்ச பைண்டிய அைசியம் இருந்திருக்காபத! அப்படிஜயனைால, 
இலைாத ஒனமை இடடுக்கடடி ஜ்சாலலிகஜ்காண்டிருககிறீர்்கள். 
நான இப்பபாதும் ஜ்சாலகிபைன; நீங்கள்தான பிள்ம்யார்சுழி 
பபாடடீர்்கள். இந்தத் திருத்தத்மத நீங்கள்தான ஆதரித்தீர்்கள். 
ஜ்சய்ைஜதலைாம் நீங்கள், பழிமய எங்கள்மீது சுைத்துகிறீர்்கள். 
ஆ்கபை, சிறுபானமையினருககு எந்தவிதத்திலும் குடியுரிமை 
பாதிக்கப்படவிலமை, அைர்்களுககுக குடியுரிமை தரப்படுகிைது. 
ஆ்கபை, சிைபபருககு தரககூடிய அந்த முனனுரிமைமய, ்சமூ்க 
ஊட்கங்கள்மூைம் நீங்கள் தைைான ்கருத்து்கம், திடடமிடடு 
சிறுபானமையின ைக்களினமீது திணிககினை ்காரைத்தினால, 
அந்த அப்பாவி சிறுபானமையின ைக்கள் நம்முமடய எதிர்்காைம் 
எனனாகுபைா எனறு அந்த அைநம்பிகம்கயிலதான, அைர்்கள் 
இப்படிப் பபாராடடக ்க்த்திற்கு ைருகிைார்்கப் தவிர, உண்மை 
நிமை சிறுபானமையின ைக்களுககுத் ஜதரியைரும்பபாது அைர்்கள் 
உங்களுககுத் தக்க பாடம் பு்கடடுைார்்கள் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், பைலும், இது 
நீதிைனைத்தில இருககிைது; நீதிைனைத்தில பலபைறு ைழககு்கள் 
இருககினைன. அது குறித்த rules frame ஜ்சய்யப்படவிலமை. 
அது குறித்து எந்தவிதைான உத்தரவும் இதுைமர ைரவிலமை. 
ஆ்கபை, அது குறித்து நாம் தற்பபாது விைாதம் ஜ்சய்ைது எனபது 
பதமையிலைாத ஒனறு. எனபை, அவ்ைாறு உத்தரவு ைருகிைபபாது, 
அதில இருக்கககூடிய நனமை்கம்யும், தீமை்கம்யும் விைாதித்து 
முடிஜைடுத்தால ஆக்கப்பூர்ைைா்க இருககும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், (குறுககீடு்கள்) நீதிைனைத்தில. . . (குறுககீடு்கள்)

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அபூபக்கர், (குறுககீடு்கள்) ைதியத்தில உங்களுககு பபசுைதற்கு 
ைாய்ப்பு இருககிைது. இப்பபாது உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், (குறுககீடு்கள்) நீதிைனைத்தில இருககினை பிரசசிமன 
குறித்து விைாதிக்க முடியாஜதனறு ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் ஜ்சாலகினைார். (குறுககீடு்கள்) முலமைப் ஜபரியாறு 
பிரசசிமன குறித்துப் பபசியிருககிபைாம், NEET பிரசசிமன குறித்துப் 
பபசியிருககிபைாம். தீர்ைானம் பபாடடிருககிபைாம். அபதபபானறு 
ெலலிக்கடடு பிரசசிமனயும் நீதிைனைத்தில இருந்தபபாதுதான 
இந்த அமையில தீர்ைானம் பபாடடிருககிபைாம் எனபமத நான 
அரசினுமடய ்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டு ைர விரும்புகிபைன. ஏபதா 
திருத்தம் ஜ்காண்டுைந்தபபாது நாங்கள் அதமன ஆதரித்பதாம் 
எனறு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள், அது 
எனன திருத்தம் எனபமத ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
தயவு ஜ்சய்து படித்தால நனைா்க இருககும். எனன திருத்தம் 
ஜ்சய்தார்்கள் எனபமத ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
தயவு ஜ்சய்து படிக்க பைண்டும். ஏஜனனில உண்மை 
நாடடிற்குத் ஜதரிய பைண்டும். நாடு ஜ்காழுந்துவிடடு 
எரிந்துஜ்காண்டிருககிைது. நாங்கள் ஏபதா தைறு ஜ்சய்ததுபபால 
எங்கம் ஜ்சாலலிகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். இப்பபாதும் 
ஏதும் குடிமுழுகிப்பபாய்விடவிலமை. நீங்கள் ஆதரித்து ஓடடு 
பபாடடிருந்தாலும் நான ்கைமைப்படவிலமை. இப்பபாதாைது 
அமத எதிர்த்து, அது பைண்டாம் எனை ஒரு தீர்ைானத்மத ஏன 
்சடடைனைப் பபரமையில பபாடக கூடாது எனபதுதான திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின ப்கள்வி. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
(குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இருங்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன்: ஒபர ஒரு விஷயம்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, அதி்க பநரம் இலமை. 
(குறுககீடு) ்சரி, ஜ்சாலலுங்கள்.

பிற்ப்கல 1–05

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
பை்கபை்கைா்கப் பபசுகிைார். அைர் ஜ்சானன திருத்தம் ைந்தபநரத்தில, 
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ைதத்மதப் பற்றிபயா, இனத்மதப் பற்றிபயா, யாமர ப்சர்ககிைது, 
ப்சர்க்கக கூடாது எனபது பற்றிபயா, பிரசசிமன அப்பபாது 
எழவிலமை. இப்பபாதுதான ைந்தது. அைர் இரண்டாைதா்க 
ஒரு ப்கள்வி ப்கடடார். எந்த முஸ்லிம்்களுக்காைது பாத்கம் 
உண்டா எனைால, அ்கதி்க்ா்க ைரும் முஸ்லிம்்களுககுத்தான 
பாத்கம். நீங்கள் Buddhist–ஐ ப்சர்ககிறீர்்கள்; கிறித்துைர்்கம் 
ப்சர்ககிறீர்்கள்; பார்ஸீமய ப்சர்த்துகஜ்காள்கிறீர்்கள், ஏன முஸ்லிமை 
ப்சர்த்துகஜ்காள்் ைாடபடன எனகிறீர்்கள்? ஏன முஸ்லிம்்கம்ச 
ப்சர்த்துகஜ்காள்் ைாடபடன எனகிறீர்்கள்? இந்து ைருகிைார், 
அைமரச ப்சர்த்துகஜ்காள்கிறீர்்கள். இைஙம்கத் தமிழர்்கம்ச 
ப்சர்த்துகஜ்காள்் ைாடபடன எனகிறீர்்கள். இந்த இரண்டுதாபன 
பிரசசிமன! ‘அனமைககு எனன ஆயிற்பைா, அனமைககு எனன 
ஆயிற்பைா’, எனறு ப்கடடால, அனமைககு, இந்தப் பிரசசிமன 
ைரவிலமைபய! பிரசசிமன ைந்திருந்தால அனமைகப்க தூககி 
எறிந்திருப்பபாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள், இந்த விைாதத்தில, அைர்்களுமடய ைாதத்மத இஙப்க 
மைத்திருககிைார்்கள். இந்திய ைக்கள் ஜதாம்கக ்கைகஜ்கடுப்பு, 
(census) பற்றி அைருககு நனைா்கத் ஜதரியும். அதில ஒனறும் issue 
இலமை. NPR–பதசிய ைக்கள் ஜதாம்கப் பதிபைடு. அதிபை எந்த 
issues–ம் இலமை. இப்ஜபாழுது NRC பற்றித்தான ைக்களுககு 
ஒரு ்சந்பத்கம் இருககிைது. அமதப் பற்றித்தான பலபைறு 
விைாதங்களில ஜ்சாலகிைார்்கள். NRC–ஐ இப்பபாது implement 
ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு ைத்திய அமைச்சரமையிலிருந்து ைாநிை 
அமைச்சரமைககு எந்தவித உத்தரவும் ைரவிலமைபய! ைராதமதப் 
பற்றி நீங்கள் ஏன இவ்ை்வு விைாதம் ஜ்சய்கிறீர்்கள்? அனமைககு 
2003 ஆம் ஆண்டில, இச்சடடத்தில திருத்தம் ஜ்சய்யும்பபாது, 
அமைச்சரமையிபை இருந்தபபாது, குடியுரிமை பற்றி ஏன திருத்தம் 
ஜ்காண்டு ைருகிறீர்்கள் எனறு நீங்கள் ப்கள்வி ப்கடடிருக்கைாம் 
இலமையா? அது இருந்ததா, இது இருந்ததா, எனகிறீர்்கள். 
அனமைககு ஏன ப்கள்வி ப்கட்கவிலமை? அனமைககுத்தான 
இந்த NPR ைருகிைது, அதற்கு முனபு அது கிமடயாபத! அதற்கு 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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முனபு, census–ஐ எப்ஜபாழுதிலிருந்து எடுககிைார்்கள்? Census–
ஐப் பற்றி இஙப்க இருககிை ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககும் ஜதரியும். இந்திய ைக்கள் ஜதாம்கக ்கைகஜ்கடுப்பு 
முதல முமையா்க 1872 ஆம் ஆண்டு, ஜதாடங்கப்படடு, ஒவ்ஜைாரு 
பத்தாண்டு ்காைக ்கடடத்தில பதசிய அ்விபை நமடஜபறுகிைது. 
இந்தியா சுதந்திரம் ஜபற்ை பினனர், பதசிய ைக்கள் ஜதாம்கக 
்கைகஜ்கடுப்பு ்சடடம், Census Act, 1948–னபடி, 1951, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2001 ஆம் ஆண்டு்களில நமடஜபற்ைது. 2011 ஆம் ஆண்டில 
நமடஜபற்ைது. இதில NPR ைரபையிலமை. Census Act–ல 
ைரபையிலமை. அச்சடடத்தில திருத்தம் ஜ்சய்ததற்குப் பிைகுதான, 
NPR ைருகிைது. நீங்கள் அனமைககு 2003 ஆம் ஆண்டில, . . . 
(குறுககீடு்கள்)

(திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் 
எழுந்து நினைனர்.)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஒரு நிமிடம் ஜபாறுங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) இலமை, ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள், உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) இலமை, உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) 

(திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் 
ஜதாடர்ந்து நினறு ஜ்காண்டிருந்தனர்.)

ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர், திரு. அபூபக்கர். (குறுககீடு்கள்) திரு. 
அபூபக்கர், உங்களுககு ஏற்ஜ்கனபை ஜ்சாலலிவிடபடன. 
இனறு ைதியம் உங்களுககுப் பபசுைதற்கு ைாய்ப்பு இருககிைது. 
அப்ஜபாழுது உங்களுமடய ்கருத்மதச ஜ்சாலலுங்கள். (குறுககீடு) 
ைாய்ப்பு இலமை. நீங்கள், எதிர்க்கடசியிலிருந்து ஒரு ப்கள்விமயக 
ப்கடகிறீர்்கள். அதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர்்கள் வி்க்கங்கள் 
ஜ்சாலைதற்கு அைர்்களுககு ைாய்ப்பு இருககிைது. அைர்்கள் 
வி்க்கம் ஜ்சாலகிைார்்கள். (குறுககீடு்கள்) ைாய்ப்பு இலமை. 
(குறுககீடு்கள்) நீங்கள் ப்கடடதற்கு உங்களுககு ைாய்ப்மப 
நான தந்துஜ்காண்டிருககிபைன. ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்களுககும் ைாய்ப்புத் தருகிபைன. ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககும் ைாய்ப்புத் 
தருகிபைன. நான எலபைாருககும் ைாய்ப்புக ஜ்காடுககிபைன. அபத 
ைாதிரி ைாண்புமிகு அமைச்சர்்களும் பதில ஜ்சாலைதற்கு நான 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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ைாய்ப்புத் தர பைண்டும். ஆ்கபை, ஒரு பக்கைா்க நான ைாய்ப்மப 
ைறுக்கவிலமை. இரு பக்கங்களிலும் ்சரி்சைைா்க ைாய்ப்பு்கம் 
நான ைழஙகிகஜ்காண்டிருககிபைன. நீங்கள் ப்கடகிை ைாதிரி, நீங்கள் 
எதிர்பார்ககிை பதிமை உடபன எனனால தர முடியாது. ைாண்புமிகு 
அமைச்சர்்கள் அைர்்களுமடய வி்க்கங்கம்த்தான தருைார்்கள். 
நீங்கள் ப்கடகிை ப்கள்வி்களுககு, சுடடிக்காடடும் தைறு்களுககு 
வி்க்கங்கம்த்தான தர முடியும். நீங்கள் ப்கடகிை பதிமை, நீங்கள் 
எதிர்பார்ககினை ைாதிரி தர முடியாது. ைாண்புமிகு ைருைாய் 
ைற்றும் பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர், 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் உள்ளிடபடார், 
இந்த அமையிபை ப்கள்வி எழுப்பி, பலபைறு விைாதங்களில 
ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். அைர்்களுககு ஒபர ைரியில நான பதிமைச 
ஜ்சாலகிபைன. ஒபர ைரியில நான பதிமைச ஜ்சாலகிபைன. 
NRC, அ்சாம் ைாநிைத்மதத் தவிர பைறு எந்த ைாநிைத்திலும் 
நமடமுமைப்படுத்த பைண்டுஜைனறு எந்த உத்தரவும் ைரவிலமை. 
அப்படிபய ைந்தாலும், NRC உத்தரவு ைந்தாலும், அந்த 
NRC–ஐ அைலபடுத்துகிைபபாது, தாய்த் தமிழ்கத்தில இருககிை 
ஒரு சிறுபானமையினர் பாதிக்கப்படடாலும், முதல குரமை 
அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம்தான 
எழுப்பும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அைர்்களுமடய உரிமைமயப் 
பாது்காககும். ஒடடுஜைாத்த சிறுபானமையினர் நைமனப் 
பாது்காககும். இது உண்மை, உண்மைககு ைாைா்க எதுவும் இலமை. 
அப்படி ஏதாைது இருந்தால, இந்த விைாதத்திபை பஙப்கற்ைதற்்கா்க 
ைாண்புமிகு அமைத் தமைைர் அைர்்கள் இந்த அமையிபை எடுககிை 
நடைடிகம்கககு நான முதல ஜபாறுப்மப ஏற்றுகஜ்காள்கிபைன. 
இதற்குப் பிைகு விைாதபை இலமைபய! பாதிக்கப்படாத 
ைக்களுககு நீதி ைழங்க பைண்டுஜைனறு ஜ்சானனால எப்படி? 
பாதிக்கப்படுகிைபபாது, நீங்கள் அமைதியா்க இருந்துவிடடு, 
இனமைககு பாதிக்கப்படாதைர்்கம் பாதிக்கப்படடதா்கச 
ஜ்சாலகிறீர்்கள். இப்பபாதும் ஜ்சாலகிபைன. எப்பபாது அைர்்கள் 
பாதிக்கப்படடாலும், அைர்்களுக்கா்க முதல குரமை அமனத்திந்திய 
அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் எழுப்பும். ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களுமடய அரசுதான, அைர்்களுககுப் பாது்காப்பு 
அரைா்க, பாது்காப்புக ்கை்சைா்க இருககும். நீங்கள் எந்த பைஷம் 
பபாடடாலும், சிறுபானமையினரின நம்பிகம்கமயப் ஜபை 
முடியாது. 

[பபரமைத் தமைைர்]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

பிற்ப்கல 1–10

திரு. மு.்க. ஸ்டவாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான ப்கடபது, CAA பற்றி. நனைா்கப் புரிந்து 
ஜ்காள்்பைண்டும். ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் தயவு ஜ்சய்து 
நனைா்கப் புரிந்து ஜ்காள்்பைண்டும், CAA–இந்திய குடியுரிமைத் 
திருத்தச ்சடடம். நீங்கள் வி்க்கம் ஜ்சாலலிக ஜ்காண்டிருப்பது NRC 
பற்றி. நாங்கள் CAA பற்றித்தான இஙப்க பபசிகஜ்காண்டிருககிபைாம். 
அதற்கு நீங்கள் ‘எங்களிடத்தில ஆதாரம் இருககிைது, அதமன 
நிரூபிக்கத் தயார்’ எனறு ஜ்சானனீர்்கள். எஙப்க நாங்கள் ஆதரித்து 
ஓடடு பபாடடிருககிபைாம்? தயவுஜ்சய்து ஜ்சாலலுங்கள். அந்த 
பநரத்தில எனஜனனன திருத்தங்கள் ஜ்காண்டு ைரப்படடன, 
அது ஜ்காண்டு ைந்த பநரத்தில எனன இருந்தது? ஆனால, 
இப்பபாது ைந்திருக்கககூடிய திருத்தத்தில முஸ்லிம்்கள் இலமை; 
ஈழத் தமிழர்்கள் இலமை. அதுதான பிரசசிமன. அமதத்தான 
எங்கள் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் திரும்பத் திரும்ப 
ஜ்சாலலிகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். அமதத்தான உங்களிடத்திபை 
ப்கடகிபைாம். (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைதியம் பபசும்பபாது 
பப்சைாம். (குறுககீடு) இலமை, இலமை. ைாண்புமிகு ைருைாய் 
ைற்றும் பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள். (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. திரு. 
ஜ்சம்ைமை அைர்்கப், நீங்கள் ைதியம் பபசுகிறீர்்கள். (குறுககீடு) 
இலமை, இலமை. ைதியம் பபசும்பபாது (குறுககீடு) இலமை, 
இலமை. நீங்கள் ைதியம் பபசும்பபாது (குறுககீடு) இலமை, இலமை. 
நீங்கள் ைதியம் பபசும்பபாது உங்கள் வி்க்கத்மத உங்கள் உமரயில 
நீங்கள் ஜதரிவிக்கைாம். ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் இபதாடு 
முடியுங்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், நான ஜதளிைா்கச ஜ்சாலகிபைன. ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ப்கடடதற்குத்தான நான பதில 
ஜ்சாலகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள், இபதாடு முடியுங்கள்.
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ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், அதாைது Citizenship Amendment Act, 
2019. . . (குறுககீடு) அண்ைன ஒரு நிமிடம். (குறுககீடு்கள்) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஜ்காடுக்கவிலமை, 
ஜ்காடுக்கவிலமை. (குறுககீடு்கள்) திரு. ஜ்சம்ைமை அைர்்கப், 
உட்காருங்கள். நீங்கள், எலபைாரும் ஒபர பநரத்தில எழுந்தால 
எப்படி நான ்சமபமய நடத்துைது? ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கம் அமழத்துள்ப்ன. அமைச்சர் அைர்்கள் வி்க்கம் 
ஜ்சாலகிைார். பைண்டாம் எனகிறீர்்க்ா? (குறுககீடு்கள்) இலமை, 
அமைச்சர் அைர்்கம் நான பப்ச அமழக்க பைண்டாைா? 
(குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை, வி்க்கம் நீங்கள் பபசும்பபாது 
ஜ்சாலலுங்கள். (குறுககீடு) உங்களுககு ைாய்ப்பு. (குறுககீடு) 
நீங்கள் இனமைககு ைாமையில பபசுகிறீர்்கள். (குறுககீடு) இலமை, 
இலமை. இனறு ைாமையில நீங்கள் பபசுகிறீர்்கள். அப்பபாது 
பபசுங்கள். ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் பதில ஜ்சாலைடடும். 
(குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் பபரிடர் பைைாண்மை 
ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
ப்கடபமதத்தான நானும் ஜ்சாலகிபைன. Citizenship Amendment 
Act–பற்றிதான நான முதலிபைபய வி்க்கம் ஜ்சானபனன. 
அதில யாருமடய குடியுரிமைமயயும் பறிப்பதற்கு திருத்தம் 
ஜ்காண்டுைரப்படவிலமை. சிைபபருககு முனனுரிமை 
ஜ்காடுத்திருப்பமத நாபட அறியும். நான அந்த விைாதத்திற்குள் 
ஜ்சலைவிலமை. அந்தத் திருத்தத்தில யாருமடய குடியுரிமையும் 
பறிக்கப்படவிலமை. இது ஒனறு. ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள், 2003 ஆம் ஆண்டில எந்த 
amendment–ல ஜ்சாலலியிருககிைது எனறு ஜ்சானனார்்கள். நாங்கள் 
எனன ஜ்சாலகிபைாம் எனைால, இப்பபாது ைக்களுககு எனன 
்சந்பத்கம். NPR–ல எந்த ்சந்பத்கமும் இலமை. National Population 
Register–ல எந்த ்சந்பத்கமும் இலமை. ஏஜனனைால, நாம் இரண்டு 
்கடடங்க்ா்க census எடுககிபைாம். (குறுககீடு) ஜ்சானனாலதான 
வி்ஙகும். இரண்டு ்கடடங்க்ா்க census எடுககிபைாம். 
முதலில வீடு்கம் ்கைகஜ்கடுப்பபாம். அதன பிைகு வீடு்களில 
இருக்கககூடிய நபர்்களின எண்ணிகம்கமயக ்கைகஜ்கடுப்பபாம். 
திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் ஆடசியில இருந்தபபாது, 2001 ைற்றும் 
அதமனத் ஜதாடர்ந்து ைந்த ஆண்டு்களில எந்ஜதந்த ்காைங்களிபை 
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த்கைல்கள் ப்ச்கரிக்கப்படடபதா அந்த அடிப்பமடயிலதான 
நாங்களும் ப்ச்கரித்திருககிபைாம். அந்த amendment–ககு நீங்கள் 
Rajya Sabha–வில ஆதரவு ஜ்காடுத்தீர்்கள் இலமையா, அந்த 
amendment–ல எனன ஜ்சாலைப்படடிருககிைது எனைால, ‘The 
Central Government may maintain a National Register of Indian 
Citizens and for that purpose establish a National Registration 
Authority.’ இதுதான பிரசசிமனபய. இமத திரு. ப. சிதம்பரம் 
்காஞசிபுரத்தில ஜதாடஙகி மைத்தார். (குறுககீடு்கள்) இதிலதான 
தைறு எனறு ஜ்சாலகிபைாம். (குறுககீடு்கள்) அனமைககு Rajya 
Sabha–வில நீங்கள் ஆதரவு ஜ்காடுத்த இந்த amendment–ல 
இருககிைது. பிைகு திரு. சிதம்பரம் பபடடி ஜ்காடுத்தார். ஏற்ஜ்கனபை 
இந்த அமையில ஜ்சாலலியிருககிபைன. (குறுககீடு்கள்) இந்த 
அமையில நான ஜ்சாலலியிருககிபைன. அைர் பபடடி ஜ்காடுககிைார். 
்காஞசிபுரத்தில இருந்தபபாது அைர் எனன பபடடி ஜ்காடுககிைார் 
எனைால, பதசிய ைக்கள் ஜதாம்க பதிபைடு ஜ்சயலமுமை 
எனபது ைசிப்பிட அமடயா் அடமட (Resident Identity card) 
ைழஙகுைது ்சம்பந்தைானது. இதனமூைம் ஜபைப்படட விைரங்கள் 
குடியுரிமை அடமட (Citizenship card) ைழஙகுைதற்கு ைழிைகுககும் 
எனறு ஜ்சானனார். 2003 திருத்தத்தின அடிப்பமடயிபைதான 
ைந்தபத தவிர, அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தால 
இது ைரபை இலமை. இப்பபாதும் ஜ்சாலகிபைன, (குறுககீடு்கள்) 
இப்பபாதும் ஜ்சாலகிபைன. இந்த NRC–ல ஒரு சிறுபானமையினர் 
பாதிக்கப்படடாலும் முதல குரமை அமனத்திந்திய அண்ைா 
திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம்தான ஜ்காடுககும் எனபதிபை எந்த 
்சந்பத்கமும் உங்களுககு பைண்டாம். (குறுககீடு்கள்) நீங்களும் 
எங்கப்ாடு ைந்து குரல ஜ்காடுக்கைாம். (குறுககீடு்கள்) இதில 
சிறுபானமையின ைக்கள் பாதிக்கப்பட ைாடடார்்கள். அப்பபாது 
நாங்கள் தமைமைதாஙகி நடத்துகிைபபாது நீங்களும் எங்கப்ாடு 
இமைந்து பணியாற்ைைாம், பபாராடைாம், அந்த ைக்களுககுப் 
பாது்காப்மப ைழங்கைாம். ஆனால, துனபப்படுகிை, துயரப்படுகிை, 
பாதிக்கப்படுகிை நபர்்களுககு, அனமனத் தமிழ்க ைக்களுககு முதல 
அர்சா்க பாது்காப்பு ைழஙகுைது அம்ைாவின அரசுதான. இது 
உண்மை, உண்மை, உண்மைமயத் தவிர பைஜைானறுமிலமை. 
(குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள் நீங்கள். உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
எலபைாருககும் நிமைய அனுைதி ஜ்காடுத்துவிடபடன. இதற்குபைல 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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அனுைதி கிமடயாது. (குறுககீடு்கள்) திரு. அனபழ்கன, இது 
்சம்பந்தைா்கப் பப்சாதீர்்கள். ஒபர ஒரு ைார்த்மத ஜ்சாலலி 
முடியுங்கள். 

பிற்ப்கல 1–15

திரு. சஜ. அன்ேழ்கன்: இது ்சம்பந்தைா்க நான பப்சவிலமை.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: பப்சவிலமை எனைால 
பரைாயிலமை. உட்காருங்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அனபழ்கன, உங்களுமடய உமர நிமைவு ஜபற்ைதா்க, நீங்கப் 
ஒத்துகஜ்காண்டதால, உங்கள் உமர நிமைவுஜபற்ைது. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. குைப்ச்கரன, நீங்கள் பபசுங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. குைப்ச்கரன அைர்்கள்.

திரு. சு. குைகெ்கரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், பைதகு ஆளுநர் உமரயினமீது நனறி ஜதரிவிககும் 
தீர்ைானத்தினமீது,. . . (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, அடுத்த உறுப்பினர் 
பபசிக ஜ்காண்டிருககிைார்.

திரு. சு. குைகெ்கரன்: ஜ்காஙகு ைண்டைத்தின ப்காடியில 
ஒருைனாய், ்கமடகப்காடி ஜதாண்டனாய் இருந்த எனமன, 
திருப்பூர் ஜதற்கு ஜதாகுதியின ்சடடைனை உறுப்பினராககிய 
்கழ்கத்தின ்காைல ஜதய்ைைாய், தமிழ்கத்தில ைாழும் 9 ப்காடி 
ைக்களின இதயங்களில அம்ைா, அம்ைா எனை ஜ்சாலமை எனறும் 
ஜ்சாலை மைத்த எங்கள் இதய ஜதய்ைபை! (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: பநரம் இலமை. (குறுககீடு) 
நான எனன ஜ்சய்ைது? (குறுககீடு) நான எனன ஜ்சய்ைது? 

திரு. சு. குைகெ்கரன்: ஏமழ்களுக்கான எளிய திடடங்கள், 
ை்களிருக்கான ்சமூ்க நைத் திடடங்கள், ்கலவித் துமையில 
்கனவுத் திடடங்கள், ைருத்துைத் துமையில ை்கத்தான திடடங்கள், 
விை்சாயி்களின ைாழ்வு ை்ம்ஜபை வியக்கத்தக்க திடடங்கள் 
பபானை பை நைத் திடடங்கம் ைழஙகி, தமிழ்கத்மத, நாடடிபைபய 
முதனமை ைாநிைைாககிய எங்கள் குடும்பத்தின குை ஜதய்ைபை; 
்சத்துைவு தந்த ்சரித்திர நாய்கன; ைக்கள் ைனதில எனறும் 
ைாழ்ந்து ஜ்காண்டிருககும் ைக்கள் திை்கபை; இந்த இருஜபரும் 
தமைைர்்கள் இருககும் திம்ச பநாககி, எனது பணிைான நனறி 
்கைந்த ைைக்கத்மதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

[பபரமைத் தமைைர்]
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(அமையின மையப் பகுதி ைழியா்கச ஜ்சனறு ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்களிடம் திரு. ஜெ. அனபழ்கன 
பபசிகஜ்காண்டிருந்தார்.)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்சங்க ்காைம் 
ஜதாடஙகி, ்சை்காைம் ைமர ்சப்காதர கூடடணிதான ்சரித்திரம் 
பமடத்திருககிைது எனபதற்குச ்சானறு்கப்ா ஏரா்ம், 
ைண்ைாம்சமய ைைக்கச ஜ்சானன ை்காபாரதம் எனைாலும், 
ஜபண்ைாம்சமய துைக்கச ஜ்சானன இராைாயைம் எனைாலும், 
தான எனை அ்கந்மதமய அ்கற்ைச ஜ்சானன ்கந்தபுராைம் 
எனைாலும், இராைன, ைடசுைைன, ்கபை்சன, முரு்கன எனறு ்கரம் 
ப்கார்த்த ்சப்காதரர்்களின ்சாதமன ஜைற்றி்கள் இதி்கா்சத்திலும் 
உண்டு, இைககியத்திலும் உண்டு. அண்ைனைார் ்சாமிஜயன 
ஜ்காஙகு சீமை கும்பிடடு ஜ்காண்டாடும் ஜபானனர்–்சங்கர் எனை 
புரடசி்கர ்சப்காதரர்்கள் புதினத்திலும் உண்டு. அரண்ைமன 
த்பதி்க்ாய் அைதரித்து, அர்சர்்க்ா்கபை உயர்ந்திடட சினன 
ைருது, ஜபரிய ைருது எனகிை பைலு நாசசியார் பமடத் த்பதி்கள் 
ஜைற்றி ஜபற்ை ைரைாறு சீமையிலும் உண்டு.

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்க்து இருகம்க அருப்க 
நினறு பபசிகஜ்காண்டிருந்த உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அனபழ்கன, 
திடீஜரன தனது ம்கயில மைத்திருந்த ஆளுநர் உமர புத்த்கத்மதக 
கிழித்து, ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்க்து பைம்சயில 
வீசினார்.) 

(ஆளுங்கடசி உறுப்பினர்்கள் எழுந்து நினறு கூச்சலிடடனர்.)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: அதாைது முமையற்ை முமையில, 
இந்த அமையில பை முமை எச்சரித்தும், திரு. அனபழ்கன, 
ஜதாடர்ந்து இந்த நிமைமயக ்கமடப்பிடித்த ்காரைத்தினாபைபய, 
பைறு ைழியிலைாைல, நான அைமர, இனறு ைடடுைலை, இந்தக 
கூடடத் ஜதாடர் முடியும் ைமர அமையிலிருந்து நீககுைதற்்கான 
தீர்ைானத்மத முனஜைாழியும்படி, ைாண்புமிகு பபரமை முனனைர் 
அைர்்கம்க ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. (குறுககீடு்கள்) 

திரு. துமரமுரு்கன்: உங்கள் தீர்ப்பில நான குறுககிடவிலமை.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை இது நியாயைா? 
(குறுககீடு்கள்) நியாயம் இலமைஜயனைால, பினனர் எப்படி? 
இதற்ஜ்கலைாம், நீங்கள் ைக்காைத்து ைாஙகினால, (குறுககீடு) 

[திரு. சு. குைப்ச்கரன]
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இதற்ஜ்கலைாம், தயவுஜ்சய்து நீங்கள் ைக்காைத்து ைாங்க பைண்டாம். 
(குறுககீடு்கள்) அைருககுத் தண்டமனக ஜ்காடுத்தாலதான, 
ைற்ைைர்்களுககு அது படிப்பிமனயா்க அமையும். பைறு ைழியிலமை. 
நடைடிகம்க எடுத்திருககிபைன. தயவுஜ்சய்து அைருங்கள். 
ைாண்புமிகு அமை முனனைர் அைர்்கள். (குறுககீடு்கள்) இலமை. 

7. அரசினர தீரைவானங்கள

(அ) உறுப்பி்ர திரு. ஜெ. அன்பழ்கன அவர்கவைப் 
வ்பரவவப் ்பணி்களினினறு கூடடத ஜதனாடர முழுவதும் 

தற்கனாலி்கமனா்க நீககி வவததல

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு அமை முனனைர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், “பபரமையின அலுைல்கம் நமடஜபை 
விடாைல இமடைறித்தும், பபரமையின விதி்களுககு ைாைா்க, 
அமையில குந்த்கம் ஜ்சய்து ைருைதாலும், ்சடடைனைப் பபரமை 
விதி 121(2)–னகீழ், இனறு அமைககு ைரும்க தந்திருககும், 
ஜதாடர்ந்து ்சமபயின நடைடிகம்க்களுககுக குந்த்கம் விம்வித்து 
ஜ்காண்டிருககினை ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அனபழ்கன 
அைர்்கம் இந்தக கூடடத் ஜதாடர் முழுைதும் பபரமைப் 
பணி்களினினறு நீககி மைக்க பைண்டும்” எனனும் தீர்ைானத்மத 
ஜைாழிகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு பபரமை முனனைர் 
அைர்்களின தீர்ைானம் பபரமையின முடிவிற்கு விடப்படுகிைது.

ஏற்பபார் ‘ஆம்’ என்க.    (ஆம்)

ைறுப்பபார் ‘இலமை’ என்க.    
(இலமை)

ஏற்பபாபர அதி்கம் எனறு ்கருதுகிபைன.

ஏற்பபாபர அதி்கம், தீர்ைானம் நிமைபைறியது.

அமையின நடைடிகம்க்களுககுத் ஜதாடர்ந்து இமடயூறு 
ஜ்சய்தும், அமையின ்கண்ணியத்மதயும், ைரமபயும் மீறி அமை 
நடைடிகம்க்களுககுக குந்த்கம் விம்விககும் ைம்கயில நடந்து 

[பபரமைத் தமைைர்]
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ஜ்காண்ட, ைரபுககு ஒவ்ைாத ைம்கயில நடந்துஜ்காண்ட திரு. 
ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கள், இந்தக கூடடத் ஜதாடர் முடிகிை 
ைமர, அமை நடைடிகம்க்களிலிருந்து நீக்கப்படுகிைார் எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. ஜதாடர்ந்து இந்தக கூடடத் ஜதாடர் 
முழுைதும், அைர் இந்த அமையிலிருந்து நீககி மைக்கப்படுகிைார் 
எனபமத உறுதியா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. சு. குைப்ச்கரன 
அைர்்கள் (குறுககீடு)

பிற்ப்கல 1–20

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. குைப்ச்கரன, ஒரு நிமிடம் 
இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், 
ஒரு நிமிடம் இருங்கள். நீங்கள் பபசுைதற்கு நான அனுைதி 
அளிககிபைன. இதுபபானை நி்கழ்வு்களுகஜ்கலைாம் ைக்காைத்து 
ைாங்க பைண்டாம். அைர் இனமைககு அமையில எவ்ைாறு நடந்து 
ஜ்காண்டார் எனபமத நீங்களும் பார்த்துக ஜ்காண்டிருந்தீர்்கள். 
உங்களுமடய தமைைர் அைர்்கப் அைருக்கா்க இந்த அமையில 
ைருத்தம் ஜதரிவிக்கககூடிய ஒரு சூழ்நிமைமய இஙப்க அைர் 
உருைாககினார். பிைகு, எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் 
பபசியமதத் திரும்பப் ஜபற்றுகஜ்காண்டு, உறுப்பினர் ைருத்தம் 
ஜதரிவித்தார். இது முதல முமையலை. உறுப்பினர் ஏற்ஜ்கனபை 
இதுபபானறு பை முமை நடந்து ஜ்காண்டுள்்ார். எனனிடத்தில 
அமையில எத்தமனபயா முமை இவ்ைாறு அைர் நடந்து 
ஜ்காண்டுள்்ார். எவ்ை்வு ஜபாறுமை ்காக்க முடியுபைா அவ்ை்வு 
ஜபாறுமையா்க இருந்து நான அைமர அமையிலிருந்து நீக்காைல 
மைத்திருந்பதன. ஆனால, இனறு ஆளுநர் உமரமய கிழித்தது 
ைடடுைலை, எனனுமடய மு்கத்தில வீசுைதுபபாை, எனனுமடய 
படபிளில வீசிஜயறிந்துவிடடு பபாயிருககிைார். (குறுககீடு்கள்) 
இைற்மைஜயலைாம் ஜபாறுத்துகஜ்காண்டு, நான இந்த அ்விற்கு 
அைர்மீது நடைடிகம்க எடுத்திருககிபைன. இதற்குப் பிைகும் அைமர 
நான இந்த அமையில மைத்திருக்க பைண்டுஜைனறு எந்தச 
சூழ்நிமையிலும், யாரும் ஜ்சாலை ைாடடீர்்கள் எனை நம்பிகம்க 
இருககினைது. எனபை, நான எடுத்த நடைடிகம்க குறித்து யாரும் 
ைற்புறுத்த பைண்டாம் எனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. பைலும், நான 
எடுத்த நடைடிகம்க, நடைடிகம்கதான. அதிபை எந்த ைாற்றுக 
்கருத்தும் இலமை. (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர், ஜ்சாலலுங்கள்.
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திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
தாங்கள் ஜ்காடுத்த தீர்ப்பினமீது நான எந்தக ்கருத்மதயும் 
ஜ்சாலைவிலமை. நமடஜபற்ை நி்கழ்வு ்சரிஜயனறு நான ைாதாடவும் 
இலமை. ்காரைம், இந்த அமைமயப் ஜபாறுத்தைமரயில 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள்தான முதனமையானைர். 
உங்களுககு முழு அதி்காரம் உண்டு. எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்்கள் 
ப்காபைா்கப் பபசும்பபாது, அதற்கு ஆளுங்கடசிமயச ்சார்ந்தைர்்கள் 
பதில ஜ்சாலைார்்கள். அைற்மைஜயலைாம் ஜபாறுத்துகஜ்காண்டு, 
இந்த அமைமய நடத்துைது எனபது ்சாதாரைைான ்காரியம் 
அலை. ஆ்கபை, இதுைமர நீங்கள் இந்த அமைமய அப்படி நடத்தி 
ைருகிறீர்்கள் எனபதில நான ைாறுபடட ்கருத்து ஜ்காண்டைன அலை. 
ஆனால, இப்பபாது நமடஜபற்ை நி்கழ்வுக்கா்க நான ைக்காைத்து 
ைாஙகுகிபைன எனறு நீங்கள் தைைா்க நிமனக்கக கூடாது. யார் 
மீதும் நடைடிகம்க எடுப்பதற்கு உங்களுககு முழு அதி்காரம் உண்டு. 
அதில ஒனறும் தைறு இலமை. அமையிலிருந்து இந்தக கூடடத் 
ஜதாடர், அதாைது இனனும் 2, 3 நாட்களுககு அைமர நீக்க 
பைண்டுஜைனறு . . . (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இந்தக கூடடத் ஜதாடர் 
ைடடுைலை. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அடுத்து ைருகிை இந்தக 
கூடடத் ஜதாடர் முடிகிை ைமர நீககியிருககிபைன. (குறுககீடு)

திரு. துமரமுரு்கன்: அதுபற்றி பினனர் பபசிகஜ்காள்்ைாம். 
பினனர், நீங்கள் அமத தாயுள்்பதாடு ைனனிப்பீர்்கள். அதுகுறித்து 
நான இப்பபாது பப்சவிலமை. நீங்கள் ஜ்சானனவுடன, தயாரா்க, 
pre–prepared ஆ்க தீர்ைானத்மத ைாண்புமிகு அமை முனனைர் 
அைர்்கள் படிககிைார் எனைால, இது முதலிபைபய plan பபாடடு 
ைந்ததுபபானறுதான ஜதரிகிைது. இது நியாயைா்கத் ஜதரியவிலமை. 
இது ஏற்ஜ்கனபை. . .(குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இலமை. எதிர்க்கடசித் 
துமைத்  தமைைர் அைர்்கள் அதுைாதிரி நிமனத்துக ஜ்காண்டிருந்தால 
அது தைறு. நான, ைாண்புமிகு அமை முனனைர் அைர்்கம்த் 
தீர்ைானத்மத முனஜைாழியுங்கள் எனறு ப்கடடுகஜ்காண்டதற்குப் 
பிைகு, ஜ்சயைா்ர் அைர்்கள் அதற்குரிய குறிப்பு்கம் அைரிடத்தில 
ஜ்காடுத்த பிைகுதான ைாண்புமிகு அமை முனனைர் அைர்்கள் 
படித்தார்்கப் தவிர, முனபனற்பாடு்கள் எனறு எதுவும் இலமை. 
(குறுககீடு்கள்) அமைஜயலைாம் எப்பபாதுபை அமையில தயார் 
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நிமையில இருககும். அந்தத் தீர்ைானத்தில யாருமடய ஜபயரும் 
இருக்காது. அை்சர அை்சரைா்க அமதக ம்கயால எழுதி, அை்சர 
அை்சரைா்க ைாண்புமிகு அமை முனனைர் அைர்்களிடத்தில 
ஜ்காடுத்து படிக்க மைத்தார்்கப் தவிர. . .(குறுககீடு்கள்)

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ஒரு தாளிமன 
உயர்த்திக ்காண்பித்தார்.)

இலமை, இலமை. இப்பபாது எழுதியதுதான. (குறுககீடு்கள்) 
இலமை, இலமை. (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை. (குறுககீடு்கள்) 
ைாண்புமிகு பபரமை முனனைர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், யார் ஆடசியில இருந்தாலும் ஜபாதுைா்கபை, 
பபரமைத் தமைைர் ஜபாறுப்பில இருக்கககூடியைர்்கள் 
எலைாைற்றிற்கும் முனபனற்பாடு்கப்ாடுதான இருப்பார்்கள். 
இதுபபானறு அமைககுக குந்த்கம் விம்விக்கககூடிய உறுப்பினர்்கள் 
யாரா்க இருந்தாலும் நடைடிகம்க எடுக்கககூடிய தீர்ைானத்மத 
முனஜைாழிய, (குறுககீடு்கள்) அண்ைன, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசிக 
ஜ்காைடா இஙப்க ப்களுங்கள். இதுபபானை தீர்ைானங்கம் மடப் 
ஜ்சய்து தயார் நிமையில மைத்திருப்பார்்கள். அது உங்களுமடய 
ஆடசிக ்காைத்திலும், எங்களுமடய ஆடசிக ்காைத்திலும் இருந்த 
நமடமுமைதான. எனனிடம் ைழங்கப்படட குறிப்பில யாருமடய 
ஜபயரும் இலமை. ஜபாதுைா்கத்தான தீர்ைானத்தினுமடய 
ஷரத்து்கள் இருந்தன. நானதான ஜபயமரக குறிப்பிடடுப் பபசிபனன 
எனபதற்கு வி்க்கைா்கப் பதில அளிககிபைன. 

பிற்ப்கல 1–25

19 ஆண்டு்களுககு முனபு, 2001–ல ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்கள் தமிழ்கத்தின முதைமைச்சரா்க இருந்தபபாது, ஜதாடர்ந்து 
5 ஆண்டுக ்காைம் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின ்காைல துமை 
ைானியம் ைந்தபபாது ஒவ்ஜைாரு ைருடமும் உங்கள் ்கடசியின 
்சார்பா்க அைர் பபசுைதற்கு நீங்கள் ைாய்ப்பு்கள் ஜ்காடுத்தீர்்கள். 
ஒவ்ஜைாரு முமையும் அைர் ஏதாைது பிரசசிமனமயக கி்ப்பி, 
விலைங்கத்மத இழுத்து, இஙகு ைந்து எலைாைற்மையும் கிழித்துப் 
பபாடடுவிடடுத்தான பபாயிருககிைார். எனனுமடய நிமனவில 
கிடடத்தடட 9 முமை அைர் இஙப்க ைந்து பாலிசி பநாடடிமனபயா, 
்கைர்னர் உமரயிமனபயா, நிதிநிமை அறிகம்கயிமனபயா 
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கிழித்துப் பபாடடதா்கத்தான ைரைாறு இருககினைபத தவிர, 
பைறு ைரைாறு இலமை. எவ்ை்பைா ்சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் 
ஜ்காடுத்பதாம். ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள்கூட 
ைருத்தம் ஜதரிவித்தார். அதற்குப் பிைகும் அைர் தன நிமைமய 
ைாற்றிகஜ்காள்்விலமை எனைால ைாண்புமிகு ்சடடப் பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் எந்த ைழிமயக ்கமடப்பிடிப்பார்? இதுதான 
்சரியான ைழி எனபமத அமனத்து ைாைனை உறுப்பினர்்களும் 
ஏற்்க பைண்டும் எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, இந்தத் தீர்ைானத்மத 
நீங்கள் பிைகு ைந்து பாருங்கள், (குறுககீடு) இலமை, இப்பபாதுதான 
நாங்கள் அதமன prepare ஜ்சய்பதாம். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
நான அமதககூட ஒத்துகஜ்காள்கிபைன. நான தங்கம்யும், பபரமை 
முனனைமரயும், முதலைமரயும் ப்கடடுகஜ்காள்ைஜதலைாம் 
நடந்தைற்றுககு நான ைக்காைத்து ைாங்கவிலமை. அதமன 
முதலில ஜதரிந்துஜ்காள்ளுங்கள். இருந்தாலும், இந்தக கூடடத் 
ஜதாடர் ைடடும், இனறும், நாம்யும் அதுைமரயில ைடடும் 
இந்தத் தண்டமனமயத் தாங்கள் confirm ஜ்சய்ய பைண்டும் 
எனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. இந்த இரண்டு நாட்களுககு ைடடும், 
நாம்யும், நாம் ைறுநாளும், அதன பிைகு விடடுவிடுங்கள் 
please. (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இதுகுறித்து பிைகு எனது 
அமையில தனியா்கப் பப்சைாம், உட்காருங்கள். 

6. ஆளுநர கேருமரக்கு நன்றி செரிவிக்கும் 
தீரைவானத்தின்மீது வி்வாெம்—ஜதாடர்சசி

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சு. குைப்ச்கரன அைர்்கள். 

திரு. சு. குைகெ்கரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், சினன ைருது, ஜபரிய ைருது எனகிை பைலு நாசசியார் 
பமடத் த்பதி்கள், ஜைற்றிஜபற்ை ைரைாறு சீமையிலும் உண்டு. 
இப்படி, ஆனமி்கம் ஜதாடஙகி அறிவியல ைமர ்சப்காதர கூடடணி, 

[திரு. ஓ. பனனீர்ஜ்சலைம்]
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அரசியலிலும் உண்டு எனபமத ்காைக்கலஜைடடு எழுதிடதான, 
்கழ்கம் தந்திருககும் ஜபானபனடடு ்சரித்திர ்சாதமனயா்ர்்கள் 
ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்களுககும் ைாண்புமிகு துமை 
முதலைர் அைர்்களுககும் எனது ஜநஞ்சார்ந்த நனறியிமனத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ஒரு ஜ்காடியில பூத்த இரு ைைர்்க்ாய், ஒனைமரக ப்காடி 
ஜதாண்டர்்கம் ைடடுைலை உை்கத்தில ைாழும் ஒனபது ப்காடி 
தமிழ் ைக்கம்யும், ஜதாப்புள் ஜ்காடியால ஒனறிமைத்து உயர்ந்து 
நிற்கிைது தமிழ்கம். இடி–மினனல–ைமழயும், ப்காமடயும்–ஜையிலும், 
பனியும்–குளிரும் தங்களுககுள்ப் தாஙகி இைகுககுள் மைத்து 
இனம் ்காககும் தாய்ப் பைமை்கம்ப்பபாை ்கயைர்்கள் வீசிய 
்கற்்கம்யும் ்கழ்கத்மதக ்காககினை ைதில சுைராககி

‘‘்காகம்க ்கரைா ்கமரந்துஉண்ணும், ஆக்கமும் 
அனனநீ ரார்கப்க உ்’’ 

எனனும் ைள்ளுைன குைளின ைழி நடந்து ஜதாண்டர்்கம் 
ைாழ்வித்து, ஓபடாடி உமழப்பைர்்களுககு உயர்ைளித்து, அனபு, 
அரைமைப்பு, வீரம், விபை்கம், ஜபாது நைம், பபார்ககுைம் எனனும் 
தமைமைககு இைக்கைைாய், தமிழ்கத்து ஜபருமைமய உச்சத்தில 
நிறுத்திட, தமிழினத்து உரிமை்கம் மிச்சமினறி ஜ்காய்திட, இந்திய 
அரசியல ைரைாற்றில இதுைமர ்காைாத ைரைாைா்க, இரடமட 
தமைமை, இரடமட இமையா்க, அம்ைா அைர்்கள் விடடுச ஜ்சனை 
இடத்மத, அம்ைா அைர்்கள் ஜதாடடுச ஜ்சனை திடடங்கம், 
அம்ைாவின ஜதாண்டர்்களின ஜதாண்டரா்க, ைாண்புமிகு முதலைர் 
அைர்்களும், ைாண்புமிகு துமை முதலைர் அைர்்களும் ஜ்சயைாற்றி 
ைருகிைார்்கள். இைர்்கள் ஒனறும் மிடடா மிராசும் அலை; ஆமை 
அதிபர்்களும் அலை, படமடய்காரர்்கள் – பாம்யக்காரர்்கள் 
அலை, மி்கச ்சாதாரை விை்சாயக குடும்பத்தில பிைந்து புரடசித் 
தமைைரின ஜதாண்டர்்க்ா்க, புரடசித் தமைவியின பிள்ம்்க்ா்க 
அரசியல ைாழ்கம்கமயத் ஜதாடஙகியைர்்கள். திராவிட இயக்க 
ைரைாற்றில, கிம்ச ஜ்சயைா்ர் ஒருைர், தமிழ்கத்தின முதலைர் 
நாற்்காலிமய அைங்கரிக்கைாம் எனை ்சரித்திரத்மத ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்களும் பமடத்திருககிைார்்கள். பைலும், ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககும் இந்த பநரத்தில எனது நனறி ்கைந்த 
ைைக்கத்மதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

[திரு. சு. குைப்ச்கரன]
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ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், நைது இந்திய 
திருநாடடில உள்் 18 ஜபரிய ைாநிைங்களில ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின ்கனமை நனைாககும் ைம்கயில, ்கடந்த 25–12–2019 
அனறு ைத்திய அர்சால ஜைளியிடப்படட ‘நல ஆளுமை திைன 
விருது’ தமிழ்கத்திற்குக கிமடத்திருப்பதற்கு இந்த பநரத்தில 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதலைருககு நான ்சார்ந்த ஜதாகுதி 
ைக்களின ்சார்பா்க எனது ப்காடானுப்காடி நனறி ைைர்்கம்க 
்காணிகம்கயாககுகிபைன. 

அதுைடடுைலை, ‘இந்தியா டுபட’ பத்திரிம்க நைம்பர் ைாதம் 
2019 ஆம் ஆண்டு ‘ைாநிைங்களின நிமை’ எனை தமைப்பில 
பைற்ஜ்காண்ட ஆய்விலும் ‘ஒடடுஜைாத்த ஜ்சயலதிைன மிக்க 
ைாநிைம்’ தமிழ்கம்தான எனறு (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ஜதாடர்ந்து இரண்டாைது ஆண்டா்க பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடிருககிைது 
எனகினை ைரைாற்றுச ்சாதமனமய பமடத்திடட ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதலைர் அைர்்களுககு இந்த பநரத்தில எங்களுமடய 
நனறிமயக ்காணிகம்கயாககுகிபைாம். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், விை்சாயி்களின 
துயர் துமடக்க ைாநிைங்களுககு இமடயிைான நதிநீர்ப் பஙகீடடில 
தமிழர் நைமனப் பாது்காக்க இந்த அரசு ஜதாடர்ந்து எடுத்துைரும் 
முயற்சியில ்கர்நாட்க அர்சால தயாரிக்கப்படட பை்கதாது 
அமைத் திடடத்மத நிரா்கரிக்கவும், ைாண்புமிகு உச்ச நீதிைனை 
ஆமைப்படி தமிழ்நாடு அரசின முனனனுைதியினறி ்காபைரி 
ைடிநிைப் பகுதி்களில எந்த ்கடடுைானப் பணி்களும் நமடஜபைக 
கூடாது எனை ஜ்காள்ம்கயிலும், ஜபண்மையாற்றின படும்கயில 
உள்் ைார்க்கண்படய ஆற்றின குறுகப்க நீர்த்பதக்கம் அமைக்கக 
கூடாது எனை ஜ்காள்ம்கயிலும் ைாைாைல, ைாண்புமிகு உச்ச 
நீதிைனைத்தில ைழககு ஜதாடுத்தும், ைத்திய அரசிடம் ஜதாடர்ந்து 
ைலியுறுத்தியும் ைருைது பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் உமரயில 
இடம் ஜபற்றிருப்பதற்கு எங்க்து நனறியிமன பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. குைப்ச்கரன, உமரமய ஜ்காஞ்சம் சீககிரம் முடியுங்கள். 

திரு. சு. குைகெ்கரன்: நான இப்ஜபாழுதுதான உமரயாற்ை 
ஆரம்பித்பதன.

[திரு. சு. குைப்ச்கரன]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை. இனமைககு 
பநரமிலமை. பிற்ப்கல 2 ைணிககு முடித்துவிடடு, நான மீண்டும் 
ைாமை ்சமபமய கூடட பைண்டும். இனனும் 2 பபர் பப்ச 
பைண்டும். முடியுங்கள்.

திரு. சு. குைகெ்கரன்: பைலும், பரம்பிககு்ம் ஆழியாறு 
திடடத்மத பைம்படுத்துைதற்்கா்க ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் திருைனந்தபுரம் ஜ்சனறு, ைாண்புமிகு ப்கர் 
முதைமைச்சர் அைர்்களுடன நனமை பயககும் பபசசுைார்த்மத 
பைற்ஜ்காண்ட அைரது முயற்சிமயயும், முலமை–ஜபரியாறு 
அமைமய ைலுப்படுத்துைதற்்கா்க, ைாண்புமிகு உச்ச நீதிைனைம் 
அனுைதி அளித்த 152 அடிககு நீர்த்பதக்க அ்மை உயர்த்த 7.85 
ப்காடி ரூபாய் பணி்களுக்கா்க நிதிமய ஒதுககிய தமிழ்நாடு அரசிற்கும், 
தமிழ்கத்தினுமடய முதலைர் அைர்்களுககும் எங்க்து ஜநஞ்சார்ந்த 
நனறி ்கைந்த ைைக்கத்திமனத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம்.

ஜ்சனமனயின குடிநீர்த் பதமை்கம்ப் பூர்த்தி ஜ்சய்ைதற்கு 
்கண்டபைறு நீர்த்பதக்கத்திலிருந்து நீர் திைந்துவிடுைாறு, 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் ப்காரியதன அடிப்பமடயில 
உரிய பநரத்தில தண்ணீமரத் திைந்து உதவிய ைாண்புமிகு 
ஆந்திர முதலைர் அைர்்களுககும் இந்த பநரத்தில நனறிமயத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம்.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ‘ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சரின சிைப்பு குமை தீர்ககும் திடடம்’ 2019 ஆம் 
ஆண்டு ஆ்கஸ்ட ைாதம் துைங்கப்படடு 9.77 இைட்சம் ைனுக்கள் 
ஜபைப்படடன. அைற்றில 5.18 இைட்சம் ைனுக்களுககு 40 
நாட்களுககுள்ப்பய தீர்வு ்காைப்படடது. இதுபை ஒரு ்சரித்திர 
்சாதமனயாகும் எனபமத இந்த பநரத்தில எடுத்துச ஜ்சாலலி, 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின அரசிற்கு இது ஓர் நற்்சானைா்க 
அமைந்திருககிைது எனபமத இந்த பநரத்தில நான எடுத்துக கூை 
விரும்புகிபைன.

பைலும் அரசு நிருைா்கம் ைக்களிடம் ஜநருஙகிச ஜ்சலை, 
ஜதன்காசி, ்கள்்ககுறிசசி, ராணிப்பபடமட, திருப்பத்தூர், 
ஜ்சங்கலபடடு ஆகிய ஐந்து ைாைடடங்கள் புதிதா்கத் 
துைங்கப்படடதற்கு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின அரசிற்கு 
நனறியிமனத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

தமிழ்ஜைாழி ைற்றும் தமிழர் பண்பாடமட ஊககுவிப்பதில 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின அரசு ஜபருமிதம்ஜ்காள்கிைது. 
1956–ல தமிழ்நாடு ைாநிைம் உருைான நாம் நிமனவுகூரும் 
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ைம்கயில நைம்பர் ைாதம் ஒனைாம் பததி ‘தமிழ்நாடு நாள்’ 
எனறு அறிவித்தமைக்கா்கவும், 2019 ஆம் ஆண்டு ெூமை ைாதம் 
Chicago–வில நமடஜபற்ை 10–ைது உை்கத் தமிழ் ைாநாடடுககு 
தமிழ்நாடு அரசு நிதியுதவி அளித்தபதாடு அஜைரிக்காவிலுள்் 
ஹூஸ்டன பல்கமைக்கழ்கத்தில தமிழ் இருகம்க அமைக்க 1 
ப்காடி ரூபாய் நிதியுதவி ஜ்சய்தமைக்கா்கவும் தமிழ்க அரம்சப் 
பாராடடிய பைதகு ஆளுநர் அைர்்களுககு எனது நனறியிமனத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், தமிழ்நாடடில 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ‘தமிழ்நாடு நீர்ை் ஆதார 
பாது்காப்பு ைற்றும் நீர் பைைாண்மை இயக்கம்’ எனை இயக்கத்மத 
ைக்கள் இயக்கைா்கத் ஜதாடஙகி ஏரி்கள், நீர்ப்பா்சன ைாய்க்கால்கள், 
்காலைாய்்கள் ைற்றும் கு்ங்கம்ப் பாது்காப்பதற்்கா்க 
ஜபாதுைக்களின பங்களிப்பபாடு, குடிைராைத்துத் திடடம் எனை 
திடடத்மதத் ஜதாடஙகி, தமிழ்கத்தில குடிைராைத்து நாய்கன 
எனறு அமழககும் ைம்கயில ைரைாற்றுச ்சாதமனமயச 
ஜ்சய்திருககிைார்்கள். 2016–2017 ஆம் ஆண்டு முதல 4,871 பணி்கள் 
931.76 ப்காடி ரூபாய் ஜ்சைவில பைற்ஜ்காள்்ப்படடதற்கும், ்காபைரி 
ஆற்றின ஜபருமைமிக்க தூய்மைமய மீடஜடடுககும்ஜபாருடடு 
“நடந்தாய் ைாழி ்காபைரி” எனை திடடத்மத அறிவித்துள்்தற்கும், 
இதனமூைம் ப்காதாைரி–்காபைரி நதி்கம் இமைத்து 
குமைந்தபட்சம் 200 டி.எம்.சி. தண்ணீர் ்காபைரி ைடிநிைத்திற்கு 
ைழங்க பைண்டுஜைன ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்தியும், 
தமிழ்க அரசு தன பங்கா்க நதி்கம் இமைககும் பணியிமன 
பைற்ஜ்காள்ளும் விதைா்க ்காபைரி–குண்டாறு இமைப்புத் திடடம் 
ஜ்சயலபடுத்தப்படும் எனறு அறிவித்தமைககும் பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்களுககு நனறியிமனத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், அடிப்பமடத் 
பதமையான வீடடுை்சதிமய அமனைருககும் அளிக்க ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின அரசு உறுதிபூண்டு ஊர்கப் பகுதி்களில 
முதைமைச்சரின சூரிய ஒளி எரி்சகதியுடனகூடிய பசுமை வீடு்கள் 
திடடத்தினகீழ் 2011–12 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுைமர 3,80,000 
வீடு்களுககு ஒப்புதல அளிக்கப்படடுள்்து. இந்திரா வீடடு 
ை்சதித் திடடம் ைற்றும் பிரதை ைந்திரியின ஊர்க வீடடு ை்சதி 
திடடத்தினகீழ், 2011–12 ஆம் ஆண்டு முதல இதுைமர 9,69,189 
வீடு்களுககு ஒப்புதல அளிக்கப்படடுள்்து.

பிரதை ைந்திரியின ந்கர்ப்புை வீடடு ை்சதித் திடடத்தினகீழ் 
31,252.95 ப்காடி ரூபாய் ஜைாத்த திடட ைதிப்பீடடில, 

[திரு. சு. குைப்ச்கரன]
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6.94 இைட்சம் குடியிருப்பு்கம்க ்கடடுைதற்்கான பணி்கள் 
பைற்ஜ்காள்்ப்படடு ைருகினைன எனபமத பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்கள் உமரயில குறிப்பிடடுள்்தற்கு எங்களுமடய நனறிமயத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம். 

பிற்ப்கல 1–35
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு 

முதைமைச்சர் அைர்்களின விரிைான ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் 
திடடத்தினகீழ் 40.16 இைட்சம் நபர்்களுககு 6,487.82 ப்காடி ரூபாய் 
ஜ்சைவில ைருத்துை சிகிசம்ச்கள் ைழங்கப்படடு, உயர் அறுமை 
சிகிசம்சக்கா்க 8,513 நபர்்களுககு நிதியுதவியும் ைழங்கப்படடுள்்து. 
பைலும், ைத்திய அர்சால தமிழ்கத்திற்கு 9 அரசு ைருத்துைக 
்கலலூரி்கம் நிறுவுைதற்்கா்க ரூ.3,267.25 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககியுள்்தற்்கா்கவும், நான ்சார்ந்த திருப்பூர் ைாைடடத்திற்கு 
ைருத்துைக ்கலலூரி ஒனறிமன. . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: திரு. குைப்ச்கரன, பபாதும், 
உமரமய முடியுங்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. சு. ரவி 
அைர்்கள். (குறுககீடு) உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. சு. குைகெ்கரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான ்சார்ந்திருககினை திருப்பூர் ைாைடடம், திருப்பூரில 
ஒரு புதிய ைருத்துைக ்கலலூரி அமைப்பதற்கு உத்தரவிடட 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்களுககும், 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்களுககும் 
திருப்பூர் ைாைடட ைக்களின ்சார்பில ஜநஞ்சார்ந்த நனறி ்கைந்த 
ைைக்கத்திமன இந்த பநரத்தில ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய ்கனமை நனைாககுகினை 
விதத்தில, உள்்ாடசியிபை நலைாடசி, உள்்ாடசியில 
ஜபண்்களுககு 50 ்சதவிகித இட ஒதுககீடு பைண்டுஜைனை 
இைடசியத்மத நிமைபைற்றியிருககினை ைாண்புமிகு தமிழ்க முதலைர் 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு துமை முதலைர் அைர்்களுககும் 
நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. ைருகினை பிப்ரைரி 24 ஆம் 
பததியனறு அம்ைா அைர்்களுமடய பிைந்த நாம் ஜபண்்கள் 
பாது்காப்பு ்சைத்துை நா்ா்க அறிவிக்க பைண்டுஜைனறும், புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களின பிைந்த நாம்க ஜ்காண்டாடுகினை ஒரு 
நலை ைாய்ப்பா்க இமத எடுத்துகஜ்காள்் பைண்டுஜைனறும் நான 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதலைர் அைர்்களுககு ஒரு ப்காரிகம்கயா்க 
மைக்க ஆம்சப்படுகினபைன.

[திரு. சு. குைப்ச்கரன]
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ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், எப்படி ்கர்ை வீரர் 
்காைரா்சர் அைர்்களின பிைந்த நாம்க ்கலவி ை்ர்சசி நா்ா்கக 
ஜ்காண்டாடுகிபைாபைா, அபதபபாை, பகுத்தறிவுப் ப்கைைன 
தந்மத ஜபரியாரின சீடரா்க இருந்து, ‘ஏமழயின சிரிப்பிபை 
இமைைமனக ்காண்பபாம்’ எனறு கூறிய பபரறிஞர் அண்ைா 
அைர்்களின பிைந்த நா்ான ஜ்சப்டம்பர் 15 ஆம் நாளிமன தமிழ் 
ை்ர்சசி நா்ா்கக ஜ்காண்டாட பைண்டுஜைனறு இந்த பநரத்தில 
அனபபாடு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

தமிழ்நாடு அரசு ைாைைர்்களுக்கா்க எடுத்துைரும் 
நடைடிகம்க்களில தரைான உட்கடடமைப்பு, பதமைகப்கற்ப 
ஆசிரியர்்கள், பாடப் புத்த்கங்கள், ்கற்பித்தலுககுத் பதமையான 
உப்கரைங்கள், நவீன ்கருத்து்கம் உள்்டககிய பாடத் 
திடடத்மதத் ஜதாடர்ந்து திருத்தியமைத்தல, விமரவு த்கைல 
குறியீடு்கம்க ஜ்காண்ட ஜதாழிலநுடபம் பயனபாடு (QR) ஒலி–
ஒளி பாடத்திடட வி்க்கப் படங்கள், ைாைைர்்களின ை்சதிக்கா்க 
24 ைணி பநரமும் ஒளிபரப்பப்படும் ‘்கலவி’ ஜதாமைக்காடசி, அரசுப் 
பள்ளி்களில முதனமுமையா்க எல.ப்க.ஜி. ைகுப்பு்கள் பபானை 
திடடங்க்ாலும், உயர் ்கலவி ைாைைர்்கள் ப்சர்கம்கயில 49.3 
்சதவிகிதத்மதக ஜ்காண்டு தமிழ்கம் முதலிடத்மதப் ஜபற்றுள்்து. 
இமை அமனத்மதயும் தனது உமரயில குறிப்பிடட பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்களுககு எனது நனறியிமனத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

இயற்ம்க ை்ங்கம்ப் பாது்காககும் ஜபாருடடு, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின அரசின ்சாதமன்களுககு எடுத்துக்காடடா்க 
வி்ஙகும் திடடம் ைமழநீர் ப்ச்கரிப்புத் திடடம் எனைால, 
எங்கள் ஜ்காஙகு நாடடுத் தங்கம், ைாழும் ்காைரா்சர் ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்காண்டு ைந்த 2019 ஆம் 
ஆண்டு ெனைரித் திங்கள் முதல ‘ஒருமுமை ைடடுபை பயனபடுத்தி 
எறியககூடிய ஜநகிழி்கம்த்’ தமட ஜ்சய்யும் திடடம் உை்க்ாவிய 
பாராடமடப் ஜபற்ை ஒரு முனபனாடித் திடடைாகும்.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், இைஙம்கத் 
தமிழ் அ்கதி்களுககு இரடமடக குடியுரிமை ைழங்க பைண்டுஜைன 
தமிழ்நாடு அரசு ைத்திய அரசிமன ைலியுறுத்தும் எனவும் 
தமிழ்க ைக்கள் எந்த ஒரு ைதத்மதபயா அலைது ்சையத்மதபயா 
பினபற்றினாலும் அைர்்கள் அமனைரின நைன்களும் 
பாது்காக்கப்படுைமதத் தமிழ்க அரசு உறுதி ஜ்சய்யும் எனவும் பைதகு 
ஆளுநர் உமரயில இடம்ஜபற்றிருப்பதற்கு எனது நனறியிமனத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. அதற்கு எடுத்துக்காடடா்க, 27 
ஆண்டு்களுககுப் பிைகு இஸ்ைாமியர்்களின ்சார்பில திருசசி 

[திரு. சு. குைப்ச்கரன]
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ைாைடடம், இனாம்கு்த்தூர் பகுதியில சுைார் 20 இைட்சம் 
இஸ்ைாமிய ்சப்காதரர்்கள் ்கைந்துஜ்காண்ட ‘இஸ்திைா’ ைாநாடு 
நமடஜபற்ைது. அதற்குத் பதமையான அமனத்து ை்சதி்கம்யும் 
ஜ்சய்து ஜ்காடுத்து உதவிய ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்களுககும் 
எனது நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், தற்பபாது 
தமிழ்கத்தில நிைவும் அமைதிககுக குந்த்கம் விம்விககும் ைம்கயில 
பை பபாராடடங்கம் பை எதிர்க்கடசி்கள் பைண்டுஜைனபை 
நடத்தி ைருகினைன. பதசிய குடியுரிமை ்சடடத் திருத்த ைப்சாதாவில 
உள்் ஷரத்து்கள் குறித்து ைக்கள் ைத்தியில அச்சத்மதப் பரப்புகினை 
ைம்கயிலும், உண்மைககுப் புைம்பான த்கைல்கம் இஸ்ைாமிய 
்சப்காதரர்்கள் ைத்தியிலும் பரப்பி ைருகினைனர். ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின அரசு எப்பபாதும் சிறுபானமையின 
ைக்களுககுப் பாது்காப்பா்க வி்ஙகும் எனபமத ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்கள் பை ்கடடங்களில ஜதரிவித்து 
ைருைதற்கு எனது நனறியிமனத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
ஆனாலும், தமிழ்கத்தில உள்் இஸ்ைாமிய ்சப்காதரர்்கள் ைத்தியில 
ஏற்படடுள்் அச்சத்மதப் பபாககும் ைம்கயில, தமிழ்நாடு 
முழுைதும் இருககினை ஐககிய ெைாத் நிருைாகி்கம் அமழத்து, 
இந்த குடியுரிமை திருத்தச ்சடட ைப்சாதாைால தமிழ்கத்தில 
ைாழ்ந்து ஜ்காண்டிருககும் இஸ்ைாமிய ்சப்காதரர்்களுககு எவ்வித 
பாதிப்பும் இலமை எனறும், ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின 
அரசு அைர்்களுககு எப்பபாதும் பாது்காப்பு அரைா்க வி்ஙகும் 
எனபமதயும் எடுத்துக கூறி, எதிர்க்கடசி்களின பபாராடடங்களுககு 
முற்றுப்புள்ளி மைக்க பைண்டும் எனறும் இஸ்ைாமிய 
்சப்காதரர்்களின ்சார்பா்க ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்கம் ைைஙகி, பைண்டிக ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

எனது ஜதாகுதி ்சார்ந்த பை பிரசசிமன்கம் எனது உமரயில 
சுடடிக்காடடயிருந்பதன. தாங்கள் எனது உமரமய முடிக்கச 
ஜ்சானன ்காரைத்தால எனககு நனறி ஜ்சாலைதற்குககூட 
பநரம் தரவிலமை எனைாலும், இைற்மைஜயலைாம் ்சடடைனை 
நடைடிகம்கக குறிப்பில நான படித்ததா்க நீங்கள் பதிவு 
ஜ்சய்துஜ்காள்் பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. எனககுப் 
பப்ச ைாய்ப்பளித்தமைககு நனறி கூறி விமடஜபற்றுக ஜ்காள்கிபைன. 
நனறி, ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)
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செவாகுதிக் க்கவாரிக்ம்க்கள:

திருப்பூர் ைாைடட ஆடசியர் அலுைை்கத்திற்குப் புரடசித் 
தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் ஜபயமரச சூடட பைண்டும்.

திருப்பூர் ைாைடட பனியன ஜதாழிைா்ர்்களுகஜ்கன நை 
ைாரியம் ஒனமை அமைத்துத் தர பைண்டும்.

பினனைாமட ைர்த்த்கம் ஏற்ைம் ஜபை ைத்திய அரசின பலபைறு 
்சலும்க்கம் மீண்டும் ஜபற்றுத் தரவும், ஜி.எஸ்.டி. ஜதாம்கயிமன 
விமரைா்க திரும்பப் ஜபைவும், பினனைாமடத் ஜதாழிைா்ர்்களுககு 
்சலும்க விமையில வீடு்கள் ைழங்கவும், அைர்்களுககு தமிழ்க 
அரசின ்சார்பில சிைப்பு ்சலும்க்கள் ைழங்கவும் பைண்டும்.

திருப்பூர் முதல ைங்க்ம் ைமரயிைான ்சாமைமய நானகு 
ைழிச ்சாமையா்கவும், திருப்பூர் ைாந்கர் இரயில பாமதமயக ்கடக்க 
பைலும் இரண்டு இடங்களில பைம்பாைங்களும், ெமுமனபள்்ம், 
்சஙகிலிபள்்ம் பபானைைற்மைத் தூர்ைாரி, பாைங்களும் அமைத்துத் 
தர பைண்டும்.

திருப்பூரில ைந்து தஙகி பணிஜ்சய்யும் ஜபண்்களுககுத் 
தனியா்க தஙகும் விடுதியும், ஆண் ஜதாழிைா்ர் தஙகும் விடுதியும் 
ஏற்படுத்தித் தர பைண்டும். திருப்பூரில இ.எஸ்.ஐ. ைருத்துைைமன 
ஒனறு அமைத்துத் தர பைண்டும்.

திருப்பூரில ஒருஙகிமைந்த பபருந்து நிமையம், விைஙகியல 
பூங்கா, திைந்தஜைளி விம்யாடடுத் திடல, உள் விம்யாடடு 
அரங்கம் அமைத்துத் தர பைண்டும்.

சுத்தி்கரிப்பு நிமையங்களுககு மின ்கடடைத்தில 25 ்சதவிகிதம் 
ைானியம் ைழங்க பைண்டும். திருப்பூர் ஜதற்கு ஜதாகுதியில கிறித்துை 
்சமுதாய ைக்களுககும், முஸ்லிம் ்சமுதாய ைக்களுககும் ையான பூமி 
(்கபஸ்தான) ஏற்படுத்தித் தர பைண்டும்.

திருப்பூர் ைாந்கராடசி, நலலூர் பகுதியில ைார்டு எண் 38–ல 
அம்ைா திருைை ைண்டபம் அமைக்க பைண்டும்.

திருப்பூர் ஜதற்கு ஜதாகுதி, LRG அரசு ை்களிர் ்கமைக 
்கலலூரி ்கடடடத்மத முழுமையா்கப் புதுப்பித்தும், பதமையான 
ைகுப்பமை்கள் அமைத்தும், அக்கலலூரிமய ஒடடிச ஜ்சலலும் 
்கழிவுநீர் ஓமடமயச சுற்றிலும் சுைர் எழுப்ப பைண்டும்.
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120 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

திருப்பூர், ஜநாய்யல வீதி, ைாந்கராடசி உயர்நிமைப் பள்ளியுடன 
இமைந்துள்் ஜதாடக்கப் பள்ளிமயப் பிரித்து, அர்சாங்க 
இடத்தில (T.S.No. 10, Block No.4) புதிதா்கத் ஜதாடக்கப் பள்ளி 
அமைக்க பைண்டும்.

பூைைாரி சுகுைார் ந்கர் பகுதியில குடிம்சைாற்று ைாரிய 
வீடடில ைசிககும் ைக்களுககு வீடடுைமனப் பத்திரம் ஜ்காடுக்க 
பைண்டும்.

திருப்பூர் ைாந்கராடசியில, குப்மப ப்சமிப்புக கிடஙகு 
அமைத்து, அந்தக ்கழிமை ைறு சுழற்சி முமையில பிரித்ஜதடுககும் 
திடக ்கழிவு பைைாண்மைத் திடடத்மதச ஜ்சயலபடுத்த பைண்டும்.

எனது ஜதாகுதியில ஓடடுக ்கடடடத்தில இயஙகிைரும் 
பள்ளி்களுககு அமனத்து ை்சதி்களுடன RCC ்கடடடங்க்ா்கக 
்கடடித் தர பைண்டும்.

குடிநீர் விநிபயாகிப்பா்ர்்களின ைாத ்சம்ப்த்மத 
ரூ.2400/–லிருந்து உயர்த்தித் தர பைண்டும்.

தமிழ்கம் ்சார்பா்கக ்கைந்துஜ்காள்ளும் விம்யாடடு 
வீரர்்களுககு அரசு பபருந்து ்கடடைத்தில முழு ்சலும்க ைழங்க 
பைண்டும்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சு. ரவி அைர்்கள். 10 நிமிடங்களில உமரமய முடியுங்கள்.

*திரு. சு. ரவி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
ஒரு ்கமடகப்காடி குககிராைத்திபை பிைந்து, எளிய ஜதாண்டனா்க 
இருந்த எனமன, அரகப்காைம் ்சடடைனைத் ஜதாகுதியில 
ஜதாடர்ந்து மூனறு முமை பபாடடியிட ைாய்ப்பு ைழஙகி, இரண்டு 
முமை ஜதாடர்ந்து ்சடடைனை உறுப்பினரா்க ஜைற்றி ஜபைச 
ஜ்சய்து, பபரறிஞர் ஜபருந்தம்க அண்ைா, புரடசித் தமைைர் 
எம்.ஜி.ஆர். பபானை ஆனபைார்்கள் வீற்றிருந்த இந்த ைரைாற்றுச 
சிைப்புமிக்க ைாைனைத்திபை எனமன அைர மைத்து அழகு பார்த்த, 
நான ைைஙகும் ஜதய்ைம், தமிழ்நாடடு ைக்களின ைனங்களில 
நிரந்தர அம்ைாைா்க இருந்துைரும், ைங்கக ்கடபைாரம் மீ்ாத் 
துயிலஜ்காண்டிருககும் இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கம்ப் பணிந்து ைைஙகுகினபைன.

இம்ைாைனைத்தில பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் உைந்தளித்த 
பபருமரககு நனறி ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்தின மீதான விைாதத்தில 
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பபசுைதற்கு நலைஜதாரு ைாய்ப்பு ைழஙகிய, ‘ஏமழ்களின ஏந்தல’ 
புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர்., ‘ைக்க்ால நான, ைக்களுக்கா்கபை 
நான’ எனறு ைாழ்ந்து ைமைந்த, இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா ஆகிபயாரின அரசியல பல்கமைக்கழ்கத்தில 40 ஆண்டுக 
்காைம் பயினறு, அனபின சுடராய், அறிவின ஒளியாய், மபந்தமிழ் 
சிரிப்பாய், ைக்கள் பணியில ஜ்சழிப்பாய், ்கடினம் பாராைல உமழககும் 
ஜ்சயல வீரராய், ைக்கள் ஜதாண்பட ைப்க்சன ஜதாண்டு என அம்ைா 
ைழஙகிய அற்புதத் திடடங்கம் அனுதினமும் நிமைபைற்றுகினை 
தமைைராய், ‘அண்ைா தி.மு.்க. இனறு அழிந்துவிடும், நாம் 
்காைாைல பபாய்விடும்’ எனறு, ைனப்பால குடித்தைர்்களுககு தக்க 
பாடம் ்கற்பித்த ைாவீரனாய், ஏமழ, எளிய ைக்கள் ஏற்ைம்ஜபை 
எண்ைற்ை திடடங்கம் நிமைபைற்றிைரும், நாங்கள் எலபைாரும் 
குடும்ப பா்சத்பதாடு அண்ைா எனறு அமழத்துைரும் ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கம்ப் 
பணிந்து ைைஙகுகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

பிற்ப்கல 1–40

அமைதியின திருவுருைைாய், ஆற்ைலின பிைப்பிடைாய் 
தி்கழும், அரசுககுத் துமையா்க இருந்துைரும் ெலலிக்கடடு 
நாய்கன, ஜதனபாண்டிச சிங்கம், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு துமை 
முதைமைச்சர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ். அைர்்கம்யும் பணிந்து 
ைைஙகுகிபைன. நீதி ைழுைாைல நடுநிமைபயாடு இப்பபரமைமய 
நடத்திைரும் ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைராகிய தங்கம்யும் 
ைைஙகுகினபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 6–1–2020 
அனறு அளிக்கப்படட பைதகு ஆளுநரின உமர உள்்ஙம்கயில 
ஜநலலிக்கனி பபானைது; எலபைாரும் பாராடடுகிைார்்கள். 
முக்கனிமயச சுமைத்தால எந்த்வுககு சுமை இருககுபைா, 
அந்த்வுககு சுமையான பபருமரமய அளித்தார்்கள். அரசியல 
்கடசித் தமைைர்்கள், ஆனபைார்்கள், ்சானபைார்்கள் அமனைரும் 
பாராடடுகிைார்்கள். ஆனால, எதிர்க்கடசியினர் ஆளுநர் உமரமயக 
ப்கட்காைல, ஆழ்ந்து படிக்காைல, ்சமபமயப் புைக்கணித்துவிடடு, 
ைாய் புளித்தபதா, ைாங்காய் புளித்தபதா எனபதுபபால ைாய்ககு 
ைந்தபடி பபடடி ஜ்காடுத்துகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 

ஆளுநர் உமரயில அற்புதைான திடடங்கள் இடம் 
ஜபற்றிருககினைன. அமை எனனஜைனறு ஜ்சானனால, இைஙம்கத் 
தமிழ் அ்கதி்களுககு இரடமடக குடியுரிமை ைழங்க முதைமைச்சர் 
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ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்துதல; முலமைப் ஜபரியாறு அமைமய 
ைலுப்படுத்தத் பதமையான அனுைதிமய ப்கர் அரசு தர 
பைண்டும்; ஜ்சனமன விைான நிமையம் முதல கி்ாம்பாக்கம் 
ைமர ஜைடபரா இரயில ைழித்தடத்மத நீடடித்தல; பாரதப் 
பிரதைர் நபரந்திர பைாடி, சீனக குடியரசின அதிபர் பைதகு ஷி 
ஜினபிங ்சந்திப்பிற்குப் பிைகு, ைாைலைபுரம் சுற்றுைா பைம்பாடடிற்கு 
563 ப்காடி ரூபாய் திடடம் தயார்; ப்சைம் தமைைா்சலில 1000 
ப்காடி ரூபாயில ்காலநமட அறிவியல ஆராய்சசி நிறுைனத்திற்கு 
விமரவில அடிக்கல நாடடப்படும்; ்சமூ்க நீதிமயக ்காப்பதில 
69 ்சதவிகித இட ஒதுககீடு முழுமையா்கப் பாது்காக்கப்படும்; 
ைாைைர்்களுககு தமிழ்நாடு அரசு ப்கபிள் டி.வி. மூைைா்க 24 
ைணி பநரமும் ‘்கலவி’ ஜதாமைக்காடசி ஒளிபரப்பப்படும்; 
முலமைப் ஜபரியாறு அமைமயப் பைப்படுத்த நிதி ஒதுககீடு என 
ஆளுநர் உமரயில பலபைறு அம்்சங்கள் இடம்ஜபற்றிருககினைன. 
ஆனால, எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்்கள், ஒனறும் இலமை, ஜைற்று 
அறிகம்க எனகிைார்்கள்; பயனிலமை எனகிைார்்கள். ்காைாமை 
்கண்ணுககுக ்காண்பஜதலைாம் ைஞ்ச்ா்கத்தான ஜதரியும் 
எனறு ஜ்சாலைமதப்பபாை, ஜதாடர்ந்து இமதத்தான ்கடந்த 
9 ைருடங்க்ா்கச ஜ்சாலலிகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். இனனும் 
100 ஆண்டு்கள் ஆனாலும், எதிர்க்கடசியினர் இப்படித்தான 
ஜ்சாலலிகஜ்காண்டிருக்க பைண்டும். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ்காரைம், இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள் இம்ைாைனைத்தில அ்சரீரி ைாககு ஜ்சாலலிவிடடுச 
ஜ்சனறிருககிைார்்கள். எனககுப் பினனாலும் 100 ஆண்டு்கள் 
ஆனாலும், இந்தத் தமிழ்கத்மத அமனத்திந்திய அண்ைா 
திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம்தான ஆளும் எனறு ஜ்சாலலிவிடடுச 
ஜ்சனறிருககிைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், அம்ைா 
அைர்்கள் ைகுத்துக ஜ்காடுத்த ைழியில தமிழ்கம், இந்தியாவிபைபய 
முதனமை ைாநிைைா்க உருைா்க பைண்டும்; தமிழ்கத்தில இருககிை 
அமனத்துத் துமை்களும் முதனமைத் துமை்க்ா்க உருைாக்கப்பட 
பைண்டும்; இந்தியாவில, தமிழ்கத்மத அறிவு்சார் தமைமையிடைா்க 
உருைாக்க பைண்டும்; பை்ாண் ை்ர்சசி, ஜதாழில ை்ர்சசி 
ஜபரு்க பைண்டும் எனை அடிப்பமடயில ைாண்புமிகு அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்கள் தினம் தினம் ஒரு திடடத்மதக 
ஜ்காடுத்து பரபரப்பு ஏதுமினறி, ்சத்தமிலைாைல ்சரித்திர 
்சாதமன்கள் ஜ்சய்து ைருைதாலதான 25–12–2019 அனறு ைத்திய 
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அர்சாங்கத்தால முதனமுமையா்க ஜைளியிடப்படட நல ஆளுமை 
திைனுக்கான குறியீடடுப் படடியலில, இந்திய பத்சத்திலுள்் 18 
ஜபரிய ைாநிைங்களில, ஒடடுஜைாத்த தர ைரிம்சயில தமிழ்நாடு 
முதலிடத்மதப் ஜபற்றுள்்து எனபது ைாண்புமிகு முதைமைச்சரின 
மி்கப் ஜபரிய ்சாதமனயாகும். பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் இந்த 
அமையிபை ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுமடய திைமன, 
்சாதமனமயப் பாராடடிப் பபசினார்்கள். 

அதுைடடுைலை, இந்தியாவிபை பிரசித்திஜபற்ை ‘இந்தியா டுபட’ 
பத்திரிம்க நைம்பர் 2019–ல ‘ைாநிைங்களின நிமை’ பற்றி ஆய்வு 
பைற்ஜ்காண்டது. அந்த ஆய்விபை ஒடடுஜைாத்த ஜ்சயலதிைன 
ஜ்காண்ட ைாநிைம் தமிழ்கம் எனறும், ்சடடம்–ஒழுஙம்கப் 
பராைரிப்பதில நாடடிபைபய ‘சிைந்த ஜ்சயலதிைன மிக்க ைாநிைம்’ 
எனை தர நிமைமய தமிழ்கம் ஜபற்றிருககிைது. அதற்கு ஓர் உதாரைம் 
ஜ்சாலை பைண்டுஜைனைால, பபரறிஞர் ஜபருந்தம்க அண்ைா 
பிைந்த பூமியான ்காஞசி ைாந்கரத்தில 40 நாட்கள் அத்திைரதர் 
தரி்சனம் நடந்தது. நாஜ்ானறுககு இைட்சக்கைக்கான ைக்கள் 
தமிழ்கத்திலிருந்து ைடடுைலைாைல, இந்தியா முழுைதிலுமிருந்தும் 
ைரும்க தந்தனர். எந்த ஒரு சிறிய ்சடடம்–ஒழுஙகுப் பிரசசிமனயும் 
இலைாைல பாது்காத்து, அந்த பகதர்்கம்ப் பாது்காப்பா்க அனுப்பி 
மைத்த ஒபர முதைமைச்சர் ைாண்புமிகு அண்ைன எடப்பாடியார் 
அைர்்கள் எனபமத இந்த பநரத்திபை நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், அம்ைாவினுமடய 
ைமைவுககுப் பினனால, ஒரு ைாரத்தில எடப்பாடியார் ஆடசி 
்கவிழ்ந்துவிடும்; ஒரு ைாதத்தில எடப்பாடியார் ஆடசி ்கவிழ்ந்துவிடும்; 
ஆறு ைாதத்திற்குள் எடப்பாடியார் ஆடசி ்காைாைல பபாய்விடும் 
எனறு கூககுரலிடடைர்்கள் ைத்தியில, 3 ஆண்டு்கள் அற்புதைா்க 
ஆடசிமய நிமைபைற்றியைர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

பிற்ப்கல 1–45
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், பதர்தல 

்காைங்களில ைாககு்கம்ச ப்ச்கரிக்க ைக்களிடத்திபை தமைைர்்கள் 
ைருைார்்கள். அமதச ஜ்சய்கிபைன, இமதச ஜ்சய்கிபைன எனறு 
ஜ்சய்ய முடியாத ைாககுறுதி்கம்ஜயலைாம் அள்ளி வீசுைார்்கள். 
அைர்்க்ால நிமைபைற்ைவும் முடியாது. நிமைபைற்றியதா்கச 
்சரித்திரமும் கிமடயாது. ஆனால, ைாண்புமிகு இதய ஜதய்ைம் 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும் ்சரி, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
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முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களும் ்சரி, 
ைக்கம்ச ்சந்திககிைபபாது ஜ்சய்யககூடிய ைாககுறுதி்கம் 
அளிப்பார்்கள். ஜ்காடுத்த அத்தமன ைாககுறுதி்கம்யும் 
நிமைபைற்றுைார்்கள். ஆ்கபைதான, 2011–லிருந்து ஆளுநர் 
உமர்களில அறிவிக்கப்படட 105 அறிவிப்பு்களில, 73 அறிவிப்பு்கள் 
இனமைககு நிமைபைற்ைப்படடிருககினைன. மீதமுள்் அறிவிப்பு்கள் 
நிமைபைற்ைப்படடு ைருகினைன. 2017 ஆம் ஆண்டு முதல விதி 
110–னகீழ் அறிவிக்கப்படட 453 அறிவிப்பு்களிபை, 114 அறிவிப்பு்கள் 
முழுமையா்க நிமைபைற்ைப்படடிருககினைன. ஆ்க, இனமைககு 
அற்புதைான ஆடசிமய தமிழ்கத்திபை ைாண்புமிகு அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்கள் நடத்திக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள்.  

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், இந்தியாவின 
முதுஜ்கலும்பு கிராைங்கள் எனைார் ்காந்தியடி்கள். அககிராைங்கள் 
ை்ர்சசியமடய ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
27 ைாைடடங்களில உள்்ாடசித் பதர்தமை ெனநாய்க முமையில 
நடத்திக ்காடடினார். ஆனால, உள்்ாடசித் பதர்தல நடக்கக 
கூடாது என எதிர்க்கடசியினர் ஐ.நா. ்சமபககுத் தான பபா்கவிலமை. 
உயர் நீதிைனைம் முதல உச்ச நீதிைனைம் ைமர தமட ப்கடடுச 
ஜ்சனைது இந்த நாடடு ைக்களுகப்க நனைா்கத் ஜதரியும். பதர்தல 
எனைால தமட பைண்டும், ஓடடு எனைால தமட பைண்டும், ைாககு 
எண்ணிகம்க எனைால தமட பைண்டும், பதவிபயற்பு எனைாலும் 
தமட பைண்டும். ஆனால, எங்கள் முதைமைச்சர் இ்ங்கனறு 
பயைறியாது எனை பழஜைாழிகப்கற்ப உள்்ாடசித் பதர்தமை 
ெனநாய்க முமையில, ்சடடம்–ஒழுஙகுப் பிரசசிமன இலைாைல, 
சுதந்திரைா்கவும், நியாயைா்கவும் நடத்திக ்காடடினார்்கள். 

2006 ஆம் ஆண்டு நமடஜபற்ை உள்்ாடசி ைனைத் பதர்தலில 
ஜ்சனமன ைாந்கராடசியில அரஙப்கற்றிய ைனமுமையில, 
ஜ்சனமன உயர் நீதிைனைம், 109 ைார்டு்களில நடந்த பதர்தமை 
இரத்து ஜ்சய்து, மீண்டும் பதர்தல நடத்தியமதஜயலைாம் 
ைைந்துவிடடு, இனமைககு குமை கூறிக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
இமத நாடடு ைக்கள் எனமைககும் ஏற்றுகஜ்காள்் ைாடடார்்கள். 
நமடஜபைவுள்் உள்்ாடசித் பதர்தலிலும் 2021 ஆம் ஆண்டு 
்சடடைனைத் பதர்தலிலும் எதிர்க்கடசியினருககுத் தக்க பாடத்மத 
ைக்கள் பு்கடடுைார்்கள் எனபமத இந்த பநரத்திபை நான 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், உை்கத்திபைபய 
்சாதி, ைத இனத்திற்கு அப்பாற்படட ஓர் அரசியல தமைவி 
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இருந்தார்்கள் எனறு ஜ்சானனால, அது இதய ஜதய்ைம் புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்கள்தான. இனமைககு அம்ைா அைர்்களின 
ைழியில நம் முதைமைச்சர் எடப்பாடியார் அைர்்கள் ்சாதி, ைத, 
இனத்திற்கு அப்பாற்படட தமைைரா்க, தமிழ்கத்திபை நலைாடசி 
நடத்திக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். ஆனால, எதிர்க்கடசியினர், 
இனமைககு ைத்திய அரசு ஜ்காண்டு ைந்துள்் குடியுரிமை ்சடடத் 
திருத்தத்மத ஒடடி நீலிக ்கண்ணீர் ைடித்துக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
அைர்்கள் ைாநிைத்திலும், ைத்தியிலும் ஆடசியில இருந்தபபாது, 
இைட்சக்கைக்கான இைஙம்க அப்பாவித் தமிழர்்கள் சிங்க் 
இராணுைத்தால ஜ்காலைப்படடார்்கப், அமத எலைாம் 
ைைந்துவிடடு இனமைககு இைஙம்கத் தமிழர்்கள் பற்றி நீலிக 
்கண்ணீர் ைடித்துக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். ஆனால, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்கள் இைஙம்கத் தமிழ் 
அ்கதி்களுககு இரடமடக குடியுரிமை ைழங்க பைண்டுஜைனறு 
ைத்திய அரசிடம் ைாதாடி இனமைககு ைத்திய அரசு அமத 
ஏற்றுகஜ்காண்டு, பரிசீைமன ஜ்சய்யும் எனறு ஜ்சாலலியிருககிைது. 
தமிழ்கத்மதப் ஜபாறுத்தைமர, அைர்்கள் எந்த ைதத்மதச 
ப்சர்ந்தைரா்க இருந்தாலும், எந்த ்சையத்மதச ப்சர்ந்தைரா்க 
இருந்தாலும் அைர்்களுககுப் பாது்காப்பா்க தமிழ்க அரசு இருககும் 
எனபமத இந்த பநரத்திபை ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககிபைன. . . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சு. ரவி, உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. சு. ரவி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
இது ஒரு முககியைான அம்்சம். பைலூர் ைாைடட ைக்கம்ப்பற்றி 
சிந்தித்த ஒபர முதைமைச்சர் எங்கள் அண்ைன ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் எடப்பாடியார் அைர்்கள். ஏஜனனறு 
ஜ்சானனால, பைலூர் ைாைடடம் மி்கப் ஜபரிய ைாைடடம், 
மி்கவும் பினதஙகிய ைாைடடம். அந்த பினதஙகிய ைக்கம்க 
ம்கதூககிவிட பைண்டும் எனறு எண்ணியைர் எங்களுமடய 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள். பைலூர் 
ைாைடடத்திபை எதிர்க்கடசிமயச ப்சர்ந்த 2 பபர், இரண்டாம் 
்கடட தமைைர்்கள் மி்கப் ஜபரிய தமைைர்்கள் இருந்தார்்கள். 
இப்பபாதுகூட எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் இஙப்க அைர்ந்து 
ஜ்காண்டிருககிைார். அைர்்கள் ஆடசியில இருந்தார்்கள். ஆனால, 
பைலூர் ைாைடட ைக்கம்ப்பற்றி எண்ைவிலமை. பைலூர் 
ைாைடடத்மதப்பற்றி எண்ைவிலமை. ஆனால, எஙப்கபயா 
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இருககிை ப்சைம் ைாைடடத்மதச ப்சர்ந்த அண்ைன எடப்பாடியார் 
அைர்்கள் இந்த பைலூர் ைாைடட ைக்கள் மி்கவும் பினதஙகிய ைக்கள், 
அைர்்கம்க ம்கதூககிவிட பைண்டும், அைர்்கள் ை்ர்சசியமடய 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலலி, இனமைககு பைலூர் ைாைடடத்மத 
மூனைா்கப் பிரித்துத் திருப்பத்தூமர தமைமையிடைா்கக ஜ்காண்டு 
ஒரு ைாைடடம், பைலூமரத் தமைமையிடைா்கக ஜ்காண்டு ஒரு 
ைாைடடம், ராணிப்பபடமடமயத் தமைமையிடைா்கக ஜ்காைடு 
ஒரு ைாைடடம், அதுைடடுைலை, அதிபை 3 புதிய தாலு்காக்கள், 
2 ப்காடடங்கள் என உருைாககி இனமைககு மி்கப் ஜபரிய 
ைரைாற்மைப் பமடத்திருககிைார்்கள். பைலூர் ைாைடட ைக்கள் 
அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களுககு நனறிபயாடு இருப்பார்்கள். 
ைருகினை எந்தத் பதர்தைா்க இருந்தாலும், ைாண்புமிகு அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்கள் நூறு ்சதவிகிதம் பைலூர் ைாைடடத்தில 
ஜைற்றி ஜபறுைார்்கள் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனபமத இந்த 
பநரத்தில நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககினபைன.

பிற்ப்கல 1–50
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், தமிழ்கத்திபை 

ஒனைமரக ப்காடி இம்ஞர்்களின எதிர்்காைத்மதப் பற்றிச 
சிந்தித்தைர் நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள். நான 
அமத ஏன ஜ்சாலகிபைன எனறு ஜ்சானனால, சிை தமைைர்்கள் 
ஆடசியில இருந்தபபாதும், ஆடசியில இலைாத பபாதும் ஜைளிநாடு 
ஜ்சலைமதக ப்கள்விப்படடிருககிபைன. ஒனறு உலைா்சத்துககு 
பபாயிருககிைார்்கள் அலைது ஓய்ஜைடுக்க பபாயிருககிைார்்கள். 
ஆனால, நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
தமிழ்நாடடில அதி்க அ்வில ஜதாழிற்்சாமை்கள் ைர பைண்டும், 
இம்ஞர்்களுககு எதிர்்காைத்தில பைமைைாய்ப்மப உருைாககித் 
தர பைண்டும் எனபதற்்கா்க முதலீடடா்ர்்கம் ஈர்ப்பதற்்கா்க, 
்கடந்த ஜ்சப்டம்பர் ைாதம் இஙகிைாந்து, அஜைரிக்கா, துபாய் ஆகிய 
நாடு்களுககு உயர் அதி்காரி்கப்ாடு ஜ்சனறு 3 இைட்சத்து 501 ப்காடி 
ரூபாய் அ்விைான முதலீடு்கம் ஈர்த்து, 10 இைட்சத்து 5 ஆயிரம் 
இம்ஞர்்களுககு பைமைைாய்ப்மப உருைாககிக ஜ்காடுத்துள்் 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கம் பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் 
இந்த அமையிபை பாராடடியமத நான ப்காடிடடுக்காடட 
விரும்புகிபைன. ஆனால, சிை எதிர்க்கடசித் தமைைர்்கள், . . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சு. ரவி உமரமய முடியுங்கள். இனஜனாரு நாள் உங்களுககுப் 
பப்ச ைாய்ப்புத் தருகிபைன, உமரமய முடியுங்கள். 

[திரு. சு. ரவி]
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திரு. சு. ரவி: ்கமடசியா்க ஒபரஜயாரு ்கருத்மதச ஜ்சாலலிவிடடு 
உமரமய முடித்துவிடுகிபைன. ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், எங்கள் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் எடப்பாடியார் 
அைர்்கள், முனனாள் முதைமைச்சரின ை்கனும் அலை, அைருமடய 
ை்கன சினிைா நடி்கரும் அலை. ஒரு ்சாதாரை விை்சாயியின 
ை்கன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) (குறுககீடு) அண்ைா திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின ஜதாண்டன; அண்ைா திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்தில ஜதாண்டன, முதலைரா்க முடியும் 
எனபமத நிரூபித்துக ்காடடியைர். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின ைமைவுககுப் பினனால 
்கழ்கத்மதக ம்கப்பற்ை நிமனத்த ்கயைர்்கள் கூடடத்மதயும், 
்கழ்கத்மத அழிக்க நிமனத்த எதிரி்கள் கூடடத்மதயும் புைமுதுகுக 
்காடடி ஓடச ஜ்சய்து, ்சடடைனை இமடத்பதர்தலில ஜைற்றி 
ஜபற்று, அம்ைாவினுமடய ஆடசிமயத் ஜதாடர மைத்து, மூனறு 
ஆண்டு்கள் நிமைவு ஜ்சய்து, 4 ஆம் ஆண்டில அடிஜயடுத்து மைககும் 
ைாண்புமிகு அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கம்யும், ைாண்புமிகு 
துமை முதலைர் அைர்்கம்யும் ைைஙகி, எனது உமரமய 
முடித்துகஜ்காள்கிபைன. எனனுமடய ைாைடட ைக்களுமடய 
ப்காரிகம்க்கம்யும், ஜதாகுதி ைக்களுமடய ப்காரிகம்க்கம்யும் 
அமைக குறிப்பில பதிவு ஜ்சய்துஜ்காள்ளும்படி ப்கடடுகஜ்காண்டு, 
எனனுமடய உமரமய நிமைவு ஜ்சய்கிபைன. நனறி, ைைக்கம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

செவாகுதிக் க்கவாரிக்ம்க்கள:

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அமனத்து ஊர்கப் பகுதி்களுககும் 
்காபைரி கூடடுக குடிநீர்த் திடடம் ஜ்காண்டுைர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதியில ஓர் 
அரசு ைருத்துைக ்கலலூரி ஜதாடங்க பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், ராணிப்பபடமடயில கூடுதல 
அைர்வு நீதிைனைம் ஜதாடங்க பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைத்தில கூடுதல 
அைர்வு நீதிைனைம் ஜதாடங்க பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதி, 
தணிம்கபபாளூர் கிராைத்தில ஓர் அரசு ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் 
ஜதாடங்க பைண்டும்.
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ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதி, 
தகப்காைம் அரசு ்காலநமட ைருந்த்கத்மத ்காலநமட 
ைருத்துைைமனயா்கத் தரமுயர்த்தித் தர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதி, ஜநமிலி 
ஒனறியம், இலுப்மபத்தண்டைம் – ்சம்பத்துராயனபபடமட 
ஜ்கா்சஸ்தமை ஆற்றின குறுகப்க உயர்ைடட பைம்பாைம் அமைத்துத் 
தர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடத்தில ஜதாழிற்்சாமை்கள் அதி்க 
அ்வில ஏற்படுத்தி, இம்ஞர்்களுககு பைமைைாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் 
தர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதி, 
ஜநமிலி ஒனறியம், அரி்கைபாடி ்கலைாற்றின குறுகப்க தடுப்பமை 
அமைத்துத் தர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதி, ஜநமிலி 
ஒனறியம், பள்ளூர் ்கலைாற்றின குறுகப்க தடுப்பமை அமைத்துத் 
தர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதி, ஜநமிலி 
ஒனறியம், பள்ளூர் கிராைத்தில நவீன அரிசி ஆமை ஜதாடங்க 
பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், அரகப்காைம் ஜதாகுதி, 
அரகப்காைம் அரசு ஜபாது ைருத்துைைமனயில ஜதாழுபநாயாளி 
பிரிவுக ்கடடடம், ைருந்த்கக ்கடடடம் ைற்றும் பிைைமைககு புதிய 
்கடடடம் ்கடடித்தர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், ைாைாொ ைடடம், 
தக்காம்பாம்யம் ஜபானமன ஆற்றின குறுகப்க தடுப்பமை 
அமைத்துத் தர பைண்டும்.

ராணிப்பபடமட ைாைடடம், ைாைாொ ைடடம், பலபைரி 
ஜபானமன ஆற்றின குறுகப்க தடுப்பமை அமைத்துத் தர 
பைண்டும்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எம். இராைச்சந்திரன அைர்்கள். 

[திரு. சு. ரவி]
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திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், எங்கம்ஜயலைாம் ஆ்ாககி, கிடடத்தடட 6 முமை 
்சடடைனை பைடபா்ரா்க அறிவித்து, 3 முமை ்சடடைனை 
உறுப்பினரா்க எனமனத் பதர்வு ஜ்சய்ததற்கு ைழி ஜ்சய்த, எனமன 
ஆ்ாககிய எங்களுமடய தமைைர் ்கமைஞர் அைர்்கம் 
ைைஙகுகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனககு அனுைதி 
அளித்து, இனமைககு எதிர்க்கடசித் தமைைரா்க, கிடடத்தடட 100 
்சடடப் பபரமை உறுப்பினர்்கம்க ஜ்காண்ட ஓர் எதிர்க்கடசியா்க, 
எலபைாரும், இந்தியா முழுைதும் நிமனத்துப் பார்ககிை அ்விற்கு, 
நாடாளுைனைத் பதர்தலில 38 இடங்களில ஜைற்றி ஜபற்று, 
இனமைககு நாடாளுைனைத்தில மூனைாைது எதிர்க்கடசியா்க 
வி்ஙகுகினை (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நிமைமைமய உருைாககிய 
எங்களுமடய எதிர்க்கடசித் தமைைர் த்பதி அைர்்கம் ைைஙகி, 
உங்களிடம் எனககு பப்ச அனுைதி ப்கடடும், எனனுமடய 
உமரமயத் ஜதாடஙகுகிபைன.

நம்முமடய பைதகு ஆளுநர் அைர்்களுமடய உமரயிபை 
ஜ்சாலைப்படடிருககிை ்கருத்து்கஜ்லைாம், ஜபரும்பாலும் அரசு 
எனன விரும்புகிைபதா, அரசு எப்படி நடக்க பைண்டுஜைனறு 
்கருதுகிைபதா, ்கருதுகினை எண்ைங்கம்த்தான, ஜைளிப்படுத்துகிை 
ைம்கயில, ஆளுநர் உமரமயத் தயாரித்து, பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்களிடம் ஜ்காடுத்து அந்த உமரமய ஆற்றிகஜ்காள்ைது 
நமடமுமையில இருககினை ைழக்கம். அமதத்தான நம்முமடய 
பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் பநற்று இஙகு ஜ்சய்தார்்கள். பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்கள் தனககுள்் ்சலும்கமய பயனபடுத்தி, எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கம்ப் பார்த்து, ‘you are a great orator’ எனறு 
ஜ்சாலலி, அைமரப் ஜபருமைப்படுத்தினார்்கள். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அைர் பபசுகினைபபாபத ஜ்சானனார், ‘you are a 
great orator’, அதற்குப் பினனால, ‘நீங்கள் பபசிகஜ்காள்்ைாம்’ 
எனறு ஜ்சானனதுபபாை, நம்முமடய தமைைர் அைர்்களுககு ஒரு 
பரிந்துமரயும் அைர்்கள் ஜ்சய்தார்்கள். அஜதலைாம் நம்முமடய 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுக கிமடத்த ஜபரிய நற்்சானறு. 
ஆ்கபை, அப்படிப்படட எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கம் 
நம்முமடய அமைச்சர்்க்ா்க இருககிைைர்்கள் எலைாம் திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கம் பதய்பிமை எனறு ஜ்சாலகிைார்்கள். திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கம் பதய்பிமை அலை, அது சூரியன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) சூரியமன எைருபை எதிர்க்க முடியாது எனபதுதான 
உண்மை. சூரியமன எந்தக கிர்கமும் எதிர்க்க முடியாது 
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எனபதுதான உண்மை. அப்படிப்படட சூரியனின ை்ர்பிமை இது. 
ை்ர்பிமை எனபமதவிட (குறுககீடு்கள்) இதில குறுககிடுைதற்கு 
ஒனறும் இலமை.(குறுககீடு்கள்)

பிற்ப்கல 1–55

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: பைண்டாம், விடுங்கள். 
5 நிமிடங்கள்தான, விடடுவிடுங்கள். உட்காருங்கள்.

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான ஒனறும் பப்சப் பபாைதிலமை. இனமைககு 
நம்முமடய அர்சாங்கத்மத இந்தியாவிபைபய ்சடடம்–ஒழுஙகில 
மி்கச சிைந்த அர்சாங்கைா்கத் பதர்வு ஜ்சய்திருககிைார்்கள். இந்தியா 
டுபட பத்திரிம்கயில, ைத்திய அரசு ஆய்வு நடத்தி இமதச 
ஜ்சாலலியிருப்பதா்க ஆளுநர் உமரயில ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. 
்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிககிை விதத்திபை நாடடு ைக்கள், 
தமிழ்க ைக்கள் எந்த அ்வுககு ்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிக்க 
பைண்டுஜைனறு உைர்ந்திருககிைார்்கள். அரசு விரும்புகிைது 
எனபமதவிட ைக்கள் விரும்புகிைார்்கள் எனபதுதான முககியம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ்சடடம்–ஒழுஙகு ஜ்கட பைண்டுஜைனறு 
ைக்கள் விரும்பவிலமை. உங்கள் ஆடசிக ்காைத்தில எத்தமன 
ஆயிரக்கைக்கான பபாராடடங்கள் நடந்துள்்ன எனபமத 
நீங்கப் ஒப்புகஜ்காள்கிறீர்்கள். ஒப்புகஜ்காண்ட அந்தப் 
பபாராடடங்களுகஜ்கலைாம் நீங்கப் அனுைதியளித்திருககிறீர்்கள். 
ஆ்க அப்படி அனுைதியளிக்கப்படடு ெலலிக்கடடுககுககூட 
ஒரு பபாராடடம் நடந்தது. ெலலிக்கடடு பபாராடடம் நடந்து, 
அந்தப் பபாராடடம் ஜைற்றிஜபற்ை பினனால நம்முமடய துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்களுககு ‘ெலலிக்கடடு நாய்கன’ எனை படடம் 
ஜ்காடுத்தீர்்கள். ஆனால அந்த ெலலிக்கடடு பிரசசிமனககு 
வி்சாரமை ்கமிஷன ஒனறு அமைத்து, நீதிபதி இராபெஷ்ைரன 
அைர்்கம் நியமித்தீர்்கள். ஆனால நீதிபதி இராபெஷ்ைரன 
அைர்்களுமடய அறிகம்க எத்தமன ஆண்டு ்காைைா்க அப்படிபய 
இருககிைது எனபமத அர்சாங்கம் பயாசிக்க பைண்டும். ஏன 
அமதச ஜ்சாலை முடியவிலமை? ஏன அது அப்படிபய இருககிைது? 
அதுைடடுைலை, இனனும் ஜ்சாலகிபைன. தூத்துககுடியிபை 
13 பபர் . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். 

[திரு. எம். இராைச்சந்திரன]



 131

2020 ஜனவரி 7]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ெலலிக்கடடு பபாராடடத்தினபபாது 
தமிழ்கத்திபை பலபைறு இடங்களிபை பபாராடடம் 
நமடஜபற்று ைனமுமை நமடஜபற்ைது. அமதஜயலைாம் 
வி்சாரிப்பதற்்கா்கத்தான ஓய்வுஜபற்ை உயர் நீதிைனை நீதியர்சர் 
நியமிக்கப்படடு, அைர் தமைமையில இனமைககு வி்சாரமை 
நமடஜபற்றுைருகிைது. ஓர் இடத்தில நமடஜபைவிலமை, தமிழ்கம் 
முழுைதும் பலபைறு இடங்களிபை நமடஜபற்ை ்சம்பைங்கம் 
வி்சாரித்துகஜ்காண்டிருககினைார். அதனாலதான ்காைதாைதம் 
ஆகிைது. அதிலும் விமரைா்க ்கமிஷன அறிகம்க ைழங்க 
பைண்டுஜைனறு நாங்களும் ஜதரிவித்திருககினபைாம். ஆ்கபை, 
விமரந்து அந்த ்கமிஷன ைழஙகும் எனறு எதிர்பார்ககினபைாம். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எம். இராைச்சந்திரன அைர்்கள். 

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், தூத்துககுடியிபை ்காப்பர் ஆமையிபை 
ஒரு பபாராடடம் நடந்தது. அதனால அந்தப் பகுதிககு ஜபரும் 
பிரசசிமன எனறு ஆளுங்கடசிபய அந்த ஆமை பைண்டாம் 
எனறுதான விரும்புகிைது. அமதத்தான உயர் நீதிைனைத்திலும், உச்ச 
நீதிைனைத்திலும் ஜதரிவிககிைது. ஆனால அமதயும்மீறி அஙப்க ஒரு 
பபாராடடம் நடந்தது. அந்தப் பபாராடடத்தில 13 பபர் சுடப்படடு 
இைந்துவிடடார்்கள். அர்சாங்கம் சுடடுகஜ்கானைது, அர்சாங்கம் 
ஜ்சய்தது எனறு நான ஜ்சாலைதற்கிலமை. ஆனால அப்படிச 
சுடடுக ஜ்காலைப்படடு ைரைைமடந்தைர்்களுககு, அந்தப் 
பபாராடடத்திற்கு ஒரு வி்சாரமை ்கமிஷமனப் பபாடடீர்்கள். 
அருைா ஜெ்கதீ்சன எனை நீதிபதிமய நியமித்தீர்்கள். ஆனால 
அந்த அருைா ஜெ்கதீ்சன 10 நாட்கள் ஒவ்ஜைாரு வீடா்கப் 
பபாய் வி்சாரித்தார். ஆனால, அருைா ஜெ்கதீ்சன அறிகம்க 
அர்சாங்கத்திற்குத் தரப்படடதா எனைால, அது தரப்படபையிலமை. 
்சடடம்–ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதற்கு, ்சடடம்–ஒழுஙகுப் 
பிரசசிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு ்கமிஷன பபாடுைது ைழக்கம். ஏஜனனறு 
ஜ்சானனால அர்சாங்கத்தில எதிர்க்கடசி்கள் பிரசசிமன்கம் 
எழுப்பும்ஜபாழுது இதற்கு ஒரு ்கமிஷமனப் பபாடடுவிடபடன. 
ஆ்கபை, ஒரு பிரசசிமன தீர பைண்டுஜைனைால, ஒரு ்கலமைத் 
தூககிப் பபாடடுவிடபடன, ஒரு ்கமிஷமனப் பபாடடுவிடபடன 
எனறு அந்தக ்காைத்தில ஜ்சாலைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)



132 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.  

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
மூத்த உறுப்பினர், சிைந்த ைழக்கறிஞர். ைழக்கறிஞர் பதாரமையிபை 
இஙப்க ்கருத்து்கம் எடுத்து மைககினைார். ஸ்ஜடர்மைட 
பிரசசிமன குறித்து நீதிைனைம் ைமர ஜ்சனறு, நீதிைனைம் ‘சி.பி.ஐ. 
வி்சாரிக்க பைண்டும்’ எனறு தீர்ப்பளித்ததன அடிப்பமடயில, 
வி்சாரிக்கப்படடு ைருகிைது. அஙகு நமடஜபற்ை ்சம்பைங்கள் குறித்து 
வி்சாரமை ஜ்சய்ய பைண்டும் எனறு ைாநிை அரசும் ஓய்வு ஜபற்ை 
உயர் நீதிைனை நீதிபதி தமைமையில வி்சாரமைக ்கமிஷமன 
நியமித்துள்்து; வி்சாரமை நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககினைது. 
உண்மைத் தனமைமய அறிந்துதான உரிய நடைடிகம்க எடுக்க 
பைண்டும். எடுத்தவுடபனபய எந்த நடைடிகம்கமயயும் எடுத்துவிட 
முடியாது. இதுஜைாரு ஜபரிய பிரசசிமன. நீதிைனைத்திற்குச 
ஜ்சனை இச்சம்பைம் குறித்த ைழககு இப்பபாதுகூட நீதிைனைத்தில 
நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககிைது எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

பிற்ப்கல 2–00

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: பபரமையின முனனனுைதியுடன 
அமையின அலுைல பநரம் நீடடிக்கப்படுகிைது. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர், 5 நிமிடங்களில பபசி உமரமய முடியுங்கள். (குறுககீடு) 
ைாண்புமிகு ்சடடம், நீதிைனைங்கள் ைற்றும் சிமைச்சாமை்கள் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைவாண்புமிகு திரு. சி.வி. ெண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 
வி்சாரமைக ்கமிஷன பற்றியும், அதன ்காைகஜ்கடு பற்றியும் 
கூறினார். அைர் ைழக்கறிஞர், இதுகுறித்து அைருககும் ஜதரியும். 
உங்கள் ்கடசியும் ஆடசி புரிந்திருககிைது, இஙப்க எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்களும் இருககிைார்்கள். வி்சாரமைக 
்கமிஷன ஒனமை அமைககினைபபாது, குறிப்பா்க 3 ைாத ்காைம், 
6 ைாத ்காைம் ்கழிந்த பிைகு தான அர்சாமை பபாடுகினபைாம். 
பலபைறு சூழ்நிமை்களின ்காரைைா்க, பலபைறு ்சந்தர்ப்பங்கள் 
்காரைைா்க ்காை நீடடிப்பு ப்கடகிைார்்கள். யாமர வி்சாரமைக 
்கமிஷனனின தமைைரா்க நியமிககிபைாபைா, அந்த நீதியர்சர், 
“எங்க்து வி்சாரமை முடியவிலமை. எனபை, பைலும் 3 ைாத 
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்காைம் அலைது 6 ைாத ்காைம் ்காை நீடடிப்பு பைண்டும்” 
எனறு ப்கடகும்பபாது, வி்சாரமை முடியாத நிமையில, அந்த 
வி்சாரமைக ்கமிஷனுககு ்காை நீடடிப்பு ைழங்க முடியாது எனறு 
நாங்கள் வி்சாரமைக ்கமிஷனுககு கூறினால, இபத எதிர்க்கடசி்கள், 
“அரசு வி்சாரமைமய மூடி ைமைக்கப் பார்ககிைது, வி்சாரமை 
நமடஜபறுைதற்கு தமட விதிககிைது” எனறு ஜ்சாலைார்்கள். 
வி்சாரமைக ்கமிஷன அறிகம்கமய தாக்கல ஜ்சய்ைது குறித்து 
ஜ்சனமன உயர் நீதிைனைம், “வி்சாரமைக ்கமிஷன குறிப்பிடட 
்காைத்திற்குள் வி்சாரமைமய முடிக்க பைண்டும்” எனறு ஒரு 
தீர்ப்பளித்துள்்து. அந்த தீர்ப்பளிப்பினபடி, இராபெஷ்ைரன 
வி்சாரமைக ்கமிஷன ்காை நீடடிப்பு ப்கடடபபாது, அந்தக 
ப்காப்பிபை, ‘இது ்கமடசி நீடடிப்பா்க ைழங்கப்படும்’ எனறும், 
‘வி்சாரமைமய விமரந்து முடித்து அறிகம்கமய தாக்கல ஜ்சய்ய 
பைண்டும்’ எனறும் நாங்கள் ஜ்சானனபபாது, அைர், ‘உடலநிமை 
்சரியிலைாத ்காரைத்தால, எங்களுககு இனனும் ஒரு ைாத ்காைம் 
அை்கா்சம் பைண்டும்’ எனறு ்கமடசியா்கக ப்கடடிருககிைார். 
ெலலிக்கடடு பிரசசிமன மீதான வி்சாரமை அறிகம்கமய அைர் 
விமரவில தாக்கல ஜ்சய்ைார் எனறு எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

அபதபபானறு, தூத்துககுடி ்சம்பைம் பற்றி விரிைான 
வி்சாரமை நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககிைது. வி்சாரமை 
முடியவிலமை; இமடக்காை அறிகம்கமய தாக்கல ஜ்சய்ைதா்கச 
ஜ்சானனார்்கள். ஆனால, வி்சாரமை இனனும் முடியவிலமை 
எனை ்காரைத்தால விமரவில வி்சாரமைமய முடித்து, 
அறிகம்கமய தாக்கல ஜ்சய்ைார்்கள் எனறு ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், குறிப்பா்க ்காைகஜ்கடு 
பற்றிச ஜ்சானனார்்கள். இராஜீவ் ்காந்தி படுஜ்காமை பற்றி 
வி்சாரிக்க அமைக்கப்படட ஜெயின ்கமிஷன பற்றி எலபைாருககும் 
ஜதரியும். எத்தமன ஆண்டு ்காைம் அந்த வி்சாரமைக ்கமிஷனுககு 
்காை நீடடிப்பு ைழங்கப்படடது எனபது ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுகப்க ஜதரியும்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எம். இராைச்சந்திரன அைர்்கள்.

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், வி்சாரமைக ்கமிஷன பற்றி ைாண்புமிகு ்சடடத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் பதில ஜ்சாலலியிருககிைார். 

[திரு. சி.வி. ்சண்மு்கம்]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
தற்பபாது பநரம் இலமை. நீங்கள் அந்த ்சப்ஜெகடமட விடடுவிடடு, 
பைறு ்சப்ஜெகட பற்றி பபசி முடியுங்கள்.

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், பைறு ்சப்ஜெகட பற்றித்தான பபசுகிபைன. நீங்கள் 
எலபைாரும் ஜதய்ைைா்க ைைஙகுகினை, ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களுமடய ஆடசி நமடஜபறுகிைது எனறு ஜ்சாலகிை நீங்கள் 
அைருமடய ைரைம் ்சம்பந்தைா்க வி்சாரிப்பதற்கு ஒரு வி்சாரமைக 
்கமிஷமன பபாடடீர்்கள். ஆறுமு்க்சாமி வி்சாரமைக ்கமிஷன 
எனறு ஒரு வி்சாரமைக ்கமிஷமன நீங்கள் பபாடடீர்்கள். டாகடர் 
வி்சாரமையில நீங்கள் ்சரியா்க முடிவு ஜ்சய்யவிலமை எனறு 
அப்பலபைா ைருத்துைைமனயின ஜ்சாந்தக்காரர் ஜரடடியார் சுப்ரீம் 
ப்கார்டடிற்கு ஜ்சனறு stay ைாஙகியுள்்ார். அைர் stay ைாஙகியமத 
நீங்கள் ்சரி ஜ்சய்து சுப்ரீம் ப்கார்டடில ைாதாடி, அந்த stay–ஐ 
Vacate ஜ்சய்துவிடடு ைந்து அந்த வி்சாரமைக ்கமிஷமன முடிக்க 
பைண்டும். வி்சாரமைக ்கமிஷமன நீங்கள் அமைத்ததுகூட 
அவ்ை்வு ்சரியலை. ஏஜனனைால வி்சாரமை நமடஜபற்ைபபாது, 
அந்த அம்ைாவின ஜபருமைமய ஜ்கடுப்பதா்கத்தான அந்த 
வி்சாரமைக ்கமிஷன இருந்தபத தவிர, அைருககுப் ஜபருமை 
ப்சர்ப்பதா்க இலமை. ஆ்கபை, அந்த வி்சாரமைக ்கமிஷன 
பைண்டாம் எனறுகூட நீங்கள் ஜ்சாலைைாம். (குறுககீடு) நைககு 
அமதப்பற்றி ஒனறும் இலமை. ஆ்கபை, இனமைககு வி்சாரமைக 
்கமிஷன முடிவு ஏற்படாைல இருப்பதால இமதச ஜ்சாலகிபைன. 

இனமைககு பைமைைாய்ப்பு நிமைய ஜ்காடுப்பதா்கச 
ஜ்சாலகிறீர்்கள், ஆனால, 90 இைட்சம் பபர் இனமைககு 
பைமைைாய்ப்பு ப்காரி பதிவு ஜ்சய்திருககிைார்்கள். பைமைைாய்ப்பு 
இைா்கா எனறு ஒனறு உள்்து. பைமைைாய்ப்பு இைா்கா எனறு 
இப்பபாது இலமை. படித்த படடதாரி்கள் பதிவு ஜ்சய்யும் இைா்கா 
ைாதிரி இருககிைது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்குக ்காரைம், 
எனன எனைால, ஒருைர் Employment Exchange office–ல பதிபை 
ஜ்சய்யவிலமை. அைர் Supreme Court–ல ைழககு பபாடடுவிடடார். 
அப்பபாது Supreme Court எனன ஜ்சானனது எனைால, 
பைமைைாய்ப்பு அலுைை்கத்தில பதிவு ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு 
அைசியமிலமை. Employment Exchange Office–ல register 
ஜ்சய்யைாம் or otherwise, advertisement call for ஜ்சய்யுங்கள் 
எனறு ஜ்சானனது. இது குறித்து, நனைா்க ஆளுகிைார் எனறு 
ஜ்சாலைப்படுகிை நம்முமடய முதைமைச்சர் ஒரு ைழிமுமைமயக 
்காைைாம். 
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பிற்ப்கல 2–05

Employment Exchange–ல பதிவு ஜ்சய்தாலதான, இனஜனனன 
படிப்புககு இந்த பைமைமயத் பதட முடியும் எனை நிமைமய 
உருைாக்க முடியும். அப்படிப்படட சூழ்நிமைமய உருைாககுைதற்கு, 
10–ைது படித்தைர்்களுககு இந்த பைமை, B.E. படித்தைர்்களுககு 
இந்த பைமை எனறு நிர்ையித்தால, Employment Exchange–ல 
பதிவு ஜ்சய்யும்பபாது, அதனபடி ஆட்கம் குமைத்து நாம் எடுக்க 
முடியும். அந்த முமைபய இலைாைல, Supreme Court ஜ்சானன 
employment or advertisement எனை அந்த ைார்த்மதமய 
நீககுைதற்கு அர்சாங்கம் ஒரு நலை முடிமை எடுத்தாலதான, 
பைமைைாய்ப்மப ஏற்படுத்துைதற்கு உங்களுககு ஜ்சௌ்கரியைா்க 
இருககும். இலமைஜயனைால, இப்பபாது ்காலநமட பராைரிப்புத் 
துமையில interview பண்ணினீர்்கள். ்சாதாரை பியூன பைமைககு 
engineering படித்தைர்்கள்ைமர ைந்துவிடடார்்கள். ஒரு Scavenger 
பைமைககு ஆள் எடுககும்பபாது, அஙகும் Engineer ைந்துவிடடார். 
ஆ்க, இந்த ைாதிரி இவ்ை்வு சிரைங்கள் இதில இருககினைன. 
இந்த ைாதிரி இருப்பமத ைாற்றி, Scavenger எனைால 8–ைது 
படித்தைர்தான ைரபைண்டும், 10–ைது படித்தைர்்கள் ைரபைண்டும் 
எனறு ைாற்ைைாம். அப்படிப்படட சூழ்நிமைமய உருைாககுகிை 
அ்வுககு ஏதாைது ைழிமுமை ஜ்சய்ய பைண்டும். அதற்ஜ்கலைாம் 
நாம் ஒரு நமடமுமைமயப் பினபற்ை பைண்டும். 

விை்சாய இைா்காவில, எங்கள் ஊர் அமைச்சர் பரிசு ைாஙகி 
ைந்துவிடடார். இத்தமன ைருடங்க்ா்க எங்கள் ைாைடடத்மதச 
்சார்ந்த ஒருைர் விை்சாயத் துமை அமைச்சரா்க இருககிைார். அதற்கு 
முனபும் பைர் விை்சாய அமைச்சர்்க்ா்க இருந்தார்்கள். புதியதா்க 
ஏதாைது ஒரு ஜநல இர்கத்மதக ்கண்டுபிடித்தார்்க்ா எனைால 
இலமை. ஆராய்சசிமூைம் ஏதாைது ்கண்டுபிடிக்க பைண்டுைலைைா? 
ஏதாைது ஜ்சய்ய பைண்டும். புதியதா்க உண்டாக்க பைண்டும். 
இலமைஜயனைால, ஜதனமனயில ஏதாைது புதிய முமைமயக 
்கண்டுபிடிக்க பைண்டும். ஏதாைது புதிய ்கண்டுபிடிப்பு ஜ்சய்து, 
தமிழ்கத்திபை ஓர் அதி்சயைான பைமைமயச ஜ்சய்துவிடபடாம் 
எனைால, அதற்குப் பரிசு ஜ்காடுத்திருக்கைாம். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) எப்படிப் பரிசு ஜ்காடுத்தார்்கள் எனபை ஜதரியவிலமை. 
(குறுககீடு்கள்) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். 

[திரு. எம், இராைச்சந்திரன]
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ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் புதிய ஜநல இர்கத்மதக ்கண்டுபிடிக்க பைண்டுஜைனை 
ஒரு ்கருத்மதச ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். ப்காயம்புத்தூர் 
பை்ாண்மை பல்கமைக்கழ்கத்தினஆராய்சசி நிமையத்திற்கு 5 
ப்காடி ரூபாமய இந்த அரசு ஒதுககீடு ஜ்சய்திருககிைது. ஆராய்சசி 
நிமையத்திபை புதிய ்கண்டுபிடிப்பு்களுககு உதவி்கரைா்க இருக்க 
ரூ.5 ப்காடி அர்சால நிதி ஒதுககீடு ஜ்சய்யப்படடிருககிைது 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. புதிய 
ஜநல இர்கம் ்கண்டுபிடிப்பதற்்கா்கவும், புதிய தானியங்கள் 
்கண்டுபிடிப்பதற்்கா்கவும் அதி்க விம்ச்சல தரககூடிய 
தானியத்மதக ்கண்டுபிடிப்பதற்்கா்கவும், 5 ப்காடி ரூபாய் 
ப்காமை பை்ாண்மை ஆராய்சசி நிமையத்திற்கு அர்சால 
ஒதுக்கப்படடிருககிைது எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
உமரமய இத்துடன முடித்துவிடுங்கள். (குறுககீடு) 

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: இலமை; ஜ்காஞ்சம் இருங்கள். 
நாங்கள் எதிர்க்கடசியிபைதாபன இருககிபைாம். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை, பபாதும். இத்துடன 
உமரமய நிமைவு ஜ்சய்யுங்கள். (குறுககீடு)

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: இலமை, இலமை. 
ஜ்சாலலிவிடுகிபைன. குடிைராைத்துப் பணி்கள் மி்கச சிைப்பா்க 
ஜ்சயலபடுகினைன எனறு முதைமைச்சமரப் பாராடடுகிை ஒரு 
நி்கழ்சசிமய நாம் பார்த்துகஜ்காண்டிருககிபைாம். ஆனால, நாங்கள் 
தஞ்சாவூர் ஜிலைாவில ஜி.ஏ.ப்க. ந்கரில ைசிககிபைாம். இந்தக 
குடிைராைத்துத் திடடத்தினகீழ் ஜ்சய்ைதற்கு ஒப்பமடக்கப்படட 
பைமை்கள் ்சரியா்க, முமையா்க முடிவு ஜபைவிலமை. திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கம் ஆடசியிபை இருந்தபபாது, ஜபாதுப் 
பணித் துமையின அமைச்சரா்க அனமைககு இருந்த, இனமைய 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ரூ.200 ப்காடி நிதி 
ஒதுககி, எங்களுமடய G.A. Canal, ்கலைமைக ்காலைாமயச ்சரி 
ஜ்சய்து, சீர் ஜ்சய்து ்கமடசி ைமரயிபை, அைந்தாஙகி ைமரயிபை 
பபாகிை அ்வுககு அந்த ைாய்க்கால ஜைடடப்படயிருந்தது. அந்த 
ைாய்க்காலில ஒரு ஜ்சாடடு நீர்கூட waste ஆ்கப் பபாைதிலமை. 
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அப்படிபய உபபயா்கப்படுத்தப்படும். அப்படிப்படட அந்த 
ைாய்க்காமை ஜைடட 200 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படடு, அதற்்கான 
பைமை்கம் 2009–ல ஜதாடஙகினார்்கள். துைங்கப்படட அந்த 
பைமை 1 ைருடம், 2 ைருடங்கள் நடந்தது. ஆனால, ஆடசி 
ைாற்ைம் ஏற்படட பினனால, G.A. Canal–ன பா்சன ைாய்க்கால்கள் 
பணி்கள் எலைாம் முடிவு ஜபைாைல அப்படிபய நினறுவிடடன. 
இப்பபாது அதன ஜதாம்க கூடும். அப்பபாது 200 ப்காடி ரூபாய் 
எனைால, இப்பபாது கூடுதைான ஜதாம்க ைரும். ஆ்க, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் ஜ்காண்டு 
ைந்த திடடத்மத நீங்கள் முமைப்படி ்சரி ஜ்சய்து ஜ்காடுத்தால, G.A. 
canal எங்களுககு மி்கவும் உபபயா்க்கரைா்க இருககும். 

பைடடூர் அமைமய ஆழப்படுத்துைது எனபது, தூர் ைாருைது 
எனபது ்சரியான ்காரியம் இலமை. எப்படிஜயனறு ஜ்சானனால, 
கீபழ அடி ைடடத்தில தூர் ைாருகிைஜபாழுது, அதிபை ஏற்படுகிை 
ைடடம் கீபழ தாழ்ந்துபபாகும்பபாது, உங்களுககுத்தான தண்ணீர் 
பாயும். எங்களுககு பாயாது. பள்ளிபாம்யத்திற்கு பாயும்; 
அந்த ைாய்க்காலிபை தண்ணீர் பபாகும். எங்களுககு பாயாது. 
பைடடூர் அமையில தண்ணீர் கீபழ இைஙகுகிைஜபாழுது அமதக 
்கைககிவிடடு, ைண்டபைாடு அந்த தண்ணீர் ஜைளிபயறுகிைபபாது, 
பா்சனம் ஜ்சய்கிைைர்்களுககு, விை்சாயம் ஜ்சய்கிைைர்்களுககு 
நனைா்க அமையும். ஆ்க, அந்த ைாதிரி சூழ்நிமைமய உருைாக்க 
பைண்டுபை தவிர, ஜைடடி அந்தத் தூமர ைாருைது எனபது 
்சரியிலமை எனபதனாலதான, 1928–லிருந்து ்கலைமைமய, பைடடூர் 
அமைமயக ்கடடியைர்்கள் அந்த பைமைககுப் பபா்கவிலமை. 
எந்த ைந்திரியும், எந்த அர்சாங்கமும் தூர்ைாரப் பபா்கவிலமை. 
்காரைம், அஙகு அடிைடடத்திலிருககினை நீர்த்பதக்கம் குமைவு. 
ஆ்க, அந்தச சூழ்நிமைமய உருைாககி. . .

பிற்ப்கல 2–10

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், அமனத்து விை்சாயப் 
ஜபருஙகுடி ைக்களும் தூர்ைார பைண்டுஜைனறு ப்காரிகம்க 
மைத்துகஜ்காண்டிருககினைார்்கள்.  ஜபாதுைக்களும் ப்காரிகம்க 
மைத்துகஜ்காண்டிருககினைார்்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள்தான தூர்ைாருைது ்சரியலை எனை ஒரு 

[திரு. எம். இராைச்சந்திரன]
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்கருத்மத மைத்திருககினைார். அைரும் விை்சாயம் ஜ்சய்து 
ஜ்காண்டிருககினைார் எனறுதான நிமனககினபைன. நானும் 
விை்சாயம் ஜ்சய்து ஜ்காண்டிருககினபைன. தூர்ைாருகினைபபாது, 
அந்த ைண்டல ைண்மைத்தான அ்கற்றுகினைார்்கள். அதில படிந்த 
ைண்டல ைண்தான அ்கற்ைப்படுகினைது. அப்படி ைண்டல ைண் 
அ்கற்ைப்படுகினைபபாது, ஜபய்கினை ைமழ நீர் முழுைதும் அந்த 
ஏரியிபை ப்சமித்து மைக்கப்படுகினைது; ஊருணியிபை ப்சமித்து 
மைக்கப்படுகினைது; குடமடயிபை ப்சமித்து மைக்கப்படுகினைது. 
ஆ்கபை, ஜபய்கினை ைமழ நீரில, ஒரு ஜ்சாடடு நீர்கூட வீைா்கக 
கூடாது எனபதற்்கா்கத்தான இந்த தண்ணீர் ப்சமிப்மப அரசு 
ஜ்சயலபடுத்திக ஜ்காண்டிருககினைது. ஏஜனனைால, உங்களுககு 
நனைா்கத் ஜதரியும். இரண்டு ைருடங்களுககு முனபு எவ்ை்வு 
்கடுமையான ைைடசி இருந்தது எனபது உங்களுககு நனைா்கத் 
ஜதரியும். ஜடலடா பா்சன விை்சாயி்கள் இருககினறீர்்கள். 
இரண்டு ைருடங்களுககு முனபு பார்த்தீர்்கஜ்னைால ஜநற்பயிர் 
முதிர்சசி அமடகினைபபாது இரண்டு இைட்சம் ஏக்கர் நிைம், 
தண்ணீர் இலைாததால ்காய்ந்து பபாய்விடடது. கு்ங்கள் 
தூர்ைாரப்படடிருந்தால, அஙப்க ஜ்காள்்்வு அதி்கைாகி, 
நீமர அதி்கைா்கத் பதககி மைத்திருக்க முடியும். அப்படி நீமர 
அதி்கைா்கத் பதககி மைத்திருந்தால, இந்த இரண்டு இைட்சம் 
ஏக்கமரக ்காப்பாற்றியிருக்கைாம். ஆ்கபை, இமதஜயலைாம் 
ஜதரிந்துதான, விை்சாயப் ஜபருஙகுடி ைக்களுமடய ப்காரிகம்கமய 
ஏற்று, விை்சாயி்களின பங்களிப்பபாடுதான இந்தக குடிைராைத்துத் 
திடடத்மத நமடமுமைப்படுத்திக ஜ்காண்டிருககினபைாம் எனபமத 
இந்த பநரத்திபை ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

இனஜனானறு, விை்சாயி்களுககுப் பயனளிககினைது. அந்த 
ஏரி்களில, கு்ங்களில இருககினை ைண்டல ைண்மை அள்ளி, 
அந்த விை்சாயி்கப் பயனபடுத்தியிருககினைார்்கள்; ஒனறு. ஏரி 
ஆழைாகினைது; ைற்ஜைானறு, விை்சாயி்களுமடய நிைத்திற்கு 
இயற்ம்க உரைா்க ைண்டல ைண் பயனபடுகினைது. இது அர்சாங்கம் 
ஜ்சய்கினை ஒரு தனித் திடடம். முழுக்க முழுக்க விை்சாயி்களின 
பங்களிப்பபாடுதான இந்தத் திடடம் நிமைபைற்ைப்படடிருககினைது 
எனபமத இந்த பநரத்திபை ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

அபதபபாை, பைடடூர் அமை ்கடடப்படடு 83 ஆண்டு ்காைம் 
ஆகினைது. 83 ஆண்டு ்காைத்திபை, இந்த ைண்டல ைண்ஜைலைாம் 
படிந்து, ஜ்காள்்்வு குமைகினைது. நீர்த்பதக்கத்திற்கு ைருகினை 
நீமர, அதி்கைா்கத் பதக்கககூடிய சூழ்நிமை ைாறி, குமைைா்க 
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நீர் பதஙகுகினைது. அதன முழு ஜ்காள்்்மை எடடுகினை 
அ்விற்கு, ைண்டல ைண்மை அள்ளுைதற்குத்தான நம்முமடய 
அரசு இந்தத் திடடத்மதக ஜ்காண்டு ைந்திருககினைது எனபமத 
இந்த பநரத்திபை குறிப்பிட விரும்புகினபைன. இது ஒரு ை்கத்தான 
திடடம். குடிைராைத்துத் திடடம் எனபது ஒடடுஜைாத்த 
ைக்களுமடய எண்ைங்கம் நிமைபைற்றுகினை திடடம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதுவும் நான ஒரு விை்சாயி எனகினை 
்காரைத்தினாபை, நீரினுமடய அருமை ஜதரிந்த ்காரைத்தினாபை, 
நீர் பைைாண்மைத் திடடத்மத உருைாககியிருககினபைாம். 
அதற்்கா்க ஐந்து ஜபாறியா்ர்்கள், அதாைது ஓய்வு ஜபற்ை 2 
தமைமைப் ஜபாறியா்ர்்கள், 3 ்கண்்காணிப்புப் ஜபாறியா்ர்்கள் 
ஒனைமர ஆண்டு்களுககு முனபு நியமிக்கப்படடு, தமிழ்கத்திபை 
எஙஜ்கஙஜ்கலைாம் நீர் வீைா்க ஓமடயின ைழியா்க, நதியின ைழியா்க 
்கடலிபை பபாய் ்கைககினைபதா, அந்த நீமர ஆங்காஙப்க பதககி 
மைத்து, நீர் ப்சமிககினை திடடத்மதத் துைககி மைத்திருககினபைாம். 
அதன மூைைா்க அதி்கைான தடுப்பமை்கம்க ்கடடிக 
ஜ்காண்டிருககினபைாம். அதி்கைான ஏரி்கள், கு்ங்கள், 
ஊருணி்கஜ்லைாம் தூர்ைாரப்படடிருககினைன எனபமத இந்த 
பநரத்திபை ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களின ்கைனத்திற்குக 
ஜ்காண்டு ைருகினபைன. ஆ்கபை, இதில எந்தவித தைறும் கிமடயாது. 
அந்த ைண்டல ைண்மைத்தான அள்ளுகினைார்்கள். அதற்குபைல 
ைண் அள்் அனுைதி ஜ்காடுக்கப்படுைதிலமை எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

அதுைடடுைலைாைல, G.A. Canal பற்றி ஜ்சாலலியிருககினறீர்்கள். 
அதுைடடுைலை, ஜடலடா பா்சனப் பகுதியிலிருககினை அந்தக 
்காலைாய்்கஜ்லைாம் சீரமைக்கப்பட பைண்டுஜைனபதற்்கா்க 
ஒரு திடடத்மதத் தீடடி, ைத்திய அரசினுமடய அனுைதிமயக 
ப்காரியிருககினபைாம். கிடடத்தடட 35 ஆயிரம் கிபைா மீடடர் 
நீ்த்திற்கு பைற்படட ்காலைாய்்கள் இருககினைன. ஆ்கபை, 
்காலைாயில நீர் ஜ்சலகினைபபாது 20 ்சதவிகிதம் நீர் வீைாகினைது. 
அந்த 20 ்சதவிகித நீமர மிச்சப்படுத்துைதற்்கா்க, நவீன முமையிபை 
்காலைாய்்கம் அமைக்க பைண்டுஜைனபதற்்கா்க ைத்திய 
அரசினுமடய நிதி ப்காரப்படடிருககிைது எனபமத இந்த பநரத்திபை 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

இனமைககு பருை ்காைங்களிபை ஜபய்கினை ைமழ நீர், 
பைடடூர் அமையிலிருந்து வீைா்கப் பபாய் உபரி நீரா்கக 
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்கடலிபை ்கைககினைது. அப்படி வீைா்கக ்கைககினை அந்த உபரி 
நீமர ்சரியான முமையிபை பயனபடுத்த பைண்டுஜைனபதற்்கா்க 
்கரூர், ைாயனூர் ்கதைமையிலிருந்து விருதுந்கர் ்காபைரி 
குண்டாறு ைமர ஒரு மி்கப் ஜபரிய திடடத்மத நாங்கள் 
உருைாககியிருககினபைாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அந்தத் 
திடடம் திருசசி, புதுகப்காடமட, சிை்கஙம்க, குண்டாறு ைமர 
ஜ்சலைவிருககினைது. இதன மூைைா்க ஆைாயிரம் ்கன அடி தண்ணீர் 
ஜ்காண்டு ஜ்சலகினை அ்விற்கு ்காலைாய் அமைக்கப்படும். 
அப்படிக ்காலைாய் அமைக்கப்படுகினைபபாது, பருை ்காைங்களில 
ஜபய்கினை ைமழ நீர், உபரியா்கச ஜ்சலகினைபபாது ஆைாயிரம் 
்கன அடி தண்ணீமர எடுத்து, இந்த ைாைடட ைக்களுககுத் 
பதமையான நீமரச ப்சமித்து, பா்சனத்திற்குத் பதமையான நீமர 
ைழஙகும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. இனனும் நிமைய 
திடடங்கம் நாங்கள் ஜ்சயலபடுத்திக ஜ்காண்டிருககினபைாம். 
அந்தப் புள்ளிவிைரங்கம்ஜயலைாம் எனனுமடய 
பதிலுமரயிபை ஜதரிவிககினபைன எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்கத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

பிற்ப்கல 2–15

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
்காபைரியிலிருந்து குண்டாறு scheme நாங்கள் ஜ்சய்கிபைாம் எனறு 
ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். அமத நான 
ைரபைற்கிபைன. ஆனால, இந்தத் திடடத்மத அறிவித்தது ்கமைஞர் 
அைர்்கள். மூனறு இடங்களில அறிவிக்கப்படட திடடங்களில, 
்சாத்தனூர்–ஜ்சய்யாறு திடடம் ஒனறு. இந்தத் திடடத்தில முதல 
திடடைா்க நாங்கள் எடுத்தது ்காபைரி–குண்டாறு திடடம். ஆ்க, 
்காபைரியிலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பதற்்கா்கத்தான ைாயனூரில, நான 
PWD Minister–ஆ்க இருந்தபபாது, அந்த check dam–ஐ ்கடடிபனன. 
186 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில அமத நாங்கள் அப்பபாபத ்கடடி 
முடித்துவிடபடாம். அதற்குப் பிைகு, நீங்கள் ஆடசிககு ைந்து 
கிடடத்தடட 10 ைருடங்கள் ஆகிவிடடன. இந்த 10 ைருடங்களில 
அந்தத் திடடத்மத நீங்கள் எடுத்திருந்தீர்்கஜ்னைால, இந்பநரம் 
முடித்திருக்கைாம். ஆ்க, ** இப்பபாது நாங்கள் அந்தத் திடடத்மத 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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எடுக்கப் பபாகினபைாம் எனறு ஜ்சாலகிறீர்்கள். ஆம்கயினால, இது 
உங்கள் திடடம் அலை. இது ்கமைஞருமடய திடடம். இது நாங்கள் 
ஜ்காண்டுைந்த திடடம். இது ஒனறு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

இரண்டாைது, ஏரிமயத் தூர்ைாருைது பற்றி ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் இஙப்க ஜ்சானனார்்கள். அது ைார 
பைண்டியதுதான. அமத நான ஒத்துகஜ்காள்கிபைன. ஆனால, 
பைடடூர் பபானை அமை்களில தூர்ைாருைது எனபது 
எப்படிஜயனறு எனககுப் புரியவிலமை. ஏஜனனைால, நான 
இருந்தபபாபத, திரு. பைா்கனகிருஷ்ைன தமைமையில ஒரு team 
பபாடடு ஆய்வு ஜ்சய்பதாம். அந்த team, தூர்ைார முடியாது 
எனறு ஜ்சானனது. இவ்ை்வு ஜபரிய அமைக்கடடு்களிஜைலைாம் 
usual–ஆ்கபை ைைல பபாககி எனறு ஒனறிருககும். அதன 
ைழியா்க அந்த ைண் ஜைளிபய ைந்துவிடும். இரண்டாைது, 
dead storage ைந்துவிடும். Dead storage எனைால 5 டி.எம்.சி.–
ககு பைபை நிற்கும். அதனால ஆழப்படுத்த முடியாது. பைலும், 
இந்த ைண்மைக ஜ்காண்டுஜ்சனறு எஙப்க ஜ்காடடுைது எனை 
ஒரு ஜபரிய பிரசசிமனமய திரு. பைா்கனகிருஷ்ைன அைர்்கள் 
அப்பபாபத கி்ப்பினார்்கள். Forehead–ல ஜ்காடடைாம் எனறு 
ஜ்சானனார்்கள். இமத முதனமுமையா்க வீராைத்தில ஜ்சய்ய 
ஜ்சானனார்்கள். இந்த ைண்மை Mint–ககு ஜ்காண்டுைந்து 
ஜ்காடடுைது எனபபத ஒரு ஜபரிய பிரசசிமனயாகிவிடடது. 
ஆம்கயினால, ஏரி்கள் ைற்றும் கு்ங்கம்த் தூர்ைாருைதிபை 
்கஷ்டம் இருக்காது. ஆனால, மி்கப் ஜபரிய dam–ஆ்க இருககினை 
பைடடூர் dam–ஐ ஆழப்படுத்துைது எனபது முடியாது. அதனாலதான 
ைைல பபாககி மைத்திருககினைார்்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: எலபைாரும் நனைா்க ைாழ 
பைண்டுஜைனபதுதான நம்முமடய பநாக்கம். அதில நீங்கள் 
ஆடசிமயப் பற்றி ஜ்சாலகினைபபாது, ** எனகிை ைார்த்மதமயச 
ஜ்சானனீர்்கள். எனபை, அந்த ைார்த்மத அமைக குறிப்பிலிருந்து 
நீக்கப்படுகிைது. (குறுககீடு) ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்கடந்த முமையும் இபதபபானறுதான 
பபசினீர்்கள். இந்தப் பக்கம் நீங்கள் ைருவீர்்கள், அந்தப் பக்கம் 
நாங்கள் ைருபைாம் எனறு ஜ்சானனீர்்கள். நீங்கள் எப்பபாதும் 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.

[திரு. துமரமுரு்கன]
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அந்தப் பக்கத்திபைதான இருக்க முடியும். இந்தப் பக்கத்துககு 
நீங்கள் ைரபை முடியாது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ்கடந்த 
முமை நீங்கள் பபசுகினைபபாதும் அப்படித்தான ஜ்சானனீர்்கள். 
அடுத்தமுமை இந்தப் பக்கம் ைந்துவிடுபைாம், நீங்கள் அந்தப் பக்கம் 
ைந்துவிடுவீர்்கள் எனறு ஜ்சானனீர்்கள். இப்ஜபாழுதும் நாங்கள் 
ஜ்சாலகினபைாம். எப்பபாதும் நிரந்தரைா்க உங்களுககு அபத 
இடம்தான எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

பைடடூர் அமைமயப் பற்றிச ஜ்சானனார்்கள். பைடடூர் 
அமைமயப் ஜபாறுத்தைமரககும், 5 கிபைா மீடடர் தூரம் 
தள்ளிதான நாம் தூர் ைாருகிபைாம். அமையிலிருந்து 5 கிபைா 
மீடடர் தூரம் தள்ளிதான தூர் ைாருகிபைாம். அர்சாங்கம் 
அள்்விலமை. விை்சாயி்கள், விருப்பப்படுகினை விை்சாயி்கள், 
அந்த ைண்டல ைண்மை இைை்சைா்க அள்ளிகஜ்காண்டு 
பபாகினைார்்கள். அர்சாங்கம் அள்ளுைது கிமடயாது. ஏஜனனைால, 
விை்சாயி்கள் ஒரு நாம்ககு 2,500, 3,000 ைாரி்கள்வீதம் 
அள்ளுகிைார்்கள். ஏன, எனனுமடய நிைத்திற்குககூட 50 
கிபைா மீடடர் ஜதாமைவிலிருந்துதான அந்த எரு ைண்மைக 
ஜ்காண்டுைந்து, இயற்ம்க உரைா்கப் பயனபடுத்துகினபைாம். ஆ்கபை, 
அஙப்க சுற்று ைடடாரத்தில இருககினை விை்சாயி்கள், சுைார் 50, 
60 கிபைா மீடடர் ஜதாமைவிலுள்் விை்சாயப் ஜபருஙகுடி ைக்கள் 
ப்கடடுகஜ்காண்டதற்கிைங்க, அைர்்களுமடய ப்காரிகம்கமய 
ஏற்று, 5 கிபைா மீடடருககு அப்பால, dam–ககு எந்தவித ப்சதாரமும், 
எந்தவித பாதிப்பும் இலைாைல அரசு அதி்காரி்கள், ஜபாறியா்ர்்கம் 
மைத்து, 5 கிபைா மீடடர் தள்ளி அஙப்க இருககினை ைண்டல 
ைண்மைத்தான விை்சாயி்கள் அள்ளுகிைார்்கள். அர்சாங்கம் 
அள்்விலமை. அர்சாங்கம் அைர்்களுககு அனுைதி ஜ்காடுககினைது. 
்சம்பந்தப்படட துமை அதி்காரி்களிடத்திலிருந்து அனுைதிமய 
ைாஙகினாலதான அந்த ைண்டல ைண்மையும் அள்் முடியும். 
இலமைஜயனைால, அைர்்கள் ைண்மை அள்ளி விற்றுவிடுைார்்கள். 
அதுவும் தமட ஜ்சய்யப்படடிருககினைது. விை்சாயப் ஜபருஙகுடி 
ைக்கள் எனஜனனன நிைம் மைத்திருககினைார்்கப்ா, அந்த 
நிைத்தினுமடய உரிமையா்ர்்கள் ்சம்பந்தப்படட பை்ாண் 
துமை அதி்காரி்களிடத்தில, தாசிலதார்்களிடத்தில அதற்குண்டான 
அத்தாடசிமய ைாஙகி, அமதக ஜ்காண்டு ஜ்சனைால, அஙப்க 
இருககினை ஜபாறியா்ர்்கள் அனுைதிககினைார்்கள். இந்த 
அனுைதியினபபரிபை அஙப்க இருககினை, பைடடூர் அமையில 
இருககினை ைண்டல ைண் படிந்த இடங்களிபையிருந்து ைண்மை 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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அள்ளிக ஜ்காண்டுைந்து, விை்சாயி்கள் தங்கள் நிைத்திற்கு 
இயற்ம்க உரைா்க இடுகிைார்்கள் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எம். இராைச்சந்திரன, தங்கள் உமரமய முடியுங்கள், 
பநரைாகிவிடடது. (குறுககீடு) ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்சாலைமத 
நான ைனப்பூர்ைைா்க ஏற்றுகஜ்காள்கிபைன. அதாைது, அடுத்த 
பதர்தல ைந்தாலும் நாங்கள் இஙப்கதான இருப்பபாம் எனறு. 
இஙப்கதான இருப்பபாம். ஆனால, ்சபாநாய்கர் அஙப்க இருப்பார். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

 பிற்ப்கல 2–20
ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 

அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்கனவு ்காண்பதிபை எந்தத் தைறும் 
கிமடயாது. ஆனால, ்கனவு ைமைந்துவிடும். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) அமதத்தான எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
்கண்டுஜ்காண்டிருககினைார் எனறு நிமனககிபைன. அதுைடடுைலை, 
இனமைககு ்காபைரி–குண்டாறு பற்றிச ஜ்சாலலியிருககினைார்்கள். 
அது மி்கப் ஜபரிய திடடம். அமத எடுத்தவுடபன ஜ்சய்துவிட 
முடியாது. அதற்கு ரூ.20,000 ப்காடி நிதி பைண்டும். தமிழ்க 
அரசிடம் அந்த அ்விற்கு நிதி ை்சதி கிமடயாது. ைத்திய அரம்ச 
அணுகி, ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசு்கள் இரண்டும் இமைந்து 
ஜ்சயலபடுத்துைதற்்கா்க இனமைககு விரிைான திடட அறிகம்க 
தயாரிக்கப்படடு ைருகினைது. ைத்திய அமைச்சர் அைர்்களிடம் 
நான இதுபற்றி எடுத்துச ஜ்சானபனன. நீர்ை்த் துமை அமைச்சர் 
அைர்்களிடமும் எடுத்துச ஜ்சாலலியிருககினபைன. பாரதப் பிரதைர் 
அைர்்களிடம் எடுத்துச ஜ்சாலலியிருககினபைன. அைர்்களும் 
நைககு உதவி ஜ்சய்ைதா்கச ஜ்சாலலியிருககினைார்்கள். இந்த 
ஆண்டு 10–ைது அலைது 11–ைது ைாதத்தில அந்தத் திடடத்திற்கு 
அடிக்கல நாடடப்படும் எனை ைகிழ்சசியான ஜ்சய்திமய 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: அந்தத் திடடத்மத எடுத்துச ஜ்சய்தால நான 
ைகிழ்சசியமடபைன. ைமைந்துவிடட திரு. குழந்மத்சாமி ைற்றும் திரு. 
பைா்கனகிருஷ்ைன இைர்்கம் Central Water Commission–லிருந்து 
பபாடபடாம். ஆனால, அப்பபாபத பிரசசிமன எனனஜைனைால, 
open channel ைழியா்கத் தண்ணீமர எடுத்துப் பபா்க முடியுைா 
எனபமதப் பற்றி பபசிபனாம். அதற்்கான விரிைான report 
ஒனமை திரு. குழந்மத்சாமியும், திரு. பைா்கனகிருஷ்ைனும் தயார் 
ஜ்சய்து ஜ்காடுத்தார்்கள். அந்த report–ஐயும் மைத்துகஜ்காண்டு 
அதற்குத் தக்கபடி ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு ைாண்புமிகு முதலைர் 
அைர்்கம்க ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், open channel ைழியா்கத்தான 
தண்ணீர் ஜ்காண்டு ஜ்சலைப்படும். ஆ்கபை, அதற்்கா்க விரிைான 
திடட அறிகம்க தயாரிக்கப்படடு ைருகிைது. இனமைககு நவீன 
முமையிபை இந்தப் பணி பைற்ஜ்காள்்ப்படுகினைது. அதுவும் 
அதி்கைான தண்ணீமரக ஜ்காண்டு ஜ்சலைககூடிய அ்விற்கு 
இந்தக ்காலைாய் அமைக்கப்படும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
உமரமய முடியுங்கள், பநரைாகிவிடடது.

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: குடிைராைத்துப் பணி்கம்க 
்கண்்காணிப்பதற்ஜ்கனறு 7 I.A.S. அதி்காரி்கம் 
பபாடடிருககினறீர்்கள். அைர்்கஜ்லைாம் பார்மையிட ைந்தபபாது 
ைமழ ைந்துவிடடது. குடிைராைத்து பைமை்கம் முழுைதுைா்க 
முடிக்க முடியவிலமை. அந்தப் பணி்கள் பாதியிபை இருககினைன. 
பாதியிபை இருககினை நி்கழ்வு்கம்ஜயலைாம் நீங்கள் பினனர் 
ஜ்சய்கிைஜபாழுது, முழுமையமடகிை அ்விற்குச ஜ்சய்ய 
பைண்டும். ஏஜனனறு ஜ்சானனால, இனமைககு தூர்ைாரப்படட, 
குடிைராத்துத் திடடம் ஜ்சயலபடுத்தப்படட ஏரி்கள், கு்ங்கள் 
பாதி அ்வுதான. இனனும் பாதி ஜபரிய ஏரி்கள் PWD–னகீழ் 
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உள்்மைஜயலைாம் தூர்ைாரப்படபையிலமை. அமதஜயலைாம் 
அர்சாங்கபை ஜ்சய்யைாம். ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் 2,30,000 ப்காடி ரூபாய்ககு படஜெட பபாடப் பபாகிைார் 
எனறு நிமனககிபைன. அந்த அ்விற்கு படஜெட பபாடுகிைபபாது 
விை்சாயி்க்ாகிய எங்களுமடய. . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: திரு. இராைச்சந்திரன, 
உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. எம். இரவாைசெந்திரன்: அந்த ஏரி்கம்ஜயலைாம் நீங்கள் 
தூர் ைாரி விை்சாயத்திற்கு ஏற்ைபடி நீர்ைடடத்திமன உயர்த்தித் 
தருைதற்கு ஆைன ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

எங்களுமடய தமைைர் அைர்்களுமடய தியா்கத்மதப் 
பற்றிஜயலைாம் நான அதி்கைா்கச ஜ்சாலை பைண்டியதிலமை. 
ஆனால, ஜ்சாலை பைண்டியிருககிைது. ைற்ைைர்்கஜ்லைாம் 
ஜ்சாலகிைார்்கள். 1976–பை அைர் ஜெயிலுககுப் பபானபபாது, ஆடசி 
்கமைக்கப்படடபபாது, அைர் அரசியலைாதிபய அலை. 1974–பை 
அைர் படிப்மப முடித்துவிடடு, திருைைம் ஜ்சய்துஜ்காண்டைர். 
அப்படி இருந்தைருமடய ைாழ்கம்கயில, அனமைககு ஆடசி 
்கமைக்கப்படடபபாது அைர் ம்கது ஜ்சய்யப்படடார். அைருமடய 
த்கப்பனாரால ஒப்பமடக்கப்படடு, ஜெயிலில மைக்கப்படடார். 
இனமைககு அதுபபானறு யாமரயும் ஜெயிலில பபாடுைது 
கிமடயாது; மி்கவும் குமைவு. யாருபை இலமை. இந்தி எதிர்ப்பு 
பபாராடடத்தில ்கமைஞர் ைடடும்தான, ஜெயிலுககுப் பபானார். 
1965–ல அப்பபாது எலபைாரும் ஒனைா்கத்தான இருந்பதாம். 
்கமைஞர் ஒருைர் ைடடும்தான, தமைைரா்க இருககிைபபாது 
ஜெயிலுககுப் பபானார். 1976–பை ஆடசி ்கமைக்கப்படடபபாது 
ஜெயிலுககுப் பபான தமைைர் எதிர்க்கடசித் தமைைர் த்பதி 
அைர்்கள்தான. அைர்்களுமடய தியா்கங்கம் எலைாம் நாம் 
ைதிககிை அ்விற்கு, எந்தக ்கடசியா்க இருந்தாலும் பரைாயிலமை. 
அைர்்களில யார் ஜெயிலுககுப் பபானாலும் அைர்்கம்யும் 
நாம் ைதிக்க பைண்டும். இஙப்க பபானாலும் ைதிககிபைாம். 
அப்படிப்படட தமைைரா்க இருககிை எதிர்க்கடசித் தமைைரா்க 
இருககிை த்பதி அைர்்களுமடய ைாழ்நாள் நனைா்க இருக்க 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலலி, எங்களுககு தமைைரா்க இருந்து, பினனர் 
முதைமைச்சரா்க ைரபைண்டுஜைனறு ைாழ்த்தி, விமடஜபறுகிபைன. 
நனறி, ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

[திரு. எம். இராைச்சந்திரன]
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7. அரசினர தீரைவானங்கள—ஜதாடர்சசி 

(ஆ) உறுப்பி்ர திரு. ஜெ. அன்பழ்கன அவர்கவைப் 
வ்பரவவப் ்பணி்களினினறு கூடடத ஜதனாடர முழுவதும் 
தற்கனாலி்கமனா்க நீககி வவததவத மூனறு நனாட்கைனா்கக 

குவைததல

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், “ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜெ. 
அனபழ்கன அைர்்கம் இந்தக கூடடத் ஜதாடர் முழுைதும் 
நீககி மைக்கஜபைைாம் எனறு நம்முமடய பபரமை தீர்ைானம் 
நிமைபைற்றியுள்்து. ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுமடய பைண்டுப்காளினபடி, ைாண்புமிகு ்சடடைனை 
உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கள் 9–1–2020 ைமர 
அதாைது ்கைர்னர் உமர கூடடம் முடியும் ைமர இனறிலிருந்து 3 
நாட்களுககு பபரமைப் பணி்களினினறு நீககி மைக்கப்ஜபைைாம்” 
எனை தீர்ைானத்மத, “அைருமடய தண்டமனக ்காைத்மதக 
கூடடத்ஜதாடர் முழுைதும் நீககி மைக்க பைண்டுஜைனபமதக 
குமைத்து 9–1–2020 ைமர இனறிலிருந்து 3 நாட்களுககு ைடடும் 
பபரமைப் பணி்களினினறு நீககி மைக்கப் ஜபைைாம்” எனை 
தீர்ைானத்மத ஜைாழிகிபைன.

பிற்ப்கல 2–25

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு அமை முனனைர் 
ைற்றும் துமை முதைமைச்சர் அைர்்களின தீர்ைானம் பபரமையின 
முடிவிற்கு விடப்படுகிைது.

ஏற்பபார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)
ைறுப்பபார் ‘இலமை’ என்க.  (இலமை)
ஏற்பபாபர அதி்கம் எனறு ்கருதுகிபைன.

ஏற்பபாபர அதி்கம், தீர்ைானம் நிமைபைறியது.

திரு. ஜெ. அனபழ்கன அைர்்கள் 9–1–2020 ைமர ைடடும் 
பபரமைப் பணி்களினினறு நீககி மைக்கப்படுகிைார் எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
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பபரமையின ்காமை நி்கழ்சசி்கள் இத்துடன முடிவுற்ைன. 
பபரமை மீண்டும் பிற்ப்கல 5–00 ைணிககுக கூடும். ைைக்கம்.

பினனர், பபரமை பிற்ப்கல 2–25 ைணிககு ஒத்திமைக்கப்ஜபற்ைது.

– – – – –

பிற்ப்கல 5–00

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் திரு. ே ெனேவால் அைர்்கள் 
தமைமையில பிற்ப்கல 5–00 ைணிய்வில பபரமை மீண்டும் 
கூடியது.

6. ஆளுநர கேருமரக்கு நன்றி செரிவிக்கும் 
தீரைவானத்தின்மீது வி்வாெம்—ஜதாடர்சசி

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ஆளுநர் பபருமரககு நனறி 
ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்தின மீதான விைாதம் ஜதாடர்சசி. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. P. சினனப்பன அைர்்கள்.

திரு. P. சின்னப்ேன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், புரடசித் தாய் இலைாைல நாம் இலமை; தாயின 
ஆசி உள்்ைமர ஜைலை எைரும் பிைந்ததிலமை; எனறும் 
நம்மைக ்காககினை அந்தத் தாய் இலைாைல நாம் இலமை; 
பை்க வீதியா்க இருப்பார்்கள்; எங்கள் உயிர் மூசசினிபை ்கைந்து 
விடடார்்கள்; ஆதியும் அந்தமும் எங்களுககுத் தாய்தான; எம்மை 
ஆளும் நீதியும் அைர்்கள்தான; எனறும் தீய ்சகதிமய அழிககும் 
ஆற்ைமைக ஜ்காடுப்பார்; அைர்தான எங்கள் புரடசித் தாய். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எங்கள் தர்ை ைாழ்மை சூது ்கவ்வும் 
பபாஜதலைாம் அதர்ைத்மத அழித்து மீண்டும் எங்கம் ஜைற்றி 
ஜபை மைப்பார்்கள். ைங்கக ்கடபைாரம் துயில ஜ்காண்டிருககும் 
தங்கத் தமைவி அைர்்களுககு முதல ைைக்கம்.

அனபு நாடி, அது சிைக்க பண்பு நாடி, தமிழ் ைக்களின 
முனபனற்ைம் நாடி அதற்்கா்க நித்தம் உமழப்பு நாடி, நித்தம் 
அம்ைாவின பு்கழ் பாடி, அைர்தம் ஆசிபயாடு எதிரி்கம் 
ஆககிடுைார் தவிடுஜபாடி. நல ஆளுமை திைனாளி எனை ஜபருமை 
சூடி, எடடுத் திககும் தமிழ் ைாநிைச சிைப்பு பாடி, எங்கம் 
ைழிநடத்தும், குடிைராைத்து நாய்கர், இரண்டாம் ்கரி்கால ப்சாழன, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கம் 
ைைஙகுகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

[பபரமைத் தமைைர்]
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எங்கள் ஜதனபாண்டிச சிங்கம், ெலலிக்கடடு நாய்கர், 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்கம் ைைஙகுகிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நடடு மீம்சயிபை நரம்புண்டு எனறு 
நிரூபித்த எங்கள் ைண்ணின மைந்தர், எங்கள் ைாைடடக ்கழ்கச 
ஜ்சயைா்ர், ைாண்புமிகு அமைச்சர் எங்கள் அண்ைன திரு. 
்கடம்பூர் ராெு அைர்்கம் ைைஙகுகிபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்கள் ஆற்றிய உமரககு நனறி ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்தின 
மீதான விைாதத்திபை ்கைந்துஜ்காண்டு பபசுகினை நலைாய்ப்பிமன 
எனககு ைழஙகிய ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
துமை முதலைர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு அரசு தமைமைக ஜ்காைடா 
அைர்்களுககும் எனது நனறியிமனத் ஜதரிவித்துகஜ்காண்டு எனது 
உமரமயத் ஜதாடஙகுகிபைன.

பைதகு ஆளுநர் அைர்்களின உமர இந்த அரசுககு 
கிமடத்திடட நற்்சானறிதழ் ைடடுைலைாைல பாராடடு ்சானறிதழ். 
பைதகு ஆளுநர் அைர்்களின உமர ஜ்சங்கரும்பாய், முக்கனியாய், 
்கற்்கண்டாய், சுமைமிகு பாைாய், ஜ்சந்தமிழாய், தீஞசுமையாய், 
தித்திககும் ஜதள்்முதாய், ்சர்க்கமரப் ஜபாங்கைாய் இனிககினைது. 
தமிழ்க ைக்களின உள்்ங்கம் ைகிழ்சசியமடய ஜ்சய்திருககிைது. 
வீழ்த்திடைாம் எனறு வீண் ்கனவு ்கண்ட தீய ்சகதி கூடாரத்தின 
ஜ்காடடைடககி, ைத்திய அரசின ்சார்பா்க இந்தியாவின சிைந்த 
ைாநிைத்திற்்கான, ‘நல ஆளுமை திைனுக்கான விருது’ ஜபற்று 
உை்கபை வியந்து பபாற்றும் ஆடசி நம் அம்ைாவின ஆசிபயாடு 
நடககும் நம் முதலைரின ஆடசி. இந்தியா டுபட 2019 இல 
இந்தியாவின ‘சிைந்த ஜ்சயலதிைன மிக்க ைாநிைம்’ ஆ்க தமிழ்நாடமட 
பதர்ந்ஜதடுத்திருககினைது. நயைஞ்ச்க கூடடம் இதமனப் பார்த்து 
ஜபாைாமை ஜ்காள்கிைது. நல ைக்கள் ஆடசிககு பாராடடு ைமழ 
ஜபாழிகினைார்்கள். 

உள்்ாடசித் பதர்தமை நடத்தக கூடாது எனறு நீதிைனை 
ைா்சலில தைம் கிடந்தைர்்கள். புைமுதுகிடடு ஓடும்படி 27 
ைாைடடங்களில உள்்ாடசி அமைப்பு்களுககு முமையான பதர்தமை 
நடத்தி அம்ைாவின ஆடசி உள்்ாடசியிலும் ஜதாடரும் ைண்ைம் 
ஜைற்றி கிமடத்துள்்து. எங்கள் வி்ாத்திகு்ம் ஜதாகுதி ைக்கள் 
்சடடைனை இமடத் பதர்தலில எதிரி்கம்யும், துபராகி்கம்யும் 
வீழ்த்தி 29,000 ைாககு்கள் வித்தியா்சத்தில எனமன ஜைற்றி ஜபை 
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மைத்தார்்கள். இப்பபாது வி்ாத்திகு்ம் ஜதாகுதிககுடபடட 
இரண்டு ஊராடசி ஒனறியங்களிலும் 100 ்சதவிகித ஜைற்றிமய 
ைழஙகியபதாடு, வி்ாத்திகு்ம் ஜதாகுதிககுடபடட 5 ைாைடட 
ஊராடசி ைார்டு்களில 4 ைாைடட ஊராடசி ைார்டு்களிலும் 
ஜைற்றிமய ைழஙகிய வி்ாத்திகு்ம் ஜதாகுதி ைக்களின பாதம் 
பணிந்து நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

பிற்ப்கல 5–05

இந்தியாவிபைபய ்சடடம்–ஒழுஙகுப் பராைரிப்பில முதலிடம் 
தமிழ்நாடடிற்ப்க! அத்திைரதமர தரிசிக்க ைந்த கூடடத்மதயும், 
திருைண்ைாைமை ்கார்த்திம்க தீபத் திருநாள் திருவிழாமையும், 
ை்காபலிபுரம் ைந்த நம் பாரதப் பிரதைர்–சீன அதிபர் ்சந்திப்பு 
கூடடத்மதயும் எந்த சிறு அ்சம்பாவிதமும் நடக்காைல ஜபாது 
ைக்களுககு இமடயூறு இலைாைல சிைப்பா்க நடத்தி தமிழ்கத்மத 
அமைதிப் பூங்காைா்க மைத்திருககும் ஜபருமை, நைது ைாண்புமிகு 
முதலைர் அைர்்களுககு உண்டு. ைாநிைங்களுககிமடயிைான 
நதிநீர்ப் பஙகீடடில ்கர்நாட்காவின பை்கதாது திடடத்திற்கு 
அனுைதி ைழங்கககூடாஜதனவும், உச்ச நீதிைனை ஆமையினபடி 
தமிழ்நாடடின முனனனுைதியினறி ்காபைரியில எந்த ்கடடுைானமும் 
்கடடும் நடைடிகம்கமயயும் ்கர்நாட்க அரசு எடுக்காைல தடுக்கவும் 
 ைத்திய அரம்ச ஜதாடர்ந்து ைலியுறுத்தும் நம் அரம்சப் 
பாராடடுகினபைன. 

 “ப்காள்நிமை திரிந்து ப்காமட நீடினும்,
 தனநிமை திரியா தந்தமிழ்ப்பாமை”

எனறு ்காபைரியின உரிமைமய அம்ைாவின ைழியில ்காத்தைர், 
நம் முதலைர் அைர்்கள். பரம்பிககு்ம்–ஆழியாறு திடடத்திற்்கா்க 
திருைனந்தபுரத்திற்ப்க பநரா்கச ஜ்சனறு ப்கர் முதலைமரச 
்சந்தித்து நனமை பயககும் பபசசுைார்த்மத நடத்தி திடடத்மதத் 
துரிதப்படுத்தியிருககும் நம் ைாண்புமிகு முதலைரின முதலைமரப் 
பாராடடுகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

அபதபபால, முலமைப் ஜபரியாறு அமையின நீர்ைடடத்மத 
மீண்டும் 152 அடியா்க உயர்த்த உச்ச நீதிைனைம் ஜ்சனறு ஜைற்றி 
்கண்டைர், நைது இதய ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்கள். அம்ைா 
அைர்்களின ஆசிபயாடு அம்ைாவின அரசு அமைமயப் 
பைப்படுத்திட 7.85 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககியமத ைனதாரப் 
பாராடடுகிபைன.
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‘நீர்இனறு அமையாது உைகு’ எனபது ைள்ளுைர் ைாககு. 
தமிழ்நாடடிற்குள் பாய்கினை நதி்கம் இமைககும் பணிமய 
பைற்ஜ்காள்ளும்விதைா்க ்காபைரி–குண்டாறு இமைப்புத் 
திடடத்மதச ஜ்சயலபடுத்திடவும், ்காபைரி–ஜதற்கு ஜைள்்ாறு 
இமைப்புத் திடடத்மத ைரும் நிதியாண்டில பைற்ஜ்காள்்வும், 
ப்காதாைரி–்காபைரி ஆறு இமைப்மப துரிதப்படுத்தி, 200 TMC 
தண்ணீமர ஜபை ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்தி ைருைமதயும், 
ஜ்சனமன ைக்களின தா்கம் தணிக்க ஆந்திராவின கிருஷ்ைா 
நதிநீமரக ்கண்டபைறு அமைககுத் பதமையான பநரத்தில 
ஜபற்று குடிநீர்த் பதமைமயப் பூர்த்தி ஜ்சய்தமதயும் தமிழ்க ைக்கள் 
ைனதாரப் பாராடடுகிைார்்கள். குமைந்துைரும் நீர் ை்ங்கம்ப் 
பாது்காக்க ‘தமிழ்நாடு நீர்ை் ஆதாரப் பாது்காப்பு ைற்றும் 
நீர் பைைாண்மை இயக்கம்’ ஏற்படுத்தப்படடு, அமத ைக்கள் 
இயக்கைா்க ைாற்றிய ஜபருமைககுரியைர், நம் முதலைர் அைர்்கள். 
குடிைராைத்து பணியில இந்தியாவிபைபய சிைந்த ைாநிைம் என, நீர் 
பைைாண்மையில நவீன ்கரி்காைனா்க, (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
நதிநீர் ஜபறுைதில பாகீரதியா்க, குடிைராைத்துப் பணியில ்சங்கத் 
தமிழனா்க இருப்பைர், நம் முதலைரின முதலைர் அைர்்கம்ப் 
பாராடடுகிபைன.

‘பதைதுரத் தமிபழாம்ச உை்கஜைைாம் பரவும்’ ைம்கயில 
சி்காப்கா ந்கரில நமடஜபற்ை 10–ைது உை்கத் தமிழ் ஆய்வு 
ைாநாடடிற்கு நிதியுதவி அளித்தபதாடு, அஜைரிக்காவின ஹூஸ்டன 
பல்கமைக்கழ்கத்தில தமிழ் இருகம்க அமைக்க 1 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி அளித்துள்்மதத் தமிழ்மீது பற்று ஜ்காண்டைர்்கள், தமிழ் 
ஆர்ைைர்்கள் அமனைரும் பாராடடுகிைார்்கள். தமிமழக கூறி 
ஏய்ப்பைர்்கம்யும், தமிழுககுப் ஜபருமை ப்சர்ப்பைர்்கம்யும் 
ைக்கள் அமடயா்ம் ்கண்டு பாராடடுகிைார்்கள்.

 ‘ஒரு நாள் பபாைார், ஒரு நாள் ைருைார், 
 ஒவ்ஜைாரு நாளும் துயரம்’ 

எனை நிமையில இருந்த நம் மீனைர்்கள் ைாழ்வில ஒளிபயற்றியைர்்கள் 
நம் தங்கத் தமைைர் புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கள் 
ைற்றும் நம் தங்கத் தமைவி இதய ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்கள். அந்த 
ைரிம்சயில இனறு இடம் பிடித்தைர், நம் ைாண்புமிகு முதலைர் 
அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள். ஆம், இனறு ைங்கா் 
விரிகுடாவிலும், ைனனார் ைம்குடாவிலும் துப்பாககிச ்சத்தபை 
இலமை. மீனைர்்கள் நிம்ைதியா்க, மதரியைா்க, மீனபிடித் ஜதாழில 
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ஜ்சய்கிைார்்கள். மீனைர்்கள் அமனைரும் நம் ைாண்புமிகு முதலைர் 
அைர்்கம் மீனை நண்பனா்கப் பார்ககிைார்்கள். இயற்ம்கயா்க 
ைந்த புயைானாலும் ்சரி, ஜ்சயற்ம்கயா்க உருைாக்கப்படட 
பபாராடடைா்க இருந்தாலும் ்சரி, உடனடியா்க, திைம்படச 
ஜ்சயைாற்றி ைக்களின ைனமதக ஜ்காள்ம் ஜ்காண்ட அரசு, இதய 
ஜதய்ைம் அம்ைாவின அரசு. ்கொ புயல பாதித்த சுைடு இலைாைல, 
இரவும் ப்கலும் பாடுபடடு ்சரி ஜ்சய்தமதப் பார்த்து ைலைரசு 
நாடு்கப் வியந்து பாராடடின.

“தனமனபய ஜ்காடுப்பதில ைாமழககு ஈடு;
்சம்்சாரி ைாழ்வுககு ஒரு பசு ைாடு;
ஜபானமனபய தந்தாலும் உனகப்கது ஈடு; 
பூப்பபாை மைத்துனமன ்காப்பஜதன பாடு” 

எனை புரடசித் தமைைரின பாடல ைரி்களுகப்கற்ப, ்காலநமட 
பராைரிப்புத் துமைககு பைலும் ைலு ப்சர்ககும்ைம்கயில ப்சைம் 
ைாைடடம், தமைைா்சலில 1,000 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில 
்காலநமட அறிவியல ஆராய்சசிக்கான பைம்படட ஒருஙகிமைந்த 
்கலவி நிறுைனம் ைற்றும் ‘்காலநமட ைருத்துைக ்கலலூரி’–ககு 
அடிக்கல நாடட இருககும் ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கம்த் 
தமிழ்க ைக்கள் ்சார்பில பாராடடுகிபைன.

பிற்ப்கல 5–10
2011–ல இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் 

ஆடசிககு ைருைதற்கு முனபு மின்சாரப் பற்ைாககுமையால 
தமிழ்கம் இருண்ட தமிழ்கைா்க இருந்தது. இருண்ட தமிழ்கத்மத 
மீடடு ஒளிையைான தமிழ்கைா்க ைாற்றி, மினமிம்க ைாநிைைா்க 
ைாற்றிய ஜபருமை இதய ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்கம்ச ்சாரும். 
அம்ைாவின ைழியில ஜ்சயலபடும் அர்சால, தமிழ்நாடடில மின 
உற்பத்தித் திைனானது ்கடந்த 8 ஆண்டு்களில 31,246 ஜை்கா 
ைாட அ்விற்கு உயர்த்தப்படடு, ஏைககுமைய இருைடங்கா்க 
அதி்கரிக்கப்படடு, மினமிம்க ைாநிைைா்கத் ஜதாடர்ைதில அதி்க 
்கைனம் ஜ்சலுத்தப்படுகிைது. பைலும் 17,850 ஜை்கா ைாட கூடுதல 
மின உற்பத்தி திைமன நிறுவும் திடடப் பணி்கம் பைற்ஜ்காண்ட 
அம்ைாவின அரம்ச ைனதாரப் பாராடடுகிபைன. 

‘உழவுககும், ஜதாழிலுககும் ைந்தமன ஜ்சய்பைாம்’; ‘சுழனறும் 
ஏர்ப்பினனது உை்கம்’; ‘உழுதுண்டு ைாழ்ைாபர ைாழ்ைார்’. 
உழைர் திருநாள் ைர இருககினைது. தமிழ்கத்தில உழைரின ஆடசி 
நமடஜபறுகிைது. விை்சாயி்களின துயர் துமடககும் முதலைரா்க, 

[திரு. P. சினனப்பன]
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விை்சாயிபய முதலைரா்க இருககினை ்காரைத்தினால (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) ஜபாங்கல திருநாம் முனனிடடு இலைந்பதாறும் 1,000 
ரூபாய் ஜ்காடுககும் முதலைரின முதலைமரப் பாராடடுகினபைன. 

இைஙம்கத் தமிழர் பிரசசிமனயில சிை தீய ்சகதி்கள் 
இரடமட பைடமிடடுகஜ்காண்டிருககினைன. எங்கள் கிராைத்தில 
ஜ்சாலைதுபபாை ‘பிள்ம்மயயும் கிள்ளிவிடடு, ஜதாடடிமையும் 
ஆடடிவிடட’ ்கமதமயப் பபாை, இைஙம்கத் தமிழரின அழிவுககு 
பாமத அமைத்தைர்்கப்ாடு கூடடு மைத்துகஜ்காண்டு, நாட்க 
உண்ைாவிரதம் இருந்தார்்கள் சிைர். ஆனால, அம்ைாவின அரசு 
இைஙம்கத் தமிழர்்கள் நைனமீதும், இைஙம்கத் தமிழ் அ்கதி்கள்மீதும் 
உண்மையான அக்கமைக ஜ்காண்டுள்்து. இரடமட பைட 
்கபடதாரி்கள்பபால இலைாைல, இைஙம்கத் தமிழ் அ்கதி்கள் நைன 
்காக்க இரடமடக குடியுரிமை ைழங்க பைண்டும் என ைத்திய 
அரம்ச ைலியுறுத்தும் அம்ைாவின அரம்சப் பாராடடுகினபைன. 

்கடந்த நாடாளுைனைத் பதர்தலில உண்மைககு ைாைான 
ைாககுறுதி்கள் தந்து பபாலிமய அ்சல எனறு நம்பமைத்து தீய 
்சகதி்கள் ஜெயித்தன. அது test match. உடபன நடந்த பைலூர் 
நாடாளுைனைத் பதர்தலில “tie” ஆனது; அது ஜைற்றி்கரைான பதாலவி. 
நாஙகுபநரி, விககிரைாண்டியில one day பபாடடிமயப்பபாை 
விறுவிறுஜைன ஜைற்றி. இனமைககு அபத விறுவிறுப்புடன 
உள்்ாடசித் பதர்தலிலும் ஜைற்றி. ‘2020’ இந்தாண்டு. அடுத்த 
ஆண்டு ‘2021’–ல நமடஜபை இருககும் ்சடடைனைத் பதர்தலில 20–
20 match ைாதிரி ைாண்புமிகு முதலைர் அண்ைன எடப்பாடியார் 
அைர்்க்ாலும் ைாண்புமிகு துமை முதலைர் அண்ைன ஓ.பி.
எஸ். அைர்்க்ாலும், sixer–்களும், boundary–்களும் அடிக்கப்படடு 
ைாஜபரும் ஜைற்றிமயப் ஜபறுபைாம். ைக்கள் இப்பபாது மி்கவும் 
ஜதளிைா்க இருககிைார்்கள். நைககு ைாஜபரும் ஜைற்றி ஜ்காடுக்க 
தயாராகிவிடடார்்கள். தீய ்சகதி்களின ஜிகினா ஜபாய்்கள் 
பலிக்காது. ஜைற்றி நிச்சயம். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், எங்கள் 
வி்ாத்திகு்த்தில ைாழ்ந்த இம்ச பைமத நலைப்ப சுைாமி்களுககு 
நிமனவுச சினனம் அமைப்பதற்கு உத்தரவு பிைப்பித்து, நிமனவுச 
சினனம் அமைத்திடட ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்களுககும், 
எங்கள் ைண்ணின மைந்தர் ைாண்புமிகு ஜ்சய்தி ைற்றும் வி்ம்பரத் 
துமை அமைச்சர் அண்ைன திரு. ்கடம்பூர் ராெு அைர்்களுககும் 
ஜதாகுதி ைக்களின ்சார்பில நனறிமயத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. 

[திரு. P. சினனப்பன]
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ஆஙகிை ஏ்காதிபத்தியத்மத எதிர்த்து முதல குரல எழுப்பியைர் 
எங்கள் ைண்ணின ைனனர் ைாவீரன வீரபாண்டிய ்கடடஜபாம்ைன. 
‘ைானம் ஜபாழிகிைது, பூமி விம்கிைது, உனககு எதற்கு ைரி 
்கடட பைண்டும்?’ எனறு பபாராடி, ஆஙகிை ஏ்காதிபத்தியத்மத 
எதிர்த்து பபார்புரிந்து, தூககுக ்கயிமை முத்தமிடடு ைாண்டைர் 
வீரபாண்டிய ்கடடஜபாம்ைன. அைருமடய ஜபருமை ைருங்காை 
்சந்ததியினருககும் ஜதரியும் ைம்கயில, தமைந்கர் ஜ்சனமனயில 
சிமை அமைக்க பைண்டுகிபைன. சுதந்திர இந்தியாவின முதல 
தமிழ்க முதலைர் உத்தைர் ஓைந்தூர் ராை்சாமி ஜரடடியார் 
அைர்்களுககு தமைந்கர் ஜ்சனமனயில ஓைந்தூரார் அரசினர் 
பதாடடத்தில சிமை அமைக்க பைண்டும் எனத் தங்கள் ைாயிைா்கக 
ப்கடடுகஜ்காள்கினபைன. 

‘தனி ஒரு ைனிதனுககு உைவிலமை எனில 
ெ்கத்திமன அழித்திடுபைாம்; புது ்சரித்திரம் 

பமடத்திடுபைாம்’ 

என பாடிய புரடசிக ்கவி பாரதியார் எனது ஜதாகுதிககுடபடட 
எடடயபுரத்தில பிைந்தைர். பாரதி பிைந்த எடடயபுரத்மத தனி 
தாலு்காைாககிய ஜபருமை எங்கள் புரடசித் தமைவி அம்ைாமைச 
்சாரும். எடடயபுரத்மத தமைமையிடைா்கக ஜ்காண்டு புதிய 
ஊராடசி ஒனறியம் அமைத்திட தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
முதலைர் அைர்்கம் பைண்டி ப்கடடுகஜ்காண்டு, எனது உமரமய 
நிமைவு ஜ்சய்கிபைன. நனறி, ைைக்கம். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

பிற்ப்கல 5–15
திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 

அைர்்கப், ஆடசியில இருந்தாலும், இலைாவிடடாலும், ைக்கள் 
பணி ஜ்சய்ைமதபய ்கடமையா்ககஜ்காண்டு ஜ்சயலபடடுைரும் 
திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின ்சார்பில ஆளுநர் உமரமீதான 
விைாதத்தில ்கைந்து ஜ்காண்டு பப்ச ைாய்ப்பளித்த ைமைந்தும், 
ைமையாைல எங்கள் ஜநஞசில ைாழ்கினை முத்தமிழ் அறிஞர் 
டாகடர் ்கமைஞர் அைர்்களின ைழித்பதானைல, ஓய்ைறியா சூரியன, 
உமழப்பின சி்கரம், ்சடடைனை எதிர்க்கடசித் தமைைரா்க இருககும் 
அண்ைன த்பதி அைர்்களுககும், எனது கீழ்ஜபண்ைாத்தூர் 
்சடடைனைத் ஜதாகுதி ைக்களின ்சார்பா்க ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைரான உங்களுககும் எனது நனறி்கைந்த ைைக்கத்மதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

[திரு. P. சினனப்பன]
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இனமைககு இந்த ஆடசியில பலபைறு ்சாதமன்கள் 
ஜ்சய்யப்படடிருப்பதா்க இந்த ஆளுநர் உமரயில 
ஜ்சாலைப்படடிருககினைது. ஆடசியில உள்் குற்ைம், குமை்கம் 
பதடிக ்கண்டுபிடித்து, புழுதி ைாரி தூற்றுைது எங்களுமடய 
பநாக்கைலை. ஆனால, அரசு ைக்களுககு ஆற்ை பைண்டிய 
பணி்கம் ஆற்ைாைல இருககும்பபாதும், அப்பணி்கம்ச 
ஜ்சவ்ைபன ஜ்சய்யாதபபாதும், அதமனச சுடடிக்காடடி, அரம்ச 
இயங்க மைத்து, குமை்கம்க ்கம்ந்து, ைக்களுமடய பணி்கம் 
பைற்ஜ்காள்் மைக்க பைண்டியது எதிர்க்கடசியினருமடய 
்கடமையாகும்.

தமிழில 56 பக்கங்கள், ஆஙகிைத்தில 54 பக்கங்கள் 
ஜ்காண்ட ஆளுநர் உமரயில குறிப்பிடடுச ஜ்சாலைககூடிய 
அ்விற்கு தமிழ்கத்திற்ப்கா, தமிழ்க ைக்களுகப்கா நைம் பயககும் 
திடடங்கப்ா, ஜ்சய்தி்கப்ா இலமை எனபதுதான நிதர்்சனைான 
உண்மை. நாடடின உண்மையான நிமைமைமய ஆளுநர் உமர 
பிரதிபலிக்கவிலமை. ஜைங்காயத்தின பதாமை உரித்தால 
்கமடசியில ஒனறுமிருக்காது எனபதுபபாை, இந்த ஆளுநர் 
உமரயில ஒனறுமிலைாைல இருககிைது எனபமதத்தான நான 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன.

குடியுரிமை திருத்தச ்சடடத்திற்கு எதிரா்க நாபட பற்றி 
எரிைதா்க, நாடும், வீடும், ஊட்கங்களும் ஜதரிவிககினைன. 
அதுகுறித்து ஆளுநர் உமரயில எதுவும் குறிப்பிடாதது மிகுந்த 
ைருத்தத்மத அளிககினைது. 

ைழக்கைா்க பத்தாண்டு்களுககு ஒருமுமை நமடஜபறும் 
ைக்கடஜதாம்க ்கைகஜ்கடுப்பில, ைக்களிடமிருந்து ப்கட்கப்பட 
பைண்டிய விைரங்கள் அடஙகிய ப்கள்வி படடியலில, அைர்்களின 
பும்கப்படம், குடியிருப்பு ஆதாரம் பபானை ப்கள்வி்கம்க ப்கடடு, 
குடியுரிமை திருத்தச ்சடடத்மத ைமைமு்கைா்க ைக்கடஜதாம்கக 
்கைகஜ்கடுப்பினமூைம் நிமைபைற்ை அரசு முயலகிைது எனை 
நாடடு ைக்களின அச்சம் குறித்து ஆளுநர் உமரயில எதுவும் 
ஜதரிவிக்கப்படவிலமை. 

ைத்திய அர்சால ஜ்காண்டுைரப்படட குடியுரிமை திருத்தச 
்சடடம், ைாநிைங்க்மையில நிமைபைை அண்ைா திராவிட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்மதச ப்சர்ந்த 11 ைாநிைங்க்மை உறுப்பினர்்கள் 
ஆதரவு அளித்ததன அடிப்பமடயிலதான தமிழ்நாடு முதலிடம் 
ைகிககிைபத தவிர, ஆளுமைத் திைனால அலை எனபமத நான 
இந்த பநரத்தில ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன.

[திரு. கு. பிச்சாண்டி]
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குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம் நிமைபைைாைல பபாயிருககும். 
ஆனால, உங்கள் ஓடடு்க்ாலதான அந்தச ்சடடம் 
நிமைபைற்ைப்படடு, இப்பபாது இந்தியாபை பற்றி எரியககூடிய 
நிமை ஏற்படடிருககிைது எனபமத நன ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககிபைன. 2016 ஆம் ஆண்டு, . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம் 
குறித்து, ்காமையிலதான நீண்ட வி்க்கத்மத இப்பபரமையில 
அளித்துள்ப்ன. குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம் குறித்து நீதிைனைத்தில 
ைழககிருககிைது. இருந்தபபாதிலும், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் அந்தச ்சடடம் குறித்து விைாதிக்க ்காமையில 
எழுப்பி, அதற்கு நீங்களும் அனுைதி அளித்த பிைகு, அமனத்து 
விைரங்கம்யும் உள்்டககி விைாதம் நமடஜபற்றிருககிைது. 
ைறுபடியும், ஒரு மூத்த உறுப்பினர், முனனாள் அமைச்சரா்க 
இருந்தைர், அதமனத் திரும்ப எழுப்பினால நாம் இருைரும் ஒரு 
ைணி பநரத்திற்குபைல விைாதத்மத நடத்த பைண்டியிருககும். 
எனபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பைறு ்சப்ஜெகட 
பற்றிப் பப்சவும். நீதிைனைத்தில இச்சடடம் குறித்து ைழககு 
தாக்கல ஜ்சய்யப்படடிருககிைது. ைழககும் நிலுமையில உள்்து. 
நீதிைனைத்தில உள்் ைழககு குறித்து நாம் விைாதம் ஜ்சய்தால, 
ஆபராககியைா்க இருக்காது எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பிச்சாண்டி, இந்த ்சப்ஜெகடமட விடடுவிடடு, நீங்கள் பைறு 
ஜபாருள் குறித்து பப்சவும்.

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், எங்கம் “மைனாரிடடி ஆடசி” எனறு ஜ்சானனபபாது, 
‘நாங்கள் மைனாரிடடி ஆடசியா்க இருந்தாலும், இந்த 
மைனாரிடடி ைக்கம்க ்காப்பாற்றுகினை ஆடசி’ எனறு தமைைர் 
்கமைஞர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
மைனாரிடடி ைக்களுக்கா்கக குரல ஜ்காடுக்கககூடிய ்கடசிதான 
திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கம் எனபமத நான இந்த பநரத்தில 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன. 

[திரு. கு. பிச்சாண்டி]
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2017 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி ைாதம் முதல தமிழ்நாடு 
்சடடைனைப் பபரமையில விதி 110–னகீழ் முதலைரால 
அறிவிக்கப்படட அறிவிப்பு்களில, 114 திடடங்கள்தான 
இதுைமர முழுமையா்கச ஜ்சயலபடுத்தப்படடுள்்தா்க ஆளுநர் 
உமரயிபைபய குறிப்பிடப்படடுள்்து. அந்த 114 திடடங்களும் 
எமை எனபது ஆளுநர் உமரயில ஜதரிவிக்கப்படவிலமை. 
அப்படிபய நிமைபைற்ைப்படடதா்க ஒரு ைாதத்திற்கு மைத்துக 
ஜ்காண்டாலும்கூட, 75 விழுக்காடு அறிவிப்பு்கள் இனறுைமர 
ஏடடு சுமரக்காயா்கத்தான உள்்து எனபமத நான 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. 

இனமைககு, தமிழ்கத்தில விமைைாசி விண்மைத் ஜதாடும் 
அ்விற்கு இருககினைது. ஜைங்காயம் கிபைா 140 ரூபாய் அ்வில 
விற்்கககூடிய நிமை உருைாகியிருககிைது. பூண்டு இனமைககு 
கிபைா 220 ரூபாய்ககு விற்கிைது. Petrol விமை நாஜ்ாரு 
பைனியும், ஜபாழுஜதாரு ைண்ைமுைா்க உயர்ந்துஜ்காண்பட 
பபாகிைது. தங்கம் விமை உயர்வு தமைமயச சுற்ை மைககிைது. 
அத்தியாைசியப் ஜபாருட்களின விமை ஏற்ைத்தால ஏமழ ைக்கள் 
அைதிப்படுகினைனர். 

பிற்ப்கல 5–20

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒரு விை்சாயி எனறு 
நான ்கருதுகினபைன. ஜதாடர்ந்து ்கடுமையா்க ைமழ ஜபய்ததன 
்காரைைா்க ஜைங்காயத்தின விம்ச்சல குமைந்து, ஜைங்காயம் 
நிைத்திபைபய அழுகிப் பபானது. அதனால, ஜைங்காயத்தின விமை 
உயர்ந்தது. ஆ்கபை, ஜைங்காயத்தினுமடய இந்த விமைபயற்ைம் 
எனபது நிரந்தர விமைபயற்ைம் கிமடயாது. ஜைங்காயம் எனபது 
95 நாட்களில விம்யககூடிய ஒரு விை்சாய விம்ஜபாருள். 
ஜதாடர்ந்து ைமழ ஜபய்த ்காரைத்தால, விம்நிைங்களிலுள்் 
ஜைங்காயம் அழுகிவிடடன. அதனாலதான இந்த விமைபயற்ைம் 
ஏற்படடபத தவிர, ஜ்சயற்ம்கயா்க விமைபயற்ைம் ஏற்படவிலமை. 
தற்பபாது ஜைங்காயத்தினுமடய விமை படிப்படியா்கக குமைந்து 
ஜ்காண்டிருககிைது எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

[திரு. கு. பிச்சாண்டி]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ஜைங்காய விமைபயற்ைம் குறித்து ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் இஙப்க வி்க்கம் அளித்திருககிைார். 
(குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், விமைபயற்ைம் குறித்து வி்க்கம் ஒனமை 
அளிக்க விரும்புகிபைன. விமைைாசி ஏற்ைம் குறித்து ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள் இஙப்க பபசினார். 
(குறுககீடு்கள்) 2006–2007 ஆம் ஆண்டு நிதிநிமை அறிகம்கயினபபாது, 
அண்ைன திரு. ஜ்சஙப்காடமடயன ைற்றும் ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் ைற்றும் பபரமை முனனைர் அைர்்கள் (குறுககீடு்கள்) 
நான ஜ்சாலைமதக ப்களுங்கள். எனன இப்படிப் பபசுகிறீர்்கள்? 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், அப்பபாது 
நிதியமைச்சரா்கப் ஜபாறுப்பு ைகித்த பபராசிரியர் திரு. அனபழ்கன 
அைர்்கள், எனன ஜ்சானனார் எனைால, ‘இந்த விமைைாசி 
ஏற்ைம் எனபது எந்த ஆடசியிலும்’ (குறுககீடு்கள்) நான இலமை. 
(குறுககீடு்கள்) அமைக குறிப்பில இருககிைது.

‘விமைைாசி ஏற்ைம் எனபது ஜபாரு்ாதாரத்தினுமடய 
பரிைாை ை்ர்சசிமயப் ஜபாறுத்ததுதான. ்காைராெர் ஆடசியா்க 
இருந்தாலும் ்சரி, யாருமடய ஆடசியா்க இருந்தாலும் ்சரி, விமைைாசி 
ஏற்ைத்மதக ்கடடுப்படுத்த முடியாது. அது ைாறிகஜ்காண்படதான 
இருககும்’ எனறு கூறியுள்்ார். 

அப்பபாது தமிழ்கத்தினுமடய முதைமைச்சரா்க ஜபாறுப்பு 
ைகித்த டாகடர் மு. ்கருைாநிதி அைர்்கள், “இைர்்கள் இரண்டு 
பபமரயும் பநரடியா்க பாண்டி பொருககுப் பபா்கச ஜ்சாலலுங்கள். 
அஙப்கயிருககினை நம்கக ்கமட்கள், ெவுளிக ்கமட்களுககுச ஜ்சனறு 
பார்க்கச ஜ்சாலலுங்கள். அஙப்க எவ்ை்வு கூடடம் இருககிைது 
எனபமதயும் பார்க்கச ஜ்சாலலுங்கள்” எனறு அண்ைன 
திரு. ஜ்சஙப்காடமடயன அைர்்கம்ப் பார்த்து நம்கசசுமையா்கச 
ஜ்சானனார். நான இப்பபாதும் ஜ்சாலகிபைன. அண்ைன 
திரு. கு. பிச்சாண்டி, அைர்்கள் உடபட இஙப்கயிருககினை 
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ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் mall–ககுச ஜ்சனறு பார்க்க 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. Mall–ல, எவ்ை்வு கூடடம் 
இருககிைது? எவ்ை்வு விமைைாசி அஙப்க இருககிைது எனபமதயும் 
பாருங்கள். அப்பபாது, உங்களுககு இருந்த ்சம்ப்ம் எவ்ை்வு? 
இனமைககு எவ்ை்வு? அப்பபாது அரசு ஊழியர்்களுககு இருந்த 
்சம்ப்ம் எவ்ை்வு? ஆண்டுக்காண்டு ்சம்ப்ம் அதி்கரிப்பது 
இயற்ம்கயான ஒனறு. ஜபாரு்ாதார பரிைாை ை்ர்சசி எனபது 
நாடடினுமடய ை்ர்சசி. விமைைாசி உயர்மை யாராலும் 
்கடடுப்படுத்த முடியாது. அது நீங்க்ா்க இருந்தாலும் ்சரி, நாங்க்ா்க 
இருந்தாலும் ்சரி, ஆண்டைனாலும்கூட ்கடடுப்படுத்த முடியாது 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் இஙப்க வி்க்கம் 
அளித்திருககிைார். பை ை்சதி பமடத்தைர்்கள்தான mall–ககுச 
ஜ்சலைார்்கள். 5 ஆயிரம் ரூபாய், 4 ஆயிரம் ரூபாய் அ்வுககு 
ைாத ைருைானம் ஈடடககூடிய அடித்தடடு ைக்கள், ஏமழ்கள் 
ைற்றும் ஜதாழிைா்ர்்கள் எந்த்வுககு சிரைப்படுகிைார்்கள் 
எனபமத இந்த அரசு ்கைனத்தில ஜ்காள்்பைண்டும். ஆ்கபை, 
இந்த விமைைாசி ஏற்ைத்மதக குமைப்பதற்கு அரசு நடைடிகம்க 
எடுக்க பைண்டுஜைனபமத நான முதற்்கண் ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், நான உண்மையான நிைைரத்மதத்தான 
ஜ்சானபனன. விமைைாசிமயக ்கடடுப்படுத்துைதில இதற்குமுன 
எந்த அரசும், ஏன உங்களுமடய அரசுகூட எடுக்காத 
நடைடிகம்க்கம் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு 
எடுத்தது. அதாைது, “விமை நிமைப்படுத்தும் நிதியம்” எனை ஒனமை 
உருைாககி, அதன மூைைா்க எந்ஜதந்தப் ஜபாருட்களுமடய விமை 
உயருகிைபதா, அந்தப் ஜபாருட்கள் எந்தப் பகுதி்களில அதி்கைா்க 
விம்கினைனபைா, அந்தப் ஜபாருட்கம் அஙப்கயிருந்து 
ஜ்காள்முதல ஜ்சய்து, தமிழ்கத்திற்குக ஜ்காண்டுைந்து விற்பமன 

[திரு. ஜ்சலலூர் ்கா. ராெு]
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ஜ்சய்து, அதன மூைைா்க விமைைாசி ்கடடுப்படுத்தப்படடது. 
எடுத்துக்காடடா்க ஒனமைச சுடடிக்காடட விரும்புகிபைன. 2012–
2013 ஆம் ஆண்டு அரிசியினுமடய விமை அதி்கரித்திருந்தபபாது, 
பைற்கு ைங்கா்த்திலிருந்து ஏைத்தாழ 250 டன miniket எனை 
அரிசி ஜ்காள்முதல ஜ்சய்யப்படடது. பைலும், 7,550 டன அரிசிமய 
ைத்திய ஜதாகுப்பிலிருந்து ஜபற்று, ஒரு கிபைா அரிசி 20 ரூபாய்ககு 
விற்பமன ஜ்சய்யப்படடது. இது ஒரு நடைடிகம்க. புளியினுமடய 
விமை அதி்கைா்க இருந்தபபாது, புளி அதி்கைா்க விம்கிை 
பகுதி்க்ான கிருஷ்ைகிரி ைற்றும் தருைபுரி ைாைடடங்களிலிருந்து 
ஜ்காள்முதல ஜ்சய்து, இஙப்க குமைந்த விமைககு விற்பமன 
ஜ்சய்யப்படடது. ்கள்்ைார்கஜ்கடடில விற்பமன ஜ்சய்பைர்்கள் 
ைற்றும் பதுககி மைப்பைர்்கம் Civil Supplies C.I.D. மூைைா்கக 
்கண்்காணித்து அந்தப் பதுக்கல்கம்ஜயலைாம் தடுத்து, பலபைறு 
நடைடிகம்க்கம் இந்த அரசு எடுத்துள்்து. இதுபபானறு பலபைறு 
நடைடிகம்க்கம் இந்த அரசு ஜதாடர்ந்து பைற்ஜ்காண்டு ைருகிைது. 
ஜைங்காயம் ைற்ை இடங்களில 100 ரூபாய், 150 ரூபாய்ககு விற்பமன 
ஜ்சய்யப்படடபபாதும்கூட, விமை நிமைப்படுத்தும் நிதியத்தின 
மூைைா்க, ஜைங்காயத்மத 40 ரூபாய்ககு விற்பமன ஜ்சய்ைதற்கு 
நடைடிகம்க எடுத்தைர் நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அண்ைன திரு. எடப்பாடியார் அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
அதி்க்விைான இம்ஞர்்கள் இனமைககு பைமைைாய்ப்பினறி 
இருககிைார்்கள். பைமைைாய்ப்பு அலுைை்கங்களில பைமைைாய்ப்பு 
பைண்டி விண்ைப்பம் ஜ்சய்துள்ப்ார்்களின எண்ணிகம்க 
உயர்ந்துஜ்காண்பட ஜ்சலகிைபத தவிர, குமைந்தபாடிலமை. 
நைது அண்மட ைாநிைைான ஆந்திராவில, ஒபர நாளில ஒரு 
இைட்சம் இம்ஞர்்களுககு பைமைைாய்ப்மப ைழஙகியிருககிைார் 
அந்த ைாநிைத்தினுமடய முதைமைச்சர் அைர்்கள். தமிழ்கத்தில, 
பைமைைாய்ப்மப ஜபருககுைதற்்கான திடடங்கம் 
உருைாககுைதற்கு அரசு முனைந்திருக்க பைண்டும். இம்ஞர்்கள் 
ைத்தியில பைமைைாய்ப்பினமை அதி்கரித்துள்்து. இஙப்க 
குறிப்பிடடமதப்பபாை துப்புரவுப் பணியா்ர் பணியிடங்களுககு 
பி.இ. படித்தைர்்கள் விண்ைப்பிககினை ஒரு நிமைமை 

[திரு. ஜ்சலலூர் ்கா. ராெு]
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இருககிைஜதனைால அந்த இம்ஞர்்கள் எவ்ை்வு ்கஷ்டப்படடுக 
ஜ்காண்டிருககிைார்்கள் எனபமத இந்த அரசு எண்ணிப்பார்க்க 
பைண்டும். அதனாலதான அண்ைா அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள், 
‘்சாமை ஓரத்தில பைமையற்ைது்கள், பைமையற்ைது்கள் உள்்த்தில 
விபரீத எண்ைங்கள்’ எனறு ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். ஆ்கபை, 
குற்ைங்கள், குமை்கள் நீங்க பைண்டுைானால அைர்்களுகஜ்கலைாம் 
பைமைைாய்ப்பு்கம் உருைாககித் தந்தாலதான அந்த இம்ஞர்்கள் 
தங்கள் ைாழ்கம்கமயச சிைப்பா்க நடத்த முடியும் எனபமத நான 
இந்த பநரத்தில ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன.

பிற்ப்கல 5–25

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ஜதாழிைா்ர் 
நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைவாண்புமிகு டவாக்டர (திருைதி) நிகலவாேர ்கபில்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பைமைைாய்ப்பு பற்றிப் பபசுகினைார்்கள். நம்முமடய அம்ைாவின 
ஆடசியிலதான இம்ஞர்்களுககு Tamil Nadu Skill Development 
Corporation மூைைா்க skill training தந்து, இனமைககு அதி்கைான 
இம்ஞர்்கள் பைமையில அைர்த்தப்படடுள்்ார்்கள் எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் Skill development 
பற்றிச ஜ்சானனார்்கள். இப்ஜபாழுது IT படித்த ைாைைர்்கள் 
அதி்க அ்வில இருககிைார்்கள். எலைா ்கமட்களிலும், எலைா 
ஜதாழிற்்சாமை்களிலும் ‘பைமைககு ஆட்கள் பதமை’ எனை வி்ம்பரம் 
இருககிைது. ஆனால, அதற்ஜ்கலைாம் ைட இந்தியாவிலிருந்துதான 
ஜதாழிைா்ர்்கள் ைருகிைார்்கள். இப்ஜபாழுது தமிழ்நாடடிலிருந்து 
ஜதாழிைா்ர்்கள் யாரும் எடுக்கப்படுைதிலமை. அைர்்கள் படித்த 
அ்விற்கு பைமைைாய்ப்பு தரவிலமை எனபதுதான இப்ஜபாழுது 
மி்கப் ஜபரிய ப்கள்வி. அபதபபாை, பதிவு ஜ்சய்திருககும் 
அத்தமனபபரும் interview–ககு அமழப்பு ைரும் எனறு ்காத்திருந்து, 
அைர்்களுககு ையதாகிவிடடபத தவிர, interview–ககு அமழப்பு 
ைரவிலமை. ஆ்கபை, இைற்றிஜைலைாம் நம்முமடய பைமைைாய்ப்புத் 
துமை அக்கமை எடுத்துகஜ்காண்டு பலபைறு ஜதாழிற்்சாமை்களில, 
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பலபைறு பைமைைாய்ப்பு்கம் இம்ஞர்்களுககு உருைாககுைதற்கு 
ைழிைம்க ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு நான ப்கடடுகஜ்காள்கினபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ஜதாழிைா்ர் 
நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர (திருைதி) நிகலவாேர ்கபில்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், சிை பைமைைாய்ப்பு்களுககு பதர்வு 
நடத்தப்படுகிைது. நம்முமடய இம்ஞர்்கள் அந்தத் பதர்மை 
எழுத பைண்டுஜைனறு உங்களுககு நனைா்கத் ஜதரியும். தற்பபாதும் 
Junior Assistant, Data entry operator பணியிடங்களுக்கா்க 
நாங்கள் வி்ம்பரம் ஜ்சய்திருந்பதாம். 66,000 இம்ஞர்்கள் பதர்வு 
எழுதியிருககினைார்்கள். அதற்்கான result may be நாம்ககு 
ஜைளியாகும். அதில பதர்வு ஜபற்ை இம்ஞர்்களுககுத்தான 
பைமை அளிக்க முடியும். அதனாலதான நம்முமடய அம்ைாவின 
அரசு, நம்முமடய தமிழ்க முதலைர் அண்ைன எடப்பாடியாரின 
அரசு, நம்முமடய இம்ஞர்்களுககு பயிற்சி அளிக்க நடைடிகம்க 
எடுத்துள்்து. நிமைய இம்ஞர்்கள் படித்திருககினைார்்கள், 
ஆனால அைர்்களுககு skill training இலமை. அதனாலதான skill 
training தர பைண்டுஜைனபதற்்கா்க பை திடடங்கம் நம்முமடய 
அண்ைன ைாண்புமிகு எடப்பாடியாரின அரசு ஜ்காண்டு 
ைந்துள்்து எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ஜதாழில துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைவாண்புமிகு திரு. எம்.சி. ெம்ேத்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், Ceat Tyres, Foxconn பபானை பலபைறு 
நிறுைனங்கள் ஜதாழில துைங்க ைந்திருககினைன. கிடடத்தடட 
6000 பபருககு Foxconn–ல, training subsidy ஆ்க, per month 4,000 
ரூபாய் வீதம் 6 ைாதங்களுககுக ஜ்காடுத்த அரசு ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் எடப்பாடியார் அைர்்களுமடய அரசு. Ceat Tyres 
Company–லகூட ைடைாநிைங்களிலிருந்து யாரும் ைரவிலமை, 
நம்முமடயைர்்களுகப்க training ஜ்காடுக்கசஜ்சாலலி, 500 பபருககு 
training subsidy ஆ்க ைாதம் 4,000 ரூபாய் ைழஙகுைதற்கு ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் உத்தரவு பபாடடிருககிைார்்கள்.

New industries ைரும்பபாது, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களுமடய அரசு 50%, 60% தமிழ்நாடமடச 
ப்சர்ந்தைர்்களுககுத்தான பைமை ஜ்காடுக்க பைண்டுஜைனபதில 
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்கைனைா்க இருககிைது. தமிழ்நாடமடச ப்சர்ந்தைர்்கள்தான 70% 
ைமர இருக்க பைண்டும், minimum 60%–ககுபைல இருக்க பைண்டும் 
எனறு உத்தரவு பபாடடுள்்து. அந்த உத்தரமை நமடமுமையில 
்கமடபிடித்து, Global Investors Meet–GIM 2015 ைற்றும் 2019–ல 
்கைந்துஜ்காண்ட industries–ககும், MNC company–ககும் உத்தரவு 
பபாடட அரசு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுமடய அரசு 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இம்ஞர் நைன ைற்றும் விம்யாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. செஙக்கவாட்மடயன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடுகிைபபாது பைமைைாய்ப்மபப் பற்றிச ஜ்சானனார்்கள். 
பி.இ. படித்து முடித்த இம்ஞர்்கள் அதி்கைா்க இருககிைார்்கள் 
எனஜைலைாம் குறிப்பிடடார்்கள். தமிழ்நாடடில ைடடும்தான 
ஏைத்தாழ 531 ஜபாறியியல ்கலலூரி்கள் துைங்கப்படடிருககினைன. 
புரடசித் தமைைர் அைர்்கள் ெப்பான ஜ்சனறு திரும்பி 
ைரும்நிமையில இதுபபானறு ்கலலூரி்கள் துைஙகுைதற்கு ைாய்ப்பு 
இருந்தது. பைறு ைாநிைத்தில இலமை. ஆனால, உங்களுமடய ஆடசிக 
்காைத்தில பார்த்திருக்கககூடும். திருப்பூர் பபானை ைாந்கரங்களில 
்சாயப் படடமை்கள் மூடப்படடபபாது 3 இைட்சம் பபருககு ஒபர 
நாளில பைமை இழப்மப ஏற்படுத்திய ஆடசி உங்களுமடய ஆடசி 
எனபமத நீங்கள் ைைந்துவிடக கூடாது. அம்ைா அைர்்கள் 200 
ப்காடி ரூபாய் ைழஙகினார்்கள். இனறு திருப்பூரிபை கூடுதைா்க 
7 இைட்சம் பபருககு பைமைைாய்ப்மப உருைாககிய ஜபருமை 
இந்த அரசுககு இருககிைது எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ஊர்கத் ஜதாழில 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைவாண்புமிகு திரு. ேவா. சேன்ஜமின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், தமிழ்நாடடில குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் 
ஜதாழில நிறுைனங்கள், ஜபாரு்ாதார நிமை ைாற்ைங்கள் 
உள்ளிடட எத்தம்கய ்சைால்கம்யும், பபாடடி சூழமையும் 
எதிர்ஜ்காள்் ஏதுைா்க, அைற்றின நீடித்த நிமையான ை்ர்சசிமய 
உறுதி ஜ்சய்ைதற்கு ஏதுைான ைம்கயில ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
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முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களின சீரிய 
ைழி்காடடுதலினபபரில ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைாவின 
அரசு பலபைறு புதுமைத் திடடங்கம்யும், முனபனாடி 
நடைடிகம்க்கம்யும் ஜதாடர்ந்து உருைாககி ஜைற்றி்கரைா்கச 
ஜ்சயலபடுத்தி ைருகிைது.

பிற்ப்கல 5–30

ஜதாழில துமை ை்ர்சசிக்கா்க இரண்டாைது உை்க 
முதலீடடா்ர்்கள் ைாநாடு, குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் 
ஜதாழில்களுக்கான ஜதாழில சூழமையும், ease of doing 
business–ஐயும் பைம்படுத்துைதற்்கா்க புதிய ஒருஙகிமைந்த 
இமையைழி ஒற்மைச ்சா்ர த்கவு–single window portal, புதிய 
start–up ஜ்காள்ம்க உள்ளிடட பலபைறு ைரைாற்றுச சிைப்புமிக்க 
நடைடிகம்க்கம் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின அரசு 
ஜதாடர்ந்து பைற்ஜ்காண்டுைருகிைது. அபதபபானறு, 36 புதிய 
ஜதாழிற்பபடமட்கள், உட்கடடமைப்பு ை்சதி பைம்பாடடுப் பணி்கள், 
தனியார் ஜதாழிற்பபடமட்கம் ஊககுவிக்க உட்கடடமைப்பு 
ைானியங்கள், குழுை ை்ர்சசித் திடடத்தினகீழ் இந்தியாவிபைபய 
அதி்க எண்ணிகம்கயிைான ஜபாது ை்சதி மையங்கள், ைாநிை 
அரசின ஜ்சாந்த நிதியினகீழ் Micro Cluster திடடம் என குறு, 
சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் ஜதாழில்களின ை்ர்சசிககுத் பதமையான 
உட்கடடமைப்பு ை்சதி்கம் ஜதாடர்ந்து பைம்படுத்துைதற்்கான 
நடைடிகம்க்கம்யும் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் ஜதாடர்ந்து பைற்ஜ்காண்டு 
ைருகிைார்்கள்.

பைலும், ஜதாழிலமுமனபைாருக்கான பலபைறு திைன 
பைம்பாடடுப் பயிற்சி்கள், ்சந்மத ைாய்ப்பு்கம் அதி்கரிப்பதற்்கான 
நடைடிகம்க்கள், பனனாடடு ஜதாழில ஜதாடர்பு்கம் ஊககுவிக்க 
புதிய அமைப்பிமன உருைாககுைது என குறு, சிறு ைற்றும் 
நடுத்தரத் ஜதாழில்களின முனபனற்ைத்திற்்கான பலபைறு சிைப்பு 
நடைடிகம்க்கம்யும் ஜதாடர்ந்து ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின 
அரசு எடுத்து ைருகிைது எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மீன ை்ம் 
ைற்றும் பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

[திரு. பா. ஜபனெமின]
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ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், பைமைைாய்ப்மபப் ஜபாறுத்தைமர, 
நம்முமடய அரசுப் பணி்களில பலபைறு மு்கமை்களின 
மூைைா்கக ்காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகினைன. குறிப்பா்க, 
ைாண்புமிகு இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் 
ஜபாறுப்பபற்ை பிைகு இதுநாள் ைமர தமிழ்நாடு அரசுப் பணியா்ர் 
பதர்ைாமையத்தினமூைம் பணி நியைனம் ஜ்சய்யப்படடைர்்கள் 
1,01,302 பபர். ஆசிரியர் பதர்வு ைாரியத்தினமூைம் பணி நியைனம் 
ஜ்சய்யப்படடைர்்கள் 47,955 பபர். ைருத்துைப் பணியா்ர் பதர்வு 
ைாரியத்தின மூைைா்கப் பணி நியைனம் ஜ்சய்யப்படடைர்்கள் 
31,616 பபர். சீருமடப் பணியா்ர் பதர்வு ைாரியத்தின மூைைா்கப் 
பணி நியைனம் ஜ்சய்யப்படடைர்்கள் 55,315 பபர். பைமைைாய்ப்பு 
ைற்றும் பயற்சித் துமையின ்சார்பில பணி நியைனம் 
ஜ்சய்யப்படடைர்்கள் 93,982 பபர். ஆ்க ஜைாத்தம் 2011–லிருந்து 2019 
ைமர 3,30,170 பணியிடங்கள் நம்முமடய அம்ைாவின அர்சால 
நிரப்பப்படடிருககினைன எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
ஒரு பக்கம் அரசு பைமை தருகினை நிமையில, ைறுபக்கம் 
தனியார் ஜதாழில நிறுைனங்கள் முனைருகினை சூழ்நிமையில, 
அதற்்கான பைமைைாய்ப்மபயும் உருைாக்க பைண்டுஜைனை 
முமனப்பபாடுதான ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
ஜைளிநாடு்களில சுற்றுப் பயைம் பைற்ஜ்காண்டு, அதன 
அடிப்பமடயில பை முதலீடு்கம் தமிழ்நாடடிற்குக ஜ்காண்டு 
ைந்திருககிைார்்கள். இஙகும் உை்க்ாவிய முதலீடடா்ர்்கள் 
ைாநாடமட நடத்தி, ஏைககுமைய ரூ.3 இைட்சம் ப்காடி அ்விற்கு 
முதலீடு்கள் ஈர்க்கப்படடு, 10 இைட்சம் பபருககு பைமைைாய்ப்பு 
உருைா்கவிருககிைது எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், இப்ஜபாழுது NEET பதர்மை எதிர்ககிபைாம். ஆனால, 
அமனத்து பைமைைாய்ப்பு்களுககும் பதர்வு நடத்துகிபைாம். 
TNPSC மூைைா்க தற்ஜபாழுது ஒரு இைட்சம் பபருககு 
பைமைைாய்ப்பு ைழங்கப்படடதா்கச ஜ்சாலகிைார்்கள். நடந்து 
முடிந்த பதர்வில இராைநாதபுரத்தில பதர்வு எழுதி, அத்தமன 
பபரும் பதர்சசி ஜபற்றிருககிைார்்கள். இதில தைறு நடந்திருககிைது 
எனறு பத்திரிம்க்களில ஜ்சய்தி ைந்தது. ைத்திய அரசுப் பணியில 
‘டி’ பிரிவு பணி்களுககு interview மைக்காைல, பைமைைாய்ப்பு 
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அலுைை்கத்தினமூைம் உடனடியா்க பைமைைாய்ப்பு 
அளித்துவிடுகிைார்்கள். அபதபபானறு, அர்சாமை எண் 630–னபடி, 
எத்தமன பபர் அடுத்த ஆண்டு retire ஆகிைார்்கப்ா அத்தமன 
பபருககு அந்த ஆண்டு பைமைைாய்ப்பு அளிக்க பைண்டும். இந்த 
அரசில பை துமை்களில ்காலிப் பணியிடங்கள் இருககினைன. 
பை துமை்களில அமை நீண்ட ்காைைா்க நிரப்பப்படாைல 
இருந்துஜ்காண்டிருககினைன. ஆ்கபை, ்காலிப் பணியிடங்கள் 
ஏற்படுைதற்கு முனனபர அைற்மைக ்கைகஜ்கடுத்து நடைடிகம்க 
பைற்ஜ்காண்டால, அைர்்களுககு உரிய பநரத்தில பைமைைாய்ப்பு 
ைழங்கைாம். இனமைககு படித்த இம்ஞர்்கள் பைமையிலைாைல 
இருககிைார்்கள் எனைால அதற்குக ்காரைம் இதுதான எனபமத 
நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர சி. விஜய ேவாஸ்்கர: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பபசுகினைஜபாழுது, பை துமை்களில ்காலிப் பணியிடங்கள் 
இருககினைன, பைமைைாய்ப்பப இலமை எனறு ஜ்சாலகினை ்கருத்து 
ஏற்புமடயதலை. ைாண்புமிகு மீன ை்ம் ைற்றும் பணியா்ர் 
ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
புள்ளிவிைரங்கம் அழ்கா்க எடுத்துச ஜ்சாலலியிருககினைார்்கள். 
அைர்்கள் குறிப்பிடடஜபாழுது, ைக்கள் நலைாழ்வுத் துமையில 
31,616 பபர் பணி நியைனம் ஜ்சய்யப்படடிருககிைார்்கள் எனபமதக 
குறிப்பிடடார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ்கடந்த ைாதம், 
உள்்ாடசித் பதர்தலுக்கான code of conduct அைலுககு 
ைருைதற்கு முனனதா்க, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் விழா நடத்துைதற்ப்க இடமிலைாைல, ்காமை 9–00 
ைணிய்வில 5,216 பபருககு, ைரைாறு ்காைாத அ்விற்கு 
ஒபர பநரத்தில, பநர்மையா்க, ஜைளிப்பமடயா்க, ஒரு துமையில 
ைடடும் 5,216 பபருககு பணி நியைன ஆமைமய தனனுமடய 
ஜபாற்்கரங்க்ால ைழஙகினார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ஆ்கபை, இதுபபானை ஜ்சய்தி்கம் நீங்கள் ்கைனிக்க பைண்டும். 
ஒரு துமையில, ஒபர நாளில, ஒபர பநரத்தில, ்காமை 9–00 
ைணிய்வில 5,216 பபருககு appointment order–ஐ நம்முமடய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ைழஙகினார்்கள். அதனால, 
துமை்களில ்காலிப் பணியிடங்கள் உள்்ன, பணி நியைனம் 
ஜ்சய்யப்படவிலமை எனறு நீங்கள் ஜபாத்தாம் ஜபாதுைா்கப் 

[திரு. கு. பிச்சாண்டி]
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பபசுைது ஏற்புமடயது அலை. தயவுஜ்சய்து ஜ்சய்தி்கம்ப் பார்க்க 
பைண்டும். துமையினுமடய ை்ர்சசி்கம்ப் பார்க்க பைண்டும். 
விருது்கம்ப் பார்க்க பைண்டும். அைற்மை ஏற்றுகஜ்காள்்ககூடிய 
ைனப்பககுைம் பைண்டுஜைனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

பிற்ப்கல 5–35

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாென்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், பநற்மையதினம் ைமர ைனத் 
துமையிபை 1,651 பபர் online மூைைா்க பரீடம்ச எழுதி, அத்தமன 
பபரும் பதர்வு ஜ்சய்யப்படடனர். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனபை, 
எந்தவிதத் தைறு்களுககும் இடமிலைாைல, ைனத் துமையிபை இருககிை 
்காலிப் பணியிடங்கள் அமனத்தும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்க்ால நிரப்பப்படடுள்்ன எனகிை ஜ்சய்திமய ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மீன ை்ம் 
ைற்றும் பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், TNPSC 
குறித்த ஒரு ்கருத்மதச ஜ்சானனார்்கள். அதுகுறித்து நான 
வி்க்கைளிக்கக ்கடமைப்படடிருககினபைன. 

ஜபாதுைா்கபை, அரசுப் பணி்களுககு, அதிலும் குறிப்பா்க, 
கிராை நிருைா்க அலுைைர், ைரித் தண்டைர், நிை அ்மையா்ர், 
ைமரைா்ர், இ்நிமை உதவியா்ர், தடடச்சர், சுருகஜ்கழுத்து–
தடடச்சர் உள்ளிடட குரூப்–4 பதவி்கள் அடஙகிய 9,398 ்காலிப் 
பணியிடங்களுககு ்கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஜ்சப்டம்பர் 
ைாதத்தில தமிழ்நாடு அரசுப் பணியா்ர் பதர்ைாமையம் 
பபாடடித் பதர்விமன நடத்தியது. இந்தப் பபாடடித் பதர்விமன, 
ைாநிைத்திலுள்் 5 ஆயிரத்திற்கும் பைற்படட பதர்வு மையங்களில 
சுைார் 16.3 இைட்சம் பதர்ைர்்கள் எழுதியுள்்னர். பைற்படி 
குரூப்–4 பபாடடித் பதர்வுக்கான முடிவு்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு 
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நைம்பர் ைாதத்தில பதர்ைாமையத்தால ஜைளியிடப்படட 
நிமையில, இராைநாதபுரம் ைாைடடத்திலுள்் இராபைஸ்ைரம் 
ைற்றும் கீழக்கமர ஆகிய இரு இடங்களில அமைக்கப்படட பதர்வு 
மையங்களில (Examination Centres) பதர்வு எழுதியைர்்கள், 
தர ைரிம்சயில முதல 100 இடங்களுககுள் இடம்ஜபற்றுள்்னர் 
எனறும், பிை ைாைடடங்கம்ச ப்சர்ந்த பதர்ைர்்கள் இந்த இரு 
பதர்வு மையங்கம்க குறிப்பா்க பதர்ந்ஜதடுத்துள்்னர் எனறும், 
எனபை, குரூப்–4 பதர்வில முமைப்கடு நமடஜபற்றுள்்தா்கவும் 
பத்திரிம்க்களில ஜ்சய்தி்கள் ஜைளியாகின. தமிழ்நாடு அரசுப் 
பணியா்ர் பதர்ைாமையம், தனனுமடய ஒவ்ஜைாரு 
ஜ்சயலபாடடிலும் ஜைளிப்பமடத்தனமையுடன (Transparency) 
ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. விமடத் தாள்்கள் திருத்தும் பணி மி்கவும் 
பநர்மையா்கவும், பாது்காப்பா்கவும், இர்கசியம் ்காப்பதில மிகுந்த 
எச்சரிகம்கயுடனும் நமடஜபற்று ைருைதால, இதுகுறித்து ஜைளிைந்த 
பு்காரிமன ்கைனமுடன பரிசீலித்து, எவ்வித பாரபட்சமுமினறி முழு 
வி்சாரமை ஜ்சய்து உரிய நடைடிகம்கமய எடுககும் எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், ஒரு 
நிமிடம் இருங்கள். ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப 
நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு டவாக்டர சி. விஜய ேவாஸ்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ஒபரஜயாரு ்கருத்மத நான பதிவு ஜ்சய்ய 
விரும்புகிபைன. அதாைது, துமை்களில ஏற்ஜ்கனபை ்காலிப் 
பணியிடங்கள் இருககினைன. அைற்மை fill up ஜ்சய்யவிலமை 
எனறு ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ஜ்சாலகிைார்்கள். அதற்குத்தான 
நம்முமடய ைாண்புமிகு மீன ை்த் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
அழ்கான பதிமை பதிய மைத்திருககிைார்்கள். அதற்குப் பிைகு, 
துமையில எவ்ை்வு பை்கைா்கச ஜ்சயலபடுகிபைாம் எனபமத 
நான பதிய மைத்திருககிபைன. அபதாடு ப்சர்ந்து, நம்முமடய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் எடுத்த முயற்சியின பயனா்க 
இந்தியாவிபைபய ஒரு ைரைாற்றுச ்சாதமனயா்க 9 புதிய ைருத்துைக 
்கலலூரி்கம் இந்த ஒபர ஆண்டிபைபய ஜபற்றுக ஜ்காடுத்தார் எனை 
ஜபருமை நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககு 
உண்டு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதனமூைம் நைககு எனன 
கிமடககிைது எனைால, ஒரு புதிய அரசு ைருத்துைக ்கலலூரிககு 300 
ைருத்துைர்்கள் உள்ளிடட 900 புதிய பணியிடங்கள் கிமடககினைன. 

[திரு. டி. ஜெயககுைார்]
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இவ்ைாறு 9 அரசு ைருத்துைக ்கலலூரி்களுககு உத்தரமைப் ஜபற்றுத் 
தந்தபதாடு, நிதிமய ஒதுககி, ்கடடடப் பணி்களுக்கான tender 
call for ஜ்சய்து, பணி நியைனங்களுக்கான உத்தரமை எங்களுககு 
ைழஙகி, இந்த ஓராண்டில ைடடும் 8,100 புதிய பணியிடங்கம் 
உருைாக்கவுள்்து ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவியினுமடய அரசு. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமத உடபன நியைனம் ஜ்சய்ைதும் 
புரடசித் தமைவியினுமடய அரசு. ஆ்கபை, தாங்கள் ஜ்சாலகினை 
்கருத்து ஏற்புமடயதலை எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நிமைய பபருககு பணி நியைன ஆமை்கம் 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ைழஙகியதா்க ைாண்புமிகு 
சு்காதாரத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். 
நாங்களும் டி.வி.–யில பார்த்திருககிபைாம். நீங்கள் ஆரம்ப 
சு்காதார நிமையங்களில டாகடர்்கம்ப் பணி நியைனம் 
ஜ்சய்கிறீர்்கள். ஆனால, அைர்்கள் பரீடம்ச எழுதி, M.D., seat 
கிமடத்ததும் பைற்படிப்புககுச ஜ்சனறுவிடுைதால, அமை ்காலிப் 
பணியிடங்க்ா்கபை இருககினைன. நீங்கள் நியைனம் ஜ்சய்தாலும், 
மீண்டும் அப்பணியிடங்கள் ்காலியா்கபை இருககினைன. ஆ்கபை, 
கிராைங்களில ைருத்துைைமனககுச ஜ்சனைால, ‘டாகடர் இலமை’ 
எனறு ஜ்சாலகிைார்்கள். ப்கடடால, ‘டாகடர் பைற்படிப்பு 
படிக்கச ஜ்சனறுவிடடார்’ எனறு ஜ்சாலகிைார்்கள். அபதபபானறு, 
7 ஆண்டு்க்ா்கப் பணிபுரியும் பலபநாககு பணியா்ர்்கம் 
permanent ஜ்சய்யவிலமை. அைர்்கஜ்லைாம் எங்களிடம் 
ப்காரிகம்க மைத்திருககிைார்்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு டவாக்டர சி. விஜய ேவாஸ்்கர: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுமடய ை்களும் டாகடர்தான. நீங்கள், தமிழ்கத்மதச 
்சார்ந்த ைருத்துைர்்கள் பைற்படிப்பு படிக்க பைண்டாஜைனறு 
ஜ்சாலகிறீர்்க்ா? இதில தங்கள் ்கருத்து எனன எனபமத 
அனபபாடு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. பைற்படிப்பு படிக்கச ஜ்சனைால, 

[டாகடர் சி. விெய பாஸ்்கர்]



 169

2020 ஜனவரி 7]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

அந்த இடங்கம் நாங்கள் Medical Services Recruitment 
Board மூைைா்க fill up ஜ்சய்கிபைாம். இந்தியாவிபைபய, பணி 
நியைனத்தில, not only TNPSC, தமிழ்நாடு அரசில ஒவ்ஜைாரு 
துமைககும் தனியா்க recruitment board ஜ்காடுத்தைர் நம்முமடய 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள். இந்தியாவிபைபய பைறு எந்த 
ைாநிைத்திலும் இவ்ைாறு ஜ்சய்யப்படவிலமை. ைருத்துைத் துமைககு 
Medical Services Recruitment Board–ஐக ஜ்காடுத்திருககிைார்்கள். 
ஆசிரியர்்களுகஜ்கனறு Teachers Recruitment Board–ெக 
ஜ்காடுத்திருககிைார்்கள். TNPSC ைடடுபை அலை எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பபசுகினைபபாது, பணியா்ர்்கள் பணி ஓய்வு ஜபைவிருககும் 
நிமையில, அதற்கு முனபா்கபை புதிய பணியா்ர்்கம்த் பதர்வு 
ஜ்சய்து மைத்திருந்தால, உடனடியா்க அந்தக ்காலிப் பணியிடங்கம் 
நிரப்பைாம் எனறு ஜ்சானனார்்கள். அமத இப்பபாது அரசு 
நமடமுமைப்படுத்திக ஜ்காண்டிருககிைது. ஜநடுஞ்சாமைத் துமை, 
ஜபாதுப் பணித் துமை, ்காைல துமை்களிஜைலைாம் பணியா்ர்்கள் 
எப்பபாது பணி ஓய்வு ஜபைவிருககிைார்்கப்ா, அதற்கு 
முனபா்கபை, அந்தக ்காலிப் பணியிடங்களுககுத் பதமையான 
நபர்்கம்த் பதர்வு ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு அறிவுறுத்தப்படடு, 
அதனடிப்பமடயிபை இப்பபாது பணி நியைனங்கள் நமடஜபற்றுக 
ஜ்காண்டிருககினைன எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

பிற்ப்கல 5–40

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள். 

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
இந்தியப் பிரதைரும், சீன குடியரசு அதிபரும் ைாைலைபுரத்திபை 
்சந்திப்பு நி்கழ்த்தினார்்கள். சுற்றுைா பைம்பாடடிற்்கா்க நீங்கள் 
ைத்திய ்சர்க்காரிடம் 500 ப்காடி ரூபாய் பைம் ப்கடடிருககிறீர்்கள். 
ஆனால, ஜைண்ஜைய் உருண்மட பாமை, அர்சசுனன தபசு 

[டாகடர் சி. விெய பாஸ்்கர்]
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ைற்றும் ்கற்ப்காயில இைற்மைஜயலைாம் பார்ப்பதற்கு முனபு ்காசு 
ப்கட்கவிலமை. ஆனால, இப்பபாது எலைாைற்றிற்கும் நுமழவுச 
சீடடு பபாடடார்்கள். அைர் ைந்து பபானபிைகு இப்பபாஜதலைாம் 
நுமழவுச சீடடு பபாடடு ்கடடைம் ைசூல ஜ்சய்தால ்சாதாரை 
ைக்கள் எப்படி சுற்றுைாவிற்கு ைருைார்்கள்? 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு சுற்றுைாத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ச்ல்லைண்டி ந. நடரவாஜன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைரும், 
சீன அதிபரும் ைாைலைபுரத்திற்கு ைரும்க தந்து அந்த 
சுற்றுைாத்தைத்மதக ்கண்டு மி்கச சிைப்பான முமையிபை அது 
பராைரிக்கப்படடு ைருகிைது எனை ்காரைத்தினால, பைம்பாடடு 
நிதிக்கா்க ரூ.535 ப்காடி ஒதுககீடு ஜ்சய்யப்படட ஒரு ைரைாற்றுச 
சிைப்புமிக்க நி்கழ்வு ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அருமை 
அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களுமடய சீரிய தமைமையின 
கீழுள்் நலைாடசியில நமடஜபற்றிருககிைது. பைலும், ைாைலைபுரம் 
ைத்திய அரசினுமடய ்கடடுப்பாடடில இருககினை நிருைா்கம். 
அந்த நிமையில இந்த நிதி ஒதுககீடு ஜ்சய்யப்படடிருககிைது எனை 
்காரைத்மத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
(குறுககீடு) ்கடடை ைசூல ைத்திய அரசின ்கடடுப்பாடடில 
இருககினைது எனகினை த்கைமைத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள். 

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், இந்த ஆளுநர் உமரயிபை விை்சாயி்களின துனபத்மதத் 
துமடக்க திடடங்கள், ்சலும்க்கள் குறித்து குறிப்பு ஏதுமிலமை. 
சிறு விை்சாயி்கள், ஜபரு விை்சாயி்கள் எனகினை பபதமிலைாைல 
விை்சாயக ்கடன முழுமையா்க எலைா விை்சாயி்களுககும் தள்ளுபடி 
ஜ்சய்யப்பட பைண்டும். ஜபரிய விை்சாயி்களுககு தள்ளுபடி 
ஜ்சய்யுங்கள் எனறு இனமைககு High Court ஜ்சாலலிவிடடது. 
ஆனால, நீங்கள் Supreme Court–ல appeal ஜ்சய்துவிடடு 
இதுைமரயிலும் தள்ளுபடி ஜ்சய்ய ைாடபடன எனகிறீர்்கள். 
ஆனால, அண்மையில ை்காராஷ்டிராவில திரு. உத்தவ் தாக்கபர 
அைர்்கள் முதைமைச்சரா்கப் ஜபாறுப்பபற்ைார். இனமைககு 

[திரு. கு. பிச்சாண்டி]
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விை்சாயக ்கடன்கம் எலைாம் அைர் தள்ளுபடி ஜ்சய்திருககிைார். 
ஆ்க, இனமைககு ஏமழஜயளிய விை்சாயி்களுககு ைருைானம் 
குமைைா்க இருககினை விை்சாயி்களுககு அந்தக ்கடன தள்ளுபடி 
எனபது ைறுக்கப்படடிருககிைது. தமிழ்கத்திபை ்கண்டிப்பா்க அந்தக 
்கடன்கம் எலைாம் அரசு தள்ளுபடி ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனபமத 
நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன. 

அபதபபாை, ்கரும்பிற்்கா்கக ஜ்காடுக்க பைண்டிய நிலுமைத் 
ஜதாம்கமய இனறுைமரயில விை்சாயி்களுககுக ஜ்காடுக்காைல 
இருககிைார்்கள். கிராைங்களுககு நாங்கள் பபாகும்பபாது 
விை்சாயி்கள் எங்களிடத்தில, ‘நாங்கள் எலைாம் எவ்ை்வு 
்கஷ்டப்படுகிபைாம், எங்களுகஜ்கலைாம் அந்தப் பைத்மத நீங்கள் 
பபசி ைாஙகிக ஜ்காடுங்கள்’ எனறு ப்கடகிைார்்கள். இமைஜயலைாம் 
நாங்கள் பதர்தல பநரத்தில ைாககு ப்ச்கரிக்கச ஜ்சனைபபாது ைக்கள் 
எங்களிடம் ைந்து ஜ்சானன ப்காரிகம்க்கள்தான. ஆ்கபை, நம்முமடய 
அமைச்சர் அைர்்கள் முதைமைச்சர் அைர்்களிடம் ்கைந்து பபசி, 
இைற்மைஜயலைாம் விை்சாயி்களுககு ஜபற்றுத் தர பைண்டும் 
எனபமத நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன. 

அபதபபாை, உழைர் பாது்காப்புத் திடடத்திபை ைருைாய்த் 
துமையினமூைம் நிதியுதவி ைழஙகுகிபைாம். அதிபை, புற்றுபநாய், 
பாலவிமன பநாய், சிறுநீர்க ஜ்சயலிழப்பு, நரம்பியல பநாய் இப்படி 
பை பநாய்்க்ால பாதிக்கப்படடைர்்களுககு எலைாம் ைாதம் 
1,000 ரூபாய் தருகிைார்்கள். ஆனால, 3 அலைது 4 ைாதங்களுககு 
ஒருமுமைதான பைம் ைருகிைது. அைர்்கப் உடம்பு ்சரியிலைாைல 
பால ைாஙகிக குடிப்பதற்குககூட பைம் இலைாைல இருககிைார்்கள். 
ைாதா ைாதம் முதிபயார் பைம் அனுப்புைதுபபாை அனுப்ப 
பைண்டும். அப்படி அனுப்பாததால அந்த பாதிக்கப்படட 
பநாயாளி்கள் எலைாம் எந்த அ்வுககு சிரைப்படுகிைார்்கள் 
எனபது கிராைத்திற்குப் பபாகினைபபாது அைர்்கள் எங்களிடத்தில 
ஜ்காடுககிை ைனுக்கள் மூைைா்கத் ஜதரிகிைது எனபமத நான 
ஜ்சாலைக ்கடமைப்படடிருககிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ஜபாத்தாம்ஜபாதுைா்கச ஜ்சாலகிைார். பிைப்பு முதல இைப்பு ைமர 
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தகுதிைாய்ந்த அமனைருககும் இத்திடடம் ஜ்சயலபடுத்தப்படுகிைது. 
மூை உறுப்பினர், ்சார்பு உறுப்பினர் என 2 ப்காடிபய 47 
இைட்சம் பபர்்கம் உறுப்பினர்்க்ா்கக ஜ்காண்டிருககிை உழைர் 
பாது்காப்புத் திடடம், மி்கப் ஜபரிய திடடைா்க ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களுமடய அரசிபை ஜ்சயலபடுத்தப்படுகிைது. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் எப்பபாதுபை ்சரியான 
ஆதாரத்பதாடு ஜ்சாலைார்்கள். எந்த ஊரிபை, எந்தப் பகுதியிபை 
உழைர் பாது்காப்புத் திடடத்தினகீழ் நிதியுதவி ஜ்காடுக்கப்படாைல 
நிலுமையில இருககிைது எனறு ஜ்சானனால, அதற்கு உடனடியா்க 
நடைடிகம்க எடுப்பதற்கு அம்ைாவுமடய அரசு, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் தயாரா்க இருககிைார்்கள். ஆனால, அைர் 
ஜ்சாலைதுபபாை எந்த நி்கழ்வும் இலமை. உழைர் பாது்காப்புத் 
திடடத்திற்குத் பதமையான நிதி, நிதிநிமை அறிகம்கயிபை ஒதுககீடு 
ஜ்சய்யப்படடு, அது முமையா்க ைக்களுககு ைழங்கப்படடுைருகிைது 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு மூத்த உறுப்பினர் அண்ைன 
திரு. பிச்சாண்டி அைர்்கள் தைைான த்கைமைக ஜ்காடுத்துக 
ஜ்காண்டிருககிைார். இஙப்க மூத்த அண்ைன, நம்முமடய 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் இருககிைார்்கள். இந்த 
அமையிபை எலபைாருபை மூத்த உறுப்பினர்்க்ா்க இருககிறீர்்கள். 
்சடடைனைத்திபை நிதி பைைாண்மைக குறித்து எடுத்த முடிவில 
உயர்நீதிைனைத்தின ைாண்புமிகு நீதிபதி அைர்்கள் ைாற்ைம் 
ஜ்காண்டு ைருகிைார்்கள் எனில, இந்த ைனைத்திற்கு எனன 
ைரியாமத எனை அடிப்பமடயிபைதான நாங்கள் உச்ச நீதிைனைம் 
பபாயிருககிபைாபைஜயாழிய, பைறு ஒனறும் இலமை. 

பிற்ப்கல 5–45

இரண்டாைது எனனஜைனைால, ைாண்புமிகு புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்கள் 2016 பதர்தல அறிகம்கயில ‘ஆடசிககு 
ைந்தவுடபன குறு. சிறு விை்சாயி்களுககுக ்கடன தள்ளுபடி 
ஜ்சய்பைாம்’ எனறு ஜ்சானனார்்கள். அைர்்களுககுத்தான 
தள்ளுபடி எனறு ஜ்சானனார்்கள். அபத அடிப்பமடயில தான 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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ஆடசிககு ைந்தவுடன முதனமுதலில அந்தக ப்காப்பிலதான 
அம்ைா அைர்்கள் ம்கஜயழுத்து பபாடடார்்கள். ஆ்க, இந்த 
ைாைனைத்திலதான தீர்ைானம் நிமைபைற்ைப்படடு அைர்்களுககு 
நிதி ஜ்காடுக்கப்படடிருககிைது. இனிபைல, அதில ைாற்றுக ்கருத்மதச 
ஜ்சாலகினைைம்கயில, Court அதில தமையிடைாைா எனபமதக 
ப்கடபதற்குத்தான நாம் நீதிைனைத்திற்குச ஜ்சனறிருககிபைாம். அதில 
சிை ைாற்றுக ்கருத்து்கள். உச்ச நீதிைனைம் ஜ்காடுக்க பைண்டுஜைனறு 
ஜ்சாலைவிலமை. Consider ஜ்சய்யுங்கள் எனறு ஜ்சாலகிைது. ஆனால 
அமதபபானறு ஜ்சய்பதாம் எனைால, நாம்ககு, பினனாளில 
நீதிைனைங்கள் எமத பைண்டுைானாலும் ஜ்சாலைைாம். ைாண்புமிகு 
நீதிபதி்கள் ்கருத்து்கம்ச ஜ்சாலைார்்கள். இந்த ைனைத்திற்ஜ்கனறு 
ஜபரிய ைரியாமத இருககிைது. இந்த ைனைம் பாரம்பரியமிக்கதாகும். 
இந்த ைனைத்தில ஜ்காண்டுைந்து, நிமைபைற்ைப்படட ஒனமை 
ைாற்றிக ஜ்காடுப்பது ்சரியலை எனபதற்்கா்கத்தான ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களுமடய அரசு நீதிைனைத்திற்குச 
ஜ்சனறிருககிைது எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு ைருைாய்த் துமை அமைச்சர் அைர்்கள், 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கம்ப்பற்றி ்கருத்து ஒனமைச 
ஜ்சானனார்்கள்; நான ைகிழ்சசியமடகிபைன. திரு. பிச்சாண்டி 
அைர்்கள் விைரத்மத ்சரியா்கச ஜ்சாலைககூடியைர். ்சமபயிபை 
எமதயும் தைைா்கச ஜ்சாலைாதைர். எந்தக கிராைத்தில நிதி உதவி 
ஜ்காடுக்கப்படாைல இருககிைது எனபமதச ஜ்சானனால, உடபன 
ஜ்சய்ைதா்க அமைச்சர் ஜ்சானனார். 

நான அமைககு ஒனமைத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்் விரும்புகிபைன. 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கம் நீண்ட்காைைா்க நான அறிபைன. 
அமைச்சரா்கவும் இருந்தார்; எதிர்க்கடசியில உறுப்பினரா்கவும் 
இருககிைார். சிை பநரங்களில ்சமபயில ைம்பு, தும்புகஜ்கனறு 
பபசுைது உண்டு. சிை பநரங்களில உண்மை ஜ்சாலைதுண்டு. 
திரு. பிச்சாண்டி அைர்்கம்ப் ஜபாறுத்தைமரயில, அைர் 
ைக்கப்ாடு ஜநருஙகிப் பழகுகிைைர்; எலைா கிராைங்களுககும் 
ஜ்சலகிைைர். விஷயங்கம் அறிந்து ்காய்த்தல, உைத்தலினறி ்சரியான 
்கருத்து்கம்ச ஜ்சாலைககூடியைர். எனபை, அர்சாங்கத்மதத் 

[திரு. ஜ்சலலூர் ்கா. ராெு]
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திம்சத்திருப்ப பைண்டுஜைனபைா அலைது ப்காபப்படுத்த 
பைண்டுஜைனபைா, குமை ஜ்சாலை பைண்டுஜைனபைா பபசுகிைைர் 
அலை. அபதபபால, எந்த உறுப்பினர் எப்படிப் பபசுைார் எனபது 
அமைச்சர் அைர்்களுககுத் ஜதரிய பைண்டும். அந்தக ்காைத்தில, 
ஒரு முமை திரு. அரங்கநாய்கம் அைர்்களிடம் நாங்கள் பை 
ப்கள்வி்கம்க ப்கடடுவிடபடாம். ்கமைஞர் அைர்்கள் எங்கம் 
அமழத்துச ஜ்சானனார், ‘்சமபயில படித்துவிடடு ைந்து பதில 
ஜ்சாலகிைைர் அந்த ைந்திரி. அைமர நீங்கள் இப்படி ்கைாடடா 
ஜ்சய்தால எப்படி? அதனால, அந்த அமைச்சமர நீங்கள் அப்படி 
்கைாடடா ஜ்சய்யக கூடாது’ எனறு எங்கம் அடககினார்்கள். சிை 
பநரங்களில நாங்கள் பைண்டுைானாலகூட அப்படிப் பப்சைாம். 
ஆனால, ஜபாறுப்பபாடு உைர்ந்து பபசுகிைைர்்கம்ககூட 
நீங்கள் எலபைாரும் குறுககிடுைது எனபது என ைனதுககு ஏபதா 
ஒருைாதிரிபடடது. ஆம்கயினால, அமத உங்களுககு நான 
ஜதரிவிககிபைன. அவ்ை்வுதான.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், அைமர யாரும் ஒனறுபை 
ஜ்சாலைவிலமை. எனன ஜ்சானனார்்கள் எனறு ஜ்சானனால 
பரைாயிலமை. ைற்ஜைானறு, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. 
பிச்சாண்டி அைர்்கள் விை்சாயி்களுககு எதுவுபை ஜ்சய்யவிலமை 
எனறு ஜ்சானனார்்கள். குறிப்பிடட ்காைத்தில பயிர் ஜ்சய்ய 
பைண்டுஜைனபதற்்கா்க, விை்சாயி்களுககு ைடடியிலைாைல 
அதி்க அ்வில பயிர்க்கடமன ைழஙகியது ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களுமடய அரசு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அபதபபால, 
புயல ைந்தாலும் ்சரி, ஜைள்்ம் ைந்தாலும் ்சரி, ைைடசி ைந்தாலும் 
்சரி, விை்சாயி்களுககு இழப்பீடடுத் ஜதாம்கமயப் ஜபற்றுத் 
தருைதும் அம்ைாவினுமடய அரசிலதான. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) இதுைமரககும் ைைடசியால பாதிக்கப்படட விை்சாயி்களுககு 
உங்களுமடய அரசில எதுவுபை ஜ்காடுக்கவிலமை. ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களுமடய அரசுதான தந்தது. அதற்கும் பைைா்க, 
விை்சாயி்கள், பயிர் ஜ்சய்து, அமை ்கருகிப் பபாகினைபபாது, 
அதனால இழப்பு ஏற்படுகினைது. ஆ்கபை, இனமைககு 
இந்தியாவிபைபய, ைைடசியால பாதிக்கப்படட விை்சாயி்களுககு 
பயிர் ்காப்பீடடுத் திடடத்தினகீழ், சுைார் மூனறு ஆண்டு்களில 
ஏழாயிரம் ப்காடி ரூபாய்ககுபைல பயிர் இழப்பீடடுத் ஜதாம்கமயப் 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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ஜபற்றுத் தந்ததும் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு 
எனபமத இந்த பநரத்தில ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

அதுைடடுைலை, ்கடந்த முமை, அஜைரிக்கன பமடப்புழு 
பநாயால தாக்கப்படடு ைக்காசப்சா்ப் பயிர்்கள் ்கடுமையா்கப் 
பாதிக்கப்படடன. உங்களுமடய ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அண்ைன 
திரு. ஜபரிய்சாமி அைர்்கள்கூட திண்டுக்கல ைாைடடத்தில 
அதி்க்வில பாதிக்கப்படடுள்்து எனறு ்கடந்த ஆண்டு அமையிபை 
ஜதரிவித்தார்்கள். இந்த ஆண்டும்கூட, தமிழ்கத்தின பலபைறு 
இடங்களில ைக்காசப்சா்ப் பயிர்்கள் அஜைரிக்கன பமடப்புழு 
பநாயால தாக்கப்படடன. அரசுககுத் த்கைல கிமடத்தவுடபன, 
உடனடியா்க, பை்ாண் துமை அதி்காரி்கம் அனுப்பி, எந்த 
அ்வுககுப் பயிர்்கள் பாதிக்கப்படடிருககினைன எனபமத ஆய்வு 
ஜ்சய்து, அர்சாங்கபை, எஙஜ்கலைாம் ைக்காசப்சா்ப் பயிர்்கம் 
அஜைரிக்கன பமடப்புழு பநாய் தாககியபதா அஙஜ்கலைாபை 
ைருந்து ஜதளித்து விை்சாயி்களுககு உதவிய அரசு ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அைர்்கள்.

பிற்ப்கல 5–50

திரு. கு. பிசெவாண்டி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ்காமையில ஒரு ப்கள்விககு ைாண்புமிகு உள்்ாடசித் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் பதில ஜ்சானனார்்கள். முனபு, குடிநீர் 
ைடி்கால ைாரியத்தினமூைம் tank ்கடடித்தரப்படடது. ஏதாைது 
ஒரு கிராைத்தில அது இடிந்துவிழுகிை ைாதிரி இருந்தது எனறு 
ஜ்சானனால, அடுத்த ைருட படஜெடடில உடபன அதற்்கான 
நிதிமய ஒதுககி, ்கடடித் தரப்படடது. ஆனால, இப்பபாது அதற்குப் 
பைபை ஒதுககுைதிலமை எனறு ஜ்சாலைப்படுகிைது. இப்பபாது 
ஊராடசி ஒனறியங்களில இதுபபானை பைமை்கம்ச ஜ்சய்ைதற்கு 
யாருபை இலமை. அதற்்கான estimate பபாடடு, குமைைான 
உயரத்தில ்கடடுகிைார்்கள். அதனால கிராைப்புைத்தில எலைா 
இடங்களுககும் தண்ணீர் பபா்க முடியாைல இருககிைது. ஆனால 
குடிநீர் ைடி்கால ைாரியம்மூைம் ்கடடப்படடபபாது ஒழுங்கா்க, 
அருமையா்கக ்கடடினார்்கள். நான ஒரு கிராைத்திற்குப் பபாபனன. 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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அஙப்க ஒரு பள்ளிககூட ்கடடடத்தினபைல இருககினை குடிநீர்த் 
ஜதாடடி எப்ஜபாழுது இடிந்து விழுந்துவிடுபைா எனை நிமையில 
இருககிைது எனறு பள்ளி ஆசிரியர் எனனிடம் ைனு ஜ்காடுத்தார். 
ஆ்கபை, இந்த tank ்கடடும் பணிமய குடிநீர் ைடி்கால ைாரியம் 
ஜ்சய்தபபாது, எலைாக கிராைங்களிலும் ஒழுங்கா்க சிைப்பா்க 
நமடஜபற்ைது. எனபை, அதற்்கான பைத்மத ஒதுககி, குடிநீர் 
ைடி்கால ைாரியத்தினமூைம் பழுதான tanks–ஐ ்சரிஜ்சய்யவும் ைற்றும் 
tanks இலைாத பகுதி்களுகஜ்கலைாம் அமைக்கவும் பைண்டும். 
வீடு்களுகஜ்கலைாம் குழாய்மூைம் தண்ணீர் ைழங்க ைாண்புமிகு 
பாரதப் பிரதைர் அைர்்கள் திடடத்மத அறிவித்திருககிைார்்கள். 
நாம்தான முதனமுதைா்கக ஜ்காடுத்திருககிபைாம். அமதயும் 
இனனும் சிைப்பா்கச ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனைால, இதுபபானை 
பணி்கம்ஜயலைாம் குடிநீர் ைடி்கால ைாரியம்மூைம் ஜ்சய்ய 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

அடுத்து, ஒரு குடடிக ்கமதமயச ஜ்சாலலிவிடுகிபைன. 
ஆற்ைங்கமர அருப்க ஒரு ஜபரிய ைரத்துககுக கீபழ ப்சைலும், 
ப்காழியும் ைசித்து ைந்தன. இரண்டும் அதி்காமை உைவு பதடி 
புைப்படும். ைாமையிலதான வீடு திரும்பும். அந்த ைரககிம்யில ஒரு 
குருவியும் கூடு ்கடடியிருந்தது. ஒரு முமை குருவிக கூடடில ப்சர்த்து 
மைத்திருந்த தானியங்கள் கீபழ விழுந்துவிடடன. அைற்மைக 
ப்காழியும் ப்சைலும் ்சாப்பிடடுவிடடன. தனனுமடய தானியங்கம் 
தன அனுைதியினறி எப்படி ்சாப்பிடைாம் எனறு ்சண்மடயிடடது 
குருவி. ‘கீபழ விழுந்த தானியங்கம் எடுக்க யார் அனுைதியும் 
பதமையிலமை’ எனைது ப்காழி. அதிலிருந்து குருவி, ப்காழிமயப் 
பழிைாஙகுைதற்்கா்க தகுந்த பநரத்மதப் பார்த்துகஜ்காண்டிருந்தது. 
ப்காழியின முடமட்கம் ப்காழிககுத் ஜதரியாைல குருவி தன 
அை்கால ஜ்காத்தி உமடத்துவிடடது. தனனுமடய முடமட்கம் 
யார் உமடககிைார்்கள் எனறு ஜதரியாைல ப்காழி திம்கத்தது. சிை 
நாட்களில முடமட்கம் உமடத்தது குருவிதான எனபமத ப்காழி 
ஜதரிந்துஜ்காண்டது. ப்சைலும், ப்காழியும் ப்சர்ந்து குருவிககு தக்க 
பாடம் பு்கடட ஒரு திடடம் தீடடின. உமடந்த முடமட ஓடடுககுள் 
்களிைண் ைற்றும் சிறு ்கற்்கம்க ஜ்காண்டு முடமடமய தயார் 
ஜ்சய்தன. அந்த முடமட்கம் ப்காழியும் ப்சைலும் பாது்காப்பா்க 
ப்சமித்துமைத்தன. இது ஜதரியாைல, ப்காழி இலைாத பநரத்தில 
குருவி, முடமட்கம் உமடக்க தன அை்கால ஜ்காத்தியது. ்களிைண் 
நிரம்பிய முடமட்கள் எனபதால குருவியால முடமட்கம் 
உமடக்க முடியவிலமை. அந்த முடமட்கம்க ஜ்காத்தியதால 

[திரு. கு. பிச்சாண்டி]
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குருவியின மூககுதான உமடந்தது; முடமட உமடயவிலமை. 
அபதபபானறு 2019 நாடாளுைனைத் பதர்தல ைற்றும் தற்பபாது 
நடந்து முடிந்த உள்்ாடசித் பதர்தலில தமிழ்க ைக்கள் அளித்த 
தீர்ப்பு இந்த மூககு உமடந்த குருவியின ்கமதபபால உள்்து 
எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மீன ை்ம் 
ைற்றும் பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், அைர்்கள் ்கமதயிலிருந்பத அைர்்கள் ்களிைண் 
எனபது ஜதரிகிைது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திருைதி வி. ்கஸ்தூரி ைாசு அைர்்கள்.

திருைதி வி. ்கஸ்தூரி ்வாசு: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு தமிழ்க முதலைர் அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு துமை முதலைர் 
அண்ைன ஓ.பி.எஸ். அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு ்சடடப் பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு அரசு ஜ்காைடா 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு அமைச்சர் ஜபருைக்கள் அமனைருககும் 
ைற்றும் அமனத்து ்சடடைனை உறுப்பினர்்களுககும் எனது இனிய 
புத்தாண்டு ைற்றும் தமிழர் திருநா்ாம் மதப் ஜபாங்கலுககு 
ைாழ்த்து்கம் மி்க ைைக்கத்துடன ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ஒரு ்சாதாரை 
குடும்பத்தில, குககிராைத்தில பிைந்த எனமன ஊராடசி ைனைத் 
தமைைரா்கவும், ஒனறியக குழுத் தமைைரா்கவும், ்சடடைனை 
உறுப்பினரா்கவும் ஆககி எனககும், என குடும்பத்தாருககும், 
என ஜதாகுதிககும் ஜபருமை ப்சர்த்த எங்கள் இதய ஜதய்ைம் 
டாகடர் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கம் ைைஙகுகிபைன. 
எனககு இந்த ைாஜபரும் ்சமபயில பைதகு ஆளுநர் அைர்்களின 
உமரககு நனறி ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்தினமீது பப்ச ஓர் அரிய 
ைாய்ப்பு ைழஙகிய ைாண்புமிகு தமிழ்க முதலைர் அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககும் எனது ைனைார்ந்த நனறிமயயும், ைைக்கத்மதயும் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

[திரு. கு. பிச்சாண்டி]
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ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ‘ஏமழயின 
சிரிப்பில இமைைமனக ்காைைாம்’ எனை எங்கள் பபரறிஞர் 
அண்ைா அைர்்கள் ்காடடிய ைழியில ஏமழ்களுக்கா்க 
அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்மத 
ஆரம்பித்து, ஏமழஜயளிய ைக்கள் ைாழ்கம்க உயர பாடுபடட 
்சத்துைவுத் திடடம் தந்த ்சரித்திர நாய்கனும், ைனிதனா்கப் பிைந்து 
ஜதய்ைைா்க ைாறி நம்மைஜயலைாம் ஆசீர்ைதிககினை ஏமழ்களின 
இதய ஜதய்ைமுைான டாகடர் புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். 
அைர்்களின ஆசிபயாடும், தமிழ்நாடடிற்கும், தமிழனுககும் உை்க 
அரஙகில ைதிப்புயரச ஜ்சய்து தமிழ்கத்தில அமைதி, ை்ம், 
ை்ர்சசிமய ஏற்படுத்திய தங்கத் தாரம்கபய! ஏமழ்களின 
ைாழ்வில ஏற்ைத்மதத் தந்து, அரசியல ்க்த்தில அரசியாய் 
வி்ஙகிய எங்கள் தாபய! நைத் திடடங்கம் நலிந்த ைக்களுககுக 
ஜ்காடுத்து ஏமழ்களின ைாழ்வில ஒளிவி்கப்கற்றிய எங்கள் தாபய! 
்கருமைபயாடு ்காபைரிமய மீடடுத் தந்து ்காவியம் பமடத்த எங்கள் 
தாபய! தமிழ்க ைக்களுக்கா்க தனனைம் பாராைல தனமனபய 
அர்ப்பணித்த எங்கள் தாபய! ‘ைக்க்ால நான, ைக்களுக்கா்கபை 
நான’ எனை ைார்த்மதமய நிரூபித்துக ்காடடி ஏற்ைம் பை தந்த 
எங்கள் தாமய ைைஙகுகிபைன.

பிற்ப்கல 5–55

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ப்காடானுப்காடி 
ைக்கள் ஜ்காண்டாடும் ைம்கயில, விை்சாயி்கள், நடுத்தர, 
பிற்படுத்தப்படட, தாழ்த்தப்படட ைற்றும் ஒடுக்கப்படட 
ைக்களுககு நலை பை திடடங்க்ான குடிைராைத்து உள்ளிடட 
திடடங்கள் ைற்றும் ஜபாங்கல பரி்சா்க அரிசி, ்கரும்பு, ்சர்க்கமர, 
முந்திரி, திராடம்சபயாடு ரூ.1,000/–ஐ குடும்ப அடமடதாரர்்களுககு 
அள்ளி ைழஙகிய, ைள்்ல்களின ைாரிசு எங்கள் தமிழ்க 
முதலைர் அண்ைன எடப்பாடியார் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
அைர்்களுமடய ஆடசி, ‘இனறு பபாகும், நாம் பபாகும், இனனும் 
மூனறு ைாதங்களில பபாகும்’ எனறு கூறியைர்்களுககுப் பாடம் 
்கற்பிககினை ைம்கயில, மூனறு ைருடங்கம்க ்கடந்து சிைப்பான 
ஆடசிமய நடத்திக ஜ்காண்டிருககும் ப்சைத்து சிங்கம் அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்களுககு (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) உை்க 
முதலீடடா்ர்்கள் ைாநாடமட சிைப்பா்க நடத்தவும் ஜதரியும்; 
ஜைளிநாடு ஜ்சனறு அந்நிய முதலீடமடப் ஜபைவும் ஜதரியும்; ஏர் 
பிடித்து உழவுத் ஜதாழில ஜ்சய்யவும் ஜதரியும்; ையலில இைஙகி, 
உருைா ்கடடி, பதாடடத்து பைமை ஜ்சய்யவும் ஜதரிந்த எங்கள் 
முதலைர் அைர்்கம்யும் ைைஙகுகிபைன.
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(ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் தமைமை)

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், தற்பபாது 
நடந்து முடிந்த இமடத் பதர்தல்க்ா்கடடும், உள்்ாடசி ைனைத் 
பதர்தல்க்ா்கடடும், ைரும் பபரூராடசி, ந்கராடசி, ைாந்கராடசித் 
பதர்தல்களிலும் அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கம் ஜைற்றி ஜபறும். 2021 ஆம் ஆண்டு நமடஜபைவுள்் 
்சடடைனைத் பதர்தலிலும் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் 
ஜ்சானனதுபபாை, அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கம் டாகடர் புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்க்து 
ஆசிபயாடும், அம்ைா அைர்்களின ஆசிபயாடும் ஆடசி அமைககும். 
அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் அமத ஜ்சய்து ்காடடும் ஆற்ைல 
ஜபற்றுள்்ார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்கு உறுதுமையா்க 
வி்ஙகும் ைாண்புமிகு தமிழ்க துமை முதலைர் அண்ைன 
ஓ.பி.எஸ். அைர்்கம்யும், எங்க்து ஜ்காஙகு நாடடு இ்ைல, 
ப்காமை தந்த தங்கம், ைத்திய அரசிடமிருந்து 99 விருது்கம்ப் ஜபற்று 
அமனைரும் பாராடடும் ைம்கயில, உள்்ாடசியில நலைாடசி 
ஜ்சய்து (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ப்காமை ைாைடடத்மத 
இனறும் அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின ப்காடமட 
எனறு மீண்டும் நிரூபித்துக ்காடடிய எங்கள் பா்சமிகு ்சப்காதரர் 
ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. பைலுைணி அைர்்கம்யும், எனது 
ஜதாகுதிமயத் தனது ஜதாகுதியா்கப் பாவித்து அக்கமை ஜ்சலுத்தி 
ைரும் எங்கள் ்சப்காதரர் ்சடடைனைப் பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அண்ைன ஜபாள்்ாசசி V. ஜெயராைன அைர்்கம்யும் 
ைைஙகுகிபைன.

அர்சர்்கள் ஆடசிக ்காைத்தில, அர்சன ஒருைன நீதி தைைாைல 
நலைாடசி ஜ்சய்தால, ைாதம் மும்ைாரி ைமழ ஜபய்து ைக்கள் 
ை்ைா்க ைாழ்ைார்்கள். அதனடிப்பமடயில, தற்பபாது ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதலைர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் ஆடசியில 
தமிழ்நாடு முழுைதும் ைமழ ஜபய்து, கு்ம், குடமட ைற்றும் 
அமை்களில நீர்ைரத்து அதி்கைாகி, விை்சாயி்கள் ஜபருைகிழ்சசி 
அமடகினைனர். குறிப்பா்க, எனது ஜதாகுதியிலுள்் ப்சாமையாறு, 
நீராறு, பரம்பிககு்ம் ைற்றும் ஆழியாறு பபானை அமை்கள் முழுக 
ஜ்காள்்்மை எடடியுள்்ன. இது ஒரு ைரைாற்று நி்கழ்ைாகும். 
எங்கள் பகுதியிலுள்் ைைண்டு பபான கு்ங்கள் தூர்ைாரப்படடு, 
தற்பபாது நீர் பதஙகி விை்சாய நிைங்கள் ஜ்சழிப்பா்க உள்்ன. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின ஆடசிமீது விை்சாயி்கள் 
முழு நம்பிகம்க மைத்துள்்ார்்கள்.
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ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
தமிழ்நாடடு ைக்களின ்சமூ்க, ஜபாரு்ாதார ை்ர்சசியிமன 
பைம்படுத்துைமத முதனமை பநாக்கைா்கக ஜ்காண்டு ஜ்சயலபடும் 
குடிைராைத்து நாய்கன ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் எடப்பாடியார் 
அைர்்களின தமைமையிைான அரம்ச, ்சாைானிய ைக்களின அரசு 
எனறு கூறுைதில நான ஜபருைகிழ்சசியமடகிபைன.

நைது ைாநிைம் ை்ர்சசி ்காண்பதில முதனமை ைாநிைைா்கத் 
தி்கழ்கிைது. அதற்குச ்சானைா்க, நம் நாடடிலுள்் 18 ஜபரிய 
ைாநிைங்களில நல ஆளுமைத் திைனுக்கான குறியீடடுப் படடியலில 
ஒடடுஜைாத்த தர ைரிம்சயில தமிழ்கம் முதலிடம் ஜபற்றுள்்து. 
அபதபபானறு, இந்தியா டுபட பத்திரிம்கயும் ஒடடுஜைாத்த 
ஜ்சயலதிைன மிக்க ைாநிைைா்க தமிழ்நாடு உள்்தா்க அறிவித்துள்்து. 
இந்தச சிைப்பிமன எய்த ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கள் ைழியில சிைப்புை ஆடசி நடத்தும் நைது முதைமைச்சர் 
எடப்பாடியார் அைர்்கம்ப் பாராடடக ்கடமைப்படடுள்ப்ன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
்கண்ணியமிக்க இந்தப் பபரமையில, ஆளுநர் உமர ைற்றும் 
்சடடைனைப் பபரமை விதி 110–னகீழ் தமிழ்நாடடு ைக்களுககு 
அளித்த ைாககுறுதி்கம் நிமைபைற்றுைதில இந்த அரசு அதி்க 
்கைனம் ஜ்சலுத்தி ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. இதனால, அமனத்து 
ைக்களின பாராடடிமனயும் இந்த அரசு ஜபற்றுள்்து.

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
எதிர்க்கடசியினர் இமடயூறு்கள் பை ஜ்சய்தாலும், 27 ைாைடடங்களில 
ஊர்க உள்்ாடசி அமைப்பு்களுக்கான பதர்தல்கம் முமையா்க 
நடத்தி முடித்திருப்பது இந்த அரசிற்கு ஜபருமைககுரிய விஷயைாகும். 
மீதமுள்் 9 ைாைடடங்களில இத்பதர்தல விமரைா்க நடத்தி 
முடிக்கப்படும் எனறு ஆளுநர் உமரயில கூறியிருப்பது, இந்த அரசு 
ைக்க்ாடசிமய பரைைாககுைதில முமனப்பபாடு ஜ்சயலபடுகிைது 
எனபமத எடுத்துக்காடடுகிைது. இதமன எதிர்க்கடசி்கள் உைர 
பைண்டும் எனபபத எனனுமடய தாழ்மையான பைண்டுப்காள் 
ஆகும். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
பரம்பிககு்ம்–ஆழியாறு திடடம்மூைம் நதி நீமரப் பஙகிடுைது 
ஒரு ஜநடுங்காை பிரசசிமனயா்க நம் ைாநிைத்திற்கும், ப்கர் 
ைாநிைத்திற்கும் இருந்து ைருகிைது. இந்தப் பிரசசிமனககு 
உண்மையான தீர்வு ்காணும் ைம்கயில, நைது முதைமைச்சர் 
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அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள், திருைனந்தபுரம் ஜ்சனறு 
ைாண்புமிகு ப்கர் முதைமைச்சர் அைர்்களுடன பபசசுைார்த்மத 
நடத்தினார். ைாலபாமை ்சடடைனை உறுப்பினர் எனை ைம்கயில, 
இந்தக கூடடத்தில ்கைந்துஜ்காள்் எனககு அனுைதியளித்த 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்களுககும் எனது நனறிமயத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

பைலும், இைஙம்கத் தமிழ் அ்கதி்களுககு இரடமடக 
குடியுரிமை ைழங்க பைண்டுஜைனறு ைத்திய அரம்ச இந்த அரசு 
ைலியுறுத்துஜைன ஆளுநர் உமரயில ஜதரிவித்திருப்பது, இந்த 
அரசு இைஙம்கத் தமிழர்்கள்மீது ஜ்காண்டுள்் அக்கமைமயக 
்காடடுகிைது.

அபதபபானறு, இந்த அரசு நிருைா்கத்தில தூய்மையும், 
ஆளுமையில ஜைளிப்பமடத் தனமையும் ஜ்காண்டுள்்து. ‘அம்ைா 
திடடம்’, ‘ைடட இமைய ைழி ைனுக்கள் ்கண்்காணிப்பு அமைப்பு’ 
ைற்றும் ‘ைாண்புமிகு முதைமைச்சரின சிைப்பு குமை தீர்ககும் 
திடடம்’ ஆகியமை மூைைா்க ைக்களுககு அரசின திடடங்கம் 
விமரந்து எடுத்துச ஜ்சலைவும், ைக்களின குமை்கம் எளிதில 
தீர்க்கவும் ைழிைம்க ஜ்சய்யப்படடுள்்து. இது இந்த அரசின 
நிருைா்கத் திைமைககு ஓர் எடுத்துக்காடடாகும்.

      பிற்ப்கல 6–00

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், நம் 
ைாநிைத்தில உள்் அமனத்து ைாைடடங்களிலும் ைருத்துைக 
்கலலூரி அமைக்க பைண்டும் எனை நைது முனனாள் 
முதைமைச்சர் அம்ைா அைர்்களின ஜதாமைபநாககுப் பார்மைமய 
ஜ்சயலபடுத்தும் ைம்கயில, எலைா ைாைடடங்களிலும் ைருத்துைக 
்கலலூரிமய அமைக்க நம்முமடய முதைமைச்சர் அண்ைன 
எடப்பாடியார் அைர்்கள் ஜபருமுயற்சி எடுத்து ைருகிைார்்கள். இந்த 
ஆண்டு இராைநாதபுரம், விருதுந்கர், நீைகிரி, திண்டுக்கல, நாைக்கல, 
திருப்பூர், திருைள்ளூர், கிருஷ்ைகிரி ைற்றும் நா்கப்படடினம் 
ஆகிய ைாைடடங்களில 9 புதிய ைருத்துைக ்கலலூரி்கம் 
நிறுவுைதற்கு 3,267.25 ப்காடி ரூபாய் ஜ்சைவில பணி்கள் 
பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்தா்க ஆளுநர் உமரயில ஜதரிவித்திருப்பது, 
இந்த அரசு சு்காதாரத் துமைமூைம் சிைந்த ைருத்துைர்்கம் 
உருைாககி, நம் ைக்களுககு அமனத்து ைருத்துைச ப்சமை்கம்யும் 
சிைப்பா்க அளிக்க முனபனாடியா்கச ஜ்சயலபடடு ைருகிைது 
எனபமத எடுத்துக்காடடுகிைது. 

[திருைதி வி. ்கஸ்தூரி ைாசு]



182 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

ஜைடபரா இரயில ப்சமை ஜ்சனமனயில துைங்கப்படடு, மி்கவும் 
சிைப்பா்கச ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. அபதபபானறு, ப்காமையிலும் 
ஜைடபரா இரயில திடடம் துைங்க நடைடிகம்க எடுக்கப்படடு 
ைருகிைது. அத்திடடத்மதத் துரிதப்படுத்தி, ப்காமையில ஜைடபரா 
இரயில திடடத்மத விமரவில ஜ்காண்டு ைரபைண்டும் என 
ப்காமை ைாைடட ைக்களின ்சார்பா்கக ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், நைது 
ைாநிைத்தில ஜபாது விநிபயா்கத் திடடம் மி்கவும் சிைப்பா்கச 
ஜ்சயலபடுத்தப்படடு ைருகிைது. ஆதார் அடமடயுடன 
இமைக்கப்படடு, முழுமையா்க ்கணினிையைாக்கப்படடு, தற்பபாது 
ஸ்ைார்ட ்கார்டு ைடிவில குடும்ப அடமட ைழங்கப்படடுள்்து 
ஜபாதுைக்களிமடபய நலை ைரபைற்மபப் ஜபற்றுள்்து. குடும்ப 
அடமடதாரர்்கள் தங்களுமடய ஜ்சலலிமடபபசியில, பரஷன 
்கமட்களில இருககும் ஜபாருட்களின இருப்பு விைரங்கள் ைற்றும் 
ைாஙகிய ஜபாருட்களின விைரங்கம் அதற்்கான ஜ்சயலிமய 
உபபயாகித்து உடனடியா்கப் ஜபறுைதற்கு நடைடிகம்க எடுத்துள்்து, 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் 
அைர்்களின அரசினுமடய நிருைா்க ஜைளிப்பமடத்தனமைமயப் 
பமை்சாற்றுகிைது. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
ைாண்புமிகு இதய ஜதய்ைம் அம்ைா அைர்்களின சிந்தமனயில 
உதித்த ஒரு முத்தான திடடம், ‘தமிழ்நாடு ஜதாமைபநாககுத் 
திடடம் 2023’ ஆகும். இந்தத் திடடத்தின பநாக்கங்கம் 
நிமைபைற்றும் ைம்கயில, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர், அந்நிய 
முதலீடு்கம் ஈர்க்க பை முயற்சி்கம் எடுத்து ைருகிைார். அதன 
ஒரு பகுதியா்க, இஙகிைாந்து, அஜைரிக்கா, துபாய் பபானை 
நாடு்களில உள்் ஜதாழில முமனபைாருடன பபசசுைார்த்மத 
நடத்தி, பை திடடங்கம் தமிழ்கத்திற்குக ஜ்காண்டு ைந்துள்்தற்கு 
எனது நனறிமயத் ஜதரிவிக்கக ்கடமைப்படடுள்ப்ன. இந்த 
நாடு்கள் ைடடுைலைாைல ஜதாழில துமையில சிைந்து வி்ஙகும் 
நாடு்களுககும் நைது ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்சனறு, 
பை நலை திடடங்கம், தமிழ்க ைக்களுககுப் பயனளிககும் 
ைம்கயில ஜ்காண்டு ைருைதற்கு எனது ைாழ்த்திமனயும் இந்த 
பைம்யில ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

எந்த ைாநிைத்திலும் இலைாத ைம்கயில, நம் ைாநிைத்தில 
தரைான பபாககுைரத்து ை்சதி ஜ்சய்யப்படடுள்்து. சுற்றுசசூழமைப் 
பாது்காககும் ைம்கயில மின்சார ைா்கனங்கள் ஜபருை்வில 
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இயக்கப்படவுள்்தா்க ஆளுநர் உமரயில ஜதரிவித்திருப்பது, 
பாராடடப்பட பைண்டிய அம்்சைாகும். ஜ்சனமனயில மின்சாரப் 
பபருந்து்கள் இயக்கப்படுைது பபானறு இயற்ம்க எழில ஜ்காஞசும் 
ஜபாள்்ாசசி ைற்றும் சுற்றுைடடாரப் பகுதி்களில சுற்றுைாப் 
பயணி்கம்க ்கைரும் ைம்கயில, மின்சாரப் பபருந்து்கள் 
அறிமு்கப்படுத்தப்பட பைண்டும் எனறு எனது ஜதாகுதி ைக்களின 
்சார்பா்கக ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

தமிழ்கத்தில ஒரு முமை ைடடுபை பயனபடுத்தி எறியககூடிய 
ஜநகிழி்கம்த் தமட ஜ்சய்ததற்கு நைது முதைமைச்சர் அைர்்களின 
தமைமையிைான இந்த அரசு உை்க்ாவிய பாராடடிமனப் 
ஜபற்றுள்்து நைகஜ்கலைாம் ஜபருமைககுரிய விஷயைாகும். இந்தத் 
தமடயினமூைம் நிைத்தடி நீர் உயர்ைதற்கும், சுற்றுசசூழமைப் 
பாது்காப்பதற்கும் ைழிைம்க ஜ்சய்யப்படடுள்்து. 

தமிழ்க அரசு, ைாைைர்்களுககுத் தரைான ்கலவி ைழங்க 
பை திடடங்கம் சீரிய முமையில ஜ்சயலபடுத்தி ைருைதால, 
ைாைைர்்களின எதிர்்காைம் மி்கவும் பிர்கா்சைா்க அமையும் 
எனபதில எந்த ஐயப்பாடும் இலமை. நம் ைாைைர்்கள் 
படிப்பதற்குத் பதமையான தரைான உட்கடடமைப்பு, அறுசுமை 
்சத்துைவு, ைாைைர்்களுககுக ்கற்பிக்க ்சரியான விகிதாச்சார 
அடிப்பமடயில ஆசிரியர்்கள், தரைான உப்கரைங்கள் ஜ்காண்டு 
ைாைைர்்களுககு ்கற்பிக்க எடுக்கப்படட நடைடிகம்க ஆகியமை 
பாராடடப்பட பைண்டிய அம்்சங்க்ாகும். எல.ப்க.ஜி. முதல 
பனனிரண்டாம் ைகுப்பு ைமரயிைான ைகுப்பு்களுடன ைாதிரி 
ஜதாகுப்புப் பள்ளி்கம் 120 அரசுப் பள்ளி்களுககு விரிவுபடுத்தி 
ஜ்சயலபடுத்தி ைருைது பபானறு, ைாலபாமை பகுதியில உள்் 
பள்ளி்களுககும் விரிவுபடுத்த பைண்டுஜைனத் தாழ்மையுடன 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைாைைர்்கள் விம்யாடடில ஈடுபாடுஜ்காள்்வும், பனனாடடு 
ைற்றும் பதசிய அ்விைான விம்யாடடில ஈடுபாடுஜ்காள்்வும், 
பனனாடடு ைற்றும் பதசிய அ்விைான விம்யாடடு்களில 
பதக்கம் ஜைலைமத ஊககுவிககும் ைம்கயிலும், ஊக்கத்ஜதாம்க 
ைற்றும் பைமைைாய்ப்பில மூனறு ்சதவிகிதம் இட ஒதுககீடு 
ஆகியைற்மை ைழஙகி ைருைது எனபது, நம் ைாைைக ்கண்ைணி்கள் 
விம்யாடடில ஜபரிதும் ஊக்கம் ஜபை உதவுகிைது. 

நைது முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் 
விம்யாடடுத் துமையில மிகுந்த ஈடுபாடு ஜ்காண்டைர். ்சமீபத்தில 
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ஐ.ஏ.எஸ். ைற்றும் ஐ.பி.எஸ். அதி்காரி்களிமடபய நமடஜபற்ை 
கிரிகஜ்கட பபாடடி துைக்க விழாவில, நம்முமடய முதைமைச்சர் 
பபடடிங ஜ்சய்து அ்சத்தினார். அைருககு விம்யாடடில உள்் 
ஈடுபாடு பபானறு, நம் ைாைை ைாைவியர் விம்யாடடில மிகுந்த 
ஈடுபாடு ஜ்காண்டு, தங்கள் உடல ைற்றும் ைனமத ஆபராககியைா்க 
மைத்துகஜ்காண்டு, விம்யாடடுத் துமைமூைம் தமிழ்க அரசு 
அளிககும் அமனத்து ்சலும்க்கம்யும் ஜபை பைண்டும் எனபபத 
எங்களுமடய ஆம்ச. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
்சமூ்க நீதிமயக ்காப்பதில உறுதுமையா்க உள்் ைாண்புமிகு 
எடப்பாடியார் அைர்்களின தமைமையிைான இந்த அரசு, 
ஆதி திராவிடர், பழஙகுடியினர், பிற்படுத்தப்படடைர், மி்கவும் 
பிற்படுத்தப்படடைர் ைற்றும் சீர்ைரபினருககு 69 ்சதவிகித இட 
ஒதுககீடமட முழுமையா்கப் பாது்காககும் என ஆளுநர் உமரயில 
ஜதரிவித்திருப்பது நலிந்த ்சமூ்கத்தினர்மீது இந்த அரசு ஜ்காண்டுள்் 
அக்கமையாகும். அபதபபானறு, ைாற்றுத் திைனாளி்களுககும் 4 
்சதவிகிதம் இட ஒதுககீடமட உறுதிஜ்சய்து, நமடமுமைப்படுத்தி 
ைருகிைது. 

ஜபண்்கள் பாது்காப்பிற்்கா்க பை திடடங்கம் இந்த அரசு 
ஜைகு முமனப்பபாடு ஜ்சயலபடுத்தி ைருகிைது. ்சமூ்க நைத் துமை 
ஜ்சயலபடுத்தி ைருகிை பை பாது்காப்புத் திடடங்கள் மூைமும், 
்காைல துமையின ‘்காைைன’ ஜ்சயலி மூைமும் அைர்்க்து 
பாது்காப்பு தமிழ்கத்தில உறுதி ஜ்சய்யப்படடுள்்து. 

பிற்ப்கல 6–05

அபதபபானறு, மூத்த குடிைக்களின ்சமூ்கப் பாது்காப்மப 
உறுதி ஜ்சய்ய நடப்பாண்டில முதிபயார் ஓய்வூதியத் திடடத்தினகீழ் 
5 இைட்சம் நபர்்களுககு ஓய்வூதியம் ைழங்கப்படும் எனறு நைது 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் அறிவித்துள்்து மிகுந்த 
ைரபைற்மபப் ஜபற்றுள்்து. இந்தத் திடடத்தில பயனமடய, ைறுமை 
நிமைமயக ்கைககிடுைதற்்கான அ்வுப்காமைத் த்ர்த்தியுள்்து. 
இந்த அரசு மூத்த குடிைக்களின ைாழ்ைாதாரத்தில ்காடடும் 
அக்கமைமய அமனைரும் உைர பைண்டும் எனபதற்்கா்க இமத 
பணிவுடன ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

பைலும், எனனுமடய ஜதாகுதிககுத் பதமையான 
ப்காரிகம்க்களில, ஒனறிரண்டு ப்காரிகம்க்கம் ைடடும் நான 
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கூறிவிடுகிபைன. மீதியுள்் ப்காரிகம்க்கம் ்சடடைனைப் 
பதிபைடடில பதிவு ஜ்சய்து ஜ்காள்ளும்படி ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

ைாலபாமை ஜதாகுதி மி்கவும் பினதஙகிய ஜதாகுதியாகும். 
ைமைப் பகுதியும், ்சைஜைளிப் பகுதியும் அடஙகிய ஜதாகுதியாகும். 
தற்பபாது ஆமனைமை தனி ைருைாய் ைடடைா்க தற்்காலி்கைா்கச 
ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. கீழ்க்கண்ட ை்ர்சசிப் பணி்கம் 
ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ஜதரிவிககினபைன:

ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் எனது ப்காரிகம்க்கம்க 
்கனிவுடன பரிசீைமன ஜ்சய்து நிமைபைற்றித் தருைாறு மி்கவும் 
பணிவுடன ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

28–2–2019 அனறு நமடஜபற்ை அத்திக்கடவு–அவிநாசித் 
திடடத் துைக்க விழாவில ைாலபாமை ைமைப் பகுதியில ைசித்து 
ைரும் அரசு பதயிமைத் பதாடடங்களில பணிபுரியும் தமிழ்நாடு 
பதயிமைத் பதாடடத் ஜதாழிைா்ர்்களுககு தினககூலி, நாள் 
ஒனறுககு 12 ரூபாய் 50 மப்சா வீதம் 1–3–2019 முதல ைழங்க 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்க்ால அறிவிப்பு ஜ்சய்யப்படடது. 
இதுநாள் ைமர அது ைழங்கப்படவிலமை. எனபை, ்சம்பந்தப்படட 
துமைமூைம் ைழங்க ஆைன ஜ்சய்யுைாறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கம்க ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. ைாலபாமைமய சுற்றுைாத் 
தைைா்க அறிவிககுைாறும், ஆமனைமையில பு்கழ்ஜபற்ை ைா்சாணி 
அம்ைன ப்காயில, டாப்சிலிப், ்சர்்கார்பதி, பரம்பிககு்ம் 
பபானை பகுதி்கள் உள்்தால அதமன சுற்றுைாத் தைைா்க 
அறிவிககுைாறும், ஆமனைமையில த்கைல மையம் ஒனறு 
அமைத்துக ஜ்காடுககுைாறும் ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. ஆழியாறு 
அமை பூங்காமை நவீனப்படுத்தி, சுற்றுைாப் பயணி்களின 
ைரும்கமய அதி்கப்படுத்தும்ைம்கயில, அதமனச ஜ்சப்பனிடடுக 
ஜ்காடுககுைாறும், ஆமனைமையில ஜபாதுைக்கள் நைன ்கருதி, 
்கருவூைம் அமைத்துக ஜ்காடுககுைாறும், ஆமனைமையில ைக்கள் 
நைன ்கருதி தீயமைப்பு நிமையம் அமைத்துக ஜ்காடுககுைாறும், 
புதிதா்கத் ஜதாடங்கப்படடுள்் ஆமனைமை தாலு்காவில நீதித் 
துமை ்சார்பா்க நடுைர் ைனைம் ைற்றும் உரிமையியல நீதிைனைம் 
ஆகியமை அமைத்துத் தர பைண்டுஜைனறும் ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 
ப்காடடூர் அரசு ைருத்துைைமன பழமை ைாய்ந்தது. பைற்படி 
ைருத்துைைமனமயத் தாலு்கா ைருத்துைைமனயா்கத் தரம் 
உயர்த்திக ஜ்காடுக்க பைண்டுஜைனறும் ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 
மீதமுள்் ப்காரிகம்க்கம்ப் பதிவு ஜ்சய்துஜ்காள்ளுைாறு 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.
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ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், பைதகு 
ஆளுநர் அைர்்களின உமரககு நனறி ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்தினமீது 
பப்ச எனககு ைாய்ப்பு ைழஙகிய ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் 
அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு உள்்ாடசித் துமை அமைச்சர் அனபுச 
்சப்காதரர் திரு. எஸ்.பி. பைலுைணி அைர்்களுககும் மீண்டும் 
ஒரு முமை நனறிமயக கூறி அைர்கினபைன. நனறி, ைைக்கம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

செவாகுதிக் க்கவாரிக்ம்க்கள:

ஆமனைமை பகுதியில உள்் ஆழியாறு ஆற்றில ்கைககும் 
்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிக்கப்படடு நலை குடிநீர் கிமடக்க பைண்டும்.

திைான்சாபுதூர் ஊராடசிககுடபடட ஆைங்கடவு அலைது 
ைனக்கடவு பகுதியில தமரைடடத் ஜதாடடி அமைத்து குடிநீர்த் 
தடடுப்பாடமட நீக்க பைண்டும்.

ஒமடயகு்ம் கிராைம், குப்புசசிபுதூர் கிராைத்தில 35 
வீடு்களுககு வீடடுைமனப் படடா ைழங்க பைண்டும்.

ஆமனைமை பபரூராடசில உள்் ரங்கராம் பூங்கா 
ஜபாதுைக்கள் பயனபாடடிற்கு இலைாைல உள்்தால, அந்த 
இடத்தில பபருந்து்கள் ைந்து பபா்க பபருந்து நிமையம் அமைத்துக 
ஜ்காடுக்க பைண்டும்.

ஆழியாறிலிருந்து அங்கைககுறிசசி ஊராடசிககு ைரும் 
குழாய்்கள் அடிக்கடி பழுதமடைதால அமதச சீரமைத்து, புதியதா்க 
குழாய்்கள் அமைத்துக ஜ்காடுக்க பைண்டும்.

ப்காடடூர் பபரூராடசிககுடபடட ையானத்திற்கு சுற்றுசசுைர் 
சுடடிக ஜ்காடுக்கவும், ப்காடடூர் மின ையானத்மத நவீனப்படுத்தி 
ைக்கள் பயனபாடடிற்குக ஜ்காண்டு ைரவும் பைண்டும்.

ஆமனைமை ைா்சாணி அம்ைன ப்காயிலில நிதி அதி்கைா்க 
உள்்தால, அந்தக ப்காயில ்சார்பா்க ஜதாழிலநுடபக ்கலலூரி 
அமைத்துக ஜ்காடுக்க பைண்டும்.

ப்காடடூர் பபரூராடசிககுடபடட ஜபானனாைம் துமை 
கூடடுக குடிநீர்த் திடடம்மூைம் தற்பபாது குடிநீர் ைழங்கப்படடு 
ைருைதால குடிநீர் பற்ைாககுமை உள்்து. எனபை, குடிநீர் ைடி்கால 
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ைாரியம்மூைம் சுத்தைான குடிநீர் கிமடக்க ஏற்பாடு ஜ்சய்து தர 
பைண்டும். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர் அைர்்கள்.

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ஆளுநர் அைர்்களின உமரககு நனறி 
ஜதரிவிக்கககூடிய தீர்ைானத்தினமீது இந்திய யூனியன முஸ்லிம் லீக 
்கடசியின ்சார்பா்க நான பபசுைதற்கு ைாய்ப்பளித்த தங்களுககும், 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககும் எனனுமடய 
நனறியிமனத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் ஜபருைக்கள், தமிழினத் த்பதியார், எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் ைற்றும் அமனத்து ்சடடைனை உறுப்பினர்்களுககும் 
புத்தாண்டு நலைாழ்த்து்கம்யும், ஜபாங்கல நலைாழ்த்து்கம்யும் 
இதயப்பூர்ைைா்கத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. 

இந்த விைாதத்தின மூைைா்க சிறுபானமையின முஸ்லிம் 
்சமுதாயத்தினுமடய ்கைமை்கம்யும், ஆதங்க நிமைமயயும் இஙப்க 
ஜைளிப்படுத்துைது எனனுமடய ்கடமை. அந்த அடிப்பமடயிபை 
எந்தக குமை்கம்யும் ஜ்சாலைாைல, எங்களுமடய ஆதங்கங்கம் 
ைடடும் இஙப்க ஜைளிப்படுத்துைதற்கு ைாய்ப்பளிக்க பைண்டுைாய் 
ப்கடடுகஜ்காண்டு, அதிபை ஏதாைது ைாற்ைங்கள் இருந்தால, 
எனனுமடய உமரககுப் பினபா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
ஜபருைக்கள் வி்க்கைளிக்க பைண்டுஜைன உங்கம்ஜயலைாம் 
மி்கவும் பணிபைாடு ப்கடடுகஜ்காள்கினபைன. 

பிற்ப்கல 6–10

இனறு நாஜடஙகிலும் இருக்கககூடிய பிரசசிமன, National 
Register of Citizens (NRC) பதசிய குடியுரிமைப் பதிபைடு; 
National Population Register (NPR) பதசிய ைக்கள்ஜதாம்கப் 
பதிபைடு; CAA எனறு ஜ்சாலைககூடிய Citizenship (Amendment) 
Act. குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம் குறித்துதான பலபைறு த்கைல்கள் 
இஙப்க பரிைாைப்படடு ைருகினைன. பதசிய குடியுரிமைச 
்சடடம் எனபது–அர்சமைப்புச ்சடடம் உருைாக்கப்படட பின 
26–1–1950 ஆம் ஆண்டு அதிபை Article 5–பை குடிை்கன யார் எனை 
ஜதளிைான வி்க்கங்கள் ஜ்சாலைப்படடிருககினைன. Domicile 
எனறு ஜ்சாலைககூடிய இருப்பிடம் பற்றிச ஜ்சாலலும்பபாது, 

[திருைதி வி. ்கஸ்தூரி ைாசு]
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26–1–1950 ஆம் நாள் யார், யாஜரலைாம் இந்தியாவிபை 
இருந்தார்்கப்ா அைர்்கள் அமனைரும் இந்திய நாடடினுமடய 
குடிைக்கள் எனறு அதிபை ஜதளிைா்கச ஜ்சாலைப்படடிருககினைது. 
அபத ்சடடம் 1955 ஆம் ஆண்டு நமடமுமைககு ைந்தபபாது அதில 
ஜ்சாலைப்படடது எனனஜைனைால, யாஜரலைாம் 26–1–1950 ஆம் 
ஆண்டு இந்தியாவிபை பிைந்தார்்கப்ா, பிைக்கப் பபாகினைார்்கப்ா 
அமனைருககும் குடியுரிமை ைழங்கப்பட பைண்டுஜைனபதும், 
1955 ஆம் ஆண்டு ஜ்காண்டுைரப்படட அந்தச ்சடடத்திபை 
ஜதளிைா்கச ஜ்சாலைப்படடிருககினைது. அதனபிைகு 1987 ஆம் 
ஆண்டு குடியுரிமைச ்சடடம் திருத்தப்படடது. அதிபைகூட 
யாஜரலைாம் குடிைக்கள் எனறு ஜ்சாலலும்பபாது, 1950 ஆம் ஆண்டு 
முதல 1987 ஆம் ஆண்டுைமர யார், யாஜரலைாம் இந்தியாவிபை 
பிைந்திருககினைார்்கப்ா அமனைருககும் குடியுரிமை ைழங்கப்படும் 
எனறு ஜதளிைா்கச ஜ்சாலைப்படடிருககினைது. அதன பிைகு 2003 
ஆம் ஆண்டு அதிபை திருத்தத்மதக ஜ்காண்டுைந்தபபாதுகூட, 
1950–லிருந்து கிடடத்தடட 1987 ைமர உள்்ைர்்களுகஜ்கலைாம் 
குடியுரிமை ைழங்கப்படும் எனபபதாடு ஒரு திருத்தம் 
ஜ்காண்டுைரப்படடது. அத்திருத்தத்தில 1987 முதல 2003 ஆம் 
ஆண்டு ைமர குடியுரிமை ஜபைககூடியைருமடய தந்மதபயா, 
தாபயா யாராைது ஒருைர் இந்தியாவிபை இருக்க பைண்டுஜைனபது 
ைடடும் அதிபை ஜ்சாலைப்படடது. அப்பபாது எந்தஜைாரு 
அமடயா் அடமடமயயும் அைர்்கள் ப்கட்கவிலமை. பலபைறு 
விஷயங்களிபை, இதுைமர ஜ்சாலைப்படட விஷயத்திற்கும், 
இப்பபாது ஜ்காண்டுைரப்படடிருக்கககூடிய குடியுரிமை திருத்தச 
்சடடத்திற்கும் உள்் மிகுந்த பைறுபாடு எனனஜைனறு ஜ்சானனால, 
ைதத்தினுமடய ஜபயரால எந்தச ்சடடங்களும் திருத்தப்படவிலமை. 
இப்பபாதுதான அந்தச ்சடடத் திருத்தத்திபை ஒரு குறிப்பிடட 
பிரிவினமர ைடடும்––CAA எனறு ஜ்சாலைககூடிய குடியுரிமை 
திருத்தச ்சடடத்திபை––முஸ்லிம்்கம்த் தவிர்த்து, அமனைமரயும் 
அமடயா்ப்படுத்தியிருககினைார்்கள். 3 நாடு்கம்ப் பற்றி ைடடும் 
அதிபை ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
இதுைமர நடந்த அமனத்து விஷயங்களிலும் எடுத்துசஜ்சாலை 
பைண்டிய விஷயம் எனனஜைனறு ஜ்சானனால, ்கைகஜ்கடுப்பு, 
NPR எனறு ஜ்சாலைககூடிய அந்தக ்கைகஜ்கடுப்பிபை 
ஆதாரங்கம்க ப்கட்கவிலமை. Household ரீதியா்க முழு 
விைரங்கம்க ப்கட்கவிலமை. இனமைய NPR–ன பலபைறு 
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முரண்படட ்கருத்து்கம்க ப்கட்கககூடியதா்க இருககினைது. 
2020 NRC–யிபை அைர்்கள் எனன ஜ்சாலகிைார்்கள் எனறு 
ஜ்சானனால, நிரூபிக்க பைண்டுஜைனை ஒரு ஷரத்மதச 
ப்சர்த்திருககினைார்்கள். குடிை்கமன எப்படி நிரூபிப்பது? 
குடிை்கனுமடய ஜபற்பைாமர எப்படி நிரூபிப்பது? இந்த நாடடிபை 
பிைந்தைர்்கள் எனபமத நிரூபிக்க பைண்டுஜைனறு ஜ்சானனால, 
எத்தமன பபரிடத்திபை இமைஜயலைாம் இருககும் எனபமத 
இஙப்க இருக்கககூடிய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும், 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் ஜபருைக்களும் சிந்திக்க பைண்டும். 
நாம் குடியுரிமைச ்சடடத்மத எதிர்க்கவிலமை. குடியுரிமைச 
்சடடத் திருத்தத்திபை இமத ஏன இமைத்திருககினறீர்்கள்? 
இதுைமர அதுபபானறு ஏதாைது ஜ்சாலைப்படடிருககினைதா? 
ஒரு ்சமூ்கத்தினமர ைடடும் எடுத்துவிடடு, ைற்ைைர்்களுககு 
உண்ஜடனறு ஜ்சாலைப்படடிருககினைது எனபமத நீங்கஜ்லைாம் 
வி்ஙகிகஜ்காள்் பைண்டும். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 3 
நாடு்கம்க குறிப்பிடடிருககினைார்்கள் எனறு நான இஙப்க 
ஜ்சாலலிகஜ்காள்கிபைன. அகிை இந்தியா எனறு ஜ்சாலைககூடிய 
ஒருஙகிமைந்த இந்தியாவிபை ஆப்்கானிஸ்தான இலமை. 
ஆப்்கானிஸ்தாமன இமைத்திருககினைார்்கள். நம்முமடய border 
State எனறு ஜ்சானனால, ஜதாப்புள்ஜ்காடி உைைா்க இருக்கககூடிய 
இைஙம்கமய ஏன ப்சர்க்கவிலமை? பூடடானிபை கிறித்தைர்்கள் 
தாக்கப்படுகினைார்்கள் எனை ்கருத்து இருககினைபத! அந்த நாடமட 
ஏன நீங்கள் ப்சர்க்கவிலமை? அ்கதி்கள் எனறு ஜ்சாலைககூடியைர்்கள் 
ைதத்தின ஜபயராபைா, ஜைாழியின ஜபயராபைா 
சுடடிக்காடடப்படககூடியைர்்கள் அலை. ஜபாரு்ாதாரத்திபை 
அைர்்க்ால அஙகு ைாழ முடியவிலமை; ஆடசியா்ர்்க்ால 
அைர்்கள் ைாழ முடியவிலமை; எந்தப் படித்தரத்திலதான 
அைர்்கம் அமடயா்ப்படுத்த பைண்டுஜைனபது குறித்து 
ஐககிய நாடு்கள் ்சமபயிபை ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. Human 
Rights Commission–பை ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. ைதத்தின 
ஜபயரால எந்தச ்சடடத்மதயும் இயற்ை முடியாது என இந்திய 
அர்சமைப்புச ்சா்சனத்தில ஜதளிைா்கச ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. 
எத்தமன ்சடடங்கள் ஜ்காண்டுைந்தாலும், ைதத்தினுமடய 
அடிப்பமடயிபைா, ஜைாழியினுமடய அடிப்பமடயிபைா, 
இனத்தினுமடய அடிப்பமடயிபைா ்சடடம் ஜ்காண்டுைரக 
கூடாது எனபது ஜதளிைா்கச ஜ்சாலைப்படடிருககினைது. ஆனால, 
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அைற்மைஜயலைாம் ைாற்ைககூடிய ைம்கயிபை, 3 ்சடடங்கம் நான 
ஏற்ஜ்கனபை குறிப்பிடடமதப்பபாை, அந்த மூனறு ்சடடங்கம் 
ஒபர பநரத்திபை பபசுைதுதான. NRC, NPR, CAA இந்த மூனறுககும் 
ஒனபைாஜடானறு ஜதாடர்பு இருககிைதா, இலமையா எனபமதப் 
பற்றிய ைத்திய அர்சாங்கத்தினுமடய அறிவிப்மப நான உங்களுககுச 
ஜ்சாலகிபைன. அைர்்கள் எனன ஜ்சாலலியிருககினைார்்கள் எனைால, 
2011–பை Census எடுக்கப்படடபபாது UIDAI திடடத்தின மூைைா்க 
ஆதாமரயும் இமைத்து விடடார்்கள். எலைா த்கைல்களும் அதிபை 
இருககினைன. இப்ஜபாழுது ஏன அமத புதிதா்கக ப்கடகினறீர்்கள்? 
இதுதான எங்களுமடய ப்கள்வி. 

பிற்ப்கல 6–15

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
நான இஙப்க ஜ்சாலை விரும்புைது பலபைறு நிமை்களிபை, 
அநாமதக குழந்மத்களுககு, ைமைந்த ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்கள் ஜதாடடில குழந்மதத் திடடத்மதக ஜ்காண்டு ைந்து 
அைர்்களுககு ைாழ்ைளித்தார்்கள் எனபமதப் ஜபருமையா்கச 
ஜ்சாலகினபைாம். ஜதாடடில குழந்மத்களினுமடய நிமைமை 
எனன? அைர்்களிடத்திபை எனன ஆதாரத்மத நீங்கள் ப்கட்க 
முடியும்? அைர்்களுமடய ஜபற்பைார்்களின ஆதாரத்மதச ஜ்சாலை 
முடியுைா? பிைப்பிடத்மதச ஜ்சாலை முடியுைா எனபமதத் 
தயவுகூர்ந்து சிந்திக்கக ்கடமைப்படடிருககினபைாம். 

அபதபபாை, NRC. அஸ்்ாமிபை நடத்தப்படடிருக்கககூடிய 
NRC–பை 19 இைட்சம் ைக்களிடம் அைர்்களுமடய ்சரியான 
ஆதாரங்கள் இலமை எனபமதச ஜ்சாலலி, detention 
camps–பை மைக்கப்படடிருககினைார்்கள். அதிபை 12 இைட்சம் 
பபர் இந்துக்கள். மீதி 7 இைட்சம் பபர் முஸ்லிம்்களும், 
ைற்ைைர்்களும். நாடடினுமடய ெனாதிபதியா்க இருந்த பகருதீன 
அலி அ்கைதுவினுமடய குடும்பத்தார்்கள் எலைாம் அந்த detention 
camp–பை மைக்கப்படடிருககினைார்்கள். நாடடினுமடய 
இராணுைத்திபை இருந்த அப்துல ்சத்தார் இனமைககு detention 
camp–பை இருககினைார். எப்படி இதில பாதிப்பு இலமைஜயனறு 
ஜ்சாலை முடியும்? 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
இதுஜைலைாம் ஆதாரைான விஷயங்கள். நான யாமரயும் 
புண்படுத்த பைண்டுஜைனறு ஜ்சாலைவிலமை. நான இப்ஜபாழுதும் 
தமிழ்க அர்சாங்கத்மத, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கம் 
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மி்கவும் பணிபைாடு ப்கடடுகஜ்காள்ைது, எங்களுமடய 
ஆதங்கங்கம்க ப்களுங்கள். எங்கள் ்சமுதாயத்திற்கு ஜபருமை்கள் 
உண்டு. ்கற்ைறிந்த உைைாக்கள் இருககினைார்்கள். இப்ஜபாழுது 
நான ைரும்ஜபாழுது, தமிழ்க அரசினுமடய ஓய்வு ஜபற்ை நீதிபதி 
அைர்்கள் எனமனச ்சந்தித்தார்்கள். எங்களுமடய ஆதங்கம் 
எனன? எங்களுமடய ்கைமை்கள் எனன எனபமதப் பற்றி 
இந்த அர்சாங்கம் வி்ஙகிகஜ்காள்் பைண்டுஜைனபமத மி்கவும் 
பணிைனபபாடு ப்கடடுகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககினபைன. 
இந்திய அர்சாங்கத்தினுமடய Instruction Manual for Updation 
of National Population Register, 2020–ல இந்திய அர்சாங்கத்தால 
ஜைளியிடப்படடிருக்கககூடிய இந்த விஷயத்திபை எனன 
ஜ்சாலைப்படடிருககினைது? அந்த Population Register–பை 
ஜ்சனை முமை இருந்தபதாடு, இப்ஜபாழுது 2020–பை அைர்்கள் 2 
விஷயங்கம்ச ப்சர்த்திருககிைார்்கள். ஜபற்பைார்்களுமடய date 
of birth, ஜபற்பைார்்களுமடய place of birth. இமை இரண்டும் 
additional ஆ்க 13(iv)–ல ப்சர்க்கப்படடிருககினைன. ஜதளிைா்க 
இதில ஜ்சாலைப்படடிருககினைது. அதற்கு அைர்்கள் ஆதாரைா்க 
documents like Ration Card, Aadhar Card, Pan card, Voter ID Card, school 
records etc, which would reveal the name of the person எனறு ஜதளிைா்கச 
ஜ்சாலைப்படடிருககினைது. எலைாம் அர்சாங்கத்தினுமடய 
அறிவிப்பு்கம்த்தான நான ஜ்சாலகிபைன.

அபதபபாை, ஜ்சனை ைாதம் நடந்த ைத்திய அமைச்சரமையிபை 
RG & CCI–ககு ரூ.8,754.23 ப்காடி ஒதுக்கப்படடிருககினைது. 
NPR–ககு ரூ.3941.35 ப்காடி ஒதுக்கப்படடிருககினைது எனபமத 
நாஜைலைாம் அறிந்துஜ்காள்் பைண்டும். அபதபபாை Office of 
the Registrar General and Census Commission India, Ministry of Home 
Affairs–னுமடய அறிவிப்பிபை எனன ஜ்சாலைப்படடிருககினைது 
எனறு ஜ்சானனால, அந்த அறிவிப்மப நீங்கள் பாருங்கள். அதிபை 
எனன ஜ்சாலைப்படடிருககிைது எனைால, Is it necessary to 
register for NPR? எனை தமைப்பிபை The NPR is the first step 
towards preparation of NRC. NRC–னுமடய முதல படித்த்ம் 
எனபது NPR. அர்சாங்கத்தினுமடய அறிவிப்பு. இதற்கும் அதற்கும் 
்சம்பந்தமிலமை எனறு ஜ்சாலை முடியாது. NPR is the first step 
towards preparation of NRC which would be derived of the due verification 
of the citizenship status, therefore, it is compulsory எனபது ஜதளிைா்கச 
ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. இப்படி ஒனபைாஜடானறு ஜதாடர்பு 
இருப்பதன ்காரைைா்கத்தான எங்களுமடய ஐயப்பாடு்கம் 
உங்களுககு வி்ககுைது எனனுமடய ்கடமைஜயனறு ்கருதுகினபைன. 
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ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், இந்திய 
முஸ்லிம் எனறு ஜ்சாலைககூடியைர்்கள் யார்? பாகிஸ்தான 
பைண்டாம் எனறு ஜ்சாலலி இஙப்க இருக்கககூடியைர்்கள். 
இந்திய முஸ்லிம்்கள் எனறு ஜ்சாலைககூடியைர்்கள் எஙப்கபயா 
இருந்து இஙப்க ைந்தைர்்கள் அலை. இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் 
கிமடத்தஜபாழுது பாகிஸ்தானிலிருந்து ைட நாடடுககுச ஜ்சனறு 
விடடார்்கள். இந்தியாவில இருக்கககூடியைர்்கள் நாங்கள் யாரும் 
பாகிஸ்தானுககு ஜ்சலைவிலமை. இந்தியா எங்கள் தாய் நாடு; 
இஸ்ைாம் எங்கள் ைழிபாடு; இனபத் தமிழ் எங்கள் ஜைாழி எனபமத 
உறுதிபயாடு ஜ்சாலலி, ஒவ்ஜைாரு விஷயத்திலும் நாங்கள் உறுதிபட 
நினறிருககினபைாம்.

பிற்ப்கல 6–20

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
எங்களுமடய இஸ்ைாமிய ைார்க்கத்திபை பத்சப் பற்று ஈைானின 
ஒரு பகுதி. இமை நம்பிகம்க எனை ஈைானில ஒரு பகுதி எனபது 
பத்சப்பற்று. இந்தியாமை பநசிக்கவிலமை எனறு ஜ்சானனால, 
நாம் முஸ்லிைா்க இருக்க முடியாது. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
இந்திய நாடடினுமடய––எலைா ்சமுதாய ைக்களும் தங்களுமடய 
இனனுயிமரக ஜ்காடுத்திருககினைார்்கள். ஜபாரு்ாதாரத்மதக 
ஜ்காடுத்திருககிைார்்கள். ை்காத்ைா ்காந்தி அைர்்கள் விடுதமைப் 
பபாராடட நிதிக்கா்க இந்தியா முழுைதிலும் சுற்றுப்பயைம் 
ஜ்சய்தார். டாடா, பிர்ைா பபானைைர்்கம்ஜயலைாம் 
பார்த்தார். அைர்்கள் எலைாம் blank cheque ஜ்காடுக்கவிலமை. 
ஒரு குறிப்பிடட ஜதாம்க எழுதிக ஜ்காடுத்தார்்கள். ஆனால, 
இந்தியாவிபைபய ஒபர ஒருைர் cheque–ல ம்கஜயாப்பமிடடு 
எவ்ை்வு ஜதாம்கமய பைண்டுைானாலும் எழுதிகஜ்காள்ளுங்கள் 
எனறு ஜ்சானனார். அைர்தான தமிழ்கத்மதச ப்சர்ந்த ைள்்ல 
ெைால முஹம்ைது அைர்்கள். இைர் ்காயிபத மிலைத் அைர்்களுமடய 
ைாைனார் எனபமத அறிந்துஜ்காள்் பைண்டும். ்காந்திஜிபய 
அதி்சயப்படடுவிடடார். எவ்ை்பைா ஜபரிய பைக்காரர்்களிடம் 
பபாபனன. அைர்்கள் cheque–ல ஒரு ஜதாம்கமய எழுதிக 
ஜ்காடுத்தார்்கள். Blank cheque–ஐ ஜ்காடுத்து எவ்ை்வு 
பைண்டுைானாலும் எழுதிகஜ்காள்ளுங்கள் எனறு ஜ்சானன 
பரம்பமர இந்திய முஸ்லிம் ்சமுதாயம். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், அலி 
்சப்காதரர்்கள்–ஜைௌைானா முஹம்ைது அலி, ஜைௌைானா ்சவுக்கத் 
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அலி. இந்திய நாடடினுமடய விடுதமைக்கா்க மி்கப் ஜபரிய 
பபாராடடங்கம்ஜயலைாம் நடத்தினார்்கள். ைடட பைமெ 
ைாநாடடிபை ஜைௌைானா ்சவுக்கத் அலி அைர்்கள் இந்திய 
நாடடிற்கு விடுதமை பைண்டும் எனறு வீர ஆபை்சத்பதாடு பபசி 
அஙப்கபய ைரைைமடந்தார். ைடட பைமெ ைாநாடடிபைபய 
ைரைம் அமடந்தார். அப்பபற்படட அலி ்சப்காதரர்்களுமடய 
தாயார் பீபி அம்ைா அைர்்கம்ப் பார்ப்பதற்்கா்க பைண்டி ை்காத்ைா 
்காந்தி அைர்்கள் அைர்்களுமடய இலைத்திற்கு ைந்தார். பீபி அம்ைா 
அைர்்கள் ஓர் ஆமடமயக ஜ்காடுத்தார்்கள். புனிதைான இரவு–
மைைத்துல ்கத்ர்–எனறு ஜ்சாலைககூடிய ரைைான ைாதத்தில, அைபர 
மதத்த ஆமட இது ்கதர் ஆமட, ்கண்ணியைான ஆமட எனறு 
ஜ்சானனார்்கள். அதனாலதான இனறு நம் ்சமுதாயத்தினுமடய, 
நாடடினுமடய அமடயா்ைா்க ்கதர் ஆமட இருககினைது. ்கதர் 
எனறு ஜ்சானனால, அரபியில ்கண்ணியம் எனறு ஜபாருள். 
்கண்ணியைான இரவு எனபது மைைத்துல ்கத்ர். அப்பபற்படட 
்சமுதாயத்மத இனறு ஜ்காசம்சப்படுத்தககூடியைர்்க்ா்க யாராைது 
இருக்க முடியுைா? ்காயிபத மிலைத் அைர்்கள் மி்கப் ஜபரிய 
பைக்கார குடும்பத்துப் ஜபண்மை திருைைம் ஜ்சய்தார். அைருககு 
Coat, suit எலைாம் ஜ்காடுத்தார்்கள். அமை எலைாைற்மையும் தூர 
மைத்துவிடடு தனனுமடய திருைைத்திற்கு ்கதர் ஆமடமயத்தான 
பபாடுபைன எனறு ஜ்சாலலி, விடுதமை பைடம்கயுடன அைர் 
இருந்திருககினைார். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
ஹவிலதார் அப்துல ஹமீது்கான உ.பி.மய ப்சர்ந்தைர். 
இந்தியாவுககும், பாகிஸ்தானுககுமிமடபய பபார் மூண்டபபாது 
பாகிஸ்தானுமடய இைட்சத்திற்கும் பைற்படட பபார் வீரர்்கம் 
எதிர்ஜ்காள்ைதற்குண்டான உத்திமய பைற்ஜ்காள்ளும்பபாது patton 
tanks எனறு ஜ்சாலைககூடிய பாகிஸ்தானினுமடய patton tank–ஐ 
முறியடிப்பதற்்கா்க பைண்டி ஹவிலதார் அப்துல ஹமீது்கான 
தனனுமடய உடல முழுைதிலும் ஜைடிகுண்டு்கம்ஜயலைாம் 
மதத்துப்பபாடடு அந்த patton tanks எலைாைற்மையும் அடித்து 
ஜநாறுககினார். இந்திய நாடடினுமடய ஜைற்றிககு துமை நினை 
்சமுதாயம் இந்திய முஸ்லிம் ்சமுதாயம் எனபமத நனறி உைர்பைாடு 
உங்களுகஜ்கலைாம் நிமனவுபடுத்தக ்கடமைப்படடிருககினபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், பலபைறு 
சூழ்நிமை்களில முஸ்லிம் ்சமுதாயத்தைர்்கள் நாடடினுமடய 
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முனபனற்ைத்திற்்கா்க பைண்டி, இஙப்க படைா்க இருக்கககூடிய 
எங்களுமடய தமைைர் ்கண்ணியத்திற்குரிய ்காயிபத மிலைத் 
அைர்்கள், Constituent Assembly–ல அர்சமைப்பு நிர்ைய 
்சமபயில நாடடினுமடய பதசிய ஜைாழியா்க எது ைர பைண்டும் 
எனை ைாதம் ைந்தபபாது, எத்தமனபயா பபர் தமிழ்நாடடிலிருந்து 
பபானார்்கள். ஆனால, இைக்கை, இைககியம், ஜதானமை, ைரைாற்று 
ஜபருமை நிமைந்த ஒரு ஜைாழி இந்தியாவிபை இருககினைது எனறு 
ஜ்சானனால. . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. அபூபக்கர் அைர்்கள், நனறி ஜ்சாலலி உமரமய 
முடியுங்கள். 

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், எனனுமடய ஆதங்கத்மதச 
ஜ்சாலைவிடுங்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: உங்களுககு 10 
நிமிடங்கள் ஜ்காடுக்கப்படடது. ஆனால நீங்கள் 15 நிமிடங்கள் 
பபசிவிடடீர்்கள். யாரும் குறுககிடவிலமை.

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ஜ்காஞ்ச பநரம்தான, 
நான ஒனறும் தைைா்கப் பப்சவிலமை. ்காயிபத மிலைத் 
அைர்்கள் அரசியல நிர்ைய ்சமபயில தமிழ்ஜைாழிதான ஆடசி 
ஜைாழியா்க ைர பைண்டும் எனறு முழக்கமிடடைர். இந்தியா–
பாகிஸ்தான பபாரினபபாது தனனுமடய ஒபர ை்கமன பபாருககு 
அனுப்புைதற்குத் தயார் எனறு ஜ்சானனைர் ்கண்ணியத்திற்குரிய 
்காயிபத மிலைத் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், இமத 
நான ஏன ஜ்சாலகினபைன எனறு ஜ்சானனால குடியுரிமை 
திருத்தச ்சடடம் ்சம்பந்தைா்க பலபைறு பரப்புமர்கள் 
பைற்ஜ்காள்்ப்படுகினைன. ்காயிபத மிலைத் அைர்்கம் 
ஜ்காசம்சப்படுத்தககூடிய அ்விற்கு பாகிஸ்தாபனாடு 
ஜதாடர்புபடுத்திப் பப்சககூடிய சூழ்நிமை தமிழ்கத்தில நிைவுகிைது. 
ைத்தியில ஆ்ககூடிய அந்தக ்கடசியினுமடய பதசியச ஜ்சயைா்ர் 
ஒருைர் ஜ்சாலகினைார். இதற்ஜ்கலைாம் நாம் அனுைதி ைழங்கைாைா 
எனபதமன மி்கவும் பைதமனபயாடு இஙப்க நான பதிவு ஜ்சய்யக 
்கடமைப்படடிருககினபைன. ்காயிபத மிலைத் அைர்்களுமடய 
ைரைாற்மைப் பாடப் புத்த்கத்தில ப்சருங்கள் எனறு ஜ்சானபனாம். 
அண்ைன அைர்்கள் இதுைமர ்கருமை ்காடடவிலமை. ்காயிபத 
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மிலைத் அைர்்களுமடய பாடம் ஏற்ஜ்கனபை பாடப் புத்த்கத்தில 
இருந்து, அது அ்கற்ைப்படடிருககினைது. இதுகுறித்து நான மூனறு 
ைருடங்க்ா்க உங்களிடம் ப்காரிகம்க மைககினபைன. தயவுகூர்ந்து 
நீங்கள் அந்தக ப்காரிகம்கயிமன பரிசீைமன ஜ்சய்ய பைண்டும் 
எனபமதயும் இஙப்க ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. பைலும், ஒருசிை 
விஷயம் எங்கள் ஜதாகுதி ்சம்பந்தப்படடது. ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களிடம் ஜ்சாலைது எங்கள் ்சமுதாயத்தினுமடய 
பிரதிநிதி்கம்ச ்சந்திப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு appointment 
ஜ்காடுங்கள். Judge, உைைாக்கள், அரசியலைாதி்கம் நீங்கள் 
கூடடபைண்டும் எனறு ஜ்சாலைவிலமை. ைக்கள் பிரதிநிதி்கம்க 
கூடடி எங்களுமடய ஆதங்கம் எனன, ஏன எங்களுககு இந்த 
ைருத்தங்கள் ைருகினைன எனறு ப்கடபதில தப்பிலமை. நீங்கள் 
எலபைாருககுைான முதைமைச்சர். தயவுகூர்ந்து ஜபாங்கலுககு 
முனனால ்சந்திக்கககூடிய ஒரு ைாய்ப்மப ஏற்படுத்திக ஜ்காடுக்க 
பைண்டும் எனபமதயும் மி்கவும் பணிைனபபாடு இஙப்க நான 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. அை்சரக ப்காைத்தில நாம் ஏபதா ஆதரவு 
ஜதரிவித்துவிட பைண்டாம். அமனத்து ்கடசிக கூடடத்மதக 
கூடடி நீங்கள் ப்கட்கைாம். எனஜனனன ைம்கயில ைக்களுமடய 
ஆதங்கங்கம்க ப்கட்க முடியுபைா அதற்குண்டான ்காரியத்மத 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர், 
இந்த ஆடசியா்ர்்கள் ஜ்சய்ய பைண்டும் எனபமத மி்கவும் 
ைலியுறுத்தி, மி்கவும் ்கைமைப்படடைனா்க உங்களுககு நான 
ஜ்சாலைக ்கடமைப்படடிருககினபைன. ஜதாகுதி ்சம்பந்தைான சிை 
விஷயங்கள். 

பிற்ப்கல 6–25

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. முஹம்ைது அபூபக்கர், ஜதாகுதிக ப்காரிகம்க்கம்க 
ஜ்காடுங்கள், பதிவு ஜ்சய்துஜ்காள்்ைாம்.

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், அதி்கம் இலமை. ஜ்காஞ்சம்தான, 
ஜதன்காசி ைாைடடம். எனனுமடய ப்காரிகம்க, ஜதன்காசி 
்சடடைனை உறுப்பினருமடய ப்காரிகம்கமய நிமைபைற்றித் தந்த 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககு நனறி. அபதபபானறு, 
ஜதன்காசி ைாைடட ஆடசித் தமைைர் அலுைை்கத்மத ைக்கள் 
ைந்து ஜ்சலைககூடிய ஒரு பகுதியிபை தயவுஜ்சய்து நீங்கள் 
அமைத்துக ஜ்காடுக்கபைண்டும். ஆயிரப்பபரி எனை இடம், பமழய 
குற்ைாைம் பபாகிை ைழியில இருககிைது, 8 ைாதம் தண்ணீர் அஙப்க 
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நிற்்கககூடிய இடம். ஆ்கபை, நீங்கப் முடிவு ஜ்சய்யுங்கள். எந்த இடம் 
எனபமதஜயலைாம் நாங்கள் ஜ்சாலைவிலமை. பதமைப்படடால, 
ஜபாதுைக்களும் இடம் தருைதற்குத் தயாரா்க இருககிைார்்கள். 
ைக்கள் ஜ்சலைககூடிய ைம்கயிபை அமத அமைத்துத்தர 
பைண்டும் எனபமத இந்த பநரத்தில ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
சுந்தபர்சபுரத்தில பள்ளிககூடம் பாழமடந்திருககிைது, ஓடு்கள் 
எலைாம் ஜபயர்ந்துவிடடன, இப்பபாதும் ைாைைர்்கள் அஙகு 
உட்கார முடியாைல ்சமுதாய நைக கூடத்தில இருககிைார்்கள். 
ஜ்சனை ைருடபை நிதி ஜ்காடுப்பதா்க ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். தயவுகூர்ந்து அந்த 
சுந்தபர்சபுர பள்ளிககூடத்மத நீங்கள் ்சரிஜ்சய்து தரபைண்டும் 
எனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ஜ்சஙப்காடமட ந்கராடசியிபை, ஆமையா்ர் இலமை, 
clerk இலமை, அபதபபாை town planning officer பபானபைார் 
இலமை. ஜ்சஙப்காடமட எனபது ப்கர்ாவுடன இமைந்த 
ஒரு பாரம்பரியைான இடம். ைருைாய் இலைாத ந்கராடசியா்க 
இருககினைது. பக்கத்தில இருககிை ஊர்்கம்ஜயலைாம் இமைத்து 
அபதாடு ப்சர்த்தீர்்கஜ்னறு ஜ்சானனால, ைருைாய் ைரும், எவ்ை்வு 
திடடங்கம் ஜ்சய்யைாம் எனபதற்கு, ப்காரிகம்கமயச ஜ்சாலலிக 
ஜ்காண்பட இருககிபைன. ஜ்சஙப்காடமட ந்கராடசி குறித்து நீங்கள் 
்கருமைபயாடு பரிசீலிக்க பைண்டும். அஙப்க ைருைாமய அதி்கரிக்க 
பைண்டும் எனறு ஜ்சாலலி, நான ஜ்சஙப்காடமடயில இருக்கககூடிய 
ைாராந்திர ைார்கஜ்கடமட தின ைார்கஜ்கடடா்க ைாற்றுைதற்கு 
ரூ.50 இைட்சம் ்சடடைனை உறுப்பினர் ஜதாகுதி பைம்பாடடு 
நிதியிலிருந்து ஜ்காடுத்பதன. ைருைானம் ைரும் இந்தத் திடடத்திற்கு 
ஜ்காடுக்கககூடாது எனறு ஜ்சாலலி reject ஜ்சய்துவிடடார்்கள். 
எனபை, ஜ்சஙப்காடமட பகுதியிபை இருக்கககூடிய இந்தக 
்காரியத்மத நீங்கள் ஜ்சய்ய பைண்டும். அச்சனபுதூரில ஜநல 
ஜ்காள்முதல மையத்மத அமைத்துத் தர பைண்டும். புளியமர 
எனபது ப்கர்ா–தமிழ்நாடு எலமையில இருககிைது. அஙப்க 3 
check posts இருககினைன. அமை எலைாைற்மையும் ப்சர்த்து ஒரு 
integrated check post–ஐ நீங்கள் அமைத்துக ஜ்காடுத்தீர்்கஜ்னறு 
ஜ்சானனால, ைனிதக ்கழிவு்கள் ைற்றும் ைருத்துைக ்கழிவு்கம் 
ப்கர்ாவிலிருந்து ைந்து ஜ்காடடுைமத தடுக்க முடியும் 
எனபமதயும் இஙப்க பணிைனபபாடு ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககினபைன. ்கருமையுள்்த்பதாடு ஒரு விஷயம். 
அதாைது இரண்டு ைாதங்களுககு முனபு, ்சரியா்க பாபர் ைசூதி 

[திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர்]
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தீர்ப்பு ைந்தபபாது, பாது்காப்புப் பணிககுச ஜ்சனை ்காைல துமை 
ைா்கனம் திரிகூடபுரம் எனறு ஜ்சாலைககூடிய பகுதியிபை ஓரைா்க 
நினறு ஜ்காண்டிருந்தைர்்கள்மீது பைாதி 3 பபர் இைந்துவிடடார்்கள். 
ஒபர குடும்பத்மதச ப்சர்ந்த தாயும் ை்களும் இைந்து விடடார்்கள். 
அதனபிைகு அஙகிருந்தைர்்கள் பபாராடடம் ஜ்சய்துஜ்காண்டு 
ைரும்பபாது, நானதான தடுத்து நிறுத்தி, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
ஒரு நலை ்காரியத்திற்்கா்க ைருகிைார்; ஜதன்காசி ைாைடட 
உதயத்திற்கு ைருகிைார்்கள். அமதஜயலைாம் ஜ்சய்யாதீர்்கள், 
உங்களுககு உரிய நிைாரை நிதி ைழங்கப்படும் எனை 
ைாககுறுதிமய நான ஜ்காடுத்பதன. பைடடுப்பாம்யத்தில ஒரு 
private விஷயத்திற்கு எவ்ை்வு ஆர்ைைா்க நீங்கள் ரூ.10 இைட்சம் 
ஜ்காடுத்தீர்்கப்ா, அதுபபாை, ஜ்காடுக்க பைண்டும். மி்கவும் 
பண்படடைர்்கள், அைர்்களுககு எந்த ைருைானமும் இலமை. ஒபர 
குடும்பத்தில தாயும் ை்களும் இைந்துவிடடார்்கள். ஒரு மபயன, 11 
ையதுதான. அைனுமடய தந்மத பைமையிலைாைல இருககிைார். 
ைருைானத்துககு ைழியிலமை. ்கருமையுள்்பதாடு அைர்்களுககு 
எப்படி பைடடுப்பாம்ய ்சம்பைத்திற்கு ஜ்காடுத்தீர்்கப்ா, 
அபதைாதிரி ரூ.10 இைட்சம் ஜ்காடுத்து, ைமனவிமயயும், ை்கம்யும் 
இழந்திருக்கககூடிய அைருககுக ்கருமை அடிப்பமடயில பைமை 
ஜ்காடுத்தால, மி்கவும் பயனுள்்தா்க இருககும் எனபமதயும், 
அபதபபானறு. . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. முஹம்ைது அபூபக்கர், பபாதும், நனறி ஜ்சாலலுங்கள். பைறு 
எதுவும் ஜ்சாலை பைண்டாம்.

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ஜ்சாலலிவிடுகிபைன. Sub Registrar 
Office, ைணி்க ைரித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ஜபரிய ைனபதாடு 
ஊரிபைபய ஏற்படுத்திகஜ்காடுத்தீர்்கள். எலைாம் தயாராகிவிடடது. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் விமரைா்கத் திைக்க பைண்டும். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. முஹம்ைது அபூபக்கர், பபாதும். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ் அைர்்கள். (குறுககீடு) இலமை, நீங்கள் முடிக்க 
ைாடடீர்்கள், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ், பபசுங்கள். 
(குறுககீடு) நீங்கள் இருபது நிமிடங்களுககுபைல பபசியாகிவிடடது. 
(குறுககீடு) நனறி ைடடும் ஜ்சாலலுங்கள்.

[திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர்]
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திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூேக்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைகஃபு ைாரியம் ஜ்சயலபடவிலமை. 
மூனைமர ஆண்டு்களில இனனும் ஒரு ைருடம்தான இருககிைது. 
இப்பபாதும் ஜ்சயலபடாைல இருககிைது. விமரைா்க ைகஃபு 
ைாரியத்மதச ஜ்சயலபட ஜ்சய்ய பைண்டும். உருது அ்காடமி 
8½ ஆண்டு்க்ா்கச ஜ்சயலபடவிலமை. தயவுஜ்சய்து அமத 
ஜ்சய்துஜ்காடுங்கள். எங்கள் ஜதாகுதியில ஆமையா்ர் இலைாத 
ந்கராடசி்கள் இருககினைன. E.O. இலைாைல இருககிைது. 
பணியிடங்கம்ஜயலைாம் நிரப்பிக ஜ்காடுக்க ஒரு ைாய்ப்மப 
ஏற்படுத்திகஜ்காடுக்க பைண்டும். எங்கள் பகுதியிபை அதி்கைா்க 
accidents நடககினைன. ஆம்கயால, ைதுமர–ஜதன்காசி நானகு 
ைழிப் பாமதமய விமரைா்க ஏற்படுத்தித் தரபைண்டும். அதி்கைா்க, 
ைாரத்திற்கு நானகு accidents நடககினைன. 

அபதைாதிரி திருஜநலபைலி முதல ஜதன்காசி ைமரயுள்் 
்சாமைககு contract எலைாம் முடித்துவிடடார்்கள். இனனும் 
அதமன ஆரம்பிக்காைல இருககிைார்்கள். ்கமடசியா்க 
திருஜநலபைலியிலிருந்து திருசஜ்சந்தூர். திருசஜ்சந்தூர் ப்காயிலுககு 
ஜ்சலபைர்்கள் எத்தமனபபர் எனபது உங்களுககுத் ஜதரியும். 
அண்ைன இருககிைார்்கள். அைர்்களுககு நனைா்கத் ஜதரியும். 
மி்கக குறு்கைான பாமத, நானகு ைழிப் பாமதயா்க ஜ்சய்யைாம், 
இருைழிப் பாமதயா்கச ஜ்சய்யைாம், பகதர்்கள் ஜ்சலைமுடியாத 
அ்விற்கு குறு்கைா்க இருப்பதால, accident அதி்கைா்க நடககிைது. 
பழனிககு எப்படி தனிப் பாமத பபாடடுக ஜ்காடுத்திருககிறீர்்கப்ா, 
அபதைாதிரி திருசஜ்சந்தூர் ப்காயிலுககு நீங்கள் நமடபாமத 
அமைத்துக ஜ்காடுக்க பைண்டும் எனை ப்காரிகம்கமய அரசுககு 
மைககிபைன. 

பிற்ப்கல 6–30

‘எலைா நிமை்களிலும், இந்த அர்சாங்கம் சிறுபானமையினர் 
்சமுதாயத்திற்கு உற்ை பதாழனா்க, நண்பனா்க இருககும்’ 
எனறு அறிவித்திருககிறீர்்கள். அதமனச ஜ்சயலபடுத்தககூடிய 
ைம்கயில எங்களுமடய ஆதங்கங்கம், ்கைமை்கம் உைர்ந்து, 
நாங்களும் தமிழர் திருநாள், ஜபாங்கல திருநாம் ்கரும்பு 
ஜைடடிக ஜ்காண்டாடுைதற்கு நீங்கள் ைழிைம்க ஜ்சய்ய 
பைண்டும். ஆளுங்கடசி, எதிர்க்கடசி எனறிலைாைல ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களும் ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். 
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எங்களுமடய ்சமுதாயத்தினுமடய ஆதங்கங்கம்ஜயலைாம் 
ஜ்சாலலியிருககினபைபன தவிர, எந்தவிதைான தைைான 
்கருத்து்களும் இலமை. எலபைாருபை எங்கள் ்சமுதாயத்பதாடு 
ஜநருக்கைானைர்்கள்தான. நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களுமடய ஊர், எடப்பாடி. ்காயிபத மிலைத் அைர்்கள் 
எடப்பாடிமய பற்றி பபசியிருககிைார்்கள். அதமன ஒரு புத்த்கத்தில 
படித்பதன. நம்முமடய ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் படித்தது ஹாஜி ்கருத்த ராவுத்தர் ஹவுதியா ்கலலூரியில; 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் படித்தது 
ைாணியம்பாடி இஸ்ைாமிய ்கலலூரியில; எலபைாரும் இஸ்ைாமிய 
்சமூ்கத்தினபராடு அண்ைன, தம்பி்க்ா்க, நலலிைக்கத்பதாடு 
இருக்கககூடியைர்்கள்தான. நாங்கள் ைாழ்ந்தாலும், ைமைந்தாலும் 
இந்த நாடடினுமடய உண்மையான பிரமெ்க்ா்கபை இருப்பபாம். 
்காயிபத மிலைத் அைர்்கள் ஜ்சானனதுபபாை, ‘ஜபரும்பானமையினர் 
ஆ் பைண்டும்; சிறுபானமையினர் ைாழ பைண்டும்’ எனை அபத 
உறுதிஜைாழிபயாடு ைாய்ப்புககு நனறி கூறி, அமைகினபைன. நனறி, 
ைைக்கம், ்சைாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ் அைர்்கள்.

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
ஜதாழிைா்ர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர (திருைதி) நிகலவாேர ்கபில்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் பபசும்ஜபாழுது, ைகஃபு ைாரியம் ஜ்சயலபடவிலமை 
எனறு கூறினார்்கள். ைகஃபு ்சடடம், 1995, பிரிவு 99–னபடி 
ைகஃபு ைாரியம் ்கமைக்கப்படடு, இனமைய நாள் ெனாப் எம்.ஏ. 
சித்திக, ஐ.ஏ.எஸ். அைர்்கள் தமிழ்நாடு ைகஃபு ைாரியத்திற்குத் 
தனி அலுைைரா்க ஆறு ைாத ்காைத்திற்கு நியமிக்கப்படடு, 
ைகஃபு ைாரியம் ஜ்சயலபடடுகஜ்காண்டிருககினைது எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ், பபசுங்கள்.

     [திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர்]
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திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், உங்கள் அமனைருககும் முதற்்கண் எனனுமடய 
ைைக்கங்கம்யும், புத்தாண்டு ைாழ்த்து்கம்யும், ஜபாங்கல 
ைாழ்த்து்கம்யும் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. அனபிற்குரிய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள், ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள், அமைச்சர் ஜபருைக்கள், ்சடடப் பபரமை 
உறுப்பினர்்கள், எதிர்க்கடசித் தமைைர், எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர், திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தினுமடய அனபிற்குரிய 
நண்பர்்கள், அனபிற்குரிய எங்களுமடய ்கடசியினுமடய 
உறுப்பினர்்கள் ைற்றும் நண்பர்்கள் அமனைருககும் எனனுமடய 
ைைக்கங்கம்யும், ைாழ்த்து்கம்யும் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

முதலில, நான பபசுைதற்கு எனககு நீங்கள் time ஜ்காடுக்க 
பைண்டும். நீங்கள் ைத்திய அரம்ச நம்பியிருப்பதா்க அழ்கா்கச 
ஜ்சாலலியிருககிறீர்்கள். Governor Address–ல ைத்திய அரம்ச நம்பிபய 
நீங்கள் இருககிறீர்்கள் எனறு ஜ்சாலலியிருககிறீர்்கள். ைத்திய அரம்சக 
குமையும் ஜ்சாலலியிருககிறீர்்கள். குறிப்பா்க, ஜபண்மையாற்றுப் 
படும்கயில ைார்க்கண்படய ஆற்றின குறுகப்க நீர்த்பதக்கம் 
அமைக்க ்கர்நாட்க அரசு திடடமிடடுகஜ்காண்டிருககிைது. 
நீங்கள் நீதிைனைத்திற்கும் ஜ்சனறிருககிறீர்்கள். ்கடடம்மயயும் 
ஜபற்றிருககிறீர்்கள். ஆனால, நமடமுமைப்படுத்தவிலமை. 
இப்பபாதும் ைத்திய அரசு நம்முமடய தமிழ்க அரசுககு எதிரா்கச 
ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. எப்படியிருந்தும், . . . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு ்காஙகிரஸ் 
்கடசி உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ் அைர்்கள் பபசுகினைபபாது, 
பை்கதாது பற்றிக குறிப்பிடடார்்கள். அஙப்க ்காஙகிரஸ் ஆடசி 
நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருந்தது. (குறுககீடு) இப்ஜபாழுது இலமை. 
முதலில ்காஙகிரஸ் ஆடசி நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருந்தது. 
அப்ஜபாழுது அம்ைாநிைத்தின நீர்ப் பா்சனத் துமை அமைச்சரா்க 
ைரியாமதககுரிய திரு. சிைககுைார் அைர்்கள் இருந்தார்்கள். 
அைர்தான, ‘அஙப்க பை்கதாது குறுகப்க அமை ்கடடப்படும்’ 
எனறு அந்த இடத்திற்ப்க ஜ்சனைார். அதுைமரககும் அஙப்க யாரும் 
பபா்கவிலமை. ஆனால அந்த இடத்திற்குப் பபானைர், ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுமடய ்கடசிமயச ப்சர்ந்த, அைருமடய 
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இயக்கத்மதச ப்சர்ந்த ்கர்நாட்க நீர்ப் பா்சனத் துமை அமைச்சர் 
ஆைார். ஆ்கபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களிடத்திபை 
ஜ்சாலலி, இதற்கு ஒரு தீர்வு ்காண்பதற்கு, அரசுககுப் பக்க பைைா்க 
இருக்க பைண்டுஜைனறு இந்த பநரத்திபை ப்கடடுகஜ்காள்கினபைன. 
ஏஜனனறு ஜ்சானனால, ்கர்நாட்க, தமிழ்க ைாநிைங்களுககிமடபய 
நீர் பஙகீடடில ஜதாடர்ந்து பிரசசிமன இருந்துஜ்காண்டிருககிைது. 
ஆ்கபை, நைககு ைழங்கப்படபைண்டிய நீர்––இந்த ஆண்மடப் 
ஜபாறுத்தைமரயில, பருை ைமழ நனைா்கப் ஜபய்த ்காரைத்தினாபை, 
பிரசசிமனயிலமை. எந்த ஆடசி அஙப்க ஏற்படடாலும், ்காஙகிரஸ் 
ஆடசிககு ைந்தாலும் ்சரி அலைது பாரதிய ெனதா ்கடசி 
ஆடசிககு ைந்தாலும் ்சரி, அஙகு யார் ஆடசிககு ைந்தாலும், 
பை்கதாது பிரசசிமனமயக ம்கயில எடுத்துகஜ்காள்கிைார்்கள். 
ஆ்கபை, இந்தப் பிரசசிமனககுப் பிள்ம்யார்சுழி பபாடடது 
அைர்்களுமடய ஆடசியிலதான. ்காஙகிரஸ் ்கடசி அஙப்க ஆடசி 
ஜ்சய்தபபாது, ைரியாமதககுரிய ்கர்நாட்க நீர்ப் பா்சனத் துமை 
அமைச்சரா்க இருந்த திரு. சிைககுைார் அைர்்கள்தான, பநரடியா்க 
அந்த இடத்திற்குப் பபானார்்கள். அதுைமரயிலும் அஙகு 
யாருபை பபா்கவிலமை. அமதப்பற்றி ஜ்சாலலிகஜ்காண்டுதான 
இருந்தார்்கள். ஆ்கபை, ைாண்புமிகு ்காஙகிரஸ் ்கடசி உறுப்பினர் 
அைர்்கள் அப்ஜபாழுபத அமதப் பற்றித் ஜதரிவித்திருந்தால, 
அந்தப் பிரசசிமனக ம்கவிடப்படடிருக்கைாம். அதமன அைர் 
ஜ்சய்யவிலமை எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. இனியாைது, 
மீண்டும் அைர்்களுமடய ஆடசி அஙப்க ைந்தால––ைந்தால, அஙப்க 
ஜ்சாலலி, இந்தப் பிரசசிமனககு முற்றுப்புள்ளி மையுங்கள் எனறு 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ் அைர்்கள். 

பிற்ப்கல 6–35

திரு. கஜ.ஜி. பிரன்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்களுமடய 
்கருத்து ்சரியானதாகும். நாங்கள் தமிழ்க ைக்களின நைமனப் 
பார்ககிைைர்்கள்; ்கர்நாட்க ைக்களின நைமனப் பார்ககிைைர்்கள் 
அலை. ஆ்கபை, மீண்டும் எங்களுமடய ஆடசி ்கர்நாட்கத்தில ைரும். 
ைருகிைபட்சத்தில நிச்சயைா்க இந்தப் பிரசசிமனககு முற்றுப்புள்ளி 
மைப்பபாம். தமிழ்க ைக்களின நைன ்காக்க தக்க நடைடிகம்க 
எடுப்பபாம் எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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தமிழ்கத்தில ரூ.4,073 ப்காடி இழப்பு எனறு 
ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. இந்த இழப்மப எப்படிச ்சரி ஜ்சய்ைது? 
இந்த இழப்மப ைத்திய அரசு நைககுத் தந்திடுைா? இந்தப் 
பிரசசிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு ைாய்ப்பு இருககிைதா எனறு அறிய 
விரும்புகிபைன. ஒரு evidence–்சாடசியைா்கச ஜ்சானனால, 
பிரதை ைந்திரி ்காப்பீடடுத் திடடத்தில எத்தமன நபர் 
பயனமடந்திருககிைார்்கள் எனறு அைசி ஆராய்ந்து பார்த்பதன. 
முதைமைச்சரின விரிைான ைருத்துை ்காப்பீடடுத் திடடம் 
்சரியான முமையில இயஙகிைருகிைது. சிை தைறு்கள் இருந்தாலும் 
பரைாயிலமைஜயனறு நான ஜ்சாலபைன. ஆனால, ைத்திய அரசின 
பிரதைர் ்காப்பீடடுத் திடடத்மத நைககுத் தந்திருககிைார்்க்ா? 
அத்திடடத்தினகீழ் எத்தமன நபர்்கள் பயனஜபற்றிருககிைார்்கள் 
எனபமத நாம் அறிய பைண்டும். ைாண்புமிகு சு்காதாரத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் இதற்்கான பதிமை நிச்சயைா்கத் தந்தா்க 
பைண்டும். இது ஓர் ஏைாற்று பைமை எனபமத நான இஙப்க 
பதிவு ஜ்சய்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நலைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர சி. விஜய ேவாஸ்்கர: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
முழுமையா்க அந்தத் திடடத்மத புரிந்துஜ்காள்்விலமைஜயனறு 
நான ்கருதுகினபைன. ைத்திய அரசு ஜ்காண்டு ைந்த திடடம், 
“Ayushman Bharat” எனை ்காப்பீடடுத் திடடம். ஏற்ஜ்கனபை 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்க்ால 
ஜ்காண்டுைரப்படடு, இனறு நம்முமடய ைாண்புமிகு தமிழ்க 
முதைமைச்சர் அைர்்களின முழு ஆதரபைாடு ஜ்சயலபடுத்தப்படும் 
முதைமைச்சரின விரிைான ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திடடம் 
என இரண்டு திடடங்கம்யும் நாம் இமைத்திருககினபைாம். 
Ayushman Bharat–ஐயும், தமிழ்நாடு முதைமைச்சரின விரிைான 
ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திடடத்மதயும் இமைத்திருககினபைாம். 
அைற்றில மி்க மி்க முககியைான விஷயம் எனனஜைனைால, இமை 
இரண்மடயும் இமைத்திருககினை ்காரைத்தினால ைக்களுககு 
எனன பயன எனறு ப்கடடால, ஏற்ஜ்கனபை ஒரு குடும்பத்திற்கு 
ஓராண்டிற்கு சிகிசம்ச ஜபறுைதற்்கான ஜதாம்க இரண்டு இைட்சம் 
ரூபாய் எனை ைழிைம்க இருந்தது. ஆனால, இனறு Ayushman 
Bharat எனை பிரதைரின ்காப்பீடடுத் திடடத்பதாடு இமைந்த 
்காரைத்தினால, ஓராண்டிற்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு ஐந்து இைட்சம் 

[திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ்]
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ரூபாய் ஜபறுைதற்்கான ைழிைம்கமய நாம் ஜபற்றிருககிபைாம் 
எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதளிவுபடுத்த 
விரும்புகிபைன. 

இரண்டாைதா்க மி்கமி்க முககியைான விஷயம் 
எனனஜைனைால, நம்முமடய தமிழ்நாடு முதைமைச்சரின 
விரிைான ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திடடம்தான இந்திய அ்வில 
Ayushman Bharat எனை பிரதைரின ்காப்பீடடுத் திடடத்திற்ப்க, 
நீங்கள் பாராடடியதுபபால ஒரு role model ஆ்கத் தி்கழ்கிைது. 
இதில சிைப்பு எனனஜைனைால, மி்க மி்க முககியைான விஷயம் 
நான ஜ்சாலகிபைன, ஏற்ஜ்கனபை 1 ப்காடிபய 58 இைட்சம் பபர் 
card holders ஆ்க தமிழ்நாடு முதைமைச்சரின விரிைான ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் திடடத்திற்்கான அடமடமயப் ஜபற்று, அந்தத் 
திடடத்தில பயனமடயககூடியைர்்க்ா்க இருந்திருககிைார்்கள். மீதி 
உள்்ைர்்கள் higher income group or Government employees ஆ்க 
இருப்பார்்கள். கிடடத்தடட அமனத்து ்சதவிகித ைக்களும் அந்தத் 
திடடத்தின பயமன அமடயககூடிய ைாய்ப்பு ஏற்படடிருககிைது. 
ைத்திய அரசு அந்தத் திடடத்மத நைககு ைழஙகியபபாது, 70 இைட்சம் 
பபருககு ைடடும்தான இந்த 5 இைட்சம் ரூபாய் ஜபறுைதற்்கான 
ைழிைம்க உள்்ஜதனறு ஜ்சாலைப்படடது. ஆனால, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்கள், ஒரு விரிைான 
கூடடத்மத நடத்தி, இத்திடடத்தில பாரபட்சம் பைண்டாம்; 
பாகுபாடு பைண்டாம் எனபதற்்கா்க, 1 ப்காடிபய 58 இைட்சம் 
பபரில 70 இைட்சம் பபருககு நீங்கள் 5 இைட்சம் ரூபாய் 
ஜ்காடுககிறீர்்கள், மீதி இருககும் 88 இைட்சம் பபருககு 2 இைட்சம் 
ரூபாய் அளித்தால அது ஏற்புமடயதா்க இருக்காது எனபதற்்கா்க 
இந்தியாவிபைபய எந்த ைாநிைத்திலும் ஜ்சய்யாத அ்விற்கு 
நம்முமடய தமிழ்நாடு அரசு, நம்முமடய ைாநிை நிதித் துமையின 
மூைைா்க அந்த நிதிமய ைழஙகி, இனமைககு 1 ப்காடிபய 58 இைட்சம் 
card holders–ககும் 5 இைட்சம் ரூபாய் ஜபைககூடிய அ்விற்கு 
ைழிைம்கமய ஜ்சய்திருககினபைாம். இவ்விரண்மடயும் பிரித்துப் 
பார்க்க பைண்டியதிலமை. இரண்டும் இமைக்கப்படட திடடம். 
இத்திடடத்தின பயன அமனத்தும் ைக்களுககு முழுமையா்கக 
கிமடத்துகஜ்காண்டிருககிைது எனபமத நான ஜபருமைபயாடு 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககினபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ் அைர்்கள்.

[டாகடர் சி. விெய பாஸ்்கர்]
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திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், நம் ைாநிைத்தில, உற்றுப் பார்க்க 
பைண்டிய மி்க முககியைான பிரசசிமன பைமைைாய்ப்புப் 
பிரசசிமன. இனமைககு ்சமூ்கத்தில பலபைறு பிரசசிமன்கள் 
உள்்ன. படித்தைர்்களுககு பைமை இலமை. அைர்்கள் எஙப்க 
ஜ்சனறு பைமை பார்ப்பார்்கள் எனை நிமை ஏற்படடிருககிைது. 
அபத பநரத்தில இரயிலபை துமையில, ைஙகி்களில, தனியார் 
்கம்ஜபனி்களில ைட இந்தியர்்கள்தான பைமை பார்ககும் ைாய்ப்பு 
இருககிைது. நம் தமிழ் ைக்களுககு ைாய்ப்பு கிமடப்பதிலமை, இமத 
நாம் ்சற்று பயாசிக்க பைண்டும். தமிழன எனறு ஜ்சாலகிபைாம், 
தமிழனுககு ைாய்ப்பு இலமை. படிப்பதற்கு ைாய்ப்பு இலமை; 
படித்தாலும் பைமை கிமடப்பதற்்கான ைாய்ப்பு இலமை 
பபானை பிரசசிமன்கள் இருககினைன. ஆனால ்சடடம்–ஒழுஙம்க 
பாது்காப்பதில முதல ைாநிைம் தமிழ்கம் எனறு ஜ்சாலைப்படுகிைது. 
நான பாராடடுகிபைன. நான குமை ஜ்சாலைவிலமை. அதமனத் 
ஜதளிவுபடுத்துகினைைம்கயில உங்கள் பணி்கம் பைற்ஜ்காள்் 
பைண்டுஜைனறு நான ஜ்சாலை ைருகிபைன. ைஙகிப் பணி்களில 
தமிழர்்களுககு பைமைைாய்ப்பு கிமடப்பதற்கு எனன ஜ்சய்யப் 
பபாகிறீர்்கள்? அமதச ்சற்று ்கைனிக்க பைண்டும். ைட ைாநிைத்மதச 
்சார்ந்தைர்்கள்தான இனறு தமிழ்கத்தில பலபைறு துமை்களில 
பைமை ஜ்சய்கிைார்்கள். இந்த நிமைபய ஜதாடர்ந்து நீடித்தால, 
தமிழ்கத்திபை பலபைறு ்கஷ்டங்கள் ஏற்படும் எனபமத இந்த 
பநரத்திபை நான ஜ்சாலலிகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன.

பிற்ப்கல 6–40

குடியுரிமை திருத்தச ்சடடப் பிரசசிமன ்சம்பந்தைா்க 
அனபிற்குரிய நண்பர் ஜதளிைா்க பபசினார். நான அதி்கம் 
பப்சவிலமை. இருந்தாலும், இந்த நாடடிற்கு சுதந்திரம் கிமடத்தது. 
திரு. மு்கம்ைது அலி ஜினனா அைர்்கள் ஜ்சாலலிய ஒரு ்கருத்மத நான 
பதிவு ஜ்சய்கிபைன. பண்டிட ெைஹர்ைால பநரு அைர்்களிடமும், 
பத்சப் பிதா ை்காத்ைா ்காந்தி அைர்்களிடமும் ஜ்சானனார். நாங்கள் 
நாடமட விடடுப் பிரிந்துபபாகிபைாம், எங்களுககு சுதந்திரம் 
கிமடத்தது. அபதபைம்யில இஸ்ைாமிய ைக்கம் அமழத்தார். 
You please come to Pakistan. இந்த நாடு இரண்டா்கப் 
பிரிந்துவிடடது, நாம் பாகிஸ்தானுககு ஜ்சலபைாம் எனறு 
ஜ்சானனார். அனபிற்குரிய நண்பர் ஜ்சானனதுபபாை, அப்பபாது 
இஸ்ைாமிய ஜபருைக்கள் ஜ்சானனார்்கள், ‘நாங்கள் நாடமடவிடடு 
பபா்கைாடபடாம். ைண்ணுககுச ஜ்சாந்தைானைர்்கள். இந்த 
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ைண்ணின சுதந்திரத்திற்்கா்கப் பபாராடியைர்்கள், நீங்கள் பபாங்கள், 
நாங்கள் ைரைாடபடாம்’ எனறு ஜ்சானன இஸ்ைாமிய ஜபருைக்கள் 
பாதிக்கப்படக கூடாது எனபதற்்கா்க நான ஜ்சாலகிபைன. நீங்கள் 
முழுமையா்க இந்தச ்சடடத்மத ஆதரிக்க பைண்டுஜைனறு 
நீங்கள் நிமனக்கவிலமை எனபமத நாங்கள் அறிபைாம். ** Lok 
Sabha–விபை நீங்கள் ஆதரவு அளித்தீர்்கள். Rajya Sabha–விபை 
நீங்கள் ைறுத்துவிடடால பபாதும், இந்த ்சடடம் ைந்திருக்காது. இனறு 
நாம் இருக்கககூடிய நிைம் (குறுககீடு) நான ஜ்சாலலிவிடுகிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் 
ைற்றும் பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், இதுபற்றி நீண்ட விைாதம் 
ஜ்சய்திருககிபைன. நாங்கள் நிமனப்பமத நீங்கள் எப்படி ஜ்சாலை 
முடியும்? நாங்கள் எந்த பநாக்கத்தில ஜ்காடுத்பதாம் எனறு நீங்கள் 
எப்படி ஜ்சாலை முடியும்? இது ஒரு பதமையிலைாத விைாதம். 
அமத அமைக குறிப்பிலிருந்து நீக்க பைண்டும். பதமையிலைாதது. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் அது பற்றி ஜ்சானனது 
பதமையிலைாதது.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ் அைர்்கள் ஜ்சானனது அமைக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிைது. 10 நிமிடங்கள் பபசிவிடடீர்்கள். 
நீங்கள் பைறு subject பபசுங்கள். 

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், நான எனன பபசிபனன? நீங்கள் அந்த 
்சடடத்திற்கு ஆதரவு ஜ்காடுத்து ஜதரிவித்தீர்்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: நீங்கள் 10 நிமிடங்கள் 
பபசிவிடடீர்்கள். இனனும் 5 நிமிடங்கள்தான இருககினைன. 

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: நான தைைா்கப் பப்சவிலமை. நான 
ஜ்சாலகிபைன. நாங்கள் ஆதரவு ஜ்சய்பதாம், பி.பெ.பி–யுடன கூடடு 
ப்சர்ந்திருககிபைாம், எங்க்து எண்ைம் அது, நிமைபைற்றிவிடபடாம் 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.

[திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ்]
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எனறு ஜ்சாலலிவிடைாம். நானும் Advocate, senior man. நாங்கள் 
விைரமிலைாத ஆள் இலமை. I must know what is that. நான 
ஜ்சாலைது எனனஜைனைால, அமையில பபசுகிைபபாது, you just 
clarify it. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் 
ைற்றும் பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், நாங்கள் ்காமையிபை ஜதளிைா்கச 
ஜ்சாலலியிருககிபைாம். தமிழ்நாடடிபை இந்திய குடியுரிமை 
ஜபற்றிருககிை சிறுபானமையின ைக்களில ஒருைருககு பாத்கம் 
ஏற்படடது எனறு ஜ்சானனாலும் அைர்்கம்ப் பாது்காககிை 
முதல குரமை அமனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முனபனற்ைக 
்கழ்கம், அம்ைாவினுமடய அரசுதான ஜ்காடுககும் எனறு 
ஜ்சாலலியிருககிபைாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இப்பபாது 
அைர் ஜ்சாலைது ஒரு ்கற்பமன ்கைந்த ஜ்சய்தி. ்சடட்சமபயிபை 
அப்படி ்கற்பமன ்கைந்த யூ்க ஜ்சய்தி்கம்ப் பப்சக கூடாது. 
அமத ைலியுறுத்தித்தான ்காமையிபை ஒரு நீண்ட விைாதம் 
ஜ்சய்யப்படடது. அப்படி எந்த நி்கழ்வும் எஙகும் நமடஜபைவிலமை. 
அமதத் தடடிக ப்கடகிை முதல அர்சா்க அம்ைாவினுமடய அரசு 
இருககும் எனபமதத் ஜதளிைா்க விைாதம் ஜ்சய்தாகிவிடடது. 
அது ைடடுைலை, இதுகுறித்து நீதிைனைத்திபை ைழககு 
இருககிைது. இனனும் rules frame ஜ்சய்யப்படவிலமை. ்சடடம் 
அைலபடுத்தப்படவிலமை. ஆ்கபை, ்கற்பமன ்கைந்த ஜ்சய்தி்கம் 
அமையிபை பப்ச பைண்டாம் எனறு மூத்த உறுப்பினருககு 
ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: உங்கள் 
உறுப்பினர்தாபன பபசிகஜ்காண்டிருககிைார். அைர் பப்சடடும். ்சரி 
பபசுங்கள். ப்காபைா்க பப்ச பைண்டாம். 

திரு. ்கரி. இரவாைெவாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், இப்பபாது அமைக குறிப்பிலிருந்து நீககுைதா்கச 
ஜ்சானனீர்்கப், எந்த ைார்த்மதமய நீக்கப்பபாகிறீர்்கள்? 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: எங்கம்ப் பற்றிக 
குறிப்பிடடமத நீககுைாறு ப்கடடிருககிைார். 

[திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ்]
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திரு. ்கரி. இரவாைெவாமி: எங்கள் உறுப்பினர் எனன தைைா்கச 
ஜ்சானனார்? உங்களுமடய எண்ைத்மத அைர் ஜ்சாலகிைார். 
இதில எனன தைறு இருககிைது? ** எனறு ஜ்சாலகிைார், இதில 
எனன தைறு இருககிைது. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
மின்சாரம், ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு ்சடடைனை ்காஙகிரஸ் ்கடசியின 
தமைைர் அைர்்கள் எந்தக குறிப்மப நீககுகிறீர்்கள் எனறு ப்கடடார். 
நான ஜ்சானனது உடபட அமைக குறிப்பிலிருந்து நீககிவிட 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. அைர் பபசும்பபாது எனன 
ஜ்சானனார் எனைால, ** எனறு ஜ்சானனார். அந்த ைார்த்மதமய 
நீக்கச ஜ்சாலகிபைாம். எங்களுகஜ்கனறு ஒரு ஜ்காள்ம்க இருககிைது. 
கூடடணி அைர்்களும்தான மைத்திருந்தார்்கள், நாங்களும்தான 
மைத்திருககிபைாம். எங்களுகஜ்கனறு ஒரு ஜ்காள்ம்க இருககிைது. 
அதற்்கா்க ** எனறு ஜ்சாலைமத எந்தவிதத்தில ஏற்றுகஜ்காள்் 
முடியும்? அதனால அமதத்தான நீககுைாறு ஜ்சாலகிபைாம். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
மின்சாரம், ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் கூறிய அந்த ைார்த்மதயும் அமைக குறிப்பிலிருந்து 
நீக்கப்படுகிைது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ், நீங்கள் 
பபசுங்கள். நனறி ஜ்சாலலி உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: நான இனனும் பப்சபை 
ஆரம்பிக்கவிலமை. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: 12 நிமிடங்கள் 
முடிந்துவிடடன. நனறி ஜ்சாலலி உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: அப்படிஜயலைாம் இலமை. இலமை, 
நான பப்சபையிலமை. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: நீங்கள் ஏபதபதா 
பபசிகஜ்காண்டிருந்தால எப்படி? நனறி ஜ்சாலலி உமரமய 
முடியுங்கள். 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.
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திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: நான எனன ஜ்சாலகிபைன. ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்குச ஜ்சாலகிபைன. ப்காைம் 
பபாடடார்்கள்; No CAA, No NPR எனறு ப்காைம் பபாடடைர்்கள்மீது 
நீங்கள் நடைடிகம்க எடுத்திருககிறீர்்கள். (குறுககீடு) ஜ்சாலகிபைன. 
அப்படியிலமைஜயனைால. . . 

பிற்ப்கல 6–45

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பிரினஸ், உங்களுககு இரண்டு நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படடிருககிைது. 
நீங்கள் எந்த ்சப்ஜெகட பைண்டுைானாலும் பபசுங்கள். உங்களுககு 
இரண்டு நிமிடங்கள்தான ஒதுக்கப்படடிருககிைது. (குறுககீடு) 
எமதப் பப்சபைண்டுபைா அமத விடடுவிடடு, பைறு எமதபயா 
பபசிகஜ்காண்டிருககிறீர்்கள்.

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: இலமை, நான ்சப்ஜெகடடிலதான 
பபசுகிபைன. (குறுககீடு) ப்காைம் பபாடடதற்கு நீங்கள் நடைடிகம்க 
எடுத்தீர்்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் ப்காைம் பபாடடமதப் பற்றி இஙப்க ஜ்சானனார்்கள். 
ப்காைத்மத அைர்்கள் வீடடின முனபன பபாடடிருந்தால 
பிரசசிமன ைந்திருக்காது. பைஜைாருைர் வீடடின முனபு 
ப்காைத்மதப் பபாடடபபாதுதான இந்தப் பிரசசிமன ைந்தது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அந்த வீடடுக்காரர் பு்கார் ஜ்சய்கிைார், 
பு்கார் ஜ்சய்தால அர்சாங்கம் எனன ஜ்சய்யும்? பைறு ைழியிலமை. 
அைரைர் வீடடின முன ப்காைம் பபாடடிருந்தால பிரசசிமனபய 
கிமடயாது. இதுதான பிரசசிமன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ், நனறி ஜ்சாலலி உங்கள் உமரமய 
முடியுங்கள். (குறுககீடு) நனறி ஜ்சாலலி, உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ஜநலமை ்கண்ைன எனபைர், எங்கள் 
்காஙகிரஸ் ்கடசியின மூத்த தமைைர், அைர் எனன தைறு ஜ்சய்தார் 
எனபதற்்கா்க அைர்மீது நடைடிகம்க எடுத்தீர்்கள்? நீங்கள் அைமர 
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release ஜ்சய்ைதற்்கான நடைடிகம்கமய எடுங்கள். அைர் எனன 
தைறு ஜ்சய்தார்? அைர், தனது ைாைடடத்தின language–
ல பபசினார். அதில எனன தைறு இருககிைது? அைர் ஒனறும் 
தைைா்கப் பப்சவிலமைபய! நீங்கள், . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒரு மூத்த 
உறுப்பினர், ஒரு ைழக்கறிஞர், ஒரு ஜபாதுக கூடடத்தில எனன 
பபசுைது எனறு அந்தப் பபச்சா்ருககுத் ஜதரிந்திருக்க பைண்டும். 
அமத நான ஜ்சாலைக கூடாது. அது யாரா்க இருந்தாலும் ்சரி, 
எந்தக ்கடசித் தமைைரா்க இருந்தாலும் ்சரி, அதுபபானறு பப்சக 
கூடாது. “பபாய் பொலிமய முடித்துவிடு” எனறு ஜ்சானனால 
எனன அர்த்தம்? இது எப்படி? நீங்கள் ஏற்றுகஜ்காள்கிறீர்்க்ா? 
ஜ்சாலலுங்கள், இமத ஏற்றுகஜ்காள்கிறீர்்க்ா? யாரா்க இருந்தாலும் 
்சரி, எந்தக ்கடசித் தமைைரா்க இருந்தாலும் ்சரி, ்சடடம் தன 
்கடமைமயச ஜ்சய்யும். யாரா்க இருந்தாலும் ்சரி. அப்படி ஜபாதுக 
கூடடத்தில பபசினால, யார் அதமன ஏற்றுகஜ்காள்ைார்்கள். 
பாரத பிரதைமரபயா, உள் துமை அமைச்சமரபயா, அது யாரா்க 
இருந்தாலும் ்சரி––அைர்்கம்ப் பற்றி ஜ்சாலைககூடாது. பபசசு 
சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால, அதற்கு ஓர் எலமை உண்டு. அதற்ஜ்கனறு 
ஒரு ைரம்பு உண்டு, அந்த ைரம்மப மீறி பபசுகினைஜபாழுதுதான 
இந்தப் பிரசசிமன உருைாகினைது. ஆ்கபை, அதமன ஒடடித்தான 
்காைல துமை தன ்கடமைமயச ஜ்சய்கிைபதஜயாழிய, யார் மீதும் 
வீண் பழி சுைத்தி, தைைான ைழககு ஜதாடரவிலமை எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ், நனறி ஜ்சாலலி உங்கள் உமரமய 
முடியுங்கள்.

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: அைர் தைைா்க பபசியதா்க ஜ்சாலகிறீர்்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர், நனறி ஜ்சாலலி உங்கள் உமரமய முடிககிறீர்்க்ா 
அலைது நான அடுத்த உறுப்பினமர பப்ச அமழக்கடடுைா? நீங்கள் 
பப்ச ஆரம்பித்து 15 நிமிடங்கள் ஆகிவிடடன. 

[திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ்]
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திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாமையிலதான எனககு பபசுைதற்கு 
ைாய்ப்பிமன ைழஙகினீர்்கள். ஒரு பத்து நிமிடங்கள் எனககு பப்ச 
ைாய்ப்பு ஜ்காடுங்கள், பபாதும்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: 15 நிமிடங்கள் 
முடிந்து விடடன. 

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: இலமை பாதிபநரம் அைர்்கள் 
பபசினார்்கள். 5 நிமிடங்கள்கூட நான பப்சவிலமை.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: நீங்கள் ்சப்ஜெகட 
பற்றி பபசுங்கள்.

 திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: பலபைறு விதைான பபசசுக்கள் ைந்தன. 
அதற்ஜ்கலைாம் நீங்கள் எந்த நடைடிகம்கயும் எடுக்கவிலமை. 
அமதஜயலைாம் விடடுவிடுகிபைன. எலைாைற்மையும் ஜ்சானனால 
பநரம் பபாதாது. எனது ைாைடடத்மதப் ஜபாறுத்தைடடில 
சிைைற்மை ைடடும் நான இப்பபாது பபசுகிபைன. தமிழ்கத்தில உள்் 
13 ்கடபைார ைாடடங்களில, ்கனனியாகுைரி ைாைடடத்திலதான 
72 கிபைா மீடடர் நீ்ம் ஜ்காண்ட 42 ்கடபைார கிராைங்கள், 
ஆதிச்சபுரத்திலிருந்து நீபராடித் துமை ைமர உள்்ன. கீழ்ைனககுடி 
ைற்றும் பதங்காய்ப்படடினம் துமைமு்கத்தின மு்கத்துைாரத்தில 
அதி்கைா்க ைைல ப்சர்ந்துள்்தால, படகு்கள் நுமழவு ைாயிலில 
ைரும்பபாது விபத்து்கள் ஏற்படுகினைன. ஆ்கபை, துமைமு்க 
மு்கத்துைாரப் பகுதி்களில, ைைமை அ்கற்றுைதற்கு dredging 
machine நிரந்தைா்க ைழங்க பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 
அப்படிச ஜ்சய்தாலதான அந்தத் துமைமு்கங்கஜ்லைாம் நனைா்கச 
ஜ்சயலபடும். எங்களுமடய ைாைடடத்தின மீன ை்த்தினால, 
அதி்கைான ைருைானம் ைருகிைது எனபமத நான அரசின 
்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டு ைருகிபைன. நிச்சயைா்க அந்த machine–ஐ 
ைாஙகித் தர பைண்டும். நிரந்தரைா்க அந்தப் பணிமயச ஜ்சய்ைதற்கு 
இந்த அரசு உதவிட பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மீன 
ை்ம் ைற்றும் பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்கனனியாகுைரி ைாைடடத்மதப் 
ஜபாறுத்தைடடில 42 மீனை கிராைங்கள் இருககினை நிமையில, மீன 
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ை்த் துமையினமூைம் ஒதுக்கப்படுகினை ஜைாத்த நிதியில, பாதித் 
ஜதாம்க ்கனனியாகுைரி ைாைடடத்திற்குத்தான ஒதுக்கப்படுகினைது.

பதங்காய்ப்படடினத்தில ஒருஙகிமைந்த மீனபிடித் துமைமு்கம் 
அமைக்க பைண்டுஜைனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
உத்தரவின பபரில, ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கள் 
தனனுமடய நிதிநிமை அறிகம்கயில இதுகுறித்து ஜதரிவித்திருந்தார். 
அந்தத் துமைமு்கம், ஆசியாவிபைபய ஒரு மி்கப் ஜபரிய, சிைந்த 
மீனபிடித் துமைமு்கைா்க உருைாகும். நான பநரில ஜ்சனறு அந்த 
மீனபிடித் துமைமு்கத்மதப் பார்த்பதன. அஙகு மீனபிடித் ஜதாழில 
மி்கவும் சிைப்பா்க நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககினைது. எந்தப் 
பிரசசிமனயும் இலமை. High tide. low tide எனறு ஜ்சாலைார்்கள். 
அதாைது ்கடலில நீர் ைடடம் உயரும்பபாது, ்கமரபயாரங்களில 
ைைல அடித்து ைரும் நிமை ஏற்படும், அப்பபாது இதுபபானறு 
ைைல மூடி தடங்கல ஏற்படுைது நியாயைான ஒனைாகும். இனறு 
்காமையிலகூட, ்சடடைனை உறுப்பினர் திரு. ராபெஷ்குைார் 
அைர்்கள் எனனுமடய அமைககு ைந்து இதுகுறித்து எனனிடம் 
ஜதரிவித்தார். நானும் ்சம்பந்தப்படட இயககுநரிடமும், 
ைாைடட ஆடசித் தமைைர் அைர்்களிடமும் பபசி, உடனடியா்க 
அந்த மு்கத்துைாரங்கம் ஆழப்படுத்தி, படகு்கள் எளிதா்கச 
ஜ்சலைதற்்கான ைழிமய ஏற்படுத்தித் தருைதற்கு ைழிைம்க ஜ்சய்ய 
பைண்டுஜைனறு ஜதரிவித்து அறிவுமர ைழஙகியிருககிபைன. எனபை, 
அரசு இதமனக ்கைனத்தில ஜ்காண்டிருககிைது. உரிய நடைடிகம்க 
எடுக்கப்படும் எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர், நனறி ஜ்சாலலி உங்கள் உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், முககியைான இரண்டு points–ஐ ைடடும் 
ஜ்சாலலி, எனது உமரமய முடித்துவிடுகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: சீககிரம் உங்கள் 
உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: முடித்துவிடுகிபைன. பபாககுைரத்துத் 
துமையில பைமை பார்த்த ஜதாழிைா்ர்்களின ைாரிசு்களுககு, 
்கருமை அடிப்பமடயில பணி ைழங்கப்படும் எனறு 
ஜ்சனை கூடடத்ஜதாடரில ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
ஜ்சானனார்்கள். அந்தத் ஜதாழிைா்ர்்களின ைாரிசு்கள் மி்கவும் 

[திரு. டி. ஜெயககுைார்]
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்கஷ்டப்படுகிைார்்கள். எனபை, அைர்்களுககு பைமைைாய்ப்பிமன 
ைழங்க பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

பிற்ப்கல 6–50

எங்களுமடய ்கனனியாகுைரி ைாைடடம் மி்கவும் ை்ைான 
ைாைடடம். அஙப்க பலபைறு அமை்கள் இருககினைன. 
ைருடத்தில இரண்டு முமை அதி்க அ்வில ைமழப்ஜபாழிவு 
எங்களுககு கிமடககும். அதனமூைைா்கக கிமடககும் தண்ணீர் 
முழுைதும் வீைா்கக ்கடலில ஜ்சனறு ப்சருகிைது. அமதச 
ப்சமித்து மைப்பதற்கு பை திடடங்கம் அஙப்க ஜ்சயலபடுத்த 
பைண்டியிருககிைது. அதுகுறித்து இந்த அரசினுமடய 
்கைனத்திற்கு நான ஜ்காண்டுைர விரும்புகிபைன. எனனுமடய 
ஜதாகுதிககுடபடட ைள்ளியாறு–இரணியல பகுதியில தடுப்பமை 
ஒனமை அமைக்க பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 
அபதபபானறு, பருத்திைாய்க்காலில தடுப்பமை ஒனமை அமைக்க 
பைண்டுஜைனறும், கு்ச்சல பகுதியில தடுப்பமை ஒனமை 
அமைத்துத் தரபைண்டுஜைனறும் ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. பைலும், 
எனனுமடய ஜதாகுதியில, கு்க்கமர–முலமையாறில, தாடம்க 
ைமையில ஒரு தடுப்பமைமயயும் நிச்சயைா்க அமைத்துத் தர 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.  குழித்துமை தாமிரபரணியில, 
ஜைள்்ாஙப்காடடில, ைைக்காடடில தடுப்பமை ஒனமையும் 
்கண்டிப்பா்க அமைத்துத்தர பைண்டும். எனனுமடய ஜதாகுதியில, 
பாம்புரி ைாய்க்காலில தடுப்பமை ஒனமை ்கண்டிப்பா்க 
அமைத்துத் தர பைண்டுஜைனறும் ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

எனனுமடய கு்ச்சல ்சடடைனைத் ஜதாகுதிககுடபடட மி்க 
முககியைான ப்காரிகம்க எனனஜைனைால, கு்ச்சல ந்கராடசி, 
பாம்புரி ைாய்க்காலின தண்ணீர் வீைா்கச ஜ்சனறு ்கடலில 
ப்சருகிைது. அஙப்க ஒரு ஜபரிய dam–ஐ ்கடடினால அந்த 
ந்கராடசிககும், அருகிலுள்் பஞ்சாயத்து்களுககும் தண்ணீர் 
கிமடப்பதற்கு ைாய்ப்பு அதி்கைா்க இருககும். அதற்்கான புதிய 
திடடத்மத உருைாககித் தர பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

்சாமை்கள் ்சரியா்கச ஜ்சப்பனிடப்படாைல மி்கவும் 
பைா்சைான நிமையில இருககினைன. ஜ்சனமன–்கனனியாகுைரி 
ஜதாழில ைழித்தடம் எனை ஒரு திடடம் குறித்து ஆளுநர் 
உமரயில குறிப்பிடப்படடுள்்து. இந்தப் பணி்கம் விமரவில 
ஜ்சய்துமுடிககுைாறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. அதுைடடுைலைாைல, 

[திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ்]
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ஆரலைாய்ஜைாழி–்களியக்காவிம் ஜ்சலைககூடிய பதசிய 
ஜநடுஞ்சாமையில over bridge ஒனறு பபாடப்படடுள்்து. 
அந்த over bridge–ககு இமைப்புச ்சாமை ை்சதி இலைாததால, 
பபாககுைரத்துககு மி்கவும் சிரைைா்க இருககிைது. இதனால 
ைார்த்தாண்டத்தில ைசிககும் ைக்கள் மி்கவும் சிரைப்படுகிைார்்கள். 
அந்தச ்சாமைமய ஜ்சப்பனிட பைண்டும். அஙப்க இமைப்புச 
்சாமை ை்சதி ஏற்படுத்தித் தர பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

20 ைருடங்க்ா்க பபசசிப்பாமை அமை தூர்ைாரப்படாைல 
உள்்து. குடிைராைத்துத் திடடத்தினகீழ் பலபைறு தூர்ைாரும் 
பணி்கம் இந்த அரசு பைற்ஜ்காண்டிருககிைது. 600 ப்காடி 
ரூபாய்ககுபைல ஜ்சைவு ஜ்சய்துள்்தற்கு நான நனறி ஜ்சாலைக 
்கடமைப்படடிருககிபைன. ஆனால, பபசசிப்பாமை அமை 20 
ைருடங்க்ா்க தூர்ைாரப்படாைல உள்்து. 103 ப்காடி ரூபாய் 
அ்விற்கு திடடம் ஒனறு தீடடப்படடுள்்தா்க ஜதரிவிக்கப்படடது. 
அதில, 66 ப்காடி ரூபாய் ஜ்சைவு ஜ்சய்யப்படடு, பபசசிப்பாமை 
அமையில புனரமைப்புப் பணி்கள் பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்ன. 
அதனுமடய ஜ்காள்்்மை அதி்கரிக்க பைண்டுஜைனைால 
நிச்சயைா்க silt–ஐ எடுக்க பைண்டும். அதற்குண்டான 
நடைடிகம்கமய இந்த அரசு எடுக்க பைண்டுஜைனறு நான 
ப்கடடுகஜ்காள்கிைன. மூனறு ஆண்டு்களுககு முனனால அமதச 
ஜ்சய்ைதற்கு ஏற்ஜ்கனபை திடடம் தீடடப்படடது. ஆனால, அமத 
ஜ்சய்யவிலமை. உடனடியா்க அந்தப் பணிமயச ஜ்சய்ைதற்கு 
நடைடிகம்க எடுக்க பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

 மி்க முககியைான பிரசசிமன ஒனமை அரசினுமடய 
்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டுைர விரும்புகிபைன. ்கனனியாகுைரி 
ைாைடடத்தில ைமையா் ஜைாழி பப்சககூடிய ைக்கள் 
அதி்கைா்க ைசிககிைார்்கள். அைர்்களுககு ைமையாளி்கள் எனறு 
்சானறிதழ்்கள் ைழங்கப்படுகினைன. ஊடடியில ைசிககும் 
ைமையா் ஜைாழி பபசும் ைக்களுககு ைமையாளி்கள் எனறு 
்சானறிதழ்்கள் ைழங்கப்படுைதிலமை. ஊடடியும் ப்கர் ைாநிை 
எலமைமயஜயாடடிய பகுதிதான. அைர்்களுககும் ைமையாளி்கள் 
எனறு ்சானறிதழ்்கள் ைழஙகுைதற்குரிய ஏற்பாடு்கம் ஜ்சய்துதர 
பைண்டுஜைனபது ஊடடி ஜதாகுதி, ைாண்புமிகு ்சடடைனை 
உறுப்பினர் அனபுத் தம்பியினுமடய ப்காரிகம்கயாகும். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைமையாளி்கள் 
ஈழைர் ்சமுதாய ைக்கள்.

[திரு. பெ.ஜி. பிரினஸ்]
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திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், எனனுமடய ஜதாகுதியினுமடய மி்க 
முககியைான பிரசசிமன ஒனறிமன ைாண்புமிகு மீன ை்த் 
துமை அமைச்சர் அைர்்களுமடய ்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டு ைர 
விரும்புகிபைன. கு்ச்சலில harbour இருககிைது. அது சிறிய harbour. 
அஙப்க அதி்க்வில படகு்கம் நிறுத்துைதற்குண்டான ை்சதி்கள் 
இலைாததால, அதி்கைான பணி்கம் அஙப்க பைற்ஜ்காள்் 
முடியவிலமை. எனபை, அருகில ைாணியககுடி ம்சைன ்காைனி 
ஊராடசிப் பகுதியில mini harbour ஒனமை அமைத்துத் தர 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. Harbour–ஐ அஙப்க 
அமைத்தால அது ைக்களுககுப் பயனுள்்தா்க இருககும். 
மீனைர்்களுககும் அது பயனுள்்தா்க இருககும். அமனத்து ைக்களும் 
ப்கர்ாவுககு ஜ்சனறு ்கஷ்டப்படடுக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
அபதபபானறு, ்கடியப்படடினத்தில groyne ஒனமை 
அமைத்திருககிறீர்்கள். அந்த groyne பபாதுைானதா்க இலமை. 
அமத இனனும் ஜபரிய அ்வில உருைாக்க பைண்டும். தற்பபாது 
ஏற்படட புயலினபபாது அது மி்கவும் ப்சதைமடந்திருககிைது. 
மீனை ைக்களுமடய நைனுக்கா்க அந்தப் பணி்கம் ஜ்சய்து தர 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

மீனைர்்களுககுக ்கஷ்டம் ஏற்படும்பபாது, ஆபத்து 
ஏற்படும்பபாஜதலைாம் helipad அமைத்துத் தரப்படும் 
எனறு ஜதரிவிககிறீர்்கள். அது்சம்பந்தைா்க ைத்திய அரசுககு 
எழுதியிருப்பதா்கவும் ஜ்சாலகிறீர்்கள். நீண்ட நாள் ப்காரிகம்க. 
விமரவில helipad அமைத்துத் தர நடைடிகம்க எடுக்கபைண்டுஜைனறு 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. சுைார் 6 ைாத்காைத்திற்குள்்ா்க 25 
மீனைர்்கள் ைாய்ந்துவிடடார்்கள். விபத்து்கள் ஏற்படடு பலபைறு 
மீனைர்்களும் ்கஷ்டப்படடுக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். அமத 
்சரி ஜ்சய்ைதற்கு நிச்சயைா்க இந்த அரசு நடைடிகம்க எடுக்க 
பைண்டுஜைனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மீன 
ை்ம் ைற்றும் பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத்  துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜடலலி 
ஜ்சனறு, ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்கம் ்சந்தித்தபபாது, 
்கனனியாகுைரி ைாைடடத்தில ஜஹலி்காப்டர் இைஙகுத்ம் ஒனமை 
அமைக்க பைண்டுஜைனை ்கருத்மத ைலியுறுத்தினார்்கள். பைலும், 
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்கனனியாகுைரியில புயல தாககியபபாது ைாண்புமிகு பாரதப் 
பிரதைர் அைர்்கள் அஙப்க ைரும்கபுரிந்தபபாதும்கூட, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் இபத ப்காரிகம்கமய ைலியுறுத்தினார்்கள். 
நானும், நம்முமடய ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் ைற்றும் 
ைாண்புமிகு மின்சாரத் துமை அமைச்சர் ஆகிபயாரும்கூட 
அனமைககு பாது்காப்புத் துமை அமைச்சரா்கப் ஜபாறுப்பு ைகித்த 
திருைதி நிர்ைைா சீதாராைன அைர்்கம்ச ்சந்தித்து இதுகுறித்து 
ைனு அளித்பதாம். எனபை, ைத்திய அரசுககுத் ஜதாடர்ந்து 
அழுத்தம் ஜ்காடுத்துகஜ்காண்டிருககினபைாம். அதனடிப்பமடயில 
ைத்திய அரசு அந்தக ்கருத்திமன நிமைபைற்றும் எனை நம்பிகம்க 
எங்களுககு நிச்சயைா்க உண்டு.

பிற்ப்கல 6–55
இமடப்படட ்காைத்தில மீனைர்்கள் பாது்காப்பா்கக ்கமரககுத் 

திரும்ப பைண்டும் எனபதற்்கா்க பலபைறு நடைடிகம்க்கம் 
பைற்ஜ்காள்கிபைாம். ஜபாதுைா்க, ்கடற்்கமர ைாைடடைான 
்கனனியாகுைரி ைாைடடத்தில உள்் மீனைர்்கள் ஆழ்்கடலில 
மீனபிடிப்பதில மி்கவும் திைமை்சாலி்கள். கிடடத்தடட 20 நாட்கள், 
30 நாட்கள், 40 நாட்கள் எனறு ்கடலில தஙகி ஜதாழில ஜ்சய்யும் 
நிமையிலிருந்து, அைர்்கள் கிடடத்தடட 2000 nautical miles 
அ்விற்கு ஜ்சலகினை நிமையிலிருந்து அைர்்களுகஜ்கனறு ஒரு VHF 
அதாைது Walkie Talkie––5 Watt அலைது 25 Watt ஜ்காடுத்தால, 
அதனமூைம் அைர்்க்ால நிச்சயைா்க ்கமரயில ஜதாடர்புஜ்காள்் 
முடியாது. எனபை Navy deck, transponder இதுபபானை ்கருவி்கள் 
எலைாம் அைர்்களுககுக ஜ்காடுக்கப்படுகினைன. தற்பபாது 
satellite phone ஜ்காடுக்கப்படுகிைது. தற்பபாது ஜைாத்தத்தில 30 
படகு்கம் ஒருஙகிமைத்து இரண்டு படகு்களுககு satellite phone 
ஜ்காடுத்து இதுபபானை இயற்ம்க இடர்பாடு்கள் ைரும் ்சையத்தில 
அைர்்கள் ்கமரபயாடு ஜதாடர்புஜ்காள்்ககூடிய ை்சதி்கம் 
ஏற்படுத்திகஜ்காண்டிருககினபைாம். எனபை, ைத்திய அரசு 
தற்பபாது ஒப்புதல ஜ்காடுத்திருககினை நிமையில எலபைாருககுபை 
ைானிய விமையில satellite phone ஜ்காடுக்க அரசு தீவிரைா்கப் 
பரிசீலித்து ைருகினைது. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள். (குறுககீடு) நீங்கள் 
நனறி ஜ்சாலைதா்க இருந்தால ைடடும்தான அனுைதி. பைறு எந்த 
point–ம் இலமை. (குறுககீடு) பபசுங்கள் அண்ைன (குறுககீடு)
ஜதாகுதிக ப்காரிகம்க்கம் எழுதிக ஜ்காடுங்கள், பதிவு 

[திரு. டி. ஜெயககுைார்]
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ஜ்சய்துஜ்காள்்ைாம். (குறுககீடு) 25 நிமிடங்கள் ஆகிவிடடன. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர்தி ரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள். பபசுங்கள் 
அண்ைன. 

திரு. S. செம்ைமல: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் நனறி ஜ்சாலலி உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. கஜ.ஜி. பிரின்ஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், படிப்படியா்க டாஸ்ைாக ்கமட்கம்க 
குமைப்பபாம் எனறு ஜ்சானனீர்்கள். அனபுககுரிய அமைச்சர் 
அைர்்களின பார்மைககு, எனது ஜதாகுதிககுடபடட 
கிராைத்தில ்கப்பியமை பகுதியில 4848 எனை எண்ணுள்் புதிய 
்கமடயிமன ஆரம்பித்துள்்ார்்கள். வீடு்கள் நிமைந்துள்்ன. 
தயவுகூர்ந்து அந்தக ்கமடயிமன ைாற்றியமைக்க பைண்டுஜைனறு 
அனபா்க பைண்டுகிபைன. உங்களுககும் நனறியிமனத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் துமைத் ெமல்ர: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள். 

*திரு. S. செம்ைமல: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், இந்த ைாைனைத்தில பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் அளித்த 
உமரககு நனறி ஜதரிவிககும் தீர்ைானத்மத தாங்கள் இஙப்க 
முனஜைாழிந்து பபசியமதத் ஜதாடர்ந்து, எனனுமடய ்கருத்து்கம் 
இந்த விைாதத்திபை எடுத்து மைப்பதற்கு தாங்கள் அனுைதி 
அளித்ததற்கும், இந்த நலைாடசிமய சிைப்பா்க நடத்தி ைருகினை 
நம்முமடய ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், 
அைருககு உறுதுமையா்க இருந்து இந்த ஆடசிமய சிைப்பா்க 
ைழிநடத்துைதற்கு உதவி ைருகினை நம்முமடய ைாண்புமிகு 
துமை முதைமைச்சர் அைர்்களுககும் எனனுமடய நனறிமயச 
ஜ்சாலலி, எனனுமடய ்கருத்து்கம் பநரத்தின அருமை ்கருதி, 
நீங்கள் ைணி அடிப்பதற்குள் முடித்துவிடுகிபைன. அதாைது, ஒரு 
சிைந்த அரசின ஜ்சயலபாடு்கள், ைக்கள் நைமனயும், ைாநிைத்தின 
ஒடடுஜைாத்த ்சமூ்க ஜபாரு்ாதார பைம்பாடமடயும் மையைா்கக 
ஜ்காண்டிருக்க பைண்டும். ைாநிைத்தின ஒடடுஜைாத்த ்சமூ்க 
ஜபாரு்ாதார பைம்பாடமட இைக்கா்கக ஜ்காண்டுதான 
நம்முமடய ைாண்புமிகு ஜபானைனச ஜ்சம்ைல புரடசித் தமைைர் 

[பபரமைத் துமைத் தமைைர்]
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அைர்்களும், ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும் 
ஆடசிபுரிந்தார்்கள். நலைாடசிமயத் தந்தார்்கள். அந்த இருஜபரும் 
தமைைர்்களின ஆளுமைத் திைன, தமைமைப் பண்பு ஆகியைற்மை 
ஒருஙப்க ஜபற்றிருககினை நம்முமடய தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள், ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின ைமைவிற்குப் பிைகு 
இந்த மூனறு ஆண்டு்கள் சிைந்த நிருைா்கத்திமன, சிைப்பான 
ஆடசிமயத் தந்ததன ்காரைைா்கத்தான, ைத்திய அரசு 18 
ஜபரிய ைாநிைங்கம்க ்கைகஜ்கடுத்து, அதிபை நிருைா்கத்மதப் 
ஜபாறுத்தைமரயில தர ைரிம்சப் படடியமைத் தயாரித்து, அந்த 
ஆய்வின அடிப்பமடயில நல நிருைா்கம், சிைந்த ஆளுமைத் திைன 
எனை குறியீடடில தமிழ்நாடு முதலிடம் ஜபற்ைது எனை அந்த 
அந்தஸ்மத நைககு ைழஙகியிருககிைது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

இரவு 7–00

Vision 2023 எனை ஜதாமைபநாககுத் திடடத்மத 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் நைககுத் தந்து, இந்த நாடமட, 
குறிப்பா்க, நம்முமடய ைாநிைத்மத முதல ைாநிைைா்க ஆக்க 
ஆம்சப்படடார்்கள். அைர் ஆம்சப்படடார், நம்முமடய முதலைபரா 
ஆககிக ்காடடியிருககிைார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

சுைாமி விபை்கானந்தர் அைர்்கள், ‘ஆகு்க, ஆககு்க’ எனறு 
ஜ்சாலைார். எனபை, அந்த ைம்கயில ஒரு involvement உடன, 
ஒரு ஈடுபாடடுடன ைக்களுமடய பதமை்கம் அறிந்து, 
ைக்களுமடய நாடித் துடிப்மப உைர்ந்து–பபரறிஞர் அண்ைா 
அைர்்கள் ‘திடடங்கம்த் தீடடுகிைபபாது ைக்களிடம் ஜ்சல, 
ைக்கப்ாடு பழகு, ைக்களுமடய பதமை்கம்த் ஜதரிந்துஜ்காள், 
அைர்்களிடம் ்கற்றுகஜ்காண்டதிலிருந்து திடடங்கம்த் ஜதாடஙகு’ 
எனறு ஜ்சானனமதப்பபாை, தமிழ்நாடடு ைக்களுககு எது பதமை 
எனபமத உைர்ந்து–நலை திடடங்கம்க ஜ்காடுத்து ைருகினை 
்காரைத்தாலதான இந்தப் ஜபருமை நம்முமடய ைாநிைத்திற்குக 
கிமடத்திருககிைது எனறு ஜ்சானனால அது மிம்கயா்காது. இந்த 
ஆடசிமயச சிைப்பா்க நடத்துைதற்கு நம்முமடய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களுககு, நம்முமடய ைாண்புமிகு துமை 
முதலைர் அைர்்களும் துமை புரிந்து ைருகிைார்்கள். 

அதுைடடுைலை, ஜபாது பாது்காப்பு, ஜபாது ்கடடமைப்பு 
ஆகியைற்றிலும் ைற்ை ைாநிைங்கம்க்காடடிலும் நம்முமடய 
ைாநிைத்திற்கு முதலிடம். நம்முமடய ைாநிைத்மதப் 
ஜபாறுத்தைமரயில, ‘ஒரு பாது்காப்பான ைாநிைம்; ்சடடம்–

[திரு. S. ஜ்சம்ைமை]
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ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில சிைந்த ைாநிைம்’ எனை ஜபயர் நைககு 
உண்டு. ்சடடம்–ஒழுஙம்கக ்காப்பதில தமிழ்கம் சிைந்த ைாநிைம் 
எனபதற்கு ஒரு எடுத்துக்காடமடச ஜ்சாலை பைண்டுஜைனறு 
ஜ்சானனால, ்சமீபத்தில நம்முமடய பாரதப் பிரதைர் ைாண்புமிகு 
திரு. நபரந்திர பைாடி அைர்்களும், சீன அதிபர் திரு. ஷி 
ஜினபிங அைர்்களும் summit, அதாைது ்சந்திப்பதற்கு ஏற்ை 
இடைா்க, உ்கந்த இடைா்க ைாைலைபுரத்மதத் பதர்ந்ஜதடுத்தது, 
நம்முமடய தமிழ்நாடு அமைதியான ைாநிைம், பாது்காப்பான 
ைாநிைம் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)––உை்கத் தமைைர்்கள் கூடி 
விைாதிப்பதற்கு அமைதியான, பாது்காப்பான ைாநிைம் எனபதற்கு 
இது ஒரு எடுத்துக்காடடு. 

அபதபபாை, ஜபாது ்கடடமைப்பு. ஜபாது ்கடடமைப்பு 
எனறு எடுத்துகஜ்காண்டால infrastructure. அதாைது ்சாமை 
்கடடமைப்பா்கடடும் அலைது வீடடுை்சதி திடடங்க்ா்கடடும், 
அந்த ்கடடமைப்பு பணி்கம்ஜயலைாம் இனமைககு விமரைா்கச 
ஜ்சயலபடுத்துகிை ்காரைத்தாலதான, அந்த விருமதயும் நாம் 
ஜபற்றிருககிபைாம். நம்முமடய ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ஜ்சானனமதப்பபால, ஒரு ைாநிைத்திற்கு 9 ைருத்துைக ்கலலூரி்கள், 
ஒபர ஆண்டில நிறுை உத்தரவு ஜபைப்படடிருககிைது எனறு 
ஜ்சானனால, (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இது ்சாதாரை விஷயம் 
அலை. அந்த 9 ்கலலூரி்கம் அமைப்பதற்்கான ்கடடமைப்பு 
ை்சதி்கள், infrastructure இருந்தாலதான ைத்திய அர்சாங்கம் இதற்கு 
அனுைதி அளிககும். அபதபபாை, MCI இதற்கு அனுைதி அளிககும். 
்கடடமைப்பிபை இனமைககு சிைந்த ைாநிைைா்க இருப்பதற்கு 
இதுஜைலைாம் எடுத்துக்காடடு. 

India Today, ஒரு நடுநிமை நாளிதழ். அது ஓர் ஆய்வு ஜ்சய்து 
overall performance–ல முதனமை ைாநிைம் எனறு 4 விருது்கம் 
தமிழ்கத்திற்கு ைழஙகி, நம்முமடய ைாநிைத்திற்கு ஜபருமை 
ப்சர்த்திருககிைது. குறுகிய ்காைத்தில சிைந்த முனபனற்ைம், ்சடடம்–
ஒழுஙகு சிைப்பு, ஒடடுஜைாத்த ஜ்சயலபாடு, சுற்றுைா ஆகியைற்றில 
இனமைககு சிைந்த ைாநிைைா்க இருககிைது எனறு எலபைாரும் 
ஜபருமைப்படுகிபைாம். நாமும் ஜபருமைப்படுகிபைாம். ஆனால, சிை 
அரசியல தமைைர்்கள் ்காழ்ப்புைர்சசியின ்காரைைா்க இமதப் 
பாராடடுைதற்குககூட ைனமிலைாைல இருககிைார்்கப் எனகினை 
ைன பைதமனதான எனககு இருககிைது. 

அமதப்பபாை, நிதி பைைாண்மை. இனமைககு உை்கப் 
ஜபாரு்ாதாரம் ைந்த நிமையில பபாய்கஜ்காண்டிருககிைது. 
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இந்தியாவின GDP–ஐ எடுத்துகஜ்காண்டால 5%–ககும் 
குமைைா்கத்தான இருககிைது. சிைந்த நிதி பைைாண்மையின 
்காரைைா்க இனமைககு தமிழ்நாடடினுமடய GDP 8.2%. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) உை்கப் ஜபாரு்ாதாரம் ைந்த 
நிமையில இருந்தாலும், இந்தியப் ஜபாரு்ாதாரம் 5%–ககுக கீபழ 
இருந்தாலும், நைது ைாநிைத்தின சிைந்த நிருைா்கத் திைமையின 
்காரைைா்க, சிைப்பான ஜ்சயலபாடடின ்காரைைா்க, 8.2% GDP–
ஐப் ஜபற்றிருககிைது எனறு ஜ்சானனால அது மிம்கயா்காது. 

 இரவு 7–05

[ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமைைர் (திரு. எஸ்.பி. ்சண்மு்கநாதன) 
தமைமை]

அதுைடடுைலை, இந்த ஆண்டு 12 பதசிய விருது்கம் 
நாம் ஜபற்றிருககிபைாம். உள்்ாடசித் துமைககு 13 விருது்கம் 
நாம் ஜபற்றிருககிபைாம். மின்சாரத் துமை, சு்காதாரத் துமை, 
பை்ாண்மைத் துமை, கூடடுைவுத் துமை, பபாககுைரத்துத் துமை 
என துமை்கள்பதாறும் விருது்கள் எனறு ஜ்சானனால, ஒரு 
கூடடு முயற்சியின ்காரைைா்க இனமைககு இந்த உயர்மை நாம் 
அமடந்திருககிபைாம். அதுபபாைபை NITI Aayog அறிகம்க––
ஐககிய நாடு்கள் ்சமப நிர்ையித்துள்் 17 இைககு்கம்ப் பூர்த்தி 
ஜ்சய்து, ைறுமை ஒழிப்பில ைடடும் முனனணி ைாநிைங்க்ா்க 
இந்தியாவில ஜைாத்தம் 6 ைாநிைங்கம்த் பதர்ந்ஜதடுத்திருககிைது. 
அைற்றில, முதல ைாநிைம் தமிழ்நாடு எனபமத இந்த பநரத்தில 
ஜபருமையா்கச ஜ்சாலலிகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககினபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்ஜ்கலைாம் ்காரைம், நம்முமடய 
தமைைர்்களிடத்தில இருககினை ஆளுமை ைற்றும் தமைமைப் 
பண்பு. ஜபாதுைா்க leadership பற்றிச ஜ்சாலைார்்கள். “Leadership 
is a privilege to better the lives of others.” ஆ்க, தமைமைப் பண்பு 
எனறு ஜ்சாலகினைபபாது, ைக்களுககு நலை ைாழ்மைக ஜ்காடுக்க 
பைண்டும். அைர்்கள் ஏற்றுகஜ்காள்கினை ைாழ்மை நாம் அளிக்க 
பைண்டும். ஆனால, சிை தமைைர்்களும் இருககிைார்்கள். அைர்்கம்ப் 
ஜபாறுத்தைமரயில, it is an opportunity to satisfy personal greed. 
ஆனால, எங்களுமடய தமைைர்்கள், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சரா்கடடும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சரா்கடடும், 
அைர்்கள் எப்ஜபாழுதுபை greedy தமைைர்்கப் அலை; ்கர்ைம் 
உள்்ைர்்கள் அலை. அதாைது, எளிமையானைர்்கள்; எளிதா்க 
அணு்கககூடியைர்்கள்; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைக்களுமடய 
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பதமை அறிந்து ஜ்சயலபடுகினைைர்்க்ா்க அைர்்கள் இருககினை 
்காரைத்தினாலதான இந்த உயர்வு நம்முமடய ைாநிைத்திற்குக 
கிமடத்திருககிைது. 

அபதபபாை, ஜபாதுைான ஒரு ்கருத்து; ஜ்சயலபாடு்கள்தான 
நிமைத்திருககும்; ைார்த்மத்கள் எளிதில ைைந்துவிடும். ைாண்புமிகு 
முதலைமரப் பற்றி நான இந்த பநரத்தில ஜ்சாலலிபய ஆ்கபைண்டும். 
எதிர்க்கடசித் தமைைர்்கள், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள்கூட அைமர நிச்சயைா்க, ைனதாரப் 
பாராடடுைார்்கள் எனபை ்கருதுகிபைன. ்கடந்த மூனறு ஆண்டு்களில 
ஒரு decision எடுத்தால அது quick decision ஆ்க இருககும். 
அைரிடத்தில அதுதான சிைப்பு. எதிலும் ்காைதாைதப்படுத்த 
ைாடடார். ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கம்ப் ஜபாறுத்தைமரயில, 
எந்த முடிைா்க இருந்தாலும் விமரவில எடுக்கககூடிய ஒரு முதலைர். 
அப்படி விமரவிபை முடிஜைடுத்தாலும், அது correct decision ஆ்க 
இருககும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) உதாரைத்திற்குச ஜ்சாலை 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சானனால, குடிைராைத்துத் திடடம்; விை்சாயி்கள் 
விமையிலைாைல ைண்டல ைண்மை எடுத்துகஜ்காள்ளும் 
திடடம். இமைஜயலைாம் அைர்்களுமடய சிந்தமனயில உதித்த 
திடடங்கள். குடிைராைத்துத் திடடத்மதப் பற்றி ஆண்டுக ்கைககில 
பை ஆடசியா்ர்்கள் பபசிக ஜ்காண்டிருப்பார்்கள். ஆனால, 
அமத நிமைபைற்றியைர்; அது பதமை எனபமத உைர்ந்து அதற்கு 
முககியத்துைம் ஜ்காடுத்தைர் நம்முமடய முதலைர் அைர்்கள். 
அபதபபாை, ைண்டல ைண்மை அள்ளுைது பற்றி ்காமையிலகூட 
உறுப்பினர்்கள் இஙகு பபசினார்்கள். ஆற்றில ைண்டல ைண்மை 
அள்்ைாைா? அமையிலிருந்து ைண்மை அள்்ைாைா? அதனால 
பாதிப்பு ஏற்படாதா எனஜைலைாம் ஜ்சானனார்்கள். ஆனால, 
அதில இரண்டு நனமை்கள் இருககினைன. ஒனறு, தூர் ைாருைதால 
நீர்நிமை ஆழப்படுத்தப்படுகிைது; நீர் ப்சமிக்கப்படுகிைது; அந்த 
ைண்டல ைண்மை விை்சாயி்கள் எடுத்து பயனபடுத்துைதால 
அது இயற்ம்க உரைா்க ைாறி, விம்ச்சல அதி்கைாகிைது; உற்பத்தி 
ஜபருகுகிைது. ஆ்க, இரண்டு நனமை்கம் ஒபர ்காரியத்தில 
நம்முமடய ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கள் ஜ்சய்திருககிைார்்கள்.

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பிச்சாண்டி அைர்்கள் இனறு ஒரு 
்கமதமயச ஜ்சானனார்்கள். நான ஒரு ்சரித்திர நி்கழ்மை, ்சரித்திர 
்சம்பைத்மதச ஜ்சாலகினபைன. மு்கைாயப் பபரர்சர் ஷாெஹான 
தனனுமடய ்காதல ைமனவிக்கா்க தாஜ்ைஹாமைக ்கடடினார். 
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22 ைருடங்களில அந்த நிமனவிடத்மதக ்கடடினார். 22 ைருடங்கள் 
்கழித்து, அமதக ்கடடி முடித்த பிைகு, குறிப்பிடட நாளில அந்த 
நிமனவிடத்மதத் திைக்க பைண்டுஜைனறு அைர் ஆம்சப்படடார். 
அதற்்கான ்காை அை்கா்சம் குமைைா்க இருந்தது. அந்த 
்கடடுைானத்திற்குப் பயனபடுத்தப்படட ்சாரங்கள், பைம்க்கள், 
கீற்று்கள் எலைாம் பிரிக்காைல அப்படிபய இருந்தன. அந்தக 
்கடடடக ்கமைஞர்்கம்க கூப்பிடடு, இதற்்கா்க நீங்கள் எத்தமன 
நாட்கள் எடுத்துகஜ்காள்வீர்்கள் எனறு ப்கடடார். அைர்்கள் 
அதற்கு மூனறு ைாதங்களுககுபைல ஆகும் எனறு ஜ்சாலகிைார்்கள். 
உடபன, ஷாெஹான சிந்திககிைார். அடுத்த நாள், ஆகராவில உள்் 
ைக்கஜ்லைாம் அஙகு ைந்து, அஙகுள்் ்சாரங்கம், பைம்க்கம், 
கீற்று்கம் எடுத்துச ஜ்சலைைாம் எனறு தண்படாரா பபாடுகிைார். 
ஒபர நாளில அமனத்தும் ்காலியாகிவிடடன. ஊர் ைக்கள் 
அமனைரும் இைை்சைா்க அமனத்மதயும் எடுத்துகஜ்காண்டு 
ஜ்சனறுவிடடார்்கள். நான இமத எதற்்கா்கச ஜ்சாலகிபைன எனறு 
ஜ்சானனால, ைண்டல ைண்மை விை்சாயி்களுககுக ஜ்காடுப்பது 
எனபது ்சாதாரை ்காரியைா்க இருக்கைாம். ஆனால, அமத 
உரிய பநரத்தில ஜ்சய்து, ஜ்சைவிலைாைல விை்சாய உற்பத்திமயப் 
ஜபருககுைதற்்கான உதவிமய ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கள் 
ஜ்சய்திருககிைார்்கள் எனறு ஜ்சானனால, அைர்்கள் எவ்ை்வு 
ஆழைா்க சிந்தித்திருககிைார் எனபமத நீங்கள் தயவுஜ்சய்து 
எண்ணிப் பார்க்க பைண்டும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

இரவு 7–10

அபதபபானறு, நீர் பைைாண்மை. உை்கத்திபைபய இஸ்பரலும், 
சிங்கப்பூரும்தான நீர் பைைாண்மையில சிைந்த நாடு்கள். 
Watech நிறுைன ஜதாழில பைம்பாடடுத் தமைைர் திரு. ரஜ்னி 
ப்சாப்ரா எனபைர், நீர் பைைாண்மையில, இஸ்பரல, சிங்கப்பூர் 
நாடு்கம்விட தமிழ்நாடு முனனுதாரைைா்க இருககிைது எனறு 
ஜ்சாலகிைார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நாங்கள் ஜ்சாலைவிலமை. 
Watech நிறுைன ஜதாழில பைம்பாடடுத் தமைைர் திரு. ரஜ்னி 
ப்சாப்ரா அைர்்கள் ஜ்சாலலியிருககிைார். எனபை, இனமைககு நீர் 
பைைாண்மைமய எடுத்துகஜ்காண்டால, ்காபைரியில இதுைமர 
யாரும் தடுப்பமை, ்கதைமை ்கடடியபத கிமடயாது. அண்ைன 
திரு. துமரமுரு்கன அைர்்களுககும் ஜதரியும். ்கரி்காைன அனமைககு 
ஒரு ்கலைமைமயக ்கடடினார். ஆனால, நைது ைாண்புமிகு 
முதலைர் அைர்்களின உத்தரவினபபரில ்காபைரிப் படும்கயில 
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தண்ணீர் வீைாகிக ்கடலிபை ்கைககிைது எனபதற்்கா்க இனமைககு 
ஒரு ்கதைமை ்கடடும் பணி நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககிைது. 
இரண்டு இடங்களிபை தடுப்பமை்கம்க ்கடடுைதற்கு ஏற்பாடு 
ஜ்சய்து ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். தடுப்பமை நைககுத் பதமையானது. 
அமனத்து ்கண்ைாய்்கள், ்காலைாய்்கம்த் தூர்ைாரி, இதன உபரி 
நீமர ஏரி்களுககுத் திருப்பிவிடுகிை திடடம் ஓர் அற்புதைான 
திடடம். இது ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுமடய 
சிந்தமனயில உதித்த திடடம். மூனைாண்டு்களுககு ஒருமுமையாைது 
அதி்க ைமழயின ்காரைைா்க, ்கர்நாட்க நதி்களிலிருந்து அதி்க 
தண்ணீர் பைடடூர் அமைககு ைரும்பபாது, உபரி நீர் அதி்க்வில 
வீைா்கப் பபாகிைபத எனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
சிந்தித்தார்்கள். அதாைது, ஜ்சாந்த ைாைடடைா்க இருந்தாலும், 
அந்த சிந்தமனககுத்தான ைரியாமத ஜ்காடுக்க பைண்டும். அைர் 
எப்படிச சிந்தித்தார் எனறு ஜ்சானனால, வீைாகும் அந்த உபரி 
நீமர எப்படியாைது நாம் பயனபடுத்தியா்க பைண்டும்; எனன 
ஜ்சய்யைாம் எனறு பயாசித்தார். உடபன, அந்த உபரி நீமர, 
ஓைலூர், பைடடூர், எடப்பாடி, ்காமடயாம்படடி, ்சங்கரி ஆகிய 
4, 5 தாலு்காக்களிலுள்் ஏரி்களுககு திருப்பி விடுைதற்்கா்க 
565 ப்காடி ரூபாமய ஒதுககியுள்்ார்்கள். இதனால 100 ஏரி்கள் 
பயனமடகினைன. அதனால எனன பைன எனைால, ஏரி்களுககுத் 
தண்ணீர் ஜ்சலைதால, ஏரிப் பா்சனம் கிமடககிைது; கிைற்றிபை நீர் 
ஊறுகிைது; கிைற்றுப் பா்சனம் கிமடககிைது; நிைத்தடி நீர் ைடடம் 
உயர்கிைது; அதனால, குடிநீர்ப் பிரசசிமன தீர்கிைது. ஆ்க, இது 
ஒரு ஜ்சயலதான. அதனமூைம் எத்தமன நனமை்கள் பாருங்கள். 
அதனாலதான நான, நைது ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கம், 
‘அைர் ஒரு Practical Leader’ எனறு அடிக்கடி குறிப்பிடுகிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஏபதா ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனபதற்்கா்கச 
ஜ்சய்யவிலமை. எமதச சிந்தித்தாலும், practical ஆ்க சிந்திப்பார். 
எமதச ஜ்சானனாலும், ்சரியான சிந்தமனபயாடு அந்தக 
்காரியங்கம்ச ஜ்சயலபடுத்துகிைார். 

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் தமைமை)

பைமைைாய்ப்மபப் பற்றி இஙப்க பபசினார்்கள். தமிழ்நாடு 
அரசு இனமைககு 18 இைட்சம் பபருககு பைமைைாய்ப்மபக 
ஜ்காடுத்திருககிைது. அபதபபாை, இனமைககு இமதயும் 
ஜ்சாலகிபைன, ஒரு பத்திரிம்கயிபை ஜ்சய்தி பார்த்பதன. அைரும் 
பார்த்திருப்பார். அைர் ஜ்சானன பிைகுதான, எனகப்க அந்தச 
ஜ்சய்திமயப் பார்க்க முடிந்தது. IT நிறுைனங்களிபை ஆடகுமைப்பு 
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நடைடிகம்க குறித்து Infosys தமைைர் ஒரு பத்திரிம்கயிபை 
ஜ்சய்தியா்க ஜைளியிடடிருந்தார். பைறு முதைமைச்சரா்க இருந்தால 
எனன ஜ்சய்ைார்்கள்? அமதப் படித்துவிடடு அப்படிபய 
விடடுவிடுைார்்கள். ஆனால, நைது முதைமைச்சர் அைர்்கள், 
உடனடியா்க Infosys தமைைருககு phone ஜ்சய்து, தயவுஜ்சய்து IT 
நிறுைனங்களிபை பைமை பார்ப்பைர்்கம் நீங்கள் ஆடகுமைப்பு 
ஜ்சய்யாதீர்்கள்; ஜதாடர்ந்து நடக்கடடும். அர்சாங்கம் உங்களுககு 
எவ்ை்வு உதவி பைண்டுைானாலும் ஜ்சய்யும் எனறு ஜ்சானனார்்கள். 
அஙகு பைமை பார்ப்பைர்்கள்மீது ஜ்காண்ட அக்கமை, அந்த 
நிறுைனத்தின மீதுள்் அக்கமையலை. அஙகு பணிபுரிபைர்்கள் 
பாதிக்கப்படககூடாது எனபதற்்கா்க Infosys தமைைருககு அைர் 
appeal ஜ்சய்கிைார் எனறு ஜ்சானனால. அைருமடய உைர்வு்கம் 
நீங்கள் புரிந்துஜ்காள்் பைண்டும். அபதபபாை, நம்முமடய 
முதைமைச்சர், துமை முதைமைச்சர், நம்முமடய ஜதாழில துமை 
அமைச்சர் ஆகிபயார் ஜைளிநாடு்களுககுச ஜ்சனறு, 3,00,501 ப்காடி 
ரூபாய் முதலீடமட ஈர்த்திருககிைார்்கள். உை்க முதலீடடா்ர்்கள் 
ைாநாடடிற்குப் பினனால, 19,136 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பிைான 63 
புதிய MoUs–ஐ பபாடடிருககிைார்்கள். 

அபதபபால, மின உற்பத்திமயப் ஜபாறுத்தைமரயில, 
8 ைருடங்களில 31,426 ஜை்கா ைாட உற்பத்திமய நாம் 
எடடியிருககிபைாம். கூடுதைா்க 17,850 ஜை்கா ைாட உற்பத்திக்கான 
பணி்கள் தற்பபாது நமடஜபற்றுக ஜ்காண்டிருககினைன. சூரிய 
மின ்சகதிமயப் ஜபாறுத்த்வில, 9 ஆயிரம் ஜை்கா ைாட ஜபறுகிை 
நிமையிபை நாம் இருககிபைாம். 

அபதபபாை, Chennai–Kanyakumari Industrial Corridor–
ககு 6,448 ப்காடி ரூபாய், ப்சைம் ைாைடடம், தமைைா்சலில 
்காலநமட அறிவியல ஆராய்சசிக்கான பைம்படட ஒருஙகிமைந்த 
்கலவி நிறுைனம் ைற்றும் ்காலநமட ைருத்துைக ்கலலூரிககு 
1,000 ப்காடி ரூபாய் என பலபைறு திடடங்கம் அறிமு்கம் 
ஜ்சய்துஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 

இரவு 7–15

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ் அைர்்கள், ைத்திய 
அரம்சச ்சார்ந்து நீங்கள் பபாய்க ஜ்காண்டிருககிறீர்்கள் 
எனறு ஜ்சானனார். நான ஒனமைச ஜ்சாலகிபைன. அமை 
பாது்காப்பு ைப்சாதா எனறு ஒரு ைப்சாதா ைந்தது. அது 
்காஙகிரஸ் ்காைத்திபை ஜ்காண்டுைரப்படடது. அப்பபாது நான 
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நாடாளுைனை உறுப்பினரா்க இருந்தைன. எனககு நனைா்கத் 
ஜதரியும். அந்த ைப்சாதாமை ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் 
எதிர்த்தார்்கள். அம்ைாவுமடய எதிர்ப்புக்கா்க அந்த ைப்சாதாமை 
்காைாைதியாககிவிடடார்்கள். இப்பபாது BJP மீண்டும் ஜ்காண்டு 
ைந்தது. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் அது கூடாது, 
எங்களுமடய உரிமை்கம்ப் பாதிககிைது, ்காரைம் பரம்பிககு்ம், 
முலமைப் ஜபரியாறு, ஜபருைாரிப்பள்்ம், தூைக்கடவு ஆகிய 
அமை்கள் எங்களுககுச ஜ்சாந்தம், பைறு ைாநிைங்களிபை 
இருப்பதாபை நாங்கள் பராைரிக்கவிலமை எனறு ஜ்சானனால, 
எங்களுககு பாத்கம் ஏற்படுஜைனறு ஜ்சானனதாபை, அந்தச 
்சடடம் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுமடய ைற்புறுத்தலின 
்காரைைா்க, தமிழ்நாடடிற்கு பாத்கம் ஏற்படுகிை எந்த முடிமையும் 
நாங்கள் இந்தச ்சடடத்தில எடுக்க ைாடபடாம் எனறு ஜ்சாலலி, 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அந்தச ்சடடத்மத இப்பபாது நிறுத்தி 
மைத்திருககிைார்்கள். இது ஒரு மி்கப் ஜபரிய ்சாதமன. ெல்சகதி 
அமைச்ச்கபை உங்களுககுப் பாத்கைா்க நாங்கள் இந்தச ்சடடத்மத 
நிமைபைற்ை ைாடபடாம் எனறு ஜ்சாலலிவிடடது. 

பை்கதாது அமைமயப் பற்றிகூட இஙகு ஜ்சானனார்்கள். 
அமை ்கடட முயற்சிப்பது, அமதயும் நாங்கள் இனமைககு 
தடுத்து நிறுத்தியிருககிபைாம். அபதபபாை, ஜபண்மையாறு 
நதிநீரிபை ைார்க்கண்படய ஆற்றின குறுகப்க அமை ்கடட 
முயற்சி ஜ்சய்கிைபபாது, Inter State Water Dispute Act–னகீபழ 
tribunal அமைக்க நாங்கள் முமையீடு ஜ்சய்திருககிபைாம். ெல்சகதி 
அமைச்ச்கத்தில ைனு ஜ்சய்திருககிபைாம். 

அபதபபாை, இனமைககு நதி்கள் இமைப்பு எனறு 
ஜ்சாலகிைபபாது, அண்ைன துமரமுரு்கன அைர்்கள் 
இருககிைார்்கள். நீங்களும் நதி இமைப்மப ைரபைற்கிறீர்்கள். 
நாங்களும் அதற்்கான முயற்சி்கம் பைற்ஜ்காண்டிருககிபைாம். 
ஆனால, உங்கள் கூடடணியிபை இருககிை ்காஙகிரஸ் முனனாள் 
தமைைர் திரு. ராகுல ்காந்தி அைர்்கள் ஜ்சனமனககு ைந்தபபாது, 
திரு. ப. சிதம்பரத்மத பக்கத்திபை மைத்துக ஜ்காண்டு ஜ்சாலகிைார். 
நதி்கள் இமைப்பு ஆபத்தானது, சுற்றுசசூழல பாதிககும் எனறு 
ஜ்சாலகிைார். எங்கம் நீங்கள் எந்தப் பிரசசிமனயா்க இருந்தாலும் 
குற்ைச்சாடடு ஜ்சாலகிறீர்்கள்; எதிர்ககிறீர்்கள், எமதயாைது ஜ்சாலலி 
எங்கம் விைர்்சனம் ஜ்சய்கிறீர்்கள். ஆனால, ்காஙகிரஸ் தமைைர், 
கூடடணியிபை இருககிை தமைைர், நதி்கள் இமைப்பு கூடாது, 
அது ஆபத்தானது, சுற்றுசசூழல பாதிககும் எனறு ஜ்சாலகிைாபர, 
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நீங்கள் அைமரக ்கண்டித்தது உண்டா? பைண்டாம் அப்படி 
ஜ்சாலைககூடாது எனறு ஜ்சானனீர்்க்ா? நிச்சயைா்க இலமை. 

அதுைடடுைலை, உயர் ்கலவி. உயர் ்கலவி இப்பபாது concurrent 
list–ல இருககிைது. அனமைககு நாபன TV–யில பார்த்பதன. 
அதாைது, பபான நாடாளுைனைத் பதர்தலினபபாது, திரு. ராகுல 
்காந்தி பபடடி ஜ்காடுககிைார். பக்கத்தில திரு. ப. சிதம்பரம் 
அைர்்கள் உட்கார்ந்திருககிைார். உயர் ்கலவி ைத்திய படடியலில 
இடம் ஜபறுைதுதான நலைது எனறு ஜ்சாலகிைார். ஆனால, நீங்கள் 
அைர் ஜ்சானனமத ஏற்றுக ஜ்காண்டிருககிறீர்்கள். அண்ைா 
பல்கமைக்கழ்கம் ஒப்புயர்வு உயர்்கலவி நிறுைனைா்க (Institution of 
Eminence) பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடுள்்து. அதற்கு 1,000 ப்காடி ரூபாய் 
ஜ்காடுப்பதா்கச ஜ்சானனபபாது, நாங்கள் எனன ஜ்சய்பதாம், அமத 
உடனடியா்க ஏற்றுகஜ்காள்்விலமை, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்களும் எனன 
ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள் எனைால நாங்கள் ஓர் அமைச்சரமைக 
குழுமைப் பபாடுகிபைாம், ஆராய்பைாம்; எங்களுககு அதிபை 
entrance exam கூடாது, எனறும் இட ஒதுககீடு எந்த ைம்கயிலும் 
பாதிக்கப்படககூடாது எனறும்; அப்படி பாதிப்பு ஏற்படடால 
உங்களுமடய திடடத்மத நாங்கள் எதிர்ப்பபாம் எனறும் 
படடைர்த்தனைா்கச ஜ்சாலலியிருககிைார். எனபை, இப்படி பை 
பிரசசிமன்களிபை நாங்கள் ைத்திய அர்சாங்கத்திடம் பபாராடி, 
ைாநிை உரிமைமயப் ஜபற்றிருககிபைாம் எனறு நான ஜ்சாலகிபைன. 

அபதபபாை, இைஙம்கத் தமிழர்்கம்ப் ஜபாறுத்தைமரயிபை, 
நம்முமடய எதிர்க்கடசித் தமைைர் இைஙம்கத் தமிழர்்கம்யும், 
அ்கதி்க்ா்க இருப்பைர்்கம்யும் ்காப்பாற்ைக ்கடமைப்படடைர்்கள் 
எனறு ஜ்சாலலியிருககிைார், நான ைரபைற்கிபைன. பாராடடககூடிய 
விஷயம். ஆனால, நான ஒனமை நிமனவுபடுத்த விரும்புகிபைன. 
இப்பபாது நீங்கள் இைஙம்கத் தமிழர்்கள்மீது இவ்ை்வு 
அக்கமை ்காடடுகிறீர்்கப், நான ஒனமைச ஜ்சாலகிபைன. 
உங்களுககு நனைா்கத் ஜதரியும். 2009–பை பிரபா்கரன சுடடுக 
ஜ்காலைப்படடார். 2010–பை ைபைசியாவிலிருந்து அைருமடய 
தாயார் பார்ைதி அம்ைாள் ைருத்துை்ச சிகிசம்சக்கா்க இஙப்க 
ைந்தார். எனன ஜ்சய்தீர்்கள்? அப்பபாது உங்களுமடய ஆடசி. 
எனன ஜ்சய்தீர்்கள்? விைானத்திலிருந்து அந்த அம்ைாமை 
இைங்க விடவிலமை. அப்படிபய திருப்பி அனுப்பினீர்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இதுதான இைஙம்கத் தமிழர்்கள்மீது 
நீங்கள் ்காடடுகிை ைரியாமதயா? அலைது அைர்்களுககு ஜ்சய்யக 
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்கடமைப்படடைர்்க்ா எனபமத தயவுஜ்சய்து ஜ்சாலை பைண்டும். 
அபதபபாை, குடடிைணி (குறுககீடு) இலமை, இலமை உண்மைமய 
ைமைக்கவிலமை. குடடிைணி, ஜெ்கன ஆகிபயார் விடுதமைப் 
புலி்கள் அமைப்பிபை இருந்தார்்கள். அைர்்கள் அமடக்கைம் 
ப்கடடு இஙப்க ைந்தார்்கள். அமடக்கைம் ப்கடடு ைந்தைர்்கம் 
நீங்கள் எனன ஜ்சய்தீர்்கள்? குடடிைணிமயயும் arrest ஜ்சய்தீர்்கள்; 
ஜெ்கமனயும் arrest ஜ்சய்தீர்்கள். (குறுககீடு்கள்) ஆ்க, இது எந்த 
அ்விற்கு ்சரியாகும்? அதாைது, இப்பபாது எலபைாருபை 
இைஙம்கத் தமிழர்்கள்மீது (குறுககீடு) இைஙம்கத் தமிழர்்கள்மீது 
நாம் அக்கமை ஜ்காண்டிருககிபைாம். ஆனால, இவ்ை்மையும் 
ஜ்சய்துவிடடு, இப்பபாது இைஙம்கத் தமிழர்்கள்மீது அக்கமைக 
ஜ்காண்டைர்்கள்பபாை, நீங்கள் நாட்கைாடுகிறீர்்கப்? (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அமதத்தான, உங்களுமடய அந்த (குறுககீடு்கள்) 
இலமை, இரடமடத் தனமை. அமதத்தான நான குமை 
ஜ்சாலகிபைபன தவிர, பைைலை. (குறுககீடு்கள்) 

இரவு 7–20

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இலமை. ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் உமரமய முடிக்கடடும். (குறுககீடு்கள்)

திரு. S. செம்ைமல: இலமை, ைாண்புமிகு திரு. துமரமுரு்கன 
அைர்்களுககு எனனுமடய பைண்டுப்காள். அதாைது இைஙம்கத் 
தமிழர்்கள்மீது நீங்களும் அக்கமை உள்்ைர்்கள்; நாங்களும் அக்கமை 
உள்்ைர்்கள். அது lip service ஆ்க இருக்கககூடாது, உதடட்வில 
இருக்கககூடாது. அதுதான எனனுமடய பைண்டுப்காள். அதாைது, 
double stand, இரடமட நிமை தயவுஜ்சய்து பைண்டாம் எனறுதான 
இந்த பநரத்தில ஜ்சாலலிகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன. 
அமதப்பபாை, . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை, ஒரு நிமிடம் உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள், 
ஆரம்பத்திலிருந்து மி்க அற்புதைா்கப் பபசிகஜ்காண்டு ைந்தார். 
ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கம் ஜபரிய பாராடடுக கூடடத்திபை 

[திரு. S. ஜ்சம்ைமை]



 227

2020 ஜனவரி 7]

ஆளுநர் உரை-விவாதம்

பு்கழ்ைமதப்பபாை, அைருமடய ஜ்சய்ம்க்கம்ப் பாராடடினார். 
அதற்்கா்க நான திரு. ஜ்சம்ைமை அைர்்கம்ப் பாராடடைாடபடன. 
்காரைம் அைர் ஐம்பதாண்டுக ்காை நண்பர். ஆனால, 
திரு. ஜ்சம்ைமைமயககூட இப்படிப் பப்ச மைத்துவிடடாபர 
எனபதற்்கா்க முதைமைச்சமரத்தான நான பாராடடுகிபைன. 
அபடங்கப்பா! எவ்ை்வு ஜபரிய விஷயம். பரைாயிலமை. (சிரிப்பு) 
இந்த ்சாைர்த்தியம், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுமடய 
்சாைர்த்தியபை தவிர, பைஜைானறுமிலமை. இதிபை திரு. 
ஜ்சம்ைமைமய பாராடடுைதற்கு எனகஜ்கானறும் ஜதரியவிலமை. 
ஆனால, அைர் பிரசசிமனமயக ஜ்காண்டு ைந்தார். இரடமட 
நிமை (குறுககீடு) நீங்களுைா ்சார்? (குறுககீடு) உங்கம்யும்தான 
பாராடடினார். ஜ்காஞ்சம்தான பாராடடினார். (சிரிப்பு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் சிண்டு முடிககிை பைமைமயச ்சரியா்கச 
ஜ்சய்துஜ்காண்டிருககிைார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்கு 
எந்த பநரத்திலும் நாங்கள் இடம் ஜ்காடுக்கைாடபடாம் எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

திரு. துமரமுரு்கன்: எனனுமடய பபசசில, எனன இருககிைது 
எனபமத முதலில ஜதரிந்துஜ்காள்்ககூடியைர் அைர்தான. 
அதனாலதான, அைர் எழுந்தார். 

திரு. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள், இறுதியா்க முடிககிைபபாது, 
இரடமட நிமை உங்களுககுத் பதமையிலமை எனறு ஜ்சானனார். 
ஆனால, நீங்கள் எனனபைா ஆரம்பத்திலிருந்பத ஒபர சீரா்க 
இைஙம்கப் பிரசசிமனயில இருந்தமதப்பபாை, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். பிரபா்கரமன ம்கது ஜ்சய்ய 
பைண்டுஜைனறு ைமைந்த அம்மையார் ஜ்சாலைவிலமையா? பபார்க 
குற்ைைாளியா்க அைமரப் பிர்கடனப்படுத்தவிலமையா? பபார் 
எனைால சிைபபர்தான ்சாைார்்கள் எனறு ஜ்சாலைவிலமையா? 
இமதஜயலைாம், ஏன இந்த பநரத்தில ஜ்சாலலி, இவ்ை்வு 
சுமையா்கப் பபசிய எனனுமடய நண்பர், எனனுமடய ்க்சப்பான 
ஒரு பதத்மத ைாஙகிக ்கடடிகஜ்காள்கிைார் எனபதிபை எனககு 
ஒரு ைருத்தம். 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள். 

திரு. S. செம்ைமல: அதாைது பிரபா்கரனுககு ஆதரவு 
ஜ்காடுத்தைர் புரடசித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர்.. அம்ைா அைர்்களும் 
ஆதரித்தார்்கள். அதில ைாற்றுக ்கருத்திலமை. அைர் நலை பாமதயில 
பபாகிை ைமர, அைமர ஆதரித்பதாம். ஆதரவு ஜ்காடுத்பதாம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆனால, அைர் ைழி தைறியபபாதுதான, 
அைர்மீது எங்களுககு இருந்த அனுதாபம் குமைந்தது. உதவிமய 
நாங்கள் நிறுத்திகஜ்காண்படாம். 

இனஜனானறு, ைாண்புமிகு ைருைாய்த் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் பபசுகிைபபாது, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்கள், 2003 ஆம் ஆண்டு ்சடடத் திருத்தத்தில எனன 
ஜ்சாலைப்படடிருககிைது எனறு ஜ்சானனதா்கச ஜ்சானனார். 
நான ஒனமைச ஜ்சாலலிகஜ்காள்கிபைன. ைாண்புமிகு ்சபாநாய்கர் 
அைர்்கள், அமத அப்பபாது ஜ்சாலை அனுைதிக்கவிலமை, 
பபசும்பபாது, ஜ்சாலலுங்கள் எனறு ஜ்சானனார். 2003 Citizenship 
(Amendment) Act–ல எனன ஜ்சாலைப்படடிருககிைது எனைால, 
பிரிவு 14A அப்பபாதுதான அறிமு்கப்படுத்தப்படவிருககிைது. 
திரு. ைாஜ்பாய் அைர்்கள் பிரதை அமைச்சரா்க இருந்தபபாது, தி.மு.்க. 
ைத்திய அரசில அங்கம் ைகித்தது. அந்தத் திருத்தச ்சடடத்தில, 
Citizenship (Amendment) Act, 2003 பிரிவு 14A–னபடிதான 
இந்த NRC புகுத்தப்படுகிைது. எங்களுமடய குற்ைச்சாடடு, NRC 
அதிபை ஜ்காண்டுைரப்படடபபாது, ைத்திய அமைச்சரமையிபை 
இருந்தைர்்கள், அமைச்சரமையில ஒப்புதல ஜ்காடுத்தீர்்கள். அந்தச 
்சடடம் ைந்தபபாது, அதற்கு ஆதரவு ஜதரிவித்துவிடடு, இப்பபாது 
ஏபதா NRC–யினால ஆபத்து ைந்துவிடடது, ஆபத்து ைந்துவிடடது 
எனறு நீங்கள் அந்த ைக்கம்க குழப்புகிறீர்்கப் அமதத்தான 
நாங்கள் பைண்டாஜைனறு ஜ்சாலகினபைாம். இப்ஜபாழுது 
(குறுககீடு) முடித்துவிடுகிபைன. 

இரவு 7–25

2003–ல அந்த திருத்தச ்சடடம் ைந்தது. இப்ஜபாழுது 16 
ஆண்டு்கள் ஆகிவிடடன. எனன பாதிப்பு ஏற்படடுவிடடது. 
நான ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பிரினஸ் அைர்்கம்க 
ப்கடகிபைன, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அபூபக்கர் அைர்்கம்க 
ப்கடகிபைன, 16 ஆண்டு்க்ா்க அதனால ஏதாைது பிரசசிமன 
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ஏற்படடுவிடடதா? நம்முமடய இஸ்ைாமிய ைக்களுககு 
ஏதாைது பாதிப்பு ஏற்படடுவிடடதா? நம்முமடய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜடலலியிபை ைாண்புமிகு பாரதப் 
பிரதைமரயும், ைாண்புமிகு உள் துமை அமைச்சமரயும் ்சந்தித்து, 
அைர்்களிடம் இந்தப் பிரசசிமன்கம்ஜயலைாம் பபசியுள்்ார். 
திரு. சிைா அைர்்கள் ஜ்காண்டுைந்த திருத்தத்மத ஏன 
ஆதரிக்கவிலமை எனறு ்காமையிலகூட அமையில பப்சப்படடது. 
பிரசசிமன்கம்ஜயலைாம் பபசினார்்கள். ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களுககு அது வி்க்கப்படடது. ்காரைம், 
Citizenship (Amendment) Act, 2019 ஜ்காண்டு ைரப்படடது, it is 
for limited purpose. ஜதரிந்து ஜ்காள்்பைண்டும். ்சடடத்மதப் 
புரிந்துஜ்காள்்ாைபைபய சிைர் பபசிகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
சிைர் எதிர்த்துகஜ்காண்டிருககிைார்்கள். Limited purpose. அந்த 
மூனறு நாடு்களிலும் இருககினை சிறுபானமையினருககுப் 
பாது்காப்பான ்சடடபை தவிர, இைஙம்கத் தமிழர்்கள் அந்த 
orbit–ககுள் ைரைாடடார்்கள், ைரவிலமை. அதனாலதான 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள், அைர்்களுககு ஏதாைது ஒரு 
பரி்காரம் பைண்டுஜைனறு ஜ்சானனால, ‘இரடமடக குடியுரிமை 
அைர்்களுககுப் ஜபற்றுத் தாருங்கள்’ எனறு பபசியிருககிைார். 
எங்களுமடய புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களுமடய பநாக்கமும் 
அதுதான. எனபை, இந்தச ்சடடத்தில ப்சர்ந்தாலதான பரி்காரம் 
கிமடககும் எனபதலை. அந்தச ்சடடம். . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள் 
்சடடத்மதப் புரிந்துஜ்காள்்ாைபை பபசுகிைார். நீங்கள் எந்த 
Law College–ல படித்தீர்்கப்ா, அபத Law College–லதான 
நானும் படித்பதன. இனனும் ஜ்சாலைப்பபானால ஒனைா்கப் 
படித்தைர்்கள். உங்களுககு எவ்ை்வு ஜதரியுபைா, அவ்ை்வுதான 
எனககும் ஜதரியும். நீங்கள் எவ்ை்வு class cut அடித்தீர்்கப்ா, 
அவ்ை்வு நானும் cut அடித்திருககிபைன. ஆம்கயால, அதுபற்றி 
பிரசசிமன இலமை. அப்ஜபாழுது ஜ்காண்டுைரப்படடபத தவிர 
Act ஆ்கவிலமை. அப்படிபய நினறுபபாய்விடடது. இப்ஜபாழுது 
நாங்கள் ப்கடகிை ப்கள்வி அஜதலைாம் இலமை. இப்ஜபாழுது 
NRC பைண்டுைா, பைண்டாைா எனபஜதலைாம் பிரசசிமனபய 
இலமை. இப்ஜபாழுது ஜ்காண்டுைந்த ்சடடத் திருத்தப்படி 

[திரு. S. ஜ்சம்ைமை]
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ஜைளிநாடு்களிலிருந்து அ்கதி்க்ா்கத் துரத்தப்படுகிைைர்்கள், 
அ்கதி்கள் எனறு ைருகிைஜபாழுது, ைாருங்கள், ்சைைர்்க்ா 
ைாருங்கள், புத்தர்்க்ா ைாருங்கள், பார்ஸி்க்ா ைாருங்கள், 
கிறித்தைர்்க்ா ைாருங்கள். இந்தியா இரு ்கரம் கூப்பி உங்களுககு 
பாது்காப்பு அளிககிைது எனறு ஜ்சாலகிைார்்கள். அமத நாங்கள் 
ைரபைற்கிபைாம். அந்த ைரிம்சயில ஜ்சாலலிகஜ்காண்பட 
ைந்தைர்்கள் ஜபரிய ்சமுதாயைான இஸ்ைாமியர்்கம்யும் 
அதில ப்சர்த்துகஜ்காள்ளுங்கள், எங்களுமடய பதாழர்்கள் 
நீண்டஜநடுங்காைைா்க இஙப்க இருககினைார்்கள். இைஙம்கத் 
தமிழர்்களும் அ்கதி்க்ா்க ைருகினைஜபாழுது அைர்்களுககு 
அமடக்கைம் ஜ்காடுத்து அைர்்கம்யும் ப்சர்த்துகஜ்காள்ளுங்கள். 
்சைைர்்கம் எப்படி இந்தியர்்கள் ஏற்றுகஜ்காள்்ப் பபாகிறீர்்கப்ா, 
எப்படி பார்்சஸி்கம் ஏற்றுகஜ்காள்்ப் பபாகிறீர்்கப்ா அப்படி 
ஏற்றுகஜ்காள்ளுங்கள் எனறுதான நாங்கள் ஜ்சாலகிபைாம். அமத ஏன 
நீங்கள் ைாற்ைானதாய் ைனப்பானமைபயாடு இஸ்ைாமியர்்கம்யும், 
இைஙம்கத் தமிழர்்கம்யும் விடடுவிடடீர்்கள் எனறு ப்கடகிபைாம். 
இவ்ை்வுதான. இதற்கு, அப்புைம் ஜதரியுைா, இப்புைம் ஜதரியுைா, 
்சடடம் ஜதரியுைா எனறு ப்கடகிறீர்்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள்.

திரு. S. செம்ைமல: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
2019 ஆம் ஆண்டு திருத்தச ்சடடத்மதப் பற்றி ைடடுபை நீங்கள் 
பபசிகஜ்காண்டிருககிறீர்்கள். 1955 ஆம் ஆண்டு மூைச ்சடடம் 
ஒனறு இருககிைது. 1955 ஆம் ஆண்டு மூைச ்சடடம் அமனைருககும் 
ஜபாருந்தும். அமனத்து ைதத்தினருககும் ஜபாருந்தும். அதில 11 
ஆண்டு்கள் அவ்ை்வுதான, பைறு பிரசசிமனபய இலமை. ஆ்க, 
எங்களுமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜடலலியில 
ஆ்கடடும், ஜ்சனமனயில ஆ்கடடும் பத்திரிகம்கயா்ர்்கள் 
்சந்திப்பில எந்த பாதிப்பும் ைராது, நாங்கள் பார்த்துகஜ்காள்கிபைாம் 
எனறு ஜ்சாலலியிருககிைார். எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது எனபதற்கு 
உத்தரைாதம் ஜ்காடுககிபைாம் எனறு ஜ்சாலலியிருககிைார். 
(குறுககீடு்கள்) நிச்சயைா்க. இப்ஜபாழுது நம்முமடய ஆளுநர் 
உமரயிபை ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. தமிழ்க ைக்கள் எந்த ஒரு 
ைதத்மதபயா அலைது ்சையத்மதபயா பினபற்றினாலும் அைர்்கள் 
அமனைரின நைன்களும் பாது்காக்கப்படும், அைர்்களுமடய 
பாது்காப்பு உறுதி ஜ்சய்யப்படும் எனறு ்கைர்னர் உமரயிலும் 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும் 
ஜடலலியிபை பத்திரிம்கயா்ர்்கம்ச ்சந்திககிைபபாது 
ஜ்சாலலியிருககிைார், தமிழ்நாடடிலும் அமதத்தான 
ஜ்சாலலியிருககிைார். ஆ்க எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. இனஜனானறும் 
ஜ்சாலகிைார். NRC–ஐப் ஜபாறுத்தைமரயில, அது ்கடடாயம் 
அைலபடுத்தப்பட பைண்டுஜைனை தாககீது இதுைமர ைத்திய 
அரசிடமிருந்து ைரவிலமை. தமிழ்நாடடிபை இருககிை அத்தமன 
தமிழ் ைக்களுககும், அைர்்கள் எந்த ைதத்தினரா்க இருந்தாலும் 
அைர்்களுககு எந்த பாதிப்பும் ைராது எனபதுதான எங்களுமடய 
நிமை. அப்படி பாதிப்பு ைந்தால அைர்்கம்ப் பாது்காககிை அந்தப் 
பணியிபை எங்களுமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
முனனிமையில இருப்பார். உங்கம்விட அைர் முனனிமையில 
இருப்பாபர தவிர அைர் பினைாஙகிவிட ைாடடார். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள். 

இரவு 7–30

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
உங்கம்ப் பற்றிஜயலைாம் நாங்கள் ஒனறும் ஜ்சாலைவிலமை. 
நீங்கஜ்லைாம் பாரபட்சைானைர்்கள் எனைா ஜ்சானபனாம், 
இலமை. ைத்திய ்சர்க்கார் இப்படிஜயாரு பாரபட்சம் ்காடடுகிைபத 
எனறுதான நாங்கள் ப்கடகிபைாம். உடபன, அைர், “அைர்்கள் எந்த 
ஆபத்தும் ைராது எனறு ஜ்சாலகிைார்்கள், ைந்தால அப்ஜபாழுது 
பார்த்துகஜ்காள்்ைாம்” எனறு ஜ்சானனார்.

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜ்சம்ைமை அைர்்கப், நீட 
பதர்வுககும் அப்படித்தான ஜ்சானனார்்கள். ஆபத்து ைராது எனறு 
ஜ்சானனார்்கள், ைந்துவிடடபத! (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள்.

திரு. S. செம்ைமல: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நீட பதர்வினபபாதுகூட உங்கள் தமைைர் எனன 
ஜ்சானனாஜரனைால, நுமழவு . . . (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. துமரமுரு்கன அைர்்கள்.

[திரு. S. ஜ்சம்ைமை]
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திரு. துமரமுரு்கன்: நீட பதர்வில உங்கம் ஏைாற்றினார்்க்ா, 
இலமையா?

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்காமையிபைபய இதுகுறித்து 
ஜதளிைா்கச ஜ்சாலலியிருககிபைன. இப்ஜபாழுது மீண்டும் 
ஜ்சாலகிபைன. தமிழ்கத்தில இந்தியக குடியுரிமை ஜபற்றிருககினை 
சிறுபானமையினருககு எந்த பாதிப்பும் ைராது. உங்களுமடய 
யூ்கத்திற்ப்கற்பபை, அப்படிஜயாரு பாதிப்பு ஏபதனும் ைருபையானால, 
அமதத் தடடிக ப்கடடு, சிறுபானமையின ைக்கம்ப் பாது்காககிை 
முதல அர்சா்க ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு இருககும் 
எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள். (குறுககீடு)

திரு. S. செம்ைமல: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், 
எனககு ஒதுக்கப்படட பநரத்மத நீங்கள் எடுத்துகஜ்காள்்ாதீர்்கள். 
நான உமரமய முடிக்கப்பபாகிபைன, பிைகு பபசுங்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. துமரமுரு்கன அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு ைருைாய்த் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள், NRC ைந்தால நாங்கள் எதிர்ப்பபாம் எனறு நீங்கள் 
ஜ்சாலவீர்்கப்யானால, நாங்கள் உங்கம் நம்பத் தயாரா்க 
இருககிபைாம்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், நான மீண்டும் ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுச ஜ்சாலகிபைன. (குறுககீடு) 
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திரு. துமரமுரு்கன்: NRC ைந்தால பாதிப்புதாபன? (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: இலமை. (குறுககீடு) 
அ்சாம் ைாநிைத்மதத் தவிர, எந்த ைாநிைத்திலும் அமத 
அைலபடுத்த பைண்டும் எனை உத்தரவு ைரவிலமை. அப்படிஜயாரு 
உத்தரவு ைருபையானால, அதனால, சிறுபானமையின ைக்கள் 
எைர் ஒருைபரனும் பாதிக்கப்படுைார்்கப்யானால, அைர்்கம்ப் 
பாது்காககிை அர்சா்க இந்த அரசு இருககும். இப்ஜபாழுது பிஞசு 
குழந்மத்களின ைனதிபைகூட நீங்கள் நஞம்ச விமதககினறீர்்கள். 
ஒனைாம் ைகுப்பு பயிலும் பிஞசு குழந்மத்கள்கூட, எங்கம் ஏபதா 
நாடமடவிடடுக ்கடத்தப் பபாகிைார்்க்ாபை எனறு ஜ்சாலகிை 
அ்விபை தற்பபாது பிரச்சாரம் நமடஜபறுகிைது. இனமைககும் 
ஜ்சாலகிபைாம், சிறுபானமையின ைக்களுககுப் பாதிப்பு 
ைருபையானால, அைர்்கம்ப் பாது்காககிை அர்சா்க இந்த அரசு 
இருககும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இதற்குபைல எப்படி தமிழில 
ஜ்சாலைது? இதற்குபைல தமிழிபை எப்படிச ஜ்சாலைது? எமதயும் 
அைலபடுத்தவிலமை. அைலபடுத்தாத விஷயத்மத, இலைாத 
விஷயத்மத இடடுக்கடடிச ஜ்சாலைதிபை நீங்கள் ைலைைர்்கள், 
நாங்கள் இலமை எனறு ைறுக்கவிலமை, அதில ைாற்றுக ்கருத்து 
ஒனறும் இலமை. அமத அைலபடுத்தியதற்குப் பிைகு நீங்கள் 
எங்கம்ச சுடடிக்காடடுங்கள், நாங்கள் அதற்குப் ஜபாறுப்மப 
ஏற்றுகஜ்காள்கிபைாம் எனறு ஜ்சாலலிவிடபடாம். சிறுபானமையின 
ைக்கம் 30 ஆண்டு்க்ா்க பாது்காககிை ஆடசி; பாரத ரத்னா 
புரடசித் தமைைர் அைர்்களுமடய ஆடசிக ்காைத்திலும் 
்சரி, ைாண்புமிகு இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களுமடய ஆடசிக ்காைத்திலும் ்சரி, இப்ஜபாழுது ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களுமடய ஆடசிக 
்காைத்திலும் ்சரி, ஏபதனும் ஒரிடத்தில சிறுபானமையின ைக்கள் 
பாதிக்கப்படடார்்கள், பாதிக்கப்படடிருககிைார்்கள், நீங்கள் அமத 
பைடிகம்க பார்த்துகஜ்காண்டிருந்தீர்்கள் எனறு ஆதாரத்பதாடு 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் இஙப்க 
சுடடிக்காடடுைார்்கப்யானால, அைர் ஜ்சாலகிை ைாதத்மத 
நாங்கள் ஏற்றுகஜ்காள்கிபைாம். அந்த ைழியிபை ைந்தைர்்கள்தான, 
இனமைககும் ஜ்சாலகிபைாம், சிறுபானமையினருககு நீங்கள் 
எத்தமன, எத்தமன, எத்தமன விஷைப் பிரச்சாரங்கம் ஜ்சய்தாலும், 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு அைர்்கம்ப் 
பாது்காப்பதிபை முதனமையா்க இருககும், முனனிமையிபை நிற்கும் 
எனபமத நான ஜதளிவுபட ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
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அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. துமரமுரு்கன அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களுமடய ்கருத்மத நான 
ைறுக்கவிலமை. ஜராம்ப ப்காபைா்கவும், பை்கைா்கவும், உறுதியா்கவும் 
ஜ்சாலகிறீர்்கள், உங்கம் நான பாராடடுகிபைன. ஆனால, ைத்திய 
அர்சாங்கத்திபை இருககினை Home Minister, “நாங்கள் பினைாங்க 
ைாடபடாம், இமத நமடமுமைப்படுத்திபய தீருபைாம்” எனறு 
ஜ்சாலகிைாபர, அப்படிஜயாருக்கால நமடமுமைப்படுத்தினால, 
ைாள் ஏந்தி நிற்பீர்்க்ா?

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள்.

திரு. S. செம்ைமல: பாதிப்பு இலைாத நிமையில ஏன 
பயப்படுகிறீர்்கள்? ஏன அச்சப்படுகிறீர்்கள்? இதுைமர ைத்திய 
அர்சாங்கத்திடமிருந்து எந்தத் தாககீதும் ைரவிலமை. அப்படி 
ைந்தால, எங்களுமடய முதைமைச்சர், சிறுபானமையின 
ைக்களுககு பாது்காைைரா்க நிச்சயைா்க இருப்பார், அதற்குக குரல 
ஜ்காடுப்பார், அைர்்கம்ப் பாது்காப்பமதத் தனது ்கடமையா்கக 
ஜ்காண்டிருப்பார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதிபை நீங்கள் 
அச்சப்படத் பதமையிலமை, நீங்கள் குழம்ப பைண்டாம், ைக்கம்க 
குழப்பவும் பைண்டாம்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு திரு. ப. சிதம்பரம் 
அைர்்கள், உள் துமை அமைச்சரா்க இருந்தபபாதுதான, இமத 
அறிமு்கப்படுத்தினார்்கள்; அைர்்கள் ஒத்துகஜ்காண்டார்்கள். 
(குறுககீடு) 2003 ஆம் ஆண்டு நீங்கள் ஒத்துகஜ்காண்டீர்்கள். 
அப்ஜபாழுது ஏன நீங்கள் ப்கட்கவிலமை? (குறுககீடு) இப்ஜபாழுது 
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எங்கம் நீங்கள் ப்கட்கச ஜ்சாலகிறீர்்கப், அப்ஜபாழுது ஏன நீங்கள் 
ப்கட்கவிலமை? நீங்கள்தாபன ஆடசிப் ஜபாறுப்பில இருந்தீர்்கள், 
இப்ஜபாழுதும் ்ச்கைா்சத்பதாடு இருககிறீர்்கப்! அப்பபாது ஏன 
ைாஜ்டுத்து, பைஜைடுத்து, விலஜைடுத்து, நீங்கள் திரு. ப. சிதம்பரம் 
அைர்்கம்க ப்கட்கவிலமை? அப்ஜபாழுது நீங்கள் தமிழர்்களுககு, 
சிறுபானமையினருககு நண்பர்்கள் இலமையா? இப்ஜபாழுதுதான 
நீங்கள் நண்பர்்க்ா? நாங்கள் இப்ஜபாழுதும் ஜ்சாலகிபைாம், 
(குறுககீடு) அைருககுத்தான ஜதரியுபை! எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் ஜதரியாதது ஒனறும் இலமை, அைருககு 
எலைாம் ஜதரியும். 

இரவு 7–35

இப்பபாது ஜ்சாலகிபைாம். ைத்திய உள் துமை அமைச்சர் 
ஜதளிவுபடச ஜ்சாலலியிருககிைார். அபதபபால, பாரதப் 
பிரதைர் அைர்்களும் ஜதளிவுபடச ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். இது 
்காஙகிரஸ் ்கடசி திடடமிடடு பரப்புகிை அைதூறு பிரச்சாரபை 
தவிர பைஜைானறுமிலமை. இந்தியக குடியுரிமை ஜபற்ைைர்்கள் 
யாரும் பாதிக்கப்படைாடடார்்கள். அதுைடடுைலை, குடியுரிமை 
ஜபற்ைைர்்களுககு ைடடுைலை, இனி குடியுரிமை ஜபைப் 
பபாகிைைர்்களுககும் எந்த பாதிப்பும் இலமை; குடியுரிமையும் 
பறிக்கப்படாது. அமதத்தான ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ஜ்சானனார்்கள். 1950–லிருந்து, 1952–லிருந்து, 1955–லிருந்து, 
ஒவ்ஜைாரு திருத்தங்கள் ைந்ததற்குப் பிைகும் குடியுரிமை யாருககும் 
பறிக்கப்படவிலமை. இப்பபாது நீங்கள் ஜ்சாலைமதப் பார்த்தால, 
உங்களுமடய விருப்பம் அதுைா்க இருககுபைா எனை அச்சம், 
ஐயம் எங்களுககு ஏற்படுகிைது. ஆ்கபை, அப்படி ஒரு நிமைமை 
இலமை. இலைாத நிமைமைமய மி்க அழ்கா்க, ஜதளிைா்க, 
உருைாககி, ைக்கம் நம்ப மைத்து, இனமைககு ைாைன–ைச்சானா்க 
இருந்தைர்்கம்–ைாப்பிள்ம் எனறு எனமனக கூப்பிடுபைர் 
இப்பபாது தயக்கப்படுகிைார். ைாைா எனறு கூப்பிடுபைர் இப்பபாது 
பயாசிககிைார். எனன, ஏபதா குடியுரிமைச ்சடடம் எனறு ஜ்சாலலி 
எங்கம் நாடு ்கடத்தப் பபாகிறீர்்க்ாபை! யார் ஜ்சானனது 
எனறு ப்கடடால, ‘இலமை, அைர்்கள் ஜ்சாலகிைார்்கள், இைர்்கள் 
ஜ்சாலகிைார்்கள்; ்சமூ்க ஊட்கங்கள் ஜ்சாலகினைன.’ எனறு 
ஜ்சாலகிைார்்கள். ்சமூ்க ஊட்கங்களுககு எந்த editing–ம் கிமடயாது. 

ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின ஆசிபயாடு, I.T. Minister ஆ்க 
கூடுதல ஜபாறுப்மப ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் ைழஙகியதால 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]



236 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

நான ஜ்சாலகிபைன. அைர்்களுககு எந்த editing–ம் கிமடயாது. 
Editing இலைாைல, ்கமத ை்சனம் எழுதித் தள்ளுகிைார்்கள். 
ஆ்கபை, இனமைககு சிறுபானமையின ைக்கள் எலபைாரும் ஆபத்து 
ைந்துவிடுபைா எனறு அச்சப்படுகிைார்்கள். அந்த ஊட்கத்மத 
நீங்கள் ்சாத்கைா்கப் பயனபடுத்துகிறீர்்கள். எந்த அதி்காரப்பூர்ை 
ஊட்கத்திபை, இஸ்ைாமியர்்களுககு, சிறுபானமையினருககுக 
குடியுரிமை பாதிக்கப்படும் எனறு யார் ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். 
இஙப்க விைாதத்திபைகூட சிை உறுப்பினர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். 
அப்படி நடந்துவிடடால, ைமழ ைந்துவிடடால–ைமழ 
ைந்துவிடடால நாங்கள் பாது்காப்பு மைத்திருககிபைாம். இத்தமன 
இத்தமன இடங்களில பாதிக்கப்படும்; இத்தமன இத்தமன 
இடங்களில பாது்காப்பு நடைடிகம்க மைத்திருககிபைாம். 

ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைரின அனுபைத்தில, 
ைட கிழககுப் பருைைமழ ைந்தால, எப்படியாைது ஒரு புயல 
ைந்துவிடும்; எப்படியாைது ஒரு புயல ைந்துவிடும். இப்பபாது 
பார்த்தீர்்கஜ்னைால, மிதைான ைமழ, ்காற்ைழுத்தத் தாழ்வு 
ைண்டைம் ஒனறுகூட உருைா்கவிலமை. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ஏன ஜதரியுைா? ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
2, 3 ைாதங்களுககு முனனர் எடுத்த முனஜனச்சரிகம்க 
நடைடிகம்க்களினால. ்காற்ைழுத்தத் தாழ்வு ைண்டைபை பயந்து, 
புயபை ஓடிபபாய்விடடது. ஆனால, எலைா ்கண்ைாய்்களும், எலைா 
ஏரி்களும் நிரம்பியிருககினைன. ைமழ ைந்திருககிைது. நடககும். 
நம்புங்கள். சிறுபானமையினமர நாங்கள் ்காப்பாற்றுபைாம்; 
அம்ைாவின அரசு ்காப்பாற்றும்; ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்கள் ்காப்பாற்றுைார்; அதற்கு 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் துமை நிற்பார்; ைாண்புமிகு 
அமைச்சர்்கள் அதற்குத் துமை நிற்பார்்கள். ைாள் எடுத்துப் 
பபாராடுபைாம்; வில எடுத்துப் பபாராடுபைாம். உங்கம்ப் பபால 
ைத்திய அமைச்சர் பதவிக்கா்க நாங்கள் ைாற்றிப் பப்சைாடபடாம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைாண்புமிகு ைருைாய்த் துமை அமைச்சர், ்சபாஷ், 
பை்கைா்கப் பபசுகிறீர்்கள். நான பாராடடுகிபைன. நான 
ப்கடகிை ஒபர ப்கள்வி, திரு. சிதம்பரம் அஙப்க ஜ்காண்டு ைந்த 
்காைத்தில, அைர் Home Minister ஆ்க இருந்த ்காைத்தில, அந்தத் 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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திருத்தங்கள் அடஙகி, ஒடுஙகி ஒரு Committee–பயாடு அஙப்கபய 
ஜ்சத்துப்பபாய்விடடன. அது enforcement–ககு ைரவிலமை. நான 
இப்பபாது ப்கடபது, அபதைாதிரி இது ஒரு ்கமிடடியில பபாபயா, 
Court–ல பபாபயா, எங்காைது தடுைாறி நினறுபபாய்விடடால, 
ஒழிந்தது எனறு விடடுவிடைாம். ஆனால, இப்பபாதிருககிை 
Home Minister எந்தத் தடங்கல ைந்தாலும், இமத நிமைபைற்றிபய 
தீருபைாம் எனறு ஜ்சாலகிைாபர, அப்படிப்படட ஒரு நிமைமை 
ைந்தால, இந்த அர்சாங்கம் NRC–ஐ எதிர்ககும் எனறு ஜ்சானனால 
அது பபாதும். ஆனால, நீங்கள் பப்சைாடடீர்்கள். ஏஜனனைால, 
நம்முமடய ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள் 
எழுந்து, முதைமைச்சருககு அஙப்கபய ஒரு note பபாடடார்; 
எங்கள் முதைமைச்சர் எதிர்ப்பார் எனறு on behalf of him, he 
gave an assurance. அதனால, நாங்கள் அைரிடம் assurance 
ப்கடடுகஜ்காண்டிருககிபைாம். அைபர, அைமரவிடடு ஜ்சாலைச 
ஜ்சாலகிைார். அைர், இைருககுச ஜ்சாலகிைார். நலை கூத்துதான. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ்காமையிலிருந்து நான 
ப்கடடுகஜ்காண்டுதான இருககினபைன. இைஙம்க அ்கதி்கம்ப் 
பற்றிப் பபசினீர்்கள். நான இப்ஜபாழுது பநரடியா்கபை எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கம்க ப்கடகினபைன. நீங்கள் எத்தமன 
ஆண்டுக்காைம் ைத்தியிபை ஆடசி அதி்காரத்திபை இருந்தீர்்கள். 
அப்ஜபாழுஜதலைாம் இைர்்களுககுக குடியுரிமை ஜபற்றுத் 
தருைதற்கு உங்களுககு ஞாப்கம் ைரவிலமையா? (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) ஏன ைைந்தீர்்கள்? அப்பபாது உங்களுககு அதி்காரம் 
ம்கயில இருந்தது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமதத்தான 
ைருைாய்த் துமை அமைச்சர் ஜ்சாலலிகஜ்காண்டிருககிைார். 
12 ஆண்டுக்காைம் ஆடசி அதி்காரத்திற்்கான ைாய்ப்மப 
தமிழ்நாடடு ைக்கள் உங்களுககுக ஜ்காடுத்தார்்கள். எதற்கு? 
ஆடசியிலிருந்து ஜ்சய்ைதற்குத்தான. பின ஏன அமதத் தடடிக 
்கழித்தீர்்கள்? இைஙம்கத் தமிழர்்களுககு குடியுரிமை ஜபற்றுத் 
தரவிலமை, தரவிலமை எனறு ஜ்சாலலிகஜ்காண்டிருககிறீர்்கப்? 
12 ஆண்டுக்காைம் ைத்தியிபை அமைச்சர்்க்ா்க இருந்தீர்்க்ா, 
இலமையா? அந்த அதி்காரத்மத எதற்்கா்கக ஜ்காடுத்தார்்கள்? 
தமிழ்நாடடு ைக்களுககுப் பாதிப்பு ைருகினைஜபாழுது அந்த 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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பாதிப்பிலிருந்து விடுபட பைண்டுஜைனபதற்்கா்கத்தாபன 
ஜ்காடுத்தார்்கள்? நீங்கள் ஜ்சய்தீர்்க்ா? குடியுரிமை ஜபற்றுத் 
தந்தீர்்க்ா? இலமைபய! இனமைககு ைடடும் ைக்காைத்து ைாஙகிக 
ஜ்காண்டிருககிறீர்்கள். ஆனால, எங்கம்ப் ஜபாறுத்தைமரககும் 
ைத்தியிபை ஆடசி அதி்காரத்திபை இலமைஜயனைாலும், 
எங்களுமடய ஜ்காள்ம்கயிலிருந்து எப்ஜபாழுதும் விை்கைாடபடாம். 
உறுதிபட இருப்பபாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
இரவு 7–40

அதுைடடுைலை, இைஙம்கயிலிருந்து ைந்து தமிழ்கத்தில 
இருககினை அந்தத் தமிழர்்களுககு அமனத்து உதவி்கம்யும் 
நாங்கள் ஜ்சய்து ைருகினபைாம். உங்களுமடய ஆடசிக 
்காைத்திபை, ைத்திய அர்சாங்கம் ஜ்காடுத்த உதவி்கம்த்தான 
ஜ்காடுத்துக ஜ்காண்டிருந்தீர்்கள். பைறு எந்த உதவிமயயும் நீங்கள் 
ஜ்சய்யவிலமை. ஆனால, இதய ஜதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களின ஆடசியில, தமிழ்கத்தில இருககினை தமிழ்நாடடு 
ைக்களுககு அரசின ்சார்பா்கக ஜ்காடுக்கப்படுகினை அமனத்து 
உதவி்களும் இைஙம்கத் தமிழர்்களுககும் ஜ்காடுக்கப்படுகினைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதுைடடுைலை, அண்மையிபை ைத்திய 
உள் துமை அமைச்சர் அைர்்கம்ச ்சந்தித்தபபாது இமத நான 
ஜதரிவித்பதன. இந்த NRC–ககும் இதற்கும் ்சம்பந்தம் இலமை. 
இைர்்கள் அ்கதி்க்ா்க இஙப்க ைந்திருககினைார்்கள். நீங்கள் ப்கடடுக 
ஜ்காண்டதற்கிைங்க அைர்்களுககு நிச்சயம் பரி்காரம் ஜ்சய்யப்படும் 
எனை ைார்த்மதமயயும் அைர்்கள் ஜ்சாலலியிருககினைார்்கள் 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. ஆ்கபை, 
நீங்கள் ஜ்சய்யத் தைறியமத நாங்கள் ஜ்சய்து ஜ்காடுககினபைாம். 
இைஙம்கத் தமிழ் ைக்களுககு இரடமட குடியுரிமை பைண்டுஜைனறு 
ப்கடகினைார்்கள். அைர்்களுககு எங்களுமடய அரசு ஜதாடர்ந்து 
குரல ஜ்காடுககும். அமதப் ஜபற்றுத் தருகினைைமர நாங்கள் 
ஜதாடர்ந்து ைத்திய அரம்ச ைலியுறுத்திக ஜ்காண்டிருப்பபாம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை அைர்்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், இப்பபாது அறிவிக்கப்படட 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ஜபாங்கல சிைப்புத் ஜதாகுப்புகூட அைர்்களுககும் ஜ்காடுககினபைாம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இைஙம்கத் தமிழர்்களுககும் ஜபாங்கல 
சிைப்புத் ஜதாகுப்பு ைற்றும் 1,000 ரூபாயும், அதாைது அரிசி உள்ளிடட 
எனஜனனன ஜபாருட்கம் தமிழ்நாடடு ைக்கள் அரசின நைத் 
திடட உதவி்க்ா்கப் ஜபறுகிைார்்கப்ா அத்தமனமயயும் அந்த 
ைக்களுககும் ஜ்காடுககினபைாம். ்காமையிலகூட ைருைாய்த் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் ஜதளிைா்கச ஜ்சானனார்்கள். இஙப்க BC, MBC 
எனறு ஜ்சாலகிைார்்கள். ஆ்கபை, அப்படிப்படட பிரிவு இலைாைல, 
இைஙம்கயிலிருந்து தமிழ்கத்திற்கு அ்கதி்க்ா்க ைந்து பள்ளியில 
படிககினை அந்த ைாைைர்்களுககுககூட scholarship–ஐ அம்ைா 
அைர்்களுமடய அரசு ைழஙகிக ஜ்காண்டிருககினைது எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. நலை அனுபைைானைர். திைமையா்கப் 
பப்சககூடியைர். எந்த பநரத்திற்கு எப்படி பப்ச பைண்டுபைா அமத 
அழ்கா்கப் பபசி ்சைாளிககும் திைமையுள்் மூத்த உறுப்பினர் 
ைரியாமதககுரிய அண்ைன துமரமுரு்கன அைர்்கள். ஆ்கபை, 
எங்கம்ப் ஜபாறுத்தைமரககும் எங்களுககுக கிமடககினை 
ைாய்ப்பின மூைைா்க ைத்திய அரம்சத் ஜதாடர்ந்து ைலியுறுத்தி, 
இைஙம்கத் தமிழர்்களுககு நனமை ஜ்சய்ய பாடுபடுபைாம் எனபமத 
உறுதிபடத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ஜ்சம்ைமை, ஜ்காஞ்சம் விமரந்து உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. S. செம்ைமல: இபதா முடித்துவிடுகிபைன. ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்சானனமதப்பபாை, இைஙம்கத் 
தமிழர்்கள் இஙப்க அ்கதி்க்ா்க இருப்பைர்்கள், அைர்்கள் தாய் 
நாடு திரும்ப பைண்டும், அஙப்க சுதந்திரக ்காற்மை சுைாசிக்க 
பைண்டும். (குறுககீடு) முடித்துவிடுகிபைன. சிங்க்ைர்்களுககு 
இமையா்க ைாழ பைண்டுஜைனபதுதான நம்முமடய விருப்பம். 
அதுைமர ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் முயற்சி எடுத்து 
நிச்சயைா்க இஙப்க இருககினை இைஙம்கத் தமிழர்்களுககு 
இரடமடக குடியுரிமைமயப் ஜபற்றுத் தருைார் எனபமத நீங்கள் 
நிச்சயைா்க நம்பைாம்.

தமிழ்கத்மதப் ஜபாறுத்தைமரயிபை சிறுபானமையினமரப் 
பாது்காககினை அர்சா்க நம்முமடய அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு 
நிச்சயைா்க இருககும். அப்படி அைர்்களுககு பாதிப்பு ஏற்படடால 
நிச்சயைா்க அைர்்கம் பாது்காககினை முதல நபரா்க ைாண்புமிகு 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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முதைமைச்சர் அைர்்கள் இருப்பார்்கள் எனபமத இந்த பநரத்திபை 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

இறுதியா்க, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ்சமீபத்திபை 
ஒரு G.O., ஒரு order-தான பபாடடார்்கள். உண்மையிபைபய நான 
ஆச்சரியப்படபடன. எனன order எனைால குடிம்சயில ைாழ்ந்து 
ஜ்காண்டிருப்பைர்்கள், ஏமழ எளியைர்்கள், ஜதாழிைாளி்கள் 
்சர்க்கமர card மைத்திருந்தார்்கள். எனன ்காரைத்திற்்கா்கபைா 
அந்த ்சர்க்கமர card–ஐ அப்பபாது ைாஙகிவிடடார்்கள். அப்பபாது 
்சர்க்கமரககு demand அதி்கைா்க இருந்தது எனறு ைாஙகிவிடடார்்கள். 
அதற்குப் பிைகு ்சர்க்கமர card உள்்ைர்்களுககு அர்சாங்க உதவி்கள் 
எதுவுபை இலமை. அரிசி card உள்்ைர்்களுககு ைடடும்தான உண்டு 
எனறு ஜ்சானன பிைகு அைர்்கஜ்லைாம் தவியா்கத் தவித்தார்்கள். 
நான நாடாளுைனை உறுப்பினரா்கத் பதர்ந்ஜதடுக்கப்படட பிைகு 
நான பதவியிலிருந்த அந்த ஐந்து ஆண்டுக ்காைம் ைமரககும் 
எவ்ை்பைா பபாராடிப் பார்த்பதன. Collector–ஐ பார்த்பதன, 
Secretaries–ஐ பார்த்பதன, தமைமைச ஜ்சயைா்மரப் 
பார்த்பதன, யார் யாமரபயா பார்த்பதன. முடியபை முடியாது 
எனறு ஜ்சாலலிவிடடார்்கள். அப்படி, ஒரு ்சர்க்கமர card–ஐ, 
அரிசி card ஆ்க ைாற்ை பைண்டுஜைனைால அடுத்த enumeration 
ைந்தாலதான ஜ்சய்ய முடியும் எனறு ஜ்சாலலிவிடடார்்கள். ஐந்து 
ைருட ்காைங்க்ா்க நான பபாராடிப் பார்த்பதன, முடியவிலமை. 
ஆனால, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுமடய ்கைனத்திற்கு 
இது ஜ்சனைவுடன, ஒபர அர்சாமையில இனமைககு (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) 10 இைட்சத்து 20 ஆயிரம் ்சர்க்கமர cards–ஐ 
ைாற்றியுள்்ார்்கள். ஏமழ்கள், மி்கவும் ஏமழ்கள் ஏபதா தைறுதைா்க 
்சர்க்கமர card ைாஙகிவிடடார்்கள். அைர்்களுககு அரிசி card 
ஜ்காடுத்து, அர்சாங்கத்தின அத்தமன உதவி்கம்யும் அைர்்களுககுக 
கிமடக்கப் ஜபைச ஜ்சய்தைர் நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் எனபமத இந்த பநரத்திபை நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககினபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

அபதபபாை, ‘பிைப்பால யாருகஜ்கலைாம் குமைைா்கக 
ஜ்காடுக்கப்படடபதா, அைர்்களுகஜ்கலைாம் ்சடடத்தால நிமைைா்கக 
ஜ்காடுக்கப்பட பைண்டும்’. இது யார் ஜ்சானனது ஜதரியுைா? 
பிலிப்மபனஸ் முனனாள் அதிபர் அைர்்கள் ஜ்சானனார்்கள். 
அதாைது, ்சமூ்கப் பாது்காப்புத் திடடத்மத, தமிழ்நாடடிலதான 
சிைப்பா்கச ஜ்சயலபடுத்திக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். முதியைர்்கள், 
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விதமை்கள், ைாற்றுத் திைனாளி்கள் என 30 இைட்சம் பபர் 
இனமைககு உதவித் ஜதாம்க ைாஙகிக ஜ்காண்டிருககிைார்்கள். 
ஒபர உத்தரவுதான. ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 5 இைட்சம் 
பபருககுக கூடுதைா்கக ஜ்காடுக்கப்படும் எனறு ஜ்சாலலி, இனமைககு 
5 இைட்சம் பபர் கூடுதைா்க அதனால பயனமடகிைார்்கள். இமத 
நான எதற்்கா்கச ஜ்சாலகிபைன எனறு ஜ்சானனால, அதாைது, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் எப்படி சிந்திககிைார்; 
எப்படி ஜ்சயலபடுகிைார்; எப்படி ஜ்சயலபடுத்துகிைார் எனபமதச 
ஜ்சாலைதற்்கா்க இந்த ்கைர்னர் உமர விைாதத்திபை நான ஜ்சாலைக 
்கடமைப்படடிருககிபைன. 

இரவு 7–45
நிமைைா்க ஒபரஜயாரு ்கருத்து. உள்்ாடசித் பதர்தமைப் 

ஜபாறுத்தைமரககும் நாங்கள் அதி்கைா்க சீட ைாஙகிவிடபடாம், 
அதி்கைா்க சீட ைாஙகிவிடபடாம் எனறு எலபைாருபை 
ஜ்சானனார்்கள். ஒரு simple calculation. ஜைாத்தம் 39 
ஜதாகுதி்கள் நம்முமடய தமிழ்நாடடில. 28 நாடாளுைனைத் 
ஜதாகுதி்களிலதான உள்்ாடசித் பதர்தல நடந்தது. 11 
ஜதாகுதி்களில பதர்தல நமடஜபைவிலமை. இந்த 28 ஜதாகுதி்கம்க 
்கைகஜ்கடுத்தீர்்கஜ்னைால, 15 ஜதாகுதி்களில AIADMK majority. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 13 ஜதாகுதி்களில ைடடும்தான 
DMK majority. இது ஜைற்றியா? இலமையா? எங்களுககு. இது 
ை்ர்சசி இலமையா? ஆ்க, எங்களுமடய ை்ர்சசிப் பயைம் 
ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கள் தமைமையிபை நமடஜபறுகினை 
அம்ைாவினுமடய அரசினுமடய ஜைற்றிப் பயைம். ைாண்புமிகு 
துமை முதலைர் அைர்்களுமடய துமைபயாடு, அம்ைாவின 
அரம்ச ைழிநடத்திச ஜ்சலகினை ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் நிச்சயைா்க ஜைற்றிப் பயைத்மதத் ஜதாடருைார். 
ைருகினை ந்கர்ப்புை உள்்ாடசித் பதர்தலிலும் நாங்கள் ஜைற்றிமயப் 
ஜபறுபைாம். அடுத்து ைருகினை ்சடடைனைத் பதர்தலிலும் நாங்கள் 
ஜைற்றிமயப் ஜபறுபைாம் எனறு ஜ்சாலலி, உமரமய நிமைவு 
ஜ்சய்கிபைன. நனறி, ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இம்ஞர் நைன ைற்றும் விம்யாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. செஙக்கவாட்மடயன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், இந்திய முஸ்லிம் லீக 
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்கடசியினுமடய உறுப்பினர் அைர்்கள் இஙப்க பபசுகினைபபாது, 
‘்காயிபத மிலைத்’ அைர்்களுமடய ைரைாறு பள்ளிப் பாடத்திபை 
இமைக்கப்படவிலமை எனறு ஜ்சானனார்்கள். 7 ஆம் ைகுப்பிபை 
3–ைது பருைத்தில அது இமைக்கப்படடிருககிைது எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள். 

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப். . . (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், உங்கம்த்தான ப்கட்க பைண்டும். இனமைககு ்சமபமய 
ைாமையிலும் மைத்திருககிறீர்்கள்; எனமைக்காைது மைககிறீர்்கள். 
ைற்ை நாட்களில எலைாம் ்காமை ்சமபமய மைககிறீர்்கள். பைறு 
ஒனறும் பைண்டாம் எங்களுககு. இஙப்க ்சமப நடககும்பபாது ஒரு 
்காபி குடிக்கைாம் எனைாலகூட ஒரு நலை ்காபி ்கமட இலமை. 
உங்கள் ்சார்பில எஙப்கயாைது ஒரு நலை ்காபி. (குறுககீடு) எஙப்க? 
இஙப்க இருககினைதா? அந்தப் பக்கத்தில பபானால ைைக்க 
பைண்டும் ்சார். இஙப்க பபாய் ்காபி குடிக்கச ஜ்சாலகிறீர்்கள். 
எஙப்கயாைது, அலைது committee room–ல ஏற்பாடு ஜ்சய்ய 
பைண்டும். இந்த over time–ல ்சமப நமடஜபறுகினைபபாது ஒரு 
நலை ்காபி ்கமட மையுங்கள். சூடா்க ஒரு ்காபி குடித்பதாஜைனறு 
ஜ்சானனால நனைா்க இருககும். ஜில எனறு இருககிைது. இவ்ை்வு 
பநரம் உட்கார்ந்து ஜ்காண்டிருககிபைாம். ்காபி குடிக்கைாம் 
எனைாலகூட ஒனறும் ைழியிலமை. ்காபி ப்கடடால, ்காபி 
இலமைஜயனறு ஜ்சாலலிவிடடார்்கள். எனன ஜ்சய்ைது. ்சரிஜயனறு 
hot water–ஐ குடித்துக ஜ்காண்டிருககிபைாம். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: இனமைககு ்காபி ைடடும் 
ஜ்காடுக்கவிலமை; snacks–ம் ப்சர்த்து ஜ்காடுக்கச ஜ்சாலலி 
ஜ்காைடாவிடம் ஜ்சாலலியிருககிபைாம். 

திரு. துமரமுரு்கன்: தயவுஜ்சய்து ்சமப நடககும்பபாது 
ைடடும் ்காபி ஷாப்மப மைக்க ஏற்பாடு ஜ்சய்யுங்கள். ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கப் ஜ்சாலலிவிடடார் ்சார். 

[திரு. ப்க.ஏ. ஜ்சஙப்காடமடயன]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ்சரி, ஜ்சய்துவிடுகிபைாம். 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள்.

*திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ஒரு ைழக்கறிஞரா்க இருந்த எனமன 1986–பை ஊராடசி 
ைனைத் தமைைரா்க, 1996–பை ஒனறியத்தினுமடய ஜபருந்தமைைரா்க, 
2006–பை ்சடடைனை உறுப்பினராககி, அமைச்சராககி மூனறு 
முமை எனககு ைாய்ப்புக ஜ்காடுத்து, மீண்டும் எனமன ்சடடைனை 
உறுப்பினராககி எனககுப் ஜபருமை ப்சர்த்த எங்களின ைாஜபரும் 
தமைைர், தமிழினத்தின தமைைர், எங்களின தமைைர் ்கமைஞர் 
அைர்்கள் துயிலஜ்காள்கினை திம்சமய பநாககி ைைஙகுகிபைன. 

ஏமழஜயளிய ைக்கப்ாடு இமைந்து ஜ்சயலபடடு, அனைாட 
ைக்கள் பிரசசிமனக்கா்கக குரல ஜ்காடுத்து, எலைாவிதைான 
பபாராடடங்களிலும் ்கைந்துஜ்காண்டு ைக்களுக்கா்க உமழத்து, 
எதிர்்காைத்தில ைக்களின தமைைரா்க, இந்த ைாநிைத்தினுமடய 
முதைமைச்சரா்க ைரவிருககினை எங்களுமடய ்கடசியினுமடய 
தமைைர், அண்ைன த்பதியார் அைர்்கப், (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) எதிர்க்கடசியினுமடய துமைத் தமைைர் ைாண்பிற்குரிய 
்கழ்கத்தின ஜபாரு்ா்ர் அைர்்களுககும், எங்களுமடய 
ைாண்புமிகு ஜ்காைடா ைற்றும் துமைக ஜ்காைடா அைர்்களுககும், 
எங்கள் இயக்கத்தினுமடய இம்ஞர் அணிச ஜ்சயைா்ர், 
இ்ம் தமைைர், ைரியாமதககுரிய திரு. உதயநிதி அைர்்களுககும் 
எனனுமடய ைைக்கத்மதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. இந்த 
ைாய்ப்மப நலகிய ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்களுககு 
மீண்டும் எனனுமடய ைைக்கத்மதத் ஜதரிவித்து, எனனுமடய 
உமரமயத் ஜதாடஙகுகிபைன.

 இரவு 7–50

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ை்காத்ைா 
்காந்தி அைர்்களுமடய 150–ைது பிைந்த நாள் விழாவிமனச 
சிைப்பா்க ஜ்காண்டாடுகிை இந்த பநரத்தில பலபைறு 
திடடங்கம் ைகுத்திருப்பதா்க நம்முமடய ்கைர்னர் உமரயிபை 
குறிப்பிடடிருககிைது. நான ப்கடடுகஜ்காள்ைஜதலைாம், 
இந்த நாடு ஆஙகிபையரிடம் அடிமைப்படடிருந்தபபாது 
்சாத்வீ்கைான முமையிபை பபாராடி, அகிம்ம்ச ைழிமயப் 
பினபற்றி விடுதமைமயப் ஜபற்றுத் தந்தார்்கள். ை்காத்ைா ்காந்தி 
அைர்்கம்ப் ஜபாறுத்தைமரயில, ைதத்தினமீது நம்பிகம்க 



244 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

மைத்திருந்தார்்கள். இராைனமீது நம்பிகம்க மைத்திருந்தார்்கள். 
ஆனால, எந்தஜைாரு தருைத்திலும் இந்த நாடு ஒரு ைதச்சார்புள்் 
நாடா்க இருந்துவிடககூடாது. இந்த நாடடில ஒரு ைதச்சார்புள்் 
ஆடசி நமடஜபற்றுவிடககூடாது எனபதற்்கா்க ்கமடசி ைமர 
பபாராடி அைர்்கள் அமத நிமை நிறுத்தினார்்கள். அதனாலதான 
ஒரு socialist ஆகிய ெைஹர்ைால பநரு அைர்்கம் இந்த 
நாடடினுமடய பிரதைரா்க ஆககினார்்கள். எத்தமனபயா பபர் 
எங்களுககுத் தகுதி இருககிைது. நாங்களும் பிரதைரா்கைாம் எனை 
உைர்பைாடு இருந்த பநரத்தில, ஒரு socialist தான இந்த நாடடிற்கு 
ைழி்காடட பைண்டுஜைனறு ெைஹர்ைால பநரு அைர்்கம் இந்த 
நாடடினுமடய பிரதைரா்கப் ஜபாறுப்பபற்்க மைத்தார்்கள். 

இனமைககு குடியுரிமை திருத்தச ்சடடம்––அது முடிவுற்ை 
நிமையில விைாதங்கள் முடிந்திருந்தாலும்கூட––தமிழ்கத்மதப் 
ஜபாறுத்தைமரயில நான ப்கடடுகஜ்காள்ைஜதலைாம் இது 
தந்மத ஜபரியார் அைர்்களுமடய ைண்; பபரறிஞர் அண்ைா 
அைர்்களுமடய ைண்; இனனும் ஜ்சாலைப் பபானால, பசம்சத் 
தமிழன ்காைராெர் அைர்்கள் முதைமைச்சரா்க இருந்த ைண். இந்த 
ைண்ணிபை ைாழககூடிய நாம் திராவிடர்்கள்; தமிழர்்கள். நம்முமடய 
அமடயா்ங்கள் ைாறிவிடககூடாது. அர்சமைப்புச ்சடடத்தில 
Secular State எனறு இருககிைது. ைதச்சார்பற்ை நாடு எனை 
நிமையிலிருந்து தமிழ்நாடடில இருக்கககூடிய நாம் இதுபபானை 
்சடடங்கம் அலைது எந்தஜைாரு ்சடடத்மத ஆதரிககிைபபாதும் 
ைற்ை ைாநிைங்கள் ைாறிப்பபானாலும், தமிழ்நாடு ைாறிப்பபாய்விடக 
கூடாது. நம்முமடய அமடயா்ங்கம் நாம் ைாற்றிகஜ்காள்்க 
கூடாது எனபதுதான திராவிட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தினுமடய 
நிமைப்பாடு எனபமத நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. அந்த 
ைம்கயிபை, இனமைககு ்காந்திககு ஜபருமை ப்சர்ககிறீர்்கள் நீங்கள். 
தந்மத ஜபரியார் அைர்்கப் இமத ‘்காந்தி பத்சம்’ எனறு அறிவிக்க 
பைண்டுஜைனறு ஜ்சானனார்்கள். இனமைககு ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் உறுதியளித்திருககிைார்; Revenue Minister 
உறுதியளித்திருககிைார்; சிறுபானமையின ்சமுதாய ைக்களுககுப் 
பாதிப்பு ைருபையானால, நாங்கள் குரல ஜ்காடுப்பபாம்; 
்காப்பாற்றுபைாம் எனறு உறுதியளித்திருககிைார்்கள்.

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், சிறுபானமையின 
்சமுதாய ைக்களுககு எதிரான ஒரு ்சடடத்மத உருைாககிவிடடு, அந்தச 
்சடடத்மத அைலபடுத்தும்பபாது அமத எதிர்த்பதாஜைனைால, 
எதிர்த்து அமத ைாற்ை முடியுைா எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 

[திரு. உ. ைதிைாைன]
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தமைைர் அைர்்கள் மூைைா்க இந்த அர்சாங்கத்மத நான 
ப்கடடுகஜ்காள்் விரும்புகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஒரு 
்சடடம் ைந்துவிடடது. பங்க்ாபத்சத்திலிருந்து ைற்ை ைதத்தைர்்கள் 
ைரைாம். ஆப்்கானிஸ்தானிலிருந்து ைற்ை ைதத்தைர்்கள் ைரைாம். 
இனமைககு பாகிஸ்தானிலிருந்து ைற்ை ைதத்தைர்்கள். . . (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: திரு. ைதிைாைன. . . (குறுககீடு)
திரு. உ. ைதி்வாைன்: ஆ்கபை, நான ப்கடடுகஜ்காள்ைஜதலைாம். 

. . 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: திரு. ைதிைாைன, இலமை, 
்காமையிலிருந்து இதுகுறித்து நிமைய பபசியாகிவிடடது.

திரு. உ. ைதி்வாைன்: அது விைாதத்தில முடிந்திருந்தாலும், 
நான ஒனமை ைடடும் ைலியுறுத்துகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: திரு. ைதிைாைன, பைறு 
்சப்ஜெகட பற்றிப் பபசுங்கள்.

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ஒரு ்சடடத்மதக ஜ்காண்டுைந்து 
அைலபடுத்துகிை பநரத்தில, அமத ைாற்ை முடியாது எனபமத 
ைடடும் நான ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், இனமைககு விதி 110–ஐப் பற்றி நான 
குறிப்பிடடா்க பைண்டும். நம்முமடய முனனாள் முதைமைச்சர் 
அம்மையார் அைர்்கள் இருந்த ்காைத்தில விதி 110–னகீழ் 105 
அறிவிப்பு்கள் ஜைளியிடப்படடு, 73 அறிவிப்பு்கள் முழுமையா்கச 
ஜ்சயலபடுத்தப்படடன எனறு ஜதரிவிக்கப்படடிருககிைது. 
2017, பிப்ரைரி ைாதம் முதல இதுைமர 453 அறிவிப்பு்கள் 
ஜைளியிடப்படடுள்்ன. ஆனால, 114 அறிவிப்பு்கள் முழுமையா்க 
நிமைபைற்ைப்படடுள்்ன. 303 அறிவிப்பு்களுககுத் பதமையான 
ஒப்புதல ஆமை ைழங்கப்படடதா்கச ஜ்சாலைப்படடிருககிைது. 
2017–லிருந்து 3 ஆண்டு்களில நிமைபைற்ைப்படடமை 114 
அறிவிப்பு்கள்தான. இருக்கககூடியது ஓராண்டுக ்காைம். இந்த 
ஓராண்டுக ்காைத்தில 303 அறிவிப்பு்கம் எப்படி நிமைபைற்றுவீர்்கள் 
எனறு இந்த அர்சாங்கத்மத நான ப்கடடுகஜ்காள்் விரும்புகிபைன. 
இனஜனானறு, விதி 110–னகீழான 36 அறிவிப்பு்கம்ப்பற்றி, 
எமதயுபை இஙப்க குறிப்பிடாைல இருககிறீர்்கள். எனபை, இனி 
ைருங்காைங்களில ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின, 
விதி 110–னகீழ் அறிகம்க்கள் இலைாைல இருந்தால, 
இைற்மை நிமைபைற்ை ைாய்ப்பு இருககும் எனபமத நான 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

[திரு. உ. ைதிைாைன]
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இரவு 7–55

அடுத்தது GST. GST–ஐ ஜபாறுத்த்வில, நம்முமடய மீன ை்த் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ஜதாடர்ந்து கூடடங்களுகஜ்கலைாம் 
ஜ்சனறு ஜ்காண்டிருககினைார். ஆனால, இனமைககு இந்த ்கைர்னர் 
உமரயில 2017–2018 ஆம் ஆண்டில பலபைறு ைாநிைங்களில 
ைசூலிக்கப்படட ஒருஙகிமைந்த ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை 
ைரியில ஒதுககீடு ஜ்சய்யப்படாத ஜதாம்கயான 88,344.22 ப்காடி 
ரூபாயிலிருந்து 50 ்சதவிகிதத்மத, ைாநிை ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை 
ைரி ைசூல அடிப்பமடயில ைழஙகுைதற்குப் பதிைா்க ைத்திய 
அரசு தனது ஜதாகுப்பு நிதிககுத் தைைா்க எடுத்துச ஜ்சனறுவிடடது. 
இது ஆஙகிைத்தில ‘incorrectly’ எனறு பபாடப்படடிருககினைது. 
அது ** அலைது incorrect–ஆ எனறு எங்களுககுத் ஜதரியவிலமை. 
பகிர்ந்தளிக்க பைண்டிய ஒரு ஜதாம்கயான 88,344.22 ப்காடி 
ரூபாமய ைத்திய அரசு எப்படி எடுத்துச ஜ்சனைது, ைாநிை அரசு 
அதில எனன நடைடிகம்க எடுத்திருககிைது எனபமத நான 
ஜதரிந்துஜ்காள்் விரும்புகினபைன. அபதபபானறு 4,073 ப்காடி 
ரூபாய் நைககு நி்கர இழப்பு ஏற்படடிருககினைது. இனமைககு 
நிதியமைச்சர் அைர்்கள் அமையிபை இருககினைார். இதற்்கான 
்காரைம் அலைது அந்தத் ஜதாம்கயிமனப் ஜபறுைதற்்கா்க இந்த 
அரசு எடுத்துள்் நடைடிகம்க குறித்து நான ஜதரிந்துஜ்காள்் 
விரும்புகினபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மீன ை்ம் 
ைற்றும் பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ** எனகினை 
ஒரு ஆஙகிை ைார்த்மதமயச ஜ்சானனார்்கள். அதமன அமைக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்க பைண்டும் எனறு ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: அந்த ைார்த்மத அமைக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிைது. ைாண்புமிகு மீன ை்ம் ைற்றும் 
பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

** ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
அ்கற்ைப்ஜபற்ைது.

[திரு. உ. ைதிைாைன]
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ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ஜபாதுைா்கபை எலைாைற்மையும் உங்கள் 
ஆடசி ைாதிரி நிமனத்துவிடாதீர்்கள். நீங்கள் ்காஙகிரசுடன 
இைக்கைா்க இருந்த சூழ்நிமையில VAT–Value Added Tax 
அறிமு்கப்படுத்தப்படடது. 4,000 ப்காடி ரூபாய் அ்விற்கு நம்முமடய 
ைாநிைத்திற்கு ைர பைண்டும். அது இதுநாள் ைமரயில ைரவிலமை. 
அமத ஏன அப்பபாது ைாஙகித் தரவிலமை? ைத்தியில ஆடசியில 
இருந்துஜ்காண்டு தமிழ்நாடடிற்கு நிதி ஆதாரத்மதக ஜ்காண்டுைர 
பைண்டும்; நம்முமடய ைரி ைருைாமய ைத்திய அரசிடமிருந்து ஜபை 
பைண்டும் எனை அந்த உைர்வு நிச்சயைா்க உங்களுககு இலமை 
எனறு நாங்கள் ஜ்சாலைவிலமை. 4,000 ப்காடி ரூபாமய நீங்கள் 
ைாஙகித் தரவிலமைஜயனறு எலபைாரும் ஜ்சாலகினைார்்கள். 
அப்பபாது ைத்தியில நிதியமைச்சரா்க தமிழ்நாடமடச 
ப்சர்ந்த திரு. ப. சிதம்பரம் அைர்்கள் இருந்தார்்கள். எனபை, 
இதுபபானை சூழ்நிமை்கள் எதிர்்காைத்தில ைந்துவிடக கூடாது 
எனபதற்்கா்கத்தான––ஏற்ஜ்கனபை ைாநிை அரசு ஒரு ்க்சப்பான 
அனுபைத்மத ஜபற்றுவிடட நிமையில, அதுபபானை அனுபைம் 
ைரக கூடாது எனபதற்்கா்க––GST–ககு ஆதரவு தர பைண்டும் 
எனறு ஜ்சானனால முதலில ைாநிைங்களுககு ஏற்படுகினை அந்த 
நஷ்டத்மத ஈடு ஜ்சய்தால ைடடுபை நாங்கள் இந்தச ்சடடத்திற்கு 
ஆதரவு தருபைாம் எனறு ஜ்சாலலி குரல ஜ்காடுத்த முதைமைச்சர் 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள்தான. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
இனமைககு எலைா ைாநிைங்களும் GST–ஐ அைலபடுத்துைதனால 
ஏற்படுகினை நஷ்டத்திற்கு இழப்பீடமடப் ஜபறுகினைன எனறு 
ஜ்சானனால, அதற்கு மூைக ்காரைம் அம்ைா அைர்்கள் 
முதைமைச்சரா்க இருந்தபபாது எடுத்த நடைடிகம்க்கள் எனபமத 
முதலில நான பதிய மைக்க விரும்புகினபைன. 

2017–2018 ஆம் ஆண்டில அைலபடுத்தப்படடது GST. அமத 
நாம் ஜதாடர்ந்து ைலியுறுத்திகஜ்காண்டிருககினபைாம். அதாைது 
IGST–ஐ ஜபாறுத்த்வில கிடடத்தடட 4,073 ப்காடி ரூபாய் நைககு 
ைர பைண்டியிருககினைது. நம்முமடய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் பாரதப் பிரதைர் அைர்்கம்ச ்சந்தித்தபபாதும் ்சரி, 
அபதபபானறு ைத்திய அமைச்சர் அைர்்கம்ச ்சந்தித்தபபாதும் ்சரி, 
இது குறித்து ைலியுறுத்தி, இந்தப் பைத்மத உடனடியா்க விடுவிக்க 
பைண்டும் எனறு அந்தக ்கருத்மத ைலியுறுத்தியிருககினைார்்கள். 
GST–ஐ ஜபாறுத்த்வில அந்த ஒரு ைருடத்திற்கு ைடடும்தான. 
ைற்ை ைருடங்களுகஜ்கலைாம் GST ைந்துஜ்காண்டிருககினைது. 
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அதனால எந்தப் பிரசசிமனயும் இலமை. இந்த 4,073 ப்காடி 
ரூபாய், நைககு ைர பைண்டிய ஜதாம்கமய நிச்சயைா்கப் ஜபற்பை 
தீருபைாம். அதில எந்த ைாறுபடட ்கருத்தும் இலமை. 

அபதபபானறு GST–ஐ அைலபடுத்துைதனால கிடடத்தடட 
14 ்சதவிகித அ்விற்கு நஷ்டம் ஏற்படுைமத ஈடு ்கடடுைதற்்கா்க 
இரண்டு ைாதத்திற்கு ஒரு முமை compensation தருைார்்கள். அந்தத் 
ஜதாம்கமயஜயலைாம் முமையா்கக ஜ்காடுத்திருககினைார்்கள். 
அந்தச ்சடடத்தில, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் முயற்சி எடுத்து, 
ைத்திய அரசு ஜ்காண்டுைந்த ்சடடத்தினால நைககு ைர பைண்டிய 
GST நிலுமைத் ஜதாம்க, நஷ்டங்கம் ஈடு ்கடடுைதற்்கான ஜதாம்க 
ஆகியமை ைந்துஜ்காண்டிருககினைன. இனனும் 3,794 ப்காடி 
ரூபாய்தான ைர பைண்டும். இதுதான இனமைய பததியில உள்் 
நிலுமை. ்சரி, இப்பபாது நாங்கள் எவ்ை்வு ைாஙகி இருககினபைாம்? 
அமதயும் உங்களுககுச ஜ்சாலை பைண்டும் அலைைா? இப்பபாது 
ைாநிை அரசுககு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின ைலியுறுத்தைால 
ஏற்படுத்தப்படட அந்த Compensation Act–ஆல இதுைமர 
கிடடத்தடட 10,879 ப்காடி ரூபாய் compensation amount ஆ்க 
கிமடக்கப்ஜபற்றிருககினைது. இமைஜயலைாம் நாங்கள் எடுத்த 
முயற்சி. அபதபபானறு IGST amount. 36,868 ப்காடி ரூபாய் 
எங்களுககு ைந்திருககினைது. பபாதுைா இந்தத் த்கைல?

திரு. உ. ைதி்வாைன்: இதில 4,000 ப்காடி ரூபாய் 
ைர பைண்டியிருககினைது எனறு ஜ்சாலலியிருககினறீர்்கள். 
அதனாலதான ப்கடபடன. ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப் . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

இரவு 8–00

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
விதி 110 குறித்து ஜ்சானனார்்கள். ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கள் தமிழ்கத்தினுமடய முதைமைச்சரா்க இருந்த 
்காை்கடடத்தில, 2011–12 முதல 2016–17 முடிய ஆறு ஆண்டு்களில 
்சடடைனை விதி 110–னகீழ், ஜைாத்தம் 1055 அறிவிப்பு்கள் 
அறிவிக்கப்படடன. அமனத்து அறிவிப்பு்களுககும் அர்சாமை்கள் 
ஜைளியிடப்படடுள்்ன. இதில 822 அறிவிப்பு்களுக்கான 

[திரு. டி. ஜெயககுைார்]
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திடடங்கள் முழுமையா்க நிமைபைற்ைப்படடுள்்ன எனபமத 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களின ்கைனத்திற்குக ஜ்காண்டுைர 
விரும்புகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 230 அறிவிப்பு்களுக்கான 
திடடப் பணி்கள் ஜபரும்பாலும் முடிவுறும் தருைாயில உள்்ன. 2 
அறிவிப்பு்கள், நீதிைனைத்தில ைழககு ஜதாடரப்படடு திடடங்கள் 
நிலுமையிலும், ஒரு அறிவிப்பு ைத்திய அரசின பரிசீலிமனயிலும் 
உள்்து. அபதபபாை, 2017–18 முதல 2019–20 முடிய உள்், 
மூனைாண்டு்களில ைாண்புமிகு அம்ைாவினுமடய அரசு ்சடடைனை 
விதி 110–னகீழ், ஜைாத்தம் ஜைளியிடடுள்் 453 அறிவிப்பு்களில 
417 அறிவிப்பு்களுககு அர்சாமை்கள் ஜைளியிடப்படடுள்்ன. 
இதில 114 அறிவிப்பு்களுக்கான திடடங்கள் முழுமையா்க 
நிமைபைற்ைப்படடுள்்ன. 303 அறிவிப்பு்களுக்கான திடடப் 
பணி்கள் ஜபரும்பாலும் முடிவுறும் தருைாயில இருககினைன. 26 
அறிவிப்பு்களுககு திடடப் பணி்களுக்கான ஆயத்தப் பணி்கள் 
பைற்ஜ்காள்்ப்படடு ைருகினைன. 9 அறிவிப்பு்கள் ைத்திய 
அரசின பரிசீைமனயிலும், 1 அறிவிப்பு ்சம்பந்தைா்க ைழககு 
நீதிைனைத்தில நிலுமையிலும் உள்்ன. ைாண்புமிகு அம்ைாவின 
அரசு பதவிபயற்ைது முதல இனறுைமர 34,853 ப்காடிபய 83 
இைட்சம் ரூபாய் ைதிப்பீடடில 47,828 பணி்கள் எனனால 
துைககி மைக்கப்படடுள்்ன எனை ைகிழ்சசியான ஜ்சய்திமய 
இஙப்க ஜதரிவித்துகஜ்காள்கினபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
பைலும், 24,090 ப்காடிபய 88 இைட்சம் ரூபாய் ைதிப்பீடடில 7,909 
பணி்களுககு எனனால அடிக்கல நாடடப்படடுள்்து எனை 
விைரத்மத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களின ்கைனத்திற்குக 
ஜ்காண்டுைருகிபைன. ஆ்கபை, விதி 110–னகீழ் அறிவிக்கப்படட 
ஜபரும்பாைான அறிவிப்பு்கள் நிமைபைற்ைப்படடிருககினைன 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ைதிைாைன அைர்்கள் IGST பற்றி சிை வி்க்கங்கம் 
இஙப்க ப்கடடிருககினைார்்கள். IGST-ஒருஙகிமைந்த ்சரககு 
ைற்றும் ப்சமை ைரியானது ஒரு ைாநிைத்திலிருந்து பைஜைாரு 
ைாநிைத்திற்கு நமடஜபைககூடிய விற்பமனயினமீது விதிக்கப்படும் 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ைரியாகும். இந்த ைரிமய ைத்திய அரசு ைசூல ஜ்சய்தபிைகு, அந்தத் 
ஜதாம்கயிலிருந்து 50 ்சதவிகித ைரி எந்த ைாநிைத்திற்குச ஜ்சனைமடய 
பைண்டுபைா, அந்த ைாநிைத்திற்குக ்கைககிடடு ைழங்கப்படுகிைது. 
இது ைாதந்பதாறும் நமடஜபைககூடிய ஒரு தீர்ைாகும். இந்த 
அடிப்பமடயில ஆளுநர் உமரயில குறிப்பிடடைாறு ஜபாருட்கள் 
ைற்றும் ப்சமை ைரிமய நமடமுமைப்படுத்திய முதைாைது 
ஆண்டில அதாைது 2017–18 ஆம் ஆண்டில பலபைறு ைாநிைங்களில 
ைசூலிக்கப்படட ஒருஙகிமைந்த ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை 
ைரியில ஒதுககீடு ஜ்சய்யப்படாத ஜதாம்கயான 88,344.22 ப்காடி 
ரூபாயிலிருந்து 50 ்சதவிகிதத்மத ைாநிை ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை 
ைரி ைசூல அடிப்பமடயில ைழஙகுைதற்குப் பதிைா்க ைத்திய 
அரசு தனது ஜதாகுப்பு நிதிககு தைைா்க எடுத்துச ஜ்சனறுவிடடது. 
பைலும் 14–ைது நிதிக குழுவின நிதிப் பகிர்வு முமையினபடி 
இத்ஜதாம்கயில 42 ்சதவிகிதம் ைடடுபை ைாநிை அரசு்களுககு 
ைழங்கப்படடது. இதன விம்ைா்க தமிழ்நாடடிற்கு 4,073 ப்காடி 
ரூபாய் நி்கர இழப்பு ஏற்படடிருககிைது. இந்த நிலுமைத் ஜதாம்கமய 
நைது ைாநிைத்திற்கு விமரைா்க விடுவிககுைாறு ைத்திய அரம்ச 
தமிழ்நாடு அரசு ஜதாடர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருகிைது. தமிழ்நாடு அரசு 
எடுத்த ஜதாடர் முயற்சியின பயனா்க, இந்தப் பிரசசிமனககுத் 
தீர்வு ்காை ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை ைரி ைனைத்தால 
அமைச்சர்்கள் குழு உருைாக்கப்படடிருககினைது. இப்பிரசசிமனயில 
்சாத்கைான முடிமை நாம் எதிர்பார்த்துக ஜ்காண்டிருககிபைாம். 
எனபை, ஒருஙகிமைந்த ்சரககு ைற்றும் ப்சமை ைரியில (IGST) 
தமிழ்நாடடிற்கு ைரபைண்டிய மீதமுள்் 4,073 ப்காடி ரூபாமய 
விமரவில ஜபறுைதற்கு ைாண்புமிகு அம்ைாவினுமடய அர்சால 
ஜதாடர்ந்து நடைடிகம்க எடுக்கப்படடு ைருகிைது எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. துமரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கப், 
இது மி்கவும் ்கடினைான subject. எங்கம்ப் பபாை M.A.–ல 
Public Finance படித்தைர்்களுககு மி்கவும் ்கஷ்டம். ஆனாலும், ஒரு 
ப்கானார் notes ைாதிரி இமத prepare ஜ்சய்து ஜ்காடுத்த Finance 
Secretary–ககு என பாராடடு. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள்.

[திரு. ஓ. பனனீர்ஜ்சலைம்]
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இரவு 8–05

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், விை்சாய ்கடன்கம் தள்ளுபடி ஜ்சய்ைது ்சம்பந்தைா்க. 
ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள், ‘நீதிைனைம் 
நாங்கள் எடுத்த முடிவுககு ைாைா்கக ்கருத்து ஜ்சானனது, அதனால 
நாங்கள் appeal–ககு ஜ்சனறிருககிபைாம்’ எனறு ஜ்சானனார்்கள். 
விை்சாயி்களுமடய ்கடன்கம்ப் ஜபாறுத்த்வில, யார் எந்தக 
்கருத்து்கம்ச ஜ்சாலலியிருந்தாலும்கூட, அைர்்களுமடய 
்கடமனத் தள்ளுபடி ஜ்சய்ய பைண்டியது இந்த அரசினுமடய 
்கடமையா்க இருககிைது. சிறு விை்சாயி்கள், குறு விை்சாயி்கள், 
ஜபரு விை்சாயி்கள் என யாரா்க இருந்தாலும்கூட தமைைர் 
்கமைஞர் அைர்்களுமடய ஆடசிக ்காைத்திலதான ரூ.7,500 ப்காடி 
அ்விற்கு ்கடமனத் தள்ளுபடி ஜ்சய்தார்்கள். அந்தத் ஜதாம்கமய 
நீங்கள் ்சற்று குமைைா்கச ஜ்சாலவீர்்கள். உங்கள் ்கைககுப்படி 
இருக்கககூடிய ஜதாம்கயா்க இருந்தாலும்கூட, தமைைர் ்கமைஞர் 
அைர்்கள் தள்ளுபடி ஜ்சய்தார்்கள். இவ்ை்வு ்காைத்திற்குப் 
பிைகும்கூட, விை்சாயி்களுமடய ்கடன சுமை அதி்கரித்திருககும் 
எனபதால, விை்சாயி்களுமடய ்கடன்கம் அைபை தள்ளுபடி 
ஜ்சய்ய பைண்டுஜைனறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
மூைைா்க இந்த அரம்ச நான ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

அடுத்தது, மீனைர்்களுமடய பிரசசிமன. மீனைர்்களுமடய 
பிரசசிமனமயப் பற்றி பபசும்பபாது, இஙகு மீனைர்்களுககு எந்தப் 
பிரசசிமனயும் இலமைஜயனறு ஜதளிைா்கக குறிப்பிடடிருககிைார்்கள். 
ஆனால, இனமைககும், எங்கள் பகுதியிலுள்் மீனைர்்கள் ்கடலுககுச 
ஜ்சலகிைபபாது, இைஙம்கக ்கடற்பமடயினரால துனபுறுத்தப்படடு, 
அைர்்களுமடய படகு்கள் பிடுங்கப்படுகினைன; அைர்்களுமடய 
ைமை்கள் அறுக்கப்படுகினைன; மீன்கம்ஜயலைாம் அள்ளிச 
ஜ்சனறுவிடுைது ைடடுைலைாைல, அைர்்கம்ச சித்ரைமத 
ஜ்சய்து, தமிழ்க மீனைர்்கம் திருப்பியனுப்பி மைககிைார்்கள். 
எனபை, இைர்்களுககு உரிய பாது்காப்பிமன இந்த அரசு ைழங்க 
பைண்டுஜைனறு நான ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

இனஜனானறு, தமைைர் ்கமைஞர் அைர்்கள் முதைமைச்சரா்க 
இருந்த பநரத்திலதான, எனது நண்பர், திரு. ப்க.பி.பி. ்சாமி அைர்்கள் 
மீன ை்த் துமை அமைச்சரா்க இருந்த பநரத்தில, எந்த ஆடசிக 
்காைத்திலும், யாருமடய சிந்தமனயிலும் ைராத ஒரு சிந்தமனயா்க, 
மீனபிடித் தமடக ்காைத்தில மீனைர்்களுககு நிைாரைம் ைழங்க 



252 ஆளுநர் உரை-விவாதம்

[2020 ஜனவரி 7

பைண்டுஜைனை திடடம் முதன முதைா்கக ஜ்காண்டுைரப்படடது. 
அனமைககு அந்தத் ஜதாம்க ரூ.500/– ஆ்க இருந்தது; அந்தத் 
ஜதாம்க படிப்படியா்க உயர்த்தப்படடு இனமைககு ரூ.5,000/– ஆ்க 
இருந்தாலும்கூட, அைர்்களுககு ரூ.10,000/– நிைாரைைா்க ைழங்க 
பைண்டும். இனமைககு விமைைாசி ஏற்ைம் இருககிைது. பிள்ம்்கம்ப் 
படிக்க மைக்க முடியவிலமை. எனபை, அந்த நிைாரைத் 
ஜதாம்கமய ரூ.10,000/– ஆ்க உயர்த்திக ஜ்காடுக்க பைண்டுஜைனறு 
ப்காரிகம்க மைககும் அபத பநரத்தில, ்கடலுககுச ஜ்சலைககூடிய 
மீனைர்்களுககுத்தான இந்த நிைாரைம் ைழங்கப்படுகிைபத தவிர, 
கூமடமயச சுைந்து மீன வியாபாரம் ஜ்சய்யககூடிய ஜபண்்களுககு, 
விதமை்களுககு ைழங்கப்படுைதிலமை. ஜபரும்பாலும், 
மீனைர்்கம்ப் ஜபாறுத்த்வில, ்கடலுககுச ஜ்சனறு உயிர் 
நீத்தைர்்களுமடய ைமனவி்கள்தான விதமை்க்ா்க இருப்பார்்கள். 
அைர்்கள் மீனபிடித்து ைந்தால, இைர்்கள் வியாபாரத்திற்குச 
ஜ்சலைார்்கள். ஜபண்்கள் வியாபாரத்திற்குச ஜ்சலைாவிடடால, 
மீன பிடித்து ைந்தும்கூட பிரபயாெனம் இலமை. எனபை, அந்த 
விதமைப் ஜபண்்களுககும், குடும்ப அடமடயின அடிப்பமடயிபை, 
மீனபிடித் தமடக ்காைத்தில ரூ.10,000/– ைமர நிைாரைம் ைழங்க 
பைண்டுஜைனறு இந்த அரசிமன நான ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு மீன ை்ம் 
ைற்றும் பணியா்ர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. டி. சஜயக்குைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், தற்பபாமதய நிமையில, இைஙம்கச 
சிமையில 17 மீனைர்்கள்தான உள்்னர். இந்த அரசு எடுத்த 
முயற்சியின ்காரைைா்க, குறிப்பா்க நம்முமடய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் புது டிலலிககுச ஜ்சலலும் பபாஜதலைாம் 
ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்கம்யும், ்சம்பந்தப்படட 
அமைச்சர்்கம்யும் ைலியுறுத்தியதன அடிப்பமடயில, நலஜைண்ை 
அடிப்பமடயில, ைற்ை மீனைர்்கள் அமனைரும் விடுதமை 
ஜ்சய்யப்படடிருககினைார்்கள். அைர்்களின படகு்கம்ககூட 
மீடபதற்கு பைண்டிய எலைா நடைடிகம்க்கம்யும் நாம் எடுத்து 
ைருகினபைாம். மீடடு ைர முடியாத நிமையிலிருககினை சிை 
படகு்கம்ப் பற்றிஜயலைாம், ்கைகஜ்கடுக்கப்படடு ைருகினைன. 
இத்தமனககும் படகு்கம் மீடபதற்கு மீனைர்்களுககு ஒரு 
ரூபாய்கூட ஜ்சைவிலமை. Diesel, mechanic, transportation charge, 

[திரு. உ. ைதிைாைன]
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food பபானை அமனத்மதயும் provide ஜ்சய்ைது அரசுதான. எனபை, 
அந்த ைம்கயில, கிடடத்தடட ரூ.55 இைட்சம் ரூபாய் அ்விற்கு 
பைபை ஜ்சைவு ஜ்சய்து, நாம் இந்த முயற்சிமய எடுத்திருககிபைாம். 
ஆனால, ஓர் ஒப்பீடு. அைர்்களுமடய ஐந்தாண்டுக ்காை 
ஆடசியில, அைர்்களுமடய Policy Note–ஐ எடுத்துப் பாருங்கள்; 
எங்களுமடய ஆடசிக ்காைத்தில உள்் Policy Note–ஐ எடுத்துப் 
பாருங்கள். ஜபாதுைா்கபை, மீனைர்்கள் தாக்கப்படடு, சுடப்படடு, 
அைைானப்படுத்தப்படடு, அசிங்கப்படுத்தப்படடு, அைர்்களுமடய 
ைமை்கள் கிழிக்கப்படடு, படகு்கள் ஓடமடயாக்கப்படடு, 
குண்டடிபடடு, ்காயம் ஏற்படடது என எலைாைற்மையும் 
பார்த்தீர்்கஜ்னைால, அைர்்களுமடய ஆடசிக ்காைத்திலதான. 
எங்களுமடய ஆடசிக ்காைத்தில அதுபபானை ்சம்பைங்கள் நி்கழாைல, 
எலைா ைம்கயான பாது்காப்பும் தருகினை, உத்தரைாதம் தருகினை, 
ஓர் அரசு, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களுமடய அரசு. எனபைதான, 
இந்தப் பிரசசிமன நிரந்தரைா்கத் தீர்க்கப்பட பைண்டுஜைனை 
அடிப்பமடயில நடைடிகம்க்கள் பைற்ஜ்காள்்ப்படடு ைருகினைன. 

இந்தப் பிரசசிமனககு மூை ்காரைம் எனன? அதற்குள் 
பபானால, ்கச்சத் தீவு எனறு ஜ்சானனால, ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்கள் உடபன ஜ்சாலைார்்கள், ‘அைர்்கள் முதலில ஜைளிநடப்பு 
ஜ்சய்து விடுைார்்கள்’ எனறு ஜ்சாலைார்்கள். ஏஜனனைால, ்கச்சத் தீவு 
உங்களுமடய ஆடசிக ்காைத்தில, 1974 ஆம் ஆண்டிலதான தாமர 
ைார்த்துக ஜ்காடுக்கப்படடது. ஆனால, அது பைறு விஷயம். ்கச்சத் 
தீவு இைஙம்கககுப் பபா்கவிலமைஜயனைால, அந்தப் பிரசசிமன 
நைககுக கிமடயாது. இது ஒனறு. இரண்டாைது, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்கள் எடுத்த முயற்சியின ்காரைைா்க அதற்கு தீர்வு 
்காைபைண்டுஜைனை நிமையில, கிடடத்தடட 4 முமை நலஜைண்ைப் 
பபசசுைார்த்மத்கள் நமடஜபற்ைன. ஆனால, இைஙம்க அர்சாங்கம் 
ஏபதா ஒரு hidden agenda மைத்திருககினைது எனகினை நிமையில 
அதற்கு முற்றுப்புள்ளி மைக்கப்படடது. இருந்தாலும், ஜதாடர்ந்து 
பபசசுைார்த்மத மூைைா்கத் தீர்வு்காை பைண்டுஜைனை 
அடிப்பமடயிலதான முயற்சி்கள் எடுக்கப்படுகினைன. குறிப்பா்க, 
இந்த விஷயத்தில நம்முமடய மீனைர்்களின நிமை எனறு 
ஜ்சானனால, bottom trawling, pair trawling, அதாைது சுருககு 
ைடிபயா, இரடமட ைடிபயா நாம் பபாடுைது கிமடயாது. 
ஆனால pair trawling–ஐப் ஜபாறுத்த்வில, இழு ைமைமயப் 
ஜபாறுத்தைமரயில, இந்தியா முழுைதிலும் பயனபடுத்துகிைார்்கள். 
ஆனால, இைஙம்கமயப் ஜபாறுத்தைமரயில, இழு ைமை எனை 

[திரு. டி. ஜெயககுைார்]
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அந்த ைம்கயான trawling–ஐப் பயனபடுத்தககூடாது எனறுதான 
அைர்்கள் ஜ்சாலகிைார்்கள். நம்முமடய மீனைர்்கள் ைருடத்திற்கு 
180 நாட்களுககு நாங்கள் பயனபடுத்திகஜ்காள்கிபைாம் எனறு 
ஜ்சாலகிைார்்கள். அமதயும் குறிப்பிடட ஐந்தாண்டுக ்காைத்திற்கு 
நாங்கள் பயனபடுத்திகஜ்காள்கிபைாம் எனறும், அதற்குப் பிைகு, 
நாங்கள் ஆழ்்கடலுககுச ஜ்சலகிபைாம் எனபதற்கு அைர்்கள் 
உடனபடடும்கூட, இைஙம்க ஒப்புகஜ்காள்்ாத நிமையுள்்து. 

இரவு 8–10

தற்பபாது நம்முமடய பாரதப் பிரதைர் நம்முமடய ைாநிை 
அரப்சாடு ஒரு திடடத்மத ஏற்படுத்தியுள்்ார். 50 ்சதவிகித 
ைானியத்தில, 20 ்சதவிகிதம் ைஙகி, 20 ்சதவிகிதம் ைாநிை அரசு, 
10 ்சதவிகிதம் மீனைரின margin ஜதாம்க, ஆ்க ஜைாத்தம் ஒரு 
படகிற்கு கிடடத்தடட 80 இைட்சம் ரூபாய் ஜ்சைவில கிடடத்தடட 
10 இைட்சம் அலைது குமைந்தபட்சம் 7 அலைது 8 இைட்சம் ரூபாய் 
ஜ்சைவு ஜ்சய்தாலதான அைர்்கள் உரிமையா்ரா்க முடியும். 
அந்தப் பணி இப்பபாது Palk Bay Rehabilitation scheme, பாக 
ெை்சந்தி மீனைர்்கள் ைறுைாழ்வுத் திடடம் எனறு நீைப் புரடசித் 
திடடத்தினகீழ் நமடஜபற்று ைருகிைது. படகு்கம் ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் inauguration ஜ்சய்து மைத்திருககிைார். 
அந்த அடிப்பமடயில தற்பபாது அந்தப் பணி்கள் நமடஜபற்று 
ைருகினைன. அமனத்து ஏற்பாடு்களும் சுமு்கைா்க, அமைதியா்க, 
ைாழ்ைாதாரம் பைம்படுைதற்கு, ஜதாழில அமைதி ஏற்படுைதற்கு 
அரசு எடுத்த முயற்சி்கள்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப்ேவாடி க்க. ேழனிெவாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ்காமையில ஒரத்தநாடு ்சடடைனை உறுப்பினர், 
ைரியாமதககுரிய அண்ைன திரு. இராைச்சந்திரன அைர்்கள் 
பபசியபபாது, விை்சாயி்களுககுப் புதிய இர்க ஜநற்பயிற்்கப்ா, ைற்ை 
தானியங்கப்ா அறிமு்கப்படுத்தப்படவிலமை எனறு ஜ்சானனார். 
இனமைககு தமிழ்நாடு பை்ாண்மைப் பல்கமைக்கழ்கத்தால 
புதிதா்க ஜைளியிடப்படட பயிர் இர்கங்கள் குறித்து ்காைத்தின 
அருமை ்கருதி சுருக்கைா்கச ஜ்சாலலிவிடுகிபைன.

ஜநற்பயிர்்கள் 4 இர்கங்கள், ைணிைா பயிர் 2 இர்கங்கள், உளுந்து 
பயிர் 2 இர்கங்கள், ்கரும்பில 3 இர்கங்கள், ைாமழயில 3 இர்கங்கள், 

[திரு. டி. ஜெயககுைார்]
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சூரிய ்காந்தி, ்சாமை, ஆைைககு, பூண்டு, உரும்ககிழஙகு, 
தடமடப்பயறு, பாசிப்பயறு ஆகிய பயிர்்களில தைா ஒரு இர்கமும், 
இதர பயிர்்களில 13 இர்கங்களும், ஆ்க ஜைாத்தம் 34 புதிய 
இர்கங்கள் ்கடந்த மூனறு ஆண்டு்களில தமிழ்நாடு பை்ாண்மைப் 
பல்கமைக்கழ்கத்தால ஜைளியிடப்படடுள்்ன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

தமிழ்நாடு பை்ாண்மைப் பல்கமைக்கழ்கத்தால 
ஜைளியிடப்படட இத்தம்கய புதிய இர்கங்கம் விமதப் ஜபருக்கம் 
ஜ்சய்து, பை்ாண்மைத் துமை ைற்றும் பதாடடக்கமைத் துமைமூைம் 
விை்சாயி்களுககுக கிமடக்க தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடைடிகம்க 
எடுத்து ைருகிைது எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. ஆ்கபை, 
தமிழ்நாடு பை்ாண் பல்கமைக்கழ்கத்தால புதிய ்கண்டுபிடிப்பு 
்கண்டுபிடிக்கப்படடு விை்சாயி்களுககு ைழங்கப்படடு ைருகிைது 
எனபமதத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள். சீககிரம் உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான இனனும் பப்சபை இலமை. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. செல்லூர ்கவா. ரவாஜு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ஒரத்தநாடு ்சடடைனை உறுப்பினர் அைர்்கள் 
்காமையிபைபய ப்கடடார்்கள், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களும் ஜதளிைா்க வி்க்கம் ஜ்சானனார்்கள். இருந்தாலும் 
தற்பபாது ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ைதிைாைன அைர்்களும் 
ப்கடடிருககிைார்்கள். ஜபரிய விை்சாயி்களுககுக ்கடன தள்ளுபடி 
ஜ்சய்ய பைண்டும் எனறு. ைழககு நீதிைனைத்தில இருககிைது, அந்த 
ைழககு, நீதிைனைத்தில 13–1–2020 அனறு விைாதத்திற்கு ைருகிைது. 
ைற்ஜைாரு பக்கத்தில, ஒரு சிை ஜபாரு்ாதார நிதிக ஜ்காள்ம்கயில 
்சடட விதிமீைல ஏதும் இலைாத பநர்வில, ஜபாதுைா்க நீதிைனைங்கள் 
அதனமீது எந்தவிதைான எதிர்ப்பும், எந்தவிதைான ஆய்வும் 
பைற்ஜ்காள்்க கூடாஜதனறு ஏற்ஜ்கனபை உச்ச நீதிைனைம் 
ைழி்காடடுதல அளித்துள்்து. இமத எதிர்த்துத்தான அரசு உச்ச 
நீதிைனைத்திற்குச ஜ்சனறுள்்து. அரசு, விை்சாயி்களுககு எதிரா்க 

[திரு. எடப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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இருப்பமதப்பபால நீங்கள் இடடுக்கடடிக ஜ்காண்டிருககிறீர்்கள். 
அபதபபானறு அரசியல ்கடசி்கள், பதர்தலினபபாது அளித்த 
ைாககுறுதி்கம் நிமைபைற்றும்ஜபாருடடு, ைக்க்ால 
பதர்ந்ஜதடுக்கப்படட அரசு ஜைளியிடும் நிதிக ஜ்காள்ம்கயில 
உயர் நீதிைனைம் தமையிட முடியாது எனறு ஏற்ஜ்கனபை 
ஜைளியிடடுள்் உச்ச நீதிைனை ைழி்காடடுதல ்சரியா? அலைது 
தற்பபாது உச்ச நீதிைனைம் ஜ்சானனது ்சரியா எனபமதக 
ப்கடபதற்குத்தான பபாயிருககிபைாம் எனபமத மீண்டும் மீண்டும் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம்.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன, உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், நான இனனும் பப்சபை ஆரம்பிக்கவிலமை.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன, நீங்கள் பபசியது பபாதும் விடுங்கள். 

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ஒரு முககியைான ஜ்சய்தி. ஆத்தூர் ்சடடைனைத் ஜதாகுதி, 
பனனப்படடி ஊராடசியில ்சங்கலிங்கபுரம் பைலுச்சாமி பதைர் 
ை்கன முரு்கன எனபைர் யாமன தாககுதலில உயிரிழந்திருககிைார். 
அந்த பாதிக்கப்படட குடும்பத்திற்கு ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் 10 இைட்சம் ரூபாய் நிைாரை உதவி ைழங்க 
பைண்டுஜைன ்சடடைனை உறுப்பினர் ப்கடடிருககிைார். அமதயும் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

அபதபபால, கீழ்பைளூர், விழுந்தைாைடியில தூண்டில 
ைம்வும், ்சககிலியன ைாய்க்காலில மீன இைஙகுத்மும் 
பைண்டுஜைனவும் ஜபாது ைக்கள் ப்காரிகம்க மைத்திருககிைார்்கள். 

அடுத்து, நான ஒரு ைருடைா்கக ப்கடடுகஜ்காண்டிருககிபைன. 
புயைடித்து ஒரு ைருடைாயிற்று. இயற்ம்க பபரிடர் பைைாண்மைத் 
துமை மூைைா்க இனனும் ஒரு வீடுகூட ்கடடிகஜ்காடுக்கப்படவிலமை. 
எனமைககு ்கடடிகஜ்காடுக்கப்பபாகிறீர்்கள் எனறு எனகப்க 
ஜதரியவிலமை. நிமைய வீடு்கள் ்கடடவிருப்பதா்க ைாண்புமிகு 
துமை முதைமைச்சர் அைர்்கள் ஜ்சானனார். ஒனறும் 
ஜ்சய்யவிலமை. பசுமை வீடு்கம் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் அறிவித்திருககிைார், இைற்மைஜயலைாம் அந்தத் ஜதாகுதி 

[திரு. ஜ்சலலூர் ்கா. ராெு]
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ைக்களுககுச ஜ்சய்துதர பைண்டுஜைனறு நான ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 
அபதபபால குடிைராைத்துத் திடடம், ஒரு முககியைான நி்கழ்சசி. 
குடிைராைத்துத் திடடத்தில. . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ைருைாய் ைற்றும் 
பபரிடர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல ஜதாழிலநுடபத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

இரவு 8–15

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைவார: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் வீடு 
்சம்பந்தைா்கப் பபசினார். நா்கப்படடினம் ைாைடடத்தில எலைாபை 
ப்காயில ்சார்ந்த நிைம். நீண்ட்காைைா்க ப்காயில நிைத்தில 
குடியிருப்பைர்்களுககுப் படடா ஜ்காடுக்க பைண்டுஜைனறு 
ஜ்சாலலி, அர்சாமை எண் 318–ஐ ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் முதனமுதலில ஜ்காடுத்தார்்கள். அமத எதிர்த்து சிைர் 
நீதிைனைத்திற்குச ஜ்சனறிருககிைார்்கள். 5 ஆண்டு அரசு நிைத்தில 
குடியிருப்பைர்்களுககுப் படடா ஜ்காடுக்க பைண்டும். அதிபை, மி்க 
முககியைா்க உங்கள் ைாைடடத்திற்்கா்கத்தான ப்காயில நிைத்மத––
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் அமைச்சரமையிபை ஜ்சாலலி––
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களிடத்தில பைண்டுப்காள் 
மைத்து ஜ்காடுத்திருககிைார்்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
அந்த நலை முயற்சி்கம்ஜயலைாம் ைமைத்துவிடடு, ைமைத்துவிடடு 
பப்சாதீர்்கள். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள். 

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், குடிைராைத்துத் திடடம். 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் தனது 
ஜதாகுதியில வீபட ்கடடப்படவிலமைஜயனறு உண்மைககு ைாைான 
ஒரு த்கைமை இஙப்க பதிய மைத்திருககிைார். கீழ்பைளூர் ்சடடைனைத் 
ஜதாகுதியில அமனைருககும் வீடடு ை்சதி திடடத்தினகீழ் தமிழ்நாடு 
குடிம்சப்பகுதி ைாற்று ைாரியத்தின மூைைா்க ைழங்கப்படும் 

[திரு. உ. ைதிைாைன]
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நிதியாதாரத்திமனகஜ்காண்டு, 300 ்சதுர அடி ்கடடட பரப்ப்வில 
பயனாளி்கள் தாைா்கபை வீடு ்கடடிகஜ்காள்் 2018–2019 ஆம் 
ஆண்டில 447 வீடு்கம் ரூ.14.08 ப்காடி திடட ைதிப்பீடடில ்கடட 
மைய அரசினுமடய ஒப்புதல ஜபைப்படடுள்்து. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) இைற்றில 47 வீடு்கள் முடிவுற்றுள்்ன. 280 வீடு்கள் 
முனபனற்ைத்தில உள்்ன. இப்பணி்களுக்கா்க 1 ப்காடிபய 56 
இைட்சம் ஜ்சைவிடப்படடுள்்து எனபமதயும், மீதமுள்் 120 
வீடு்களுக்கான பணி்கள் ஜதாடங்கப்படவுள்்ன எனபமதயும் இந்த 
ைாைனைத்தில ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க ்கடமைப்படடிருககிபைன. 
தாைா்கபை வீடு ்கடடுகினை திடடத்தினகீழ், ஒரு குடும்பத்திற்கு 
ைாநிை அரசினுமடய ைானியைா்க 60 ஆயிரம் ரூபாயும், மைய 
அரசினுமடய ைானியைா்க 1 இைட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாயுைா்க 
பயனாளி்களின பங்களிப்புடன ஜ்சயலபடுத்தப்பட உள்் இந்தத் 
திடடத்தினகீழ், கீழ்பைளூரில கிடடத்தடட 339 குடியிருப்பு்களுககு 
ஒப்புதல ஜபைப்படடு, பணி்கள் நமடஜபற்றுகஜ்காண்டிருககினைன 
எனபதமனயும் இந்த ைாைனைத்திற்குத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்்க 
்கடமைப்படடிருககிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் நனறி 
ஜ்சாலலுங்கள். ைாண்புமிகு ம்கத்தறி ைற்றும் துணிநூல துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் மீனை 
ைக்களுமடய குமைபாடு்கள் குறித்து பதடி, பதடி ்கண்டுபிடித்து 
இஙப்க பபசிகஜ்காண்டிருககிைார். அைரிடமிருந்து அரசுக்கான 
பாராடடு்கம்ப் ஜபைமுடியாது. ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், ைரைாற்றில இலைாத அ்விற்கு நா்கப்படடினம் 
ைாைடடத்திற்கு ஆற்்காடடு துமையிபை ஒரு சிறு மீனபிடித் 
துமைமு்கம், 150 ப்காடி ரூபாய், ஜைள்்ப்பள்்ம் கிராைத்திபை ஒரு 
சிறு மீனபிடித் துமைமு்கம், 100 ப்காடி ரூபாய், தரங்கம்பாடியிபை 
ஒரு சிறு மீனபிடித் துமைமு்கம், 125 ப்காடி ரூபாய், நம்பியார் 
ந்கருககு மீனபிடித் துமைமு்கம், 33.42 ப்காடி ரூபாய், படடினசப்சரி 
நாகூருககு 22 ப்காடி ரூபாய், சிறுவூருககு 2.05 ப்காடி ரூபாய் ஆ்க, 
நா்கப்படடினம் ைாைடடத்திற்கு ைடடும் 452 ப்காடி ரூபாமய இந்த 
நிதியாண்டில ைடடும் ஒதுககியுள்்து. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ஆற்்காடடு துமையில உள்் ஒரு சிறு மீனபிடித் துமைமு்கத்மத 

[திரு. ஓ. பனனீர்ஜ்சலைம்]
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தவிர அமனத்து திடடங்களுககும் tender விடப்படடு, பணி்கள் 
ஜதாடங்கப்படடிருககினைன எனகிை நற்ஜ்சய்திமய ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. ்கண்டிப்பா்க இமத 
பாராடடுைார் எனறு எதிர்பார்ககிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள்.

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப். . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ை்ர்சசி, சிைப்புத் திடடங்கள் ஜ்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. க்லுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பபசும்பபாது, 3 ஆண்டுக்காைைா்க, 4 ஆண்டுக்காைைா்க எந்த 
வீடுபை ்கடடப்படவிலமைஜயனறு ஜ்சானனார்்கள். ைாண்புமிகு 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் ஜ்காண்டுைந்த அற்புதைான 
திடடைான பசுமை வீடு்கள் ்கடடும் திடடத்திபை, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன எடப்பாடியார் அைர்்களின 
உத்தரவிற்கிைங்க, 434 வீடு்களுககு ஒப்புதல அளிக்கப்படடு ரூ.3.50 
ப்காடி ைதிப்பீடடில அடிக்கல நாடடப்படடு பணி்கள் நமடஜபற்று 
ைருகினைன. அபதபபால பிரதை ைந்திரியின அமனைருககும் வீடு 
்கடடும் திடடத்தினகீழ் 8,210 வீடு்கள் ரூ.150.13 ப்காடி ைதிப்பீடடிபை 
கீழ்பைளூர் ்சடடைனைத் ஜதாகுதியில ்கடடப்படடு ைருகினைன. 
ைாண்புமிகு ைருைாய்த் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் பபசும்பபாது 
ஜ்சானனார்்கள், ஜைள்்ம் ைற்றும் புயல ைந்தபபாது ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின உத்தரவினபபரில, நான ைற்றும் E.B. 
Minister ஆகிபயார் பநரில பார்த்பதாம். பூராவுபை ப்காயில 
நிைைா்க உள்்து. அதற்குககூட ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் பலபைறு நடைடிகம்க்கம் எடுத்துள்்ார்்கள். அது 
நீதிைனைத்தில இருககிைது. அபதபபால, எஙஜ்கஙகு இடம்  
இருககிைபதா அஙஜ்கலைாம் உடனடியா்க, படடா ைழங்கப்படடு, 
உடனடியா்க வீடு ்கடடிகஜ்காண்டிருககிபைாம் எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

[திரு. ஓ.ஸ். ைணியன]
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ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. ேன்னீரசெல்்ம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், 5 ைணிககு கூடடம் ஆரம்பித்து இப்பபாது 
ைணி 8–19 ஆகிவிடடது. ஜதாடர்ந்து கூடடம் நமடஜபறும் 
எனறு ஜ்சானனால, ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களிடம், ‘ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்களுககு இரவு tiffin 
ைழங்கப்படுைா’ எனறு ப்கடகினை சூழ்நிமை உருைாகும் எனபமதத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. உ. ைதிைாைன அைர்்கள். 

இரவு 8–20

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், அடுத்து குடிைராைத்துத் திடடத்தினகீழ், 4,871 
பணி்கள் ரூ.931.76 ப்காடி ஜ்சைவில பைற்ஜ்காள்்ப்படடதா்கத் 
ஜதரிவிக்கப்படடுள்்து. நான ஜடலடா ைாைடடத்மதச 
ப்சர்ந்தைன. எந்த ையலிலும் ைண்டல ைண்மை அடிக்கவிலமை. 
நான ஜதளிைா்கச ஜ்சாலகிபைன. ைண்மை அடித்திருககிைார்்கள். 
கு்த்திலிருந்து ைண்மை ஜைடடி எடுத்து தூர்த்திருககிைார்்கள். 
ையமை தூர்த்து பி்ாடடா்க ைாற்றியிருககிைார்்கப் தவிர, யாரும் 
ைண்டல ைண்மை எடுத்து ையல்களுககுப் பயனபடுத்தவிலமை. 
அமைச்சர்்கள் இருைரும் எங்கள் ஜடலடா ைாைடடத்மதச 
்சார்ந்தைர்்கள், அைர்்களுககு இது ஜதரியும். ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கம் நான பணிபைாடு ப்கடடுகஜ்காள்ைது 
எனனஜைனைால, எங்கள் ைாைடடத்தில எத்தமன கு்ங்கள், 
எந்ஜதந்தப் பகுதி்களில எவ்ை்வு ரூபாய்ககு ஜைடடப்படடன 
எனை படடியமை ைாைடட ஆடசித் தமைைர் அைர்்களின 
அலுைை்கத்தில நீங்கள் மைக்க பைண்டுஜைனறு நான ைலியுறுத்திக 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. பைறு ஒனமையும் நான குமையா்கச 
ஜ்சாலைவிலமை. அடுத்து, . . .

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
சீககிரம் உங்கள் உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. உ. ைதி்வாைன்: முடித்துவிடுகிபைன.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: சீககிரம் உங்கள் உமரமய 
முடியுங்கள் திரு. ைதிைாைன. 
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திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப ,் இபதா முடித்து விடுகிபைன. ஒபர ஒரு point ைடடும்தான. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு ம்கத்தறி ைற்றும் 
துணிநூல துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ்காமையில, எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் பபசினார்்கள். அதாைது குடிைராைத்துப் பணிமய எந்தக 
்காைத்திபையும், பைம் இருககிைது எனபதற்்கா்க நிமைபைற்றிவிட 
முடியாது. ஏஜனனைால, 142 ஆண்டு்களில இலைாத ைைடசிமய 
நாம் ்கடந்த ஆண்டு்களில ்சந்தித்பதாம். நீர்நிமை்கள் சுத்தைா்க 
ைைண்டு பபாயின. பைடடூர் அமையும் ைைண்டுபபாய் கு்ம் பபால 
்காடசியளித்தது. எனபை, அப்படி ைற்றிப் பபான நீர்நிமை்கள், 
கு்ங்கள், ஆறு்கள், ைாய்க்கால்கள் என அமனத்துபை 100 
்சதவிகிதம் தூர்ைாரப்படடிருககினைன. அப்படி தூர்ைாரப்படடு, 
ைண்டல ைண் எடுக்கப்படட ்காரைத்தினால, இனமைககு எலைா 
கு்ங்களிலும் ஒரு பபார்டு மைக்கப்படடிருககிைது. ‘குழந்மத்கம்க 
கு்த்தில குளிக்கவிடாைல பாது்காப்பா்க பார்த்துகஜ்காள்ளுங்கள். 
குழந்மத்கள் கு்த்தில இைஙகி குளிக்க பைண்டாம். பாது்காப்பா்க 
கு்த்தில இைஙகுங்கள்’ எனறு பபார்டு மைக்கப்படடிருககிைது.

நா்கப்படடினம் ைாைடடத்மதப் ஜபாறுத்த்வில ஓராண்டு, 
பைடடூர் அமையிலிருந்து தண்ணீர் ைரவிலமை எனறு 
ஜ்சானனாலும்கூட, ஜபாது ைக்கள் பயனபாடடிற்குத் பதமையான 
தண்ணீர் எலைா கு்ங்களிலும், ஏரி்களிலும், ைாய்க்கால்களிலும் 
நிரம்பி நிற்கிைது; தண்ணீர் தத்தளித்துக ஜ்காண்டிருககிைது 
எனபமத ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் உைர்ைார்்கள் 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்கத் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன.

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், கு்த்தில ைண் எடுத்தாகிவிடடது. கு்த்தில தண்ணீர் 
இருககிைது. கு்த்திலிருந்து எடுக்கப்படட ைண் எஙகு பபானது 
எனபதுதான எனனுமடய ப்கள்வி.

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் 
நு்கர்ஜபாருட்கள் ைழங்கல துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.
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*ைவாண்புமிகு திரு. இரவா. ்கவாைரவாஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கப், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
முனனாள் அமைச்சர் ஆைார். திருைாரூர் ைாைடடத்தில 1,114 
கு்ங்கள் எடுக்கப்படடு, 75 ்சதவிகித கு்ங்கள் ஜைடடப்படடு 
விடடன. எலைா கு்ங்களிலும், பபார்டு மைக்கப்படடிருககிைது. 
அதுைடடுைலைாைல, 75 ்சதவிகிதம் ஜைடடப்படடுவிடடது. ைமழ 
ைந்து, கு்ங்களில தண்ணீர் ைந்த ்காரைத்தினால 25 ்சதவிகித 
கு்ங்கள் ஜைடடப்படவிலமை. ைறுபடியும் ஜைடடமுடியாத 
ஒரு சூழ்நிமை ஏற்படட ்காரைத்தினால, அந்தப் பணி்கள் 
ம்கவிடப்படடன. ைருகினை ைருடத்தில, அந்தப் பணி உறுதியா்க 
எடுத்துகஜ்காள்்ப்படும் எனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் ஜதரிவித்திருககிைார்்கள். இத்திடடத்திற்கு, நைது 
ஜடலடா ைாைடடங்களில ஜபரிய ைரபைற்பு இருககிைது. 
மி்கப் ஜபரிய ைரபைற்புககுரிய அந்தத் திடடத்மத ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் தயவுஜ்சய்து குமைஜ்சாலைககூடாது எனக 
ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. ஊபர ப்சர்ந்து கு்த்மத ஜைடடுகிைது. 
எலைா தரப்பு ைக்களும் ஒனைா்கச ப்சர்ந்து ஜைடடுகிைார்்கள் 
மி்கப் ஜபரிய ைரபைற்மபப்ஜபற்ை திடடைாகும். இந்தத் திடடம் 
விை்சாயி்க்ால மி்கவும் பாராடடப்படுகிைது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. 

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
நீங்கள் உமரயாற்ை ஆரம்பித்து முக்கால ைணி பநரம் ஆகிவிடடது. 
சீககிரம் உங்கள் உமரமய முடித்துவிடுங்கள். ைணி எனனைாகிைது 
எனறு பாருங்கள்? 

திரு. உ. ைதி்வாைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கப், முதிபயார் ஓய்வூதியத் ஜதாம்க. இதுைமரயில 
29.80 இைட்சம் பபர்்களுககு நடப்பாண்டில ஓய்வூதியம் 
ஜ்காடுத்திருப்பதா்க ஜ்சாலலியிருககிைார்்கள். (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு கேரம்த் ெமல்ர: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
பபாதும், உங்கள் உமரமய நிமைவு ஜ்சய்யுங்கள்.

பபரமையின இனமைய நி்கழ்சசி்கள் இத்துடன முடிவுற்ைன. 
பபரமை மீண்டும் நாம் (8–1–2020), புதனகிழமை ்காமை 10–00 
ைணிககு கூடும். ைைக்கம்.

பினனர், பபரமை இரவு 8–24 ைணிககு ஒத்திமைக்கப்ஜபற்ைது.
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8. கேரம்முன் ம்க்்கப்சேற்்ற ஏடு்கள

(அ) சடடமுவை விதி்களும், ஆவண்களும்

1. (i) 29–1–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–III, பிரிவு 1(a)–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின SRO A–2(b)/2019 ஆம் எண் 
அறிவிகம்கககு பிமழத்திருத்தங்கள் ஜைளியிடடது குறித்து 7–2–
2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 24–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க 
ைற்றும் (ii) 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (இரண்டாம் திருத்தம்) விதி்கம் இயற்றியது குறித்து 29–3–
2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 50–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைன.]

2. (i) 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் 
ப்சமை்கள் ைரி (ஐந்தாைது முமை இடர்ப்பாடு்கம் நீககுதல) 
ஆமையிமன இயற்றியது குறித்து 23–4–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 51–
ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க; (ii) 2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 10 ஆைது பிரிவின ைழிைம்க்களினகீழ் பதிவு ஜ்சய்யப்படட 
நபர்்கள் ைரி ஜ்சலுத்துைதற்கும் ைற்றும் தாக்கல ஜ்சய்ைதற்கும் 
பினபற்ைப்பட பைண்டிய சிைப்பு ைழிமுமை்கம் அறிவித்தது 
குறித்து 23–4–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)
த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 53–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க ைற்றும் (iii) 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் 
ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி (பதினான்காைது) திருத்த விதி்கள், விதி 
12–இன ைரம்புமர்கள் 21–6–2019 அனறு முதல ஜ்சயலுககு ைரும் 
என நிர்ையித்தது குறித்து 23–4–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி 
ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 54–
ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைன.] 
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3. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (மூனைாைது திருத்தம்) விதி்கம் இயற்றியது குறித்து 
23–4–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 52–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைது.]

4. 23–4–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/301(f–3)/2019 ஆம் எண் 
அறிவிகம்கககு திருத்தம் ஜ்சய்தது குறித்து 24–6–2019 ஆம் நாளிடட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
91–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

5. (i) முந்மதய நிதியாண்டில அலைது நடப்பு நிதியாண்டில 
ஜைாத்த வியாபாரத் ஜதாம்க ரூபாய் ஒரு ப்காடிபய ஐம்பது இைட்சம் 
ைமர இருககும்பட்சத்தில அத்தம்கய பதிவு ஜபற்ை நபர்்கள் 
்சரககு்கள் அலைது ப்சமை்கள் அலைது இரண்டின ஜைளிப்புை 
ைழங்கல்கள் விைரங்கம் அளிப்பதற்கு பினபற்ைப்பட பைண்டிய 
சிைப்பு ைழிமுமை்கம் அறிவித்தது குறித்து 28–6–2019 ஆம் நாளிடட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
94–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க; (ii) 2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 24 ஆம் பிரிவினகீழ் பதிவுஜபற்ை நபர்்கள், பதிவுஜபற்ை 
நபமரத் தவிர்த்து, இந்தியாவிலுள்் பிை நபருககு இந்தியாவிற்கு 
ஜைளியிலுள்் இடத்திலிருந்து மீடஜடடுக்கப்படட ப்சமை்கள் 
அலைது இமைய ைழித்த்கைல ைழஙகுதல ைற்றும் தரவுத்த் ைழி 
ைழஙகும்பபாது பினபற்ை பைண்டிய ைழிமுமை்கம் அறிவித்தது 
குறித்து 28–6–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு 
(B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 95–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க ைற்றும் (iii) 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் 
ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி (ஆைாைது முமை இடர்ப்பாடு்கம் நீககுதல) 
ஆமையிமன இயற்றியது குறித்து 28–6–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
97–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
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்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைன.]

6. ்சர்ைபத்ச விைான நிமையத்தின புைப்படும் பகுதியில 
நிறுைப்படடுள்் சிலைமர விற்பமன நிமையங்கள், குடிபு்கல 
்சா்ரத்திற்கு அப்பால, ஜைளிநாடு்களுககுச ஜ்சலலும் ்சர்ைபத்ச 
சுற்றுைாப் பயணி்களுககு ைரி விதிப்பிலைா ஜபாருட்கம் 
ைழஙகுபைர்்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் 
ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி விதி எண் 95A–இல குறிப்பிடடுள்் 
நிபந்தமன்களுககுடபடடு, உள்ைரும் ஜபாருட்களின மீதான 
ஜபாருத்தைான ைாநிை ைரி ஜ்சலுத்தப்படடைற்றில திரும்பப் ஜபை 
உரிமை ப்காரககூடிய சிைப்பு ைகுப்பு நபர்்கள் என குறிப்பிடடது 
குறித்து 1–7–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)
த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 98–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் 
ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 
பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

7. (i) 29–6–2017 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/532(d–4)/2017 ஆம் எண் 
அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து 31–7–2019 ஆம் 
நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை 
(நிமை) எண் 108–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க ைற்றும் (ii)
29–6–2017 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு ஜைளியீடடின, 
பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் 
துமையின II(2)/ைைப/532(d–15)/2017 ஆம் எண் அறிவிகம்கககு 
திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து 31–7–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
109–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைன.]

8. (i) 23–4–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/301(f–2)/2019 ஆம் எண் 
அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து 18–7–2019 ஆம் 
நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை 
(நிமை) எண் 104 ைற்றும் 30–7–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் 
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பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 107 ஆகியைற்றில 
ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க்கள். [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைன.]

9. 23–4–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/301(f–3)/2019 ஆம் எண் 
அறிவிகம்கககு திருத்தம் ஜ்சய்தது குறித்து 20–8–2019 ஆம் நாளிடட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
114–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

10. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (ஏழாைது முமை இடர்ப்பாடு்கம் நீககுதல) ஆமையிமன 
இயற்றியது குறித்து 27–8–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி 
ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 121–
ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

11.  (i) அறிவிகம்கயில குறிப்பிடப்படடுள்  ்நிபந்தமன்களுககுடபடடு 
ஜபருந்கர விைான நிமையங்கள் நீங்கைா்க, ஏமனய விைான 
நிமையங்களிலிருந்து புைப்படுகிை அடடைமையிடப்படட 
விைான நிறுைனங்களின ைானூர்தி்களுககு அதிபை்க விைான 
(ஜெட) எரிஜபாருள் உடபட விைான விம்சயாழி எரிஜபாருள் 
விற்பமன குறித்து 2006 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைதிப்பு கூடடு 
ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 32/2006) இரண்டாைது விைர 
அடடைமையில, வி்க்கம் III–ல ைமரயறுக்கப்படடைாைான 
எண்ஜைய் நிறுைனத்திற்கு ஜ்சலுத்தத்தக்க ைரி வீதத்மத குமைத்தது 
குறித்தும் ைற்றும் (ii) அறிவிகம்கயில குறிப்பிடப்படடுள்் 
நிபந்தமன்களுககுடபடடு ஜபருந்கர விைான நிமையங்கள் 
நீங்கைா்க, ஏமனய விைான நிமையங்களிலிருந்து புைப்படுகிை, 2006 
ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைதிப்பு கூடடு ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு 
்சடடம் 32/2006) இரண்டாைது விைர அடடைமையில பதிவு 
5(ii)–ல குறிப்பிடப்படடுள்் நாற்பதாயிரம் கிபைாகிராமிற்கு 
குமைைான உயர்வு விைானத் த்த்திலிருந்து பைல பநாககி எழும் 
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நிமையுமடய அடடைமையிடப்படட விைான நிறுைனங்களின 
விைானங்களுககு பைற்ஜ்சானன ்சடடத்தின இரண்டாைது விைர 
அடடைமையின வி்க்கம் III–ல ைமரயறுக்கப்படடைாைான 
விம்சயாழி எரிஜபாருள் விற்பமனயினமீது எண்ஜைய் 
நிறுைனத்தால ஜ்சலுத்தத்தக்க ைரி வீதத்திமன குமைத்தது 
குறித்தும் 27–8–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் 
(B2)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 122–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க்கள். [2006 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைதிப்புக கூடடு 
ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 32/2006) 80(5) பிரிவினகீழ் 
பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைன.] 

12. 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சடடைனை உறுப்பினர்்கள் 
(முனனாள் உறுப்பினர்்களுக்கான இரயில ்கடடை) விதி்களுககு 
திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து ஜபாது (நிருைா்கம்–I & 
்சடடைனைம்)த் துமையின 25–7–2019 ஆம் நாளிடட அர்சாமை 
(நிமை) எண் 489–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [1951 ஆம் 
ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சம்ப்ங்கள் ைழங்கல ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு 
்சடடம் 20/1951) 14(3) பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

13. 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (பதினான்காைது திருத்தம்) விதி்கம் இயற்றியது குறித்து 
31–12–2018 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 163–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைது.]

14. தமிழ்நாடு ைாநிைத்தில எதிர் இைாபமீடடுைமத 
்கண்்காணிப்பதற்கு ைாநிை அ்விைான ஒரு குழுவிமன 
அறிவிகம்கயில குறிப்பிடப்படடுள்் அலுைைர்்கம்க ஜ்காண்டு 
ஏற்படுத்தியது குறித்து 10–9–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி 
ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
136–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

15. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (ஐந்தாைது திருத்தம்) விதி்கம் இயற்றியது குறித்து 
18–7–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
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அர்சாமை (நிமை) எண் 103–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைது.]

16. 2017 ஆம் ஆண்டு ெூமை ைாதம் முதல 2019 ஆம் ஆண்டு 
ைார்ச ைாதம் ைமரயிைான ்காைத்திற்கு 2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி விதி 45(3)–னகீழ் படிைம் 
ITC–04–ஐ அளிக்க பதமையிலமை என பதிவு ஜபற்ை நபர்்களின 
ைம்கயினரா்க அறிவித்தது குறித்து 4–9–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
130–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

17. (i) முந்மதய நிதியாண்டில அலைது நடப்பு நிதியாண்டில 
ஜைாத்த வியாபாரத் ஜதாம்க ரூபாய் ஒரு ப்காடிபய ஐம்பது இைட்சம் 
ைமர இருககும்பட்சத்தில அத்தம்கய பதிவு ஜபற்ை நபர்்கள் 
்சரககு்கள் அலைது ப்சமை்கள் அலைது இரண்டின ஜைளிப்புை 
ைழங்கல்கள் விைரங்கம் அளிப்பதற்கு சிைப்பு ைழிமுமை்கம் 
அறிவித்தது குறித்து 11–10–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு 
(B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 161–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க ைற்றும் (ii) ஒரு நிதியாண்டில ஜைாத்த வியாபாரத் 
ஜதாம்க ரூபாய் இரண்டு ப்காடிககு மி்காைலும், 2017–2018 ைற்றும் 
2018–2019 ஆம் நிதியாண்டு்கம்ப் ஜபாறுத்த ைமரயில உரிய நாளில 
ஆண்டு ்கைககு விைர அறிகம்கமய தாக்கல ஜ்சய்யாத பதிவுஜபற்ை 
நபர்்கள், 2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) பிரிவு 44(1) ைற்றும் 
2017–ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி 
விதி 80(1)–இனகீழும் ஆண்டு ்கைககு விைர அறிகம்கமய தாக்கல 
ஜ்சய்ைதற்்கான சிைப்பு நமடமுமையிமன அறிவித்தது குறித்து 
11–10–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 162–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைன.]

18. (i) 29–6–2017 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
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ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/532(d–14)/2017 ஆம் எண் 
அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து 29–3–2019 ஆம் 
நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை 
(நிமை) எண் 42–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க; (ii) 29–6–2017 ஆம் 
நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, 
பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின 
II(2)/ைைப/532(d–15)/2017 ஆம் எண் அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் 
ஜ்சய்தது குறித்து 29–3–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு 
(B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 43–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க; (iii) 29–6–2017 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின 
சிைப்பு ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/532(d–16)/2017 
ஆம் எண் அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து 
29–3–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் 
துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 44–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க; (iv) அறிவிகம்கயில குறிப்பிடப்படடுள்் பதிவு 
ஜ்சய்யப்படட நபர்்களின ைம்க்கம் ைாநிை நிதி ஜ்சலுத்தககூடிய 
்கடப்பாடு எனும் பநர்வில, உரிய அதி்காரியால, பதமையிருப்பின, 
திடடத்திற்்கான நிமைவுச ்சானறிதழ் ைழங்கப்படும் நாள் 
அலைது அத்திடடத்தினபடி முதல குடியிருப்பாடசி உரிமை 
முமை நாள், எது முந்மதயபதா அப்பபாது உண்டாக்கப்பட 
பைண்டும் என அறிவித்தது குறித்து 29–3–2019 ஆம் நாளிடட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) 
எண் 45–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க; (v) அறிவிகம்கயில 
குறிப்பிடப்படடுள்் பதிவு ஜ்சய்யப்படடுள்் நபர்்கள், ்சரககு்கள் 
அலைது ப்சமை்கள் அலைது இரண்டின ைழங்கல்கள் ஜதாடர்பா்க, 
பதிவு ஜ்சய்யப்படாத ைழஙகுநரிடமிருந்து அத்தம்கய ்சரககு்கள் 
அலைது ப்சமை்கள் அலைது இரண்மடயும் ஜபறுைதற்கு 
ஏற்ப எதிரிமடக ்கடடை அடிப்பமடயில ைரிமய ஜ்சலுத்த 
பைண்டுஜைன அறிவித்தது குறித்து 29–3–2019 ஆம் நாளிடட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) 
எண் 46–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க; (vi) 29–6–2017 ஆம் 
நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, 
பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின 
II(2)/ைைப/532(d–4)/2017 ஆம் எண் அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் 
ஜ்சய்தது குறித்து 29–3–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு 
(B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 47–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க; (vii) 7–3–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின 
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சிைப்பு ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/212(g–1)/2019 ஆம் 
எண் அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து 29–3–2019 ஆம் 
நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை 
(நிமை) எண் 48–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க; (viii) 2019 ஆம் 
ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி (நான்காைது 
முமை இடர்பாடு்கம் நீககுதல) ஆமையிமன இயற்றியது 
குறித்து 29–3–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு 
(B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 49–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க; (ix) 29–3–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின 
சிைப்பு ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு 2–ல ஜைளியிடப்படட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/269(c–1)/2019 
ஆம் எண் அறிவிகம்கககு பிமழத்திருத்தங்கள் ஜைளியிடடது 
குறித்து 29–4–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு 
(B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 57–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க; (x) 29–6–2017 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின 
சிைப்பு ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத்  துமையின II(2)/ைைப/532 (d–14)/2017 ஆம் 
எண் அறிவிகம்கககு திருத்தங்கள் ஜ்சய்தது குறித்து 10–5–2019 ஆம் 
நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை 
(நிமை) எண் 61–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க ைற்றும் (xi)
29–3–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு 2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/269(c–1)/2019 ஆம் 
எண் அறிவிகம்கககு பிமழத்திருத்தங்கள் ஜைளியிடடது குறித்து 
30–8–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 129–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைன.]

19. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (நான்காைது திருத்தம்) விதி்கம் இயற்றியது குறித்து 
28–6–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 96–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைது.]
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20. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (ஆைாம் திருத்தம்) விதி்கம் இயற்றியது குறித்து 11–10–
2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின 
அர்சாமை (நிமை) எண் 163–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. 
[2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச 
்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன 
மைக்கப்ஜபற்ைது.]

21. 23–4–2019 ஆம் நாளிடட தமிழ்நாடு அரசிதழின சிைப்பு 
ஜைளியீடடின, பா்கம்–II, பிரிவு–2–ல ஜைளியிடப்படட ைணி்க 
ைரி ைற்றும் பதிவுத் துமையின II(2)/ைைப/301(f–2)/2019 ஆம் எண் 
அறிவிகம்கககு திருத்தம் ஜ்சய்தது குறித்து 22–10–2019 ஆம் நாளிடட 
ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவு (B1)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 
167–ல ஜைளியிடப்படட அறிவிகம்க. [2017 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 
19/2017) 166 பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

22. (i) அறிவிகம்கயில குறிப்பிடப்படடுள்் 
நிபந்தமனககுடபடடு ஜபருந்கர விைான நிமையங்கள் நீங்கைா்க, 
ஏமனய விைான நிமையங்களிலிருந்து ்சரகப்கற்றிகஜ்காண்டு 
புைப்படுகிை உள்நாடடு ைானூர்தி்களுககு அதிபை்க விைான 
(ஜெட) எரிஜபாருள் உடபட விைான விம்சயாழி எரிஜபாருள் 
விற்பமன குறித்து 2006 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைதிப்பு கூடடு 
ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 32/2006) இரண்டாைது விைர 
அடடைமையில, வி்க்கம் III–ல ைமரயறுக்கப்படடைாைான 
எண்ஜைய் நிறுைனத்திற்கு ஜ்சலுத்தத்தக்க ைரி வீதத்மத குமைத்தது 
குறித்தும் ைற்றும் (ii) அறிவிகம்கயில குறிப்பிடப்படடுள்் 
நிபந்தமனககுடபடடு ஜபருந்கர விைான நிமையங்கள் நீங்கைா்க, 
ஏமனய விைான நிமையங்களிலிருந்து புைப்படுகிை, 2006 ஆம் 
ஆண்டு தமிழ்நாடு ைதிப்பு கூடடு ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு 
்சடடம் 32/2006) இரண்டாைது விைர அடடைமையில 
பதிவு 5(ii)–ல குறிப்பிடப்படடுள்் நாற்பதாயிரம் கிபைாகிராமிற்கு 
குமைைான உயர்வு விைானத் த்த்திலிருந்து பைல பநாககி 
எழும் நிமையுமடய ்சரகப்கற்றிகஜ்காண்டு ஜ்சலலும் உள்நாடடு 
ைானூர்தி்களுககு பைற்ஜ்சானன ்சடடத்தின இரண்டாைது விைர 
அடடைமையின வி்க்கம் III–ல ைமரயறுக்கப்படடைாைான 
விம்சயாழி எரிஜபாருள் விற்பமனயின மீது எண்ஜைய் 
நிறுைனத்தால ஜ்சலுத்தத்தக்க ைரி வீதத்திமன குமைத்தது 
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குறித்தும் 4–11–2019 ஆம் நாளிடட ைணி்க ைரி ைற்றும் பதிவுத் 
(B2)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 175–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க்கள். [2006–ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைதிப்புக கூடடு 
ைரிச ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு ்சடடம் 32/2006) 80(5) பிரிவினகீழ் 
பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைன.]

23. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைனனியககுை ்சத்திரியர் 
ஜபாது அைநிமைப் ஜபாறுப்பாடசி்கள் ைற்றும் நிமைகஜ்காமட்கள் 
(பாது்காத்தல ைற்றும் பபணி ைருதல) விதி்கம் இயற்றியது 
குறித்து 4–2–2019 ஆம் நாளிடட பிற்படுத்தப்படபடார், 
மி்கப் பிற்படுத்தப்படபடார் ைற்றும் சிறுபானமையினர் நை 
(பிந3)த் துமையின அர்சாமை (நிமை) எண் 8–ல ஜைளியிடப்படட 
அறிவிகம்க. [2018 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைனனியககுை ்சத்திரியர் 
ஜபாது அைநிமைப் ஜபாறுப்பாடசி்கள் ைற்றும் நிமைகஜ்காமட்கள் 
(பாது்காத்தல ைற்றும் பபணி ைருதல) ்சடடத்தின (தமிழ்நாடு 
்சடடம் 44/2018) 87(3) பிரிவினகீழ் பபரமைமுன மைக்கப்ஜபற்ைது.]

(ஆ) அறிகவ்க்கள், அறிவிகவ்க்கள் மறறும் ஏவ்ய 
தனாள்்கள்

1. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஜ்சாத்து உரிமையா்ர்்கள் 
ைற்றும் ைாடம்கதாரர்்களின உரிமை்கள் ைற்றும் ஜபாறுப்பு்கள் 
முமைப்படுத்துதல (இரண்டாம் திருத்த) அை்சரச ்சடடம் 
(தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் எண் 5/2019) (ஆஙகிைம்)

2. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ைாைடட ந்கராடசி்கள் 
(திருத்த) அை்சரச ்சடடம் (தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் எண் 
6/2019) (ஆஙகிைம்)

3. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராடசி்கள் (நான்காைது 
திருத்த) அை்சரச ்சடடம். (தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் எண் 
7/2019) (ஆஙகிைம்)

4. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ந்கராடசியச ்சடடங்கள் 
(ஐந்தாம் திருத்த) அை்சரச ்சடடம். (தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் 
எண் 8/2019) (ஆஙகிைம்)

5. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பை்ாண் விம்ஜபாரும்ச 
்சந்மதப்படுத்துதல (ஒழுஙகுமுமைப்படுத்துதல) மூனைாம் திருத்த 
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அை்சரச ்சடடம். (தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் எண் 9/2019) 
(ஆஙகிைம்)

6. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ்சரககு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி (திருத்த) அை்சரச ்சடடம். (தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் எண் 
10/2019) (ஆஙகிைம்)

7. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு டாகடர் அம்பபத்்கர் ்சடடப் 
பல்கமைக்கழ்க (திருத்த) அை்சரச ்சடடம். (தமிழ்நாடு அை்சரச 
்சடடம் எண் 11/2019) (ஆஙகிைம்)

8. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஊராடசி்கள் (ஐந்தாம் திருத்த) 
அை்சரச ்சடடம். (தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் எண் 12/2019) 
(ஆஙகிைம்)

9. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ந்கராடசியச ்சடடங்கள் 
(ஆைாம் திருத்த) அை்சரச ்சடடம். (தமிழ்நாடு அை்சரச ்சடடம் 
எண் 13/2019) (ஆஙகிைம்)

10. தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் பபரமையில ஆளுநர் அைர்்கள் 
உமரயாற்றும்பபாது பினபற்ை பைண்டிய ஒழுஙகுமுமை பற்றிய 
புத்த்கம். (தமிழ்–ஆஙகிைம்)

11. 2020 ஆம் ஆண்டு ெனைரி திங்கள் 6 ஆம் நாள் தமிழ்நாடு 
்சடடைனைப் பபரமையில ஆளுநர் அைர்்கள் ஆற்றிய உமர. (தமிழ் 
ைற்றும் ஆஙகிைம்)

––––––
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இமைப்பு

(32 ஆம் பக்கத்திலுள்் அடிககுறிப்மபக ்காண்்க)

Hon’ble Members of the Legislative Assembly,

Vanakkam.

I am very happy to address the first session of the Tamil 
Nadu Legislative Assembly for the calendar year 2020. I extend 
my warm greetings to each one of you for the New Year and for 
the Pongal festival. I also wish that 2020 will bring greater peace, 
prosperity and progress to the people of Tamil Nadu. 

2. This Government led by the Hon’ble Chief Minister is firmly 
treading on the path laid out by the late Chief MinisterJ Jayalalithaa. 
The Government continues to be single mindedly focused on the 
socio-economic development of Tamil Nadu and its people, with 
specific emphasis on protecting the poor and vulnerable. It is a 
matter of great pride to all of us that Tamil Nadu has secured 
the first position among 18 big States in the Composite Ranking 
in the Good Governance Index released by the Government 
of India for the first time on Good Governance Day on 25th 
December 2019. Further, Tamil Nadu was also adjudged ‘Overall 
Best Performing State’ for the second consecutive year in the 
‘State of the States’ survey carried out by India Today magazine 
in November 2019. I congratulate the Hon’ble Chief Minister on 
these very significant and highly creditable achievements. This 
Government has achieved the late Chief Minister J Jayalalithaa’s 
goal of making Tamil Nadu the numero uno State in India.

3. This is a Government that delivers on its promises made 
to the people of Tamil Nadu. In the Governor’s Addresses 
since May 2011, 105 announcements have been made, of which 
73 have been fully implemented and the balance are under 
implementation. Since February 2017, Hon’ble Chief Minister has 
made 453 announcements under Rule 110 of the Tamil Nadu 
Legislative Assembly Rules. Of this, 114 announcements have 
been fully implemented, while for 303 announcements, necessary 
sanction orders have been issued and the schemes are under 
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implementation and will be speedily completed. This amply 
illustrates that this Government is committed to effective delivery.

4. Grassroots democracy is an inalienable part of Tamil 
Nadu’s heritage from times immemorial. Elections to Rural Local 
Bodies in 27 Districts have been successfully completed despite 
many obstacles. The elections in the remaining nine Districts and 
for the Urban Local Bodies will be held shortly. This demonstrates 
the Government’s commitment to democratic decentralization.

5. Law and order continues to be very effectively maintained 
and Tamil Nadu is in the first position in the Judicial and 
Public Security component of the Good Governance Index. Tamil 
Nadu is ranked the ‘Best Performing State’ in maintenance 
of Law and Order in the ‘State of the States’ survey. Many 
major events like the Athivaradhar festival at Kancheepuram, 
Karthigai Deepam festival in Thiruvannamalai and observance of 
Thevar Jayanthi were very effectively managed with elaborate 
bandobust arrangements. Prompt response and timely remedial 
and preventive action have kept the State peaceful and free of 
any untoward incidents. 

6. The second India-China Informal Summit Meeting 
between Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi 
and His Excellency President of the Peoples’ Republic of China, 
Mr. Xi Jinping was held in Mahabalipuram on October 11th and 12th, 
2019. The extensive security and other arrangements made for the 
event ensured that it was conducted smoothly with least disruption 
to the local people and received widespread appreciation. The 
Hon’ble Prime Minister promised a tourism development package 
for Mahabalipuram and a proposal for Rs.563.50 crore has been 
prepared and sent to Government of India for approval. I urge 
the Government of India to accord speedy approval. During the 
Summit, it was also decided that Fujian province and Quanzhou 
city in China will establish sister state/province and city relations 
with Tamil Nadu and Chennai. As a follow-up, a high-level 
Chinese delegation also visited Chennai recently.
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7. This Government places the highest emphasis on fiscal 
prudence. Despite several challenges, the fiscal targets are being 
adhered to. There has been a diminution in the overall flow of 
Central funds to Tamil Nadu. Contrary to the impression that the 
Fourteenth Finance Commission’s recommendations increased 
the gross flow of resources from the Centre to the States, in 
reality there has been a reduction in the gross transfers from 
the Centre to States. Moreover, Tamil Nadu has faced a more 
severe adverse impact due to the horizontal distribution formula 
of the Fourteenth Finance Commission. 

8. Tamil Nadu is eagerly awaiting the recommendations of 
the Fifteenth Finance Commission. This Government has made 
a detailed presentation before the Finance Commission and is 
very hopeful of fair and equitable distribution of resources, which 
rewards efficiency and performance.

9. This year, Tamil Nadu has so far received Rs.7,096 crore 
as GST compensation. Central Government grants of Rs.17,957.31 
crore have also been received so far this year. However, there 
are a few outstanding issues in the release of dues to Tamil 
Nadu which are being followed up closely. In the first year of 
implementation of GST in 2017-18, instead of distributing 50 percent 
of the unallocated IGST in proportion to SGST collection in various 
States, the Government of India incorrectly appropriated the entire 
unallocated portion of IGST to the tune of Rs.88,344.22 crore to 
the Consolidated Fund of India and distributed 42 per cent of 
this to the States as per the Fourteenth Finance Commission’s 
devolution formula. This resulted in a net loss of Rs.4,073 crore to 
Tamil Nadu and we are insisting on the immediate release of this 
amount due to our State. Due to our efforts, this issue has been 
referred to a Group of Ministers by the GST Council and we seek 
an early favourable decision. This Government, firmly committed 
to protect the legitimate interests of the States, has repeatedly 
raised such issues with the Government of India in multiple fora 
and at the highest level. I once again urge the Government of 
India to settle the dues of Tamil Nadu at the earliest.
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10. This Government continues to strongly protect the interests 
of Tamil Nadu in sharing of inter-State river waters. We once 
again urge the Government of India to ensure that the Detailed 
Project Report for the Mekedatu project submitted by Government 
of Karnataka is rejected and returned forthwith and to restrain 
the Government of Karnataka from taking up any construction 
activity in the Cauvery basin of Karnataka without the prior 
consent of the Government of Tamil Nadu, in accordance with 
the orders of the Hon’ble Supreme Court. The Government of 
Karnataka is also planning a reservoir across the Markandeya 
river in the Pennaiyar Basin. In May 2012, the late Chief Minister 
J Jayalalithaa had written to the then Prime Minister, strongly 
opposing any construction of storage or diversion structures on 
the Pennaiyar river in Karnataka. The matter was also taken up 
a number of times subsequently and finally, the Government of 
Tamil Nadu has filed a suit in the Supreme Court in May 2018. 
Based on the interim order of the Supreme Court, Tamil Nadu has 
requested the Government of India to constitute a Tribunal under 
the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 on the Pennaiyar 
dispute. The main case is still pending in the Supreme Court. 
This Government urges the Government of India to constitute 
the Tribunal at the earliest and to direct the Government of 
Karnataka not to take up any water storage or diversion works 
in the Pennaiyar Basin without Tamil Nadu’s consent.

11. I compliment the Hon’ble Chief Minister for his amicable 
approach on the Parambikulam Aliyar Project and related issues 
and his initiative to visit Thiruvananthapuram to hold fruitful talks 
with his Kerala counter-part. These have been followed up by 
further talks at the official level. The Hon’ble Supreme Court 
has permitted Tamil Nadu to carry out strengthening works 
in the Mullai Periyar dam to restore the water level to 152 
ft. Accordingly, the Government of Tamil Nadu has sanctioned 
Rs.7.85 crore for carrying out strengthening works for which 
environmental clearances are required. This Government urges 
the Government of Kerala and the Government of India to accord 
requisite clearances for strengthening the Mullai Periyar dam at 
the earliest. 
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12. The Hon’ble Chief Minister appealed to the Hon’ble Chief 
Minister of Andhra Pradesh to release water from Kandaleru 
reservoir for meeting Chennai’s drinking water needs and in 
response, water was released for Chennai by Andhra Pradesh at 
a very crucial time. We thank the Government of Andhra Pradesh 
for their timely gesture.

13. The Government of Tamil Nadu will urge the Government 
of India to provide dual citizenship to Srilankan Tamil refugees 
in Tamil Nadu. Government of Tamil Nadu will ensure that 
the interests of all citizens regardless of religion or creed are 
protected.

14. With the proactive steps taken by the Government of Tamil 
Nadu, the number of fishermen and fishing boats apprehended 
by the Sri Lankan Navy in the Palk Bay has come down during 
2018 and 2019. As of now, only 17 fishermen continue to be in 
Sri Lankan custody and efforts are being taken to release them 
at the earliest. The State Government reiterates its demand that 
the Government of India should intervene and have this issue 
amicably resolved at the earliest. 

15. Ensuring clean administration as well as transparency 
and accountability in governance is the foremost goal of this 
Government. Tamil Nadu Lokayukta Act, 2018 was enacted and 
with the appointment of the Chairman and four Members, the Tamil 
Nadu Lokayukta has been made functional. Speedy redressal of 
public grievances has been enabled through the AMMA Thittam 
and the Taluk Online Petition Monitoring System. As a flagship 
scheme for on the spot grievance redressal, the Hon’ble Chief 
Minister’s Special Grievances Redressal Scheme was launched 
in August 2019, under which so far 9.77 lakh petitions have been 
received and 5.18 lakh petitions have been favourably disposed of, 
in a record time of 40 days. The formation of five new districts 
viz., Tenkasi, Kallakurichi, Ranipet, Tiruppathur and Chengalpattu 
will take administration much closer to the people.

16. Being prepared for natural disasters and responding to 
them effectively saves lives and property. The State Disaster 
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Management Perspective Plan for the period upto 2030, the 
formation of the Tamil Nadu Disaster Response Force with 
one full Special Police Battalion and the use of technology 
including aerial photogrammetry using Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs), Geographical Information System (GIS) and high end 
communication and rescue equipment are all measures to 
enhance preparedness. Mass awareness programmes have been 
conducted on the preventive steps to be taken to minimize the 
loss of life and damage to properties during disasters.

17. This Government takes great pride in promoting Tamil 
language and culture. I commend the Hon’ble Chief Minister for 
announcing November 1st every year as ‘Tamil Nadu Day’ to 
commemorate the formation of the State in its present form in 1956. 
The Government of Tamil Nadu supported the Tenth International 
Tamil Research Conference held at Chicago in July 2019 and 
provided Rs.1 crore as financial assistance for the establishment 
of a Tamil Chair in the University of Houston in the United States. 
The memory of Tamil leaders, Tamil scholars and freedom fighters 
continues to be perpetuated and their contributions honoured 
through the institution of awards, establishment of memorials and 
official observance of birth anniversaries.The Ninaivu Mandapam 
for Hon’ble Puratchi Thalaivi Amma Selvi J Jayalalithaa, at a cost 
of Rs.50.80crore,will be completed shortly. 

18. This year we commemorate the 150th Birth Anniversary of 
Mahatma Gandhi. On 22nd September 1921 in Madurai, Mahatma 
Gandhi took the historic decision to wear only a loin cloth and shawl 
as a powerful message to the world about the abject poverty in 
India caused by British Rule. To commemorate this event, I urge 
the Government of India to upgrade the Gandhigram Rural Institute 
near Madurai as a Centre of Eminence for Rural Development 
and Gandhian Philosophy.Tiruchengode Gandhi Ashram was 
founded by Bharat Ratna Rajaji on 6th February 1925. Mahatma 
Gandhi visited this Ashram twice. The Government has decided to 
provide a one-time grant of Rs.2 crore to support the activities of 
the Gandhi Ashram, Tiruchengode. The Government will support 
revival of the activities of the Ashram to further spread the 
message of Mahatma Gandhi.Tamil Nadu has been awarded the 
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‘Overall Best State’ for the Swachh Survekshan Grameen 2019 
by the Hon’ble Prime Minister during the Swachh Bharat Diwas 
on 2nd October 2019.

19. Utilising the scarce water resources of Tamil Nadu for the 
maximum benefit of the people is a sacred duty and the Hon’ble 
Chief Minister has launched the Tamil Nadu Water Resources 
Conservation and Augmentation Mission as a people’s movement. 
An important element of the Water Mission is the Kudimaramath 
scheme for restoring irrigation supply channels, canals and tanks, 
which has gained further momentum with people’s participation. 
Since 2016-17, a total number of 4,871 works at a cost of Rs.931.76 
crore have been taken up under this scheme. The deepening 
and desilting of water bodies has meant that much more of this 
year’s good rains could be harvested and stored for irrigation, 
drinking water and ground water recharge. The Hon’ble Chief 
Minister has announced the ‘Nadanthai Vazhi Cauvery’ scheme 
in order to restore the River Cauvery to its pristine glory. As 
Tamil Nadu is a water deficit State, inter basin transfer of river 
water is essential to meet its water needs. To fulfill this need, this 
Government urges the Government of India to divert at least 200 
TMC of water from the Godavari to the Cauvery basin, as the 
initial stage of the inter-State river water linkage. This Government 
on its part, will pursue inter linking of rivers within the State and 
will implement the Cauvery-Gundar river linkage project, under 
which as the first phase, the Cauvery-South Vellar link will be 
taken up during the ensuing financial year, as already announced 
by the Hon’ble Chief Minister. 

20. This Government continues to vigorously pursue the 
objective of creating sustainable livelihood options for farmers 
through extension of front end technology, market integration, value 
added production, promotion of Farmer Producer Organisations 
(FPO) and food processing industries. Given the favourable 
monsoon this year and irrigation water reaching tail-end areas 
through better management, the area sown has increased by 7 
lakh acres and a bountiful food grain production of 115 lakh metric 
tonnes is expected. Tamil Nadu continues to be the leading 
State in the implementation of the Pradhan Mantri Fasal Bima 
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Yojana and the Micro Irrigation scheme. Under the Pradhan 
Mantri Fasal Bima Yojana, the farmers in Tamil Nadu have 
received insurance compensation claims in excess of Rs.7,200 
crore in the past 3 years. The Tamil Nadu Agriculture Produce 
and Livestock Contract Farming Act, 2019 has been passed which 
will enable farmers to sell farm produce at pre agreed prices. 
The Sugar Industry is facing a crisis, which is adversely affecting 
the livelihood of sugarcane farmers. As part of the way forward, 
financial restructuring of the sugar mills is required and I request 
the Union Government to announce a special financial package 
to assist the revival of the sugar sector in Tamil Nadu.

21. In a significant structural transformation, the share of the 
livestock sector in the Gross State Value Added at constant prices 
has exceeded the share of the agricultural sector in each of the 
3 years from 2016-17 to 2018-19. This rapid growth of the livestock 
sector has been fuelled by the success of flagship schemes of 
this Government, including the free distribution of milch cows, 
goats, sheep and native breeds of poultry. The Government has 
established two new Veterinary Colleges since 2011 and recently 
sanctioned one more Veterinary College at Thalaivasal in Salem 
District to take the total number of Veterinary Colleges in Tamil 
Nadu to five. To provide a further thrust to the livestock sector, 
the Hon’ble Chief Minister will shortly be laying the foundation 
stone for the Advanced Integrated Institute for Research in 
Livestocks and Animal Sciences and the Veterinary College at 
Thalaivasal in Salem District at a total cost of Rs.1,000 crore. I 
thank the Government of India for having protected the interest 
of the dairy industry in India by acceding to the request of this 
Government and not entering into a Free Trade Agreement 
(FTA) in dairy products as a part of the Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) with ASEAN and the Pacific region 
countries.

22.  I thank the Government of India for its support in 
implementing the scheme of diversification of trawl fishing boats in 
the Palk Bay into deep sea fishing boats including tuna longliners. 
Fishing harbours at Mookaiyur and Kunthukal at a cost of Rs.120 
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crore and Rs.100 crore respectively are nearing completion. A 
fishing harbor at Vellapallam in Nagapattinam district is to be 
established at a cost of Rs.100 crore. We have obtained support 
from Government of India and NABARD for establishing fishing 
harbours at Thiruvotriyurkuppam, Tharangambadi and Mudhunagar 
at a cost of Rs.420 crore. All these projects will further promote 
deep sea fishing in the State

23.  The Universal Public Distribution System of Tamil Nadu 
continues to be the model for other States to emulate. Tamil Nadu 
with its fully computerized, Aadhaar enabled PDS operations, is 
able to operationalize the ‘One Nation One Ration Card’ scheme. 
This year, although we had a normal monsoon season, the 
farmers are still awaiting harvest. A country will flourish only if 
farmers are happy. I appreciate the Hon’ble Chief Minister for his 
announcement of distributing Pongal gift hampers and a cash gift 
of Rs.1,000 per family, once again, to enable the people of Tamil 
Nadu to celebrate Pongal festival with gaiety and fervour.

24.  As envisioned by the late Chief Minister J Jayalalithaa 
in the Vision Tamil Nadu 2023, Tamil Nadu is emerging as the 
most preferred destination for investment in manufacturing, trade 
and services due to intrinsic strengths in human resources and 
infrastructure. There is increased enthusiasm amongst investors 
to invest in Tamil Nadu due to the strong fundamentals including 
the diversified economy, ease of doing business, investor-friendly 
Government and our accessible Chief Minister. I appreciate the 
Hon’ble Chief Minister for taking direct responsibility for attracting 
investment to Tamil Nadu by visiting UK, USA and Dubai in 
September, 2019 and by chairing the High Power Committee to 
expedite single window approvals. The Global Investors Meet held 
in January, 2019 was a major success attracting Rs.3,00,501 crore 
worth of investments providing employment to 10.5 lakh persons. I 
couldn’t imagine that much. (Thumping of Desks) It is very high. 
That’s why I was in doubt whether it was three thousand, three 
lakh, thirty thousand or something. It took time no? Till date, 53 
projects have already commenced commercial production and 219 
projects are at various stages of implementation. After the Global 
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Investors Meet, 63 new MoUs have been signed, committing an 
investment of Rs.19,136 crore with employment potential for 83,837 
new jobs.

25.  The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector 
continues to be the backbone of industrial employment in Tamil 
Nadu with 21.53 lakh registered units which provide employment 
to 1.38 crore persons. To provide a further fillip to the textile 
industry which is one of the largest employers in the State, the 
Tamil Nadu New Integrated Textile Policy, 2019 was launched in 
March, 2019 focusing on attracting new investment, technology 
upgradation and skilling. The Government of Tamil Nadu has 
taken many steps to improve the ease of doing business for 
MSMEs and to encourage start-ups. The Tamil Nadu Start Up 
and Innovation Policy launched in January 2019 has greatly 
improved the start-up environment.

26. The Government is harnessing Information and 
Communication Technology to ensure improved public service 
delivery and greater transparency in governance. To enhance 
broadband connectivity across the State, the Government of Tamil 
Nadu has secured the approval of the Government of India for 
the BharatNet project at an estimated cost of Rs.1,815.31 crore. 
This project will connect all the 12,524 village panchayats in the 
State. Shortly, the TamilNet Project will also be implemented to 
connect all the Corporations, Municipalities and Town Panchayats. 
The Tamil Nadu e-Governance Agency is harnessing Emerging 
Technologies like Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Internet 
of Things (IoT) and Data Analytics for enhancing Government 
service delivery.

27. The tourism industry is an engine of development with 
large employment potential. Tamil Nadu continues to receive 
the largest number of both domestic and foreign tourists in 
the country. As already announced, the Tamil Nadu Tourism 
Promotion Project will be launched at a cost of Rs.2,000 crore to 
showcase the large and diverse tourism potential of the State in a 
sustainable manner and to ensure greater local employment and 
prosperity. Under this project, 295 destinations will be developed 
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in six circuits with provision of world class infrastructure 
adopting a comprehensive area development approach through a 
Public-Private Partnership model.

28.  In Vision Tamil Nadu 2023, the late Chief Minister J 
Jayalalithaa had stated that Tamil Nadu would provide high 
quality infrastructure all over the State, comparable with the best 
in the world to its residents. The efforts made by this Government 
to realize the vision, have secured for Tamil Nadu the first rank 
in the Public Infrastructure and Utilities sector of the Good 
Governance Index. The indicators include those related to water 
supply, sanitation, rural connectivity, access to clean cooking fuel, 
access and availability of power supply and growth in per capita 
power consumption.

29.  The late Chief Minister J Jayalalithaa ensured that Tamil 
Nadu turned into a power surplus State from being a power 
deficit State. The installed generation capacity in Tamil Nadu 
was nearly doubled in the last eight years to 31,426 MW. This 
Government lays the highest emphasis on ensuring that the 
power surplus status of Tamil Nadu is sustained and a further 
17,850 MW of generation capacity is under execution. Tamil Nadu 
is a world leader in renewable energy with an installed capacity 
of 13,319 MW. This provision of 13,319 MW installed renewable 
energy is really great. The Hon’ble Chief Minister launched the 
Solar Energy Policy, 2019 which targets creation of 9,000 MW of 
both distributed and utility scale solar power generation. 

30. Tamil Nadu has always prided itself on the connectivity 
provided by its high quality road network. This Government 
ensures that the road network is consistently upgraded and made 
safer under the Comprehensive Road Infrastructure Development 
Programme. The upgradation of the road network in the influence 
zone of the Chennai Kanyakumari Industrial Corridor Project has 
been taken up with the assistance of the Asian Development 
Bank at a cost of Rs.6,448 crore. The first phase of the Chennai 
Peripheral Ring Road (CPRR) project from Ennore Port to 
Thatchur has been taken up with JICA assistance at a cost of 
Rs.2,673.42 crore and land acquisition for the remaining portions 
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of the CPRR has also commenced. The multi-pronged efforts 
of the Government have resulted in a substantial reduction of 
road accidents from 71,431 in 2016 to 63,923 in 2018 and fatal road 
accidents from 16,092 in 2016 to 11,378 in 2018. The number of 
fatalities  per 10,000 vehicles has fallen from 12 in 2010 to three 
in 2019.

31. The reach and quality of bus transportation in Tamil Nadu 
has always been the pride of the State. The State Transport 
Undertaking (STUs) carry 1.63 crore passengers a day, and the 
Government is committed to further increasing the ridership 
share of public transportation in the State. While public transport 
fares are the lowest in the country, there is no compromise 
in performance and the 8 STUs in Tamil Nadu have won 11 
Association of State Road Transport Undertakings awards in 2016-
17 and 9 awards in 2017-18 for physical performance parameters. 
The State Transport Corporations will introduce electric vehicles 
at scale through the Government of India supported FAME-II 
programme and with KfW assistance.

32.  Chennai Metro Rail is fast becoming the pride of Chennai 
City. Phase-I of the Chennai Metro Rail for a length of 45 km, 
is fully operational and the Phase-I extension upto Thiruvottiyur/
Wimco Nagar will be completed by mid 2020.The Government 
has already approved the implementation of three more Chennai 
Metro Rail corridors in Phase-II with a total length of 118.9 km, 
at an estimated cost of Rs.69,180 crore. While JICA has agreed 
to fund a stretch of 52.01 km, and the first tranche of the loan 
agreement has been signed, multilateral assistance from the Asian 
Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank and the 
New Development Bank is being availed of for the remaining 
stretches under Phase-II. I urge the Government of India to 
accord early approval for their participation in the Phase-II project 
on the 50:50 equity sharing model adopted for Phase-I. Based 
on a feasibility study, the Government has decided to extend 
the Metro Rail Corridor by 15.3 km from the Chennai Airport to 
Kilambakkam, where a new mofussil bus stand is coming up. To 
address increasing traffic congestion on the Tambaram-Velachery 
Corridor, the Government will establish a rail based transit system 
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for a total of 15.5 km and Chennai Metro Rail Limited will prepare 
the Detailed Feasibility and Project Report.

33.  Integration of multiple modes of transportation is the way 
forward. The Chennai Unified Metropolitan Transport Authority 
(CUMTA) Act and Rules have already been notified and have 
come into effect. The Government of Tamil Nadu proposes to 
enter into a ‘Chennai City Partnership’ as a unique model of 
development co-operation with the World Bank, in which one 
of the pillars is urban mobility and transportation. The goal is 
to integrate the multiple transportation modes in Chennai and 
enable the seamless mobility of people in the city through an 
empowered CUMTA.

34.  Tamil Nadu is the most urbanized large state in the 
country and requires a special emphasis on provision of quality 
urban infrastructure and services. In addition to various Central 
schemes like the Smart City Programme, Atal Mission for 
Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) programme, 
the grants received under the recommendations of the Fourteenth 
Finance Commission and the devolution recommended by the 
State Finance Commission, the State Government augments the 
resources of urban local bodies through the Integrated Urban 
Development Mission and the Chennai Mega City Development 
Mission. Multilateral funding through the World Bank assisted 
Tamil Nadu Sustainable Urban Development Programme and the 
Asian Development Bank assisted Tamil Nadu Urban Flagship 
Investment Programme ensures additional resources to meet 
urban infrastructure requirements. 

35.  Housing is one of the basic needs which this Government 
is committed to meet. In rural areas, under the Chief Minister’s 
Solar Powered Green Housing Scheme, so far 3,80,000 houses 
have been sanctioned from the year 2011-12 onwards. Under the 
Indira AwasYojana and Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin), a 
total of 9,69,189 houses have been taken up for construction from 
2011-12 onwards. The shortage of quality housing in urban areas 
has been systematically addressed by this Government. Under 
the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), construction of 6.94 
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lakh dwelling units at a total project cost of Rs.31,252.95 crore has 
been taken up. The Common Building and Development Rules 
notified by the Government have provided a substantial fillip to 
the affordable housing sector.

36.  Tamil Nadu continues to be a leading State in achieving 
the targets for health indicators including Infant Mortality Rate, 
Maternal Mortality Ratio and Life Expectancy at Birth. This has 
been enabled by implementing several landmark schemes. The 
National Schemes announced by Government of India similar 
to schemes already implemented in Tamil Nadu, have been 
effectively integrated for efficient implementation - the Chief 
Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme has been 
integrated with the PradhanMantri Jan ArogyaYojana and 
the Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme with 
the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. Under the Chief 
Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme, so far 40.16 
lakh persons have been provided treatmentat at a total cost of 
Rs.6,487.82 crore and 8,513 persons have been assisted for high-
end surgeries from the corpus fund. To prevent outbreaks of 
mosquito borne diseases like dengue, malaria and chikungunya, 
the Government will distribute free mosquito nets to all poor 
families in the endemic areas, as already announced by the 
Hon’ble Chief Minister.

37.  Upgrading human resources in the health sector is a key 
goal of the Government. The vision of the late Chief Minister J 
Jayalalithaa was to establish a Government Medical College in 
each district of the State. This year we have made a substantial 
and unprecedented leap in that direction, with the establishment 
of nine new medical colleges at Ramanathapuram, Virudhunagar, 
Nilgiris, Dindigul, Namakkal, Tiruppur, Thiruvallur, Krishnagiri and 
Nagapattinam districts at a total cost of Rs.3,267.25 crore. This was 
enabled by the swift action of the State Government in identifying 
suitable sites and effective follow up with the Government of 
India. 

38. Tamil Nadu aims to become a vibrant knowledge society 
with world class human resources. The Government’s efforts in 
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this direction have resulted in the highest Gross Enrolment Ratio 
in Higher Education amongst all States in India at 49.3 per cent. 
The Government has opened new colleges, commenced new 
courses, invested in provision of improved infrastructure, created 
more posts of teachers and filled teacher vacancies to make 
higher education more accessible and to enhance quality. Anna 
University has been selected by Government of India as an 
Institution of Eminence. Government of India have clarified that 
since Anna University is a State Public University set up under 
a State Act, it would continue to function under the State Act 
and the State reservation policy will continue to be applicable to 
it, even after getting the status of Institution of Eminence. The 
Government has constituted a Committee comprising five Hon’ble 
Ministers to study the issues and an appropriate decision will be 
taken based on the recommendations of the Committee.

39. Government of Tamil Nadu’s consistent effort is to ensure 
the continuance of cent percent enrolment and retention of 
students in schools, by providing quality infrastructure, nutritious 
noon meals, full complement of teaching staff, text books, school 
supplies needed by students and quality teaching aids. The 
Government continues to revise and update the curriculum, 
incorporating modern concepts of education to continuously 
maintain standards. Information and Communication Technology 
(ICT) is also harnessed through the use of energized technologies 
with Quick Response (QR) codes, links to audio visual content, 
the Tamil Nadu Teachers Portal and through the educational 
channel ‘Kalvi’ telecast 24x7 by the Tamil Nadu Arasu Cable 
TV Corporation. The scheme to implement Model Composite 
Schools with classes from LKG to Twelfth standard has now 
been extended to 120 Government schools across the State and 
is functioning successfully.

40.  Tamil Nadu Skill Development Corporation has completed 
a skill gap study and formulated District Skill Development Plans 
for all Districts to enable the supply of trained human resources for 
various industries. This approach will greatly enhance an industry 
oriented employment focus of skill development. Memoranda of 
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Understanding for the establishment of Apex Skill Development 
Centres (ASDC) in three sectors – auto, auto-component machine 
tools; health & health care and logistics & transportation have been 
signed. Two more MoUs are to be signed to establish ASDCs in 
the Construction and Banking, Financial Services and Insurance 
(BFSI) sectors. Government will launch a special initiative under 
the Tamil Nadu Skill Development Mission to identify one lakh 
college dropouts and provide them special training which will 
enable them to either complete their higher education courses or 
find appropriate employment. 

41. Tamil Nadu is internationally acclaimed for being a 
pioneer in imposing the ban on ‘one-time use and throw’ plastics 
from January 2019. People of the State have spontaneously come 
forward to adhere to the ban and have greatly reduced the use 
of plastics. The Government is fully committed to the ban and its 
implementation through enforcement and promotion of alternative 
products. The Government has proposed several projects to the 
Government of India for consideration under the Green Climate 
Fund and National Adaptation Fund on Climate Change at a cost 
of Rs.4,682 crore. I request the Government of India to speedily 
approve these proposals.

42.  Broad basing sports and development of a sporting 
culture is the goal of this Government. Under the AMMA Youth 
Sports Scheme, youth clubs are being formed in all villages 
and town panchayats and play fields with necessary sports 
equipment are being provided. The conduct of tournaments at 
block, district and State levels will enable identification of talent, 
apart from channelizing the energies of the youth in a positive 
direction. Government of Tamil Nadu’s scheme of awarding 
high cash incentives to recognize medal winning performances 
in international and national events and providing three per 
cent reservation for sports persons in employment has greatly 
encouraged sports persons of the State.

43. Tamil Nadu is a forerunner in the empowerment of women 
through education, employment and economic development. The 
Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission is being implemented 
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in all blocks of the State except Chennai district. Self Help 
Groups, Village Poverty Reduction Committees and Panchayat 
Level Federations are community based organisations creating 
a socio-economic revolution in rural Tamil Nadu. In 2019-20, a 
total credit linkage of Rs.12,500 crore is targeted for the Self Help 
Groups in the State.

44.  The effective implementation of welfare schemes 
intended for women including Marriage Assistance Schemes, 
the Cradle Baby Scheme, the Girl Child Protection Scheme and 
the ‘Beti Bachao Beti Padhao’ scheme, have all resulted in the 
improvement of sex ratio at birth from 917 to 943 in the last three 
years. Tamil Nadu ensures that immediate emergency response 
is provided 24 x 7 for women in distress facing violence and 
threat of violence in both public and private places. The ‘Kavalan’ 
App has been highly successful in giving women a greater sense 
of security. Effective implementation of programmes intended for 
welfare of children, secured for Tamil Nadu, the first position in 
the ‘Overall Excellence in Implementation’ and ‘Capacity Building’ 
categories of the Poshan Abhiyan (National Nutrition Mission) 
Awards for 2018-2019.

45.  Ensuring social security for senior citizens is an important 
duty of a welfare State. The proportion of senior citizens in 
Tamil Nadu is increasing. Tamil Nadu is implementing five Social 
Security schemes which provide a pension of Rs.1,000 per month. 
As on date, the sanctioned strength of Social Security Pensions 
is 29.80 lakh. The Hon’ble Chief Minister has announced that 
an additional 5 lakh eligible persons would be provided Social 
Security Pensions from the current year onwards. The Government 
has also relaxed the criteria to determine destitution under Social 
Security/Old Age Pension Schemes, by increasing the value of 
fixed assets owned by the individual from Rs.50,000 to Rs.1 lakh. 
A free house assigned under any scheme of Government will not 
be included in the definition of fixed assets.

46. Tamil Nadu aims to be an inclusive society where the 
socially deprived sections including Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes, Backward Classes, Most Backward Classes, Denotified 
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Communities, Minorities and the Differently Abled are safe, secure 
and empowered. Carefully targeted schemes are implemented 
for families belonging to these socially deprived sections to 
ensure that they have access to education and to adequate 
employment and livelihood opportunities. Through the Tamil Nadu 
Adi Dravidar Housing and Development Corporation, Tamil Nadu 
Backward Classes Economic Development Corporation and the 
Tamil Nadu Minorities Economic Development Corporation, the 
economic development of persons belonging to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, Backward Classes, Most Backward Classes, 
Denotified Communities and Minorities is ensured.

47. This Government is fully committed to the cause of social 
justice and will protect the 69 per cent reservation followed in 
the State for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward 
Classes, Backward Class Muslims, Most Backward Classes and 
Denotified Communities. The 4 per cent reservation in employment 
for differently abled persons will be ensured and suitable posts 
identified in all categories to provide them employment.

I have outlined the policy priorities and programmatic 
interventions of the State Government. This House is the highest 
democratic deliberative body in the State and will now debate 
and discuss the contents of this address. I urge that the debate 
and discussion centre on the welfare of the people and the socio-
economic development of the State. I am confident that each 
one of you will make a valuable contribution in this direction. I 
once again wish you a very happy and prosperous 2020 and a 
happy Pongal.

Nanri

Vanakkam

Jai Hind
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ைவாண்புமிகு ெட்டப் கேரம் உறுப்பினர்கக்ள,

்ைக்்கம். 
தமிழ்நாடு ்சடடப் பபரமையின 2020 ஆம் ஆண்டின இந்த 

முதல கூடடத் ஜதாடரில உமரயாற்றுைதில ஜபருைகிழ்சசி 
அமடகிபைன. உங்கள் அமனைருககும் புத்தாண்டு ைற்றும் 
ஜபாங்கல நலைாழ்த்து்கம்த் ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைன. இந்த 
2020 ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாடடு ைக்களுககு பைனபைலும் 
அமைதிமயயும், ை்த்மதயும், ை்ர்சசிமயயும் ைழஙகும் எனறும் 
நான ைாழ்த்துகிபைன. 

2. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
தமைமையிைான இந்த அரசு, ைமைந்த முதைமைச்சர் ஜெ 
ஜெயைலிதா அைர்்கள் ைகுத்துத் தந்த பாமதயில உறுதிபயாடு 
பீடுநமட பபாடடு ைருகிைது. தமிழ்நாடு ைற்றும் தமிழ்நாடடு ைக்களின 
்சமூ்கப் ஜபாரு்ாதார ை்ர்சசியிமன பைம்படுத்துைமதபய 
முதனமை பநாக்கைா்கக ஜ்காண்டு, ஏமழ, எளிபயார் ைற்றும் 
நலிவுற்பைார் நைமனப் பாது்காப்பதில இந்த அரசு தனிக்கைனம் 
ஜ்சலுத்தி ைருகிைது. நல ஆளுமை நா்ான 25-12-2019 அனறு, 
ைத்திய அர்சால முதனமுமையா்க ஜைளியிடப்படட நல ஆளுமைத் 
திைனுக்கான குறியீடடுப் படடியலில, நாடடில உள்் 18 ஜபரிய 
ைாநிைங்களில, ஒடடுஜைாத்தத்  தரைரிம்சயில தமிழ்நாடு 
முதலிடத்மதப் ஜபற்றுள்்து, நாம் அமனைரும் ஜபருமைப்படத்தக்க 
்சாதமனயாகும். பைலும், ‘இந்தியா டுபட’ பத்திரிம்க நைம்பர் 2019 இல 
‘ைாநிைங்களின நிமை’ எனை தமைப்பில பைற்ஜ்காண்ட ஆய்விலும் 
‘ஒடடுஜைாத்த ஜ்சயலதிைன மிக்க ைாநிைம்’ எனறு தமிழ்நாடு 
ஜதாடர்ந்து இரண்டாைது ஆண்டா்க பதர்ந்ஜதடுக்கப்படடுள்்து. 
இத்தம்கய தனிசசிைப்பு ைாய்ந்த, மி்கவும் ஜபருமைககுரிய 
்சாதமன்களுக்கா்க நான ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கம் 
பாராடடுகிபைன. தமிழ்நாடமட இந்தியாவிபைபய முதல ைாநிைம் 
ஆக்க பைண்டும் எனை, ைமைந்த முதைமைச்சர் ஜெ ஜெயைலிதா 
அைர்்களின குறிகப்காளிமன இந்த அரசு அமடந்துள்்து.

3. தமிழ்நாடடு ைக்களுககு அளித்த ைாககுறுதி்கம் 
நிமைபைற்றும் அரசு, இந்த அரசு. 2011 ஆம் ஆண்டு பை ைாதம் 
முதல, ஆளுநர் உமர்களில அறிவிக்கப்படட 105 அறிவிப்பு்களில, 
73 அறிவிப்பு்கள் முழுமையா்கச ஜ்சயலபடுத்தப்படடு, மீதமுள்் 
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அறிவிப்பு்கள் பலபைறு நிமை்களில நிமைபைற்ைப்படடு ைருகினைன. 
2017 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி ைாதம் முதல, தமிழ்நாடு ்சடடைனைப் 
பபரமை விதி்கள், விதி எண் 110 இனகீழ், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் இதுைமர 453 அறிவிப்பு்கம் 
ஜைளியிடடுள்்ார். அைற்றில, 114 அறிவிப்பு்கள் முழுமையா்க 
நிமைபைற்ைப்படடுள்்ன. பைலும், 303 அறிவிப்பு்களுககுத் 
பதமையான ஒப்புதல ஆமை்கள் ைழங்கப்படடு, ஜ்சயலபடுத்தப்படடு 
ைருகினைன. இமையும் விமரவில நிமைவு ஜ்சய்யப்படும். இந்த அரசு, 
அமனத்து அறிவிப்பு்கம்யும் திைம்படச ஜ்சயலபடுத்தி ைருைமத 
இது ஜதளிைாககுகிைது.

4. பனஜனடுங்காைைா்க அடித்த் ைக்க்ாடசி உைர்வு 
தமிழ்நாடடுப் பாரம்பரியத்தில இரண்டைக ்கைந்துள்்து. பலபைறு 
தமட்கள் ைந்தபபாதிலும், 27 ைாைடடங்களில ஊர்க உள்்ாடசி 
அமைப்பு்களுக்கான பதர்தல்கள் முமையா்க நடத்தப்படுைமத 
இந்த அரசு உறுதி ஜ்சய்தது. மீதமுள்் 9 ைாைடடங்களிலும், 
ந்கர்ப்புை உள்்ாடசி அமைப்பு்களுககும் விமரைா்க பதர்தல்கள் 
நடத்தப்படவுள்்ன. இந்தச ஜ்சயலபாடு, ைக்க்ாடசிமயப் 
பரைைாககுைதில இந்த அரசுககு உள்் முமனப்பிமன 
எடுத்துக்காடடுகிைது.

5. ைாநிைத்தில ்சடடம்-ஒழுஙகு ஜதாடர்ந்து திைம்பட 
நிமைநாடடப்படடதன விம்ைா்க, நல ஆளுமைக குறியீடடின 
ஒரு பகுதியான நீதித் துமை ைற்றும் ஜபாதுப் பாது்காப்புக கூறு்களில 
தமிழ்நாடு முதல இடத்மதப் ஜபற்றுள்்து. ‘ைாநிைங்களின நிமை’ 
எனை தமைப்பில ‘இந்தியா டுபட’ பைற்ஜ்காண்ட ஆய்விலும், ்சடடம் 
ஒழுஙம்கப் பராைரிப்பதில நாடடிபைபய ‘சிைந்த ஜ்சயலதிைன 
மிக்க ைாநிைம்’ எனை தரநிமைமய தமிழ்நாடு ஜபற்றுள்்து. 
்காஞசிபுரத்தில நமடஜபற்ை அருள்மிகு அத்திைரதர் திருவிழா, 
திருைண்ைாைமை ்கார்த்திம்க தீபம் ைற்றும் பதைர் ஜெயந்தி 
பபானை பை ஜபரிய நி்கழ்வு்கள் அமனத்தும், விரிைான பாது்காப்பு 
ஏற்பாடு்கள் ஜ்சய்யப்படடு சிைப்பா்க நமடஜபற்ைன. ்சரியான 
பநரத்தில உடனடியா்க எடுக்கப்படட தடுப்பு ைற்றும் தீர்வு 
நடைடிகம்க்களினால ைாநிைம் அமைதியா்கவும், அ்சம்பாவிதங்கள் 
ஏதுமினறியும் ்காக்கப்படுகினைது.

6. ்கடந்த ஆண்டு அகபடாபர் ைாதம் 11, 12 ஆகிய நாட்களில, 
ைாண்புமிகு இந்திய பிரதைர் திரு. நபரந்திர பைாடி அைர்்களுககும், 
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சீனக குடியரசின அதிபர் பைதகு. ஷி ஜினபிங அைர்்களுககும் 
இமடபயயான இரண்டாைது இந்திய-சீன அரசுமுமை்சாராத 
உயர்நிமை ்சந்திப்பு ைாைலைபுரத்தில நமடஜபற்ைது. உள்ளூர் 
ைக்களுககு எவ்வித இமடயூறும் இனறி அச்சந்திப்பு சுமூ்கைா்க 
நடப்பமத உறுதி ஜ்சய்ைதற்்கா்க பைற்ஜ்காள்்ப்படட விரிைான 
பாது்காப்பு ைற்றும் பிை ஏற்பாடு்கள், பரைைான பாராடடு்கம்ப் 
ஜபற்ைன. ைாைலைபுரம் சுற்றுைா பைம்பாடடிற்கு உதவி ஜ்சய்ய 
ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் உறுதியளித்துள்் நிமையில, 563.50 
ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில அதற்்கான திடடம் தீடடப்படடு 
ைத்திய அரசின ஒப்புதலுக்கா்க அனுப்பப்படடுள்்து. 
இத்திடடத்திற்்கான அனுைதிமய விமரைா்க ைழஙகிட ைத்திய 
அரசிமன நான ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. தமிழ்நாடடின ்சப்காதர 
ைாநிைைா்க சீனாவின பியூஜியன ைாநிைத்பதாடும், ஜ்சனமனயின 
்சப்காதர ந்கரைா்க குைானசூபைா ந்கரத்பதாடும் ஜதாடர்பு்கம் 
ஏற்படுத்திட இச்சந்திப்பினபபாது முடிஜைடுக்கப்படடுள்்து. 
இதன ஜதாடர்சசியா்க சீனாவிலிருந்து ஒரு உயர்ைடடக குழுவும் 
்சமீபத்தில ஜ்சனமனககு ைந்தது.

7. இந்த அரசு திைமையான நிதி பைைாண்மைககு 
அதிமுககியத்துைம் அளித்து ைருகிைது. பலபைறு ்சைால்கள் 
இருந்தபபாதிலும், நிதிநிமை ைரம்பு்கள் மீைாைல ்கமடபிடிக்கப்படடு 
ைருகினைன. ைத்திய அரசிடமிருந்து தமிழ்நாடடிற்கு ைரபைண்டிய 
நிதி குமைந்துள்்து. ைத்திய அரசிடமிருந்து ைாநிைங்களுககு 
ைழங்கப்படும் நிதி ஒதுககீடமட, பதினான்காைது நிதிககுழுவின 
பரிந்துமர்கள் அதி்கரித்துத் தந்துள்்ன எனை பரைைான ்கருத்து 
உள்் நிமையில, ைத்திய அரசிடமிருந்து ைாநிைங்களுககு 
ைழங்கப்படும் ஜைாத்த நிதிய்வு குமைந்துள்்து எனபபத உண்மை 
நிைைரைாகும். பைலும், பதினான்காைது நிதிககுழு பரிந்துமரத்த, 
ைாநிைங்களுககு இமடயிைான ைத்திய ைரி்களின பகிர்வு ைழிமுமை 
தமிழ்நாடடிற்கு பைலும் அதி்க அ்விைான பாதிப்பு்கம் 
ஏற்படுத்தியுள்்து. 

8.  பதிமனந்தாைது நிதிககுழுவின பரிந்துமர்கம் தமிழ்நாடு 
மி்கவும் ஆைலுடன எதிர்பநாககியுள்்து. இந்த அரசு, நிதிககுழு 
முனபு தனது ்கருத்து்கம் வி்க்கைா்கச ்சைர்ப்பித்துள்் நிமையில, 
ைாநிை அரசு்களின ஜ்சயலதிைமனயும் ஜ்சயலபாடமடயும் 
ஊககுவிககும் ைம்கயில, நியாயைான ைற்றும் ்சைைான நிதி ஒதுககீடு 
ைழங்கப்படும் எனை நம்பிகம்கயுடன உள்்து.
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9. தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டு, இதுைமர ஜபாருட்கள் 
ைற்றும் ப்சமை ைரி இழப்பீடா்க 7,096 ப்காடி ரூபாமய ஜபற்றுள்்து. 
பைலும், ைத்திய அரசின ைானியைா்க, 17,957.31 ப்காடி ரூபாய் 
இந்த ஆண்டில இதுைமர ஜபைப்படடுள்்து. இருப்பினும், 
தமிழ்நாடடிற்்கான நிலுமைத் ஜதாம்க்கம் விடுவிப்பதில நிைவி 
ைரும் சிை சிக்கல்கம்க ்கம்ந்து நிலுமைத் ஜதாம்கயிமனப் ஜபை 
ஜதாடர் நடைடிகம்க எடுக்கப்படடு ைருகிைது. ஜபாருட்கள் ைற்றும் 
ப்சமை ைரிமய நமடமுமைப்படுத்திய முதைாைது ஆண்டில, 
அதாைது 2017-2018 ஆம் ஆண்டில, பலபைறு ைாநிைங்களில 
ைசூலிக்கப்படட ஒருஙகிமைந்த ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை 
ைரியில, ஒதுககீடு ஜ்சய்யப்படாத ஜதம்கயான 88,344.22 ப்காடி 
ரூபாயிலிருந்து 50 ்சதவீதத்மத, ைாநிை ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை 
ைரி ைசூல அடிப்பமடயில ைழஙகுைதற்குப் பதிைா்க, ைத்திய 
அரசு தனது ஜதாகுப்பு நிதிககு தைைா்க எடுத்துச ஜ்சனறுவிடடது. 
பைலும், பதினான்காைது நிதிக குழுவின நிதிப்பகிர்வு முமையினபடி, 
இத்ஜதாம்கயில 42 ்சதவீதம் ைடடுபை ைாநிை அரசு்களுககு 
ைழங்கப்படடது. இதன விம்ைா்க, தமிழ்நாடடிற்கு 4,073 ப்காடி 
ரூபாய் நி்கர இழப்பு ஏற்படடுள்்து. இந்த நிலுமைத் ஜதாம்கமய 
நைது ைாநிைத்திற்கு விமரைா்க விடுவிககுைாறு ைத்திய அரம்ச 
தமிழ்நாடு அரசு ஜதாடர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருகிைது. தமிழ்நாடு அரசு 
எடுத்த ஜதாடர் முயற்சியின பைனா்க, இந்தப் பிரசசிமனககுத் தீர்வு 
்காை, ஜபாருட்கள் ைற்றும் ப்சமை ைரி ைனைத்தால அமைச்சர்்கள் 
குழு உருைாக்கப்படடுள்்து. இப்பிரசசிமனயில, ்சாத்கைான 
முடிமை விமரைா்க நாங்கள் எதிர்பார்ககிபைாம். ைாநிைங்களின 
நைன்கம் முமையா்கப் பாது்காப்பதில மிகுந்த முமனப்பிமனக 
்காடடும் இந்த அரசு, பலபைறு ைனைங்களிலும், உயர்ைடட 
நிமையிலும், இத்தம்கய பிரசசிமன்கள் ஜதாடர்பான தனது 
்கருத்திமன ஜதாடர்ந்து ைலியுறுத்தி ைந்துள்்து. தமிழ்நாடு அரசுககு 
ைரபைண்டிய நிலுமைத் ஜதாம்க்கம் விமரவில விடுவிககுைாறு 
ைத்திய அரம்ச மீண்டும் ஒருமுமை ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. 

10. ைாநிைங்களுககு இமடயிைான நதிநீர்ப் பஙகீடடில 
தமிழ்நாடடின நைமன உறுதியுடன பாது்காப்பதற்்கா்க இந்த அரசு 
ஜதாடர்ந்து பாடுபடடு ைருகிைது. ்கர்நாட்க அர்சால பைகப்க தாடடூ 
திடடத்திற்்கா்க தயாரிக்கப்படட விரிைான திடட அறிகம்கமய 
நிரா்கரித்து உடபன திருப்பியனுப்பவும், ைாண்புமிகு உச்ச 
நீதிைனை ஆமையினபடி, தமிழ்நாடு அரசின முன அனுைதியினறி 
்கர்நாட்காவிலுள்் ்காபைரி ைடிநிைப் பகுதியில எந்த ்கடடுைான 
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நடைடிகம்க்களும் பைற்ஜ்காள்்ப்படாைல தடுத்து நிறுத்துைமத 
உறுதி ஜ்சய்யவும், ைத்திய அரம்ச மீண்டும் ஒருமுமை இந்த 
அரசு ைலியுறுத்துகிைது. ஜபண்மையாற்றுப் படும்கயில உள்் 
ைார்க்கண்படய ஆற்றின குறுகப்க நீர்த்பதக்கம் அமைக்க ்கர்நாட்க 
அரசு திடடமிடடுள்்து. ைமைந்த முதைமைச்சர் ஜெ ஜெயைலிதா 
அைர்்கள், 2012 ஆம் ஆண்டு பை ைாதத்தில அப்பபாமதய 
பாரதப் பிரதைர் அைர்்களுககு ்கடிதம் எழுதி, ்கர்நாட்காவில, 
ஜபண்மையாற்றில நீர்த்பதக்கம் அமைப்பதற்ப்கா அலைது 
நீபராடடப் பாமதமய ைாற்றி அமைப்பதற்ப்கா தனது ்கடுமையான 
எதிர்ப்பிமனத் ஜதரிவித்தார். இது ்சம்பந்தைா்க ைத்திய அரசிடம் 
ஜதாடர்ந்து பைமுமை ைலியுறுத்தப்படடு, இறுதியில 2018 ஆம் 
ஆண்டு பை ைாதத்தில, தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிைனைத்தில ைழககு 
ஒனமைத் ஜதாடர்ந்தது. உச்ச நீதிைனைத்தின இமடக்காை உத்தரவின 
அடிப்பமடயில, 1956 ஆம் ஆண்டு ைாநிைங்களுககிமடபயயான 
நதிநீர் பிரசசிமன்கள் ்சடடத்தினகீழ், ஜபண்மையாறு விை்காரம் 
குறித்து தீர்ப்பாயம் ஒனமை அமைககுைாறு ைத்திய அரசிடம் 
தமிழ்நாடு அரசு ப்காரியுள்்து. இது ஜதாடர்பான அ்சல ைழககு 
உச்ச நீதிைனைத்தில நிலுமையிலுள்்து. இதற்்கான தீர்ப்பாயத்மத 
விமரவில அமைககுைாறும், தமிழ்நாடு அரசின ஒப்புதலினறி 
ஜபண்மையாற்றின ைடிநிைப் பகுதி்களில நீர்த்பதக்கப் பணி்கள் 
அலைது நீபராடடப் பாமதமய ைாற்றியமைககும் எந்த ஒரு 
்கடடுைானப் பணி்கம்யும் பைற்ஜ்காள்்ககூடாது எனறு ்கர்நாட்க 
அரசுககு அறிவுறுத்தும்படியும், ைத்திய அரசிடம் இந்த அரசு 
ைலியுறுத்திக ப்கடடுகஜ்காள்கிைது.

11. பரம்பிககு்ம் ஆழியாறு திடடம் ைற்றும் அது ஜதாடர்பான 
பிரசசிமன்களில, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சரின 
இைக்கைான அணுகுமுமைமயயும், திருைனந்தபுரம் ஜ்சனறு, 
ைாண்புமிகு ப்கர் முதைமைச்சருடன நனமை பயககும் 
பபசசுைார்த்மத பைற்ஜ்காண்ட அைரது முயற்சிமயயும், நான 
பாராடடுகிபைன. இதன ஜதாடர்சசியா்க, அதி்காரி்கள் அ்விைான 
பபசசுைார்த்மத்கள் பைற்ஜ்காள்்ப்படடு ைருகினைன. முலமைப் 
ஜபரியாறு அமைமய ைலுப்படுத்துைதற்்கான பணி்கம் 
பைற்ஜ்காண்டு, அதன நீர்த்பதக்க அ்விமன மீண்டும் 152 அடிககு 
உயர்த்த, தமிழ்நாடடிற்கு ைாண்புமிகு உச்ச நீதிைனைம் அனுைதி 
அளித்துள்்து. இதனபடி, அமைமய பைப்படுத்தும் பணி்கம் 
பைற்ஜ்காள்ைதற்்கா்க தமிழ்நாடு அரசு 7.85 ப்காடி ரூபாமய 
ஒதுககியுள்்து. இப்பணி்களுககு சுற்றுசசூழல அனுைதி ஜபைப்பட 
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பைண்டியுள்்து. எனபை, முலமைப் ஜபரியாறு அமைமய 
ைலுப்படுத்துைதற்குத் பதமையான அனுைதி்கம் ப்கர் அரசும், 
ைத்திய அரசும் விமரைா்க ைழங்க பைண்டும் எனறு இந்த அரசு 
ைலியுறுத்துகிைது. 

12. ஜ்சனமன குடிநீர் பதமை்கம்ப் பூர்த்தி ஜ்சய்ைதற்்கா்க, 
்கண்டபைறு நீர்த்பதக்கத்திலிருந்து நீமரத் திைந்து விடுைாறு 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள், ைாண்புமிகு ஆந்திரப் பிரபத்ச 
முதைமைச்சரிடம் ப்காரியதன அடிப்பமடயில, ஜ்சனமனககுக 
குடிநீர் ைழங்கப்படடுள்்து. உரிய பநரத்தில ஜ்சய்த இந்த 
உதவிக்கா்க, ஆந்திர அரசிற்கு இந்பநரத்தில எங்கள் நனறி்கம்த் 
ஜதரிவித்துகஜ்காள்கிபைாம்.

13. இைஙம்கத் தமிழ் அ்கதி்களுககு இரடமடக குடியுரிமை 
ைழங்க பைண்டுஜைன, தமிழ்நாடு அரசு ைத்திய அரசிமன 
ைலியுறுத்தும். தமிழ்க ைக்கள், எந்த ஒரு ைதத்மதபயா அலைது 
்சையத்மதபயா பினபற்றினாலும், அைர்்கள் அமனைரின நைன்களும் 
பாது்காக்கப்படுைமத தமிழ்நாடு அரசு உறுதி ஜ்சய்யும்.

14. தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த முமனப்பான நடைடிகம்க்க்ால, 
பாக ைம்குடாவில இைஙம்க ்கடற்பமடயினரால ம்கது 
ஜ்சய்யப்படட மீனைர்்கள் ைற்றும் ம்கப்பற்ைப்படட மீனபிடிப் 
படகு்களின எண்ணிகம்க 2018 ைற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு்களில 
குமைந்துள்்து. இனமைய நிைைரப்படி, 17 மீனைர்்கள் ைடடுபை 
இைஙம்க அரசின சிமைக்காைலில உள்்னர். அைர்்கம்யும் 
விமரவில விடுவிப்பதற்்கா்க முயற்சி்கள் எடுக்கப்படடு ைருகினைன. 
இந்தப் பிரசசிமனயில ைத்திய அரசு தமையிடடு, விமரவில 
சுமூ்கத்தீர்வு ்காை பைண்டும் எனை ப்காரிகம்கமய ைாநிை அரசு 
மீண்டும் ைலியுறுத்துகிைது. 

15. நிருைா்கத்தில தூய்மையும், ஆளுமையில ஜைளிப்பமடத் 
தனமை ைற்றும் ஜபாறுப்புமடமையும் உறுதி ஜ்சய்ைதுதான 
இவ்ைரசின முதனமையான பநாக்கைாகும். 2018 ஆம் ஆண்டு 
தமிழ்நாடு பைாகஆயுகதா ்சடடம் இயற்ைப்படடு, அதன தமைைர் 
ைற்றும் நானகு உறுப்பினர்்கம் நியமித்ததனமூைம், தமிழ்நாடு 
பைாகஆயுகதா அமைப்பு ஜ்சயலபடத் துைஙகியுள்்து. ‘அம்ைா 
திடடம்’ ைற்றும் ‘ைடட இமைய ைழி ைனுக்கள் ்கண்்காணிப்பு 
அமைப்பு’ மூைம் ஜபாது ைக்களின குமை்கள் விமரந்து தீர்க்க 
ைழிைம்க ஜ்சய்யப்படடுள்்து. ஜபைப்படும் ைனுக்கள்மீது 
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உடனுககுடன குமை்கம்க ்கம்யும் ைம்கயில, ஒரு முனபனாடித் 
திடடைா்க ‘ைாண்புமிகு முதைமைச்சரின சிைப்பு குமை தீர்ககும் 
திடடம்’ ்கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸ்ட ைாதம் துைக்கப்படடு, 
அதனகீழ் 9.77 இைட்சம் ைனுக்கள் ஜபைப்படடு, அைற்றில 5.18 
இைட்சம் ைனுக்களுககு 40 நாட்களுககுள்ப்பய ைக்களுககு உதவும் 
ைம்கயில தீர்வு ்காைப்படடு, ்சாதமன பமடக்கப்படடுள்்து. 
ஜதன்காசி, ்கள்்ககுறிசசி, இராணிப்பபடமட, திருப்பத்தூர் 
ைற்றும் ஜ்சங்கலபடடு ஆகிய ஐந்து ைாைடடங்கள் புதிதா்கத்  
துைக்கப்படடதன ைாயிைா்க, அரசு நிருைா்கம் ைக்களிடம் பைலும் 
ஜநருஙகிச ஜ்சலை ைழிைம்க ஜ்சய்யப்படடுள்்து.

16. இயற்ம்கப் பபரிடர்்கம் எதிர்ஜ்காள்் எப்பபாதும் தயார் 
நிமையில இருப்பதும், உடனடியா்க நி்கழ்விடத்திற்குச ஜ்சனறு 
மீடபு ைற்றும் நிைாரைப் பணி்கம் திைம்பட பைற்ஜ்காள்ைதும், 
உயிர்்கம்யும், உமடமை்கம்யும் ்காக்க உதவுகினைன. 2030 
ஆம் ஆண்டு ைமரயிைான ைாநிைப் பபரிடர் பைைாண்மைக்கான 
முனபனாககுத் திடடம், ஒரு முழு சிைப்புக ்காைலபமடப் பிரிவுடன 
தமிழ்நாடு பபரிடர் மீடபுக குழு உருைாக்கம் உடபட, ஆளிலைா 
விைானம் (Unmanned Aerial Vehicle) மூைம் எடுக்கப்படும் 
ைானைழி பும்கப்படம், புவித் த்கைல அமைப்பு (Geographical 
Information System), உயர்ஜதாழிலநுடபத் த்கைல ஜதாடர்பு ைற்றும் 
மீடபுச ்சாதனங்கள் பயனபாடு இந்த தயார்நிமைககு ஜபரிதும் 
உதவியுள்்ன. இயற்ம்கப் பபரிடர் ்காைங்களில உயிரிழப்பு 
ைற்றும் உமடமை்களுககு ப்சதம் ஏற்படுைமதக குமைப்பதற்்கான 
தடுப்பு நடைடிகம்க்கள் குறித்து ஜபாதுைக்களிடம் விழிப்புைர்மை 
ஏற்படுத்துைதற்்கான நி்கழ்சசி்கள் நடத்தப்படடு ைருகினைது. 

17. தமிழ் ஜைாழி ைற்றும் தமிழர் பண்பாடமட ஊககுவிப்பதில 
இந்த அரசு ஜபருமிதம் ஜ்காள்கிைது. 1956 இல, தமிழ்நாடு 
ைாநிைம் உருைான நாம் நிமனவுகூரும் ைம்கயில, ஒவ்ஜைாரு 
ஆண்டும் நைம்பர் ைாதம் ஒனைாம் பததிமய ‘தமிழ்நாடு நாள்’ 
என அறிவித்ததற்்கா்க ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சமர 
பாராடடுகிபைன. 2019 ஆம் ஆண்டு ெூமை ைாதம் சி்காப்காவில 
நமடஜபற்ை 10-ைது உை்கத் தமிழ் ஆய்வு ைாநாடடுககு தமிழ்நாடு 
அரசு நிதியுதவி அளித்தபதாடு, அஜைரிக்காவிலுள்் ஹூஸ்டன 
பல்கமைக்கழ்கத்தில தமிழ் இருகம்க அமைக்க 1 ப்காடி ரூபாய் 
நிதியுதவி அளித்துள்்து. தமிழறிஞர்்கள், சுதந்திரப் பபாராடட 
வீரர்்கள் ைற்றும் தமிழ்நாடமடச ்சார்ந்த தமைைர்்கள் பபரில 
விருது்கள் ைழஙகியும், ைணிைண்டபங்கள் நிறுவியும், ஆண்டுபதாறும் 
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அைர்்களின பிைந்த நாம் அரசு விழாைா்கக ஜ்காண்டாடியும், 
இந்த அரசு அைர்்கம் நிமனவுகூர்ந்தும், அைர்்க்து ப்சமைமய 
சிைப்பித்தும் ைருகிைது. ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா 
ஜ்சலவி ஜெ ஜெயைலிதா நிமனவு ைண்டபம், 50.80 ப்காடி ரூபாய் 
ைதிப்பீடடில விமரவில ்கடடி முடிக்கப்படும் எனபமத குறிப்பிட 
விரும்புகிபைன. 

18.  ை்காத்ைா ்காந்தியடி்களின நிமனமைப் பபாற்றிட, 
அைரின 150-ைது பிைந்த நாளிமன இந்த ஆண்டு நாம் 
ஜ்காண்டாடி ைருகினபைாம். ஆஙகிபையர் ஆடசியினால 
இந்தியாவில ஏற்படுத்தப்படட பைா்சைான ைறுமை நிமைமய 
இந்த உை்கத்திற்கு உறுதிபட எடுத்துக ்காடடுைதற்கு, ை்காத்ைா 
்காந்தி அைர்்கள் அமரயாமடயுடன பைல துண்மட ைடடுபை 
அணியும் ைரைாற்றுச சிைப்பு மிக்க முடிவிமன, ைதுமரயில 1921 
ஆம் ஆண்டு ஜ்சப்டம்பர் திங்கள் 22 ஆம் நா்னறு எடுத்தார். 
இந்நி்கழ்விமன நிமனவூடடும் ைம்கயில, ைதுமர அருகிலுள்் 
்காந்திகிராை கிராமியப் பல்கமைக்கழ்கத்திமன பைம்படுத்தி, 
அதமன ஊர்க ை்ர்சசி ைற்றும் ்காந்திய ஜைய்யியலுக்கான 
ஒப்புயர்வு ்கலவி மையைா்க உருைாக்க இந்த பநரத்தில ைத்திய 
அரம்ச நான ைலியுறுத்திக ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. பாரத ரத்னா 
மூதறிஞர் இராொஜி அைர்்க்ால 1925 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி 6 
இல, திருசஜ்சஙப்காடு ்காந்தி ஆசிரைம் நிறுைப்படடது. ை்காத்ைா 
்காந்தி அைர்்கள் இருமுமை இந்த ஆசிரைத்துககு ைரும்க 
புரிந்துள்்ார். ை்காத்ைா ்காந்தி அைர்்களின 150-ைது பிைந்த 
நாளின நிமனைா்க, திருசஜ்சஙப்காடடிலுள்் ்காந்தி ஆசிரைத்தின 
ஜ்சயலபாடு்களுககு உதவிடும் ைம்கயில, இரண்டு ப்காடி ரூபாமய 
ஒருமுமை ைானியைா்க அளிக்க இந்த அரசு முடிவு ஜ்சய்துள்்து. 
ை்காத்ைா ்காந்தியின ஜ்காள்ம்கயிமன பைலும் பரப்பும் விதைா்க, 
ஆசிரைத்தின நடைடிகம்க்களுககு புத்துயிர் அளிக்க அரசு உதவும். 
2019 ஆம் ஆண்டு அகபடாபர் 2 ஆம் நாள் நமடஜபற்ை தூய்மை 
பாரத விழாவில, தமிழ்கத்திற்கு ஊர்கத் தூய்மை ஆய்வு-2019 இல, 
இந்திய அ்வில சிைந்த ைாநிைத்திற்்கான விருது ைாண்புமிகு 
பாரதப் பிரதைர் அைர்்க்ால ைழங்கப்படடது. 

19. தமிழ்நாடடில அருகி ைரும் நீர் ை்ங்கம், ைக்கள் 
ஜபருை்வில நனமையமடயும் ைம்கயில, பயனபடுத்திட 
ைம்கஜ்சய்ைது நைது புனிதைான ்கடமையாகும். இமதக ்கருத்தில 
ஜ்காண்டு, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ‘தமிழ்நாடு நீர்ை் 
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ஆதாரப் பாது்காப்பு ைற்றும் நீர் பைைாண்மை இயக்கம்’ எனை ஒரு 
இயக்கத்மத ைக்கள் இயக்கைா்கத் ஜதாடஙகியுள்்ார். இதனால, 
ஏரி்கள், நீர்ப்பா்சன ைாய்க்கால்கள், ்காலைாய்்கள் ைற்றும் கு்ங்கம் 
ைக்களின பங்களிப்பபாடு புனரமைப்பதற்கு ஜ்சயலபடுத்தப்படும் 
குடிைராைத்து திடடம் பைலும் உத்பை்கம் அமடந்துள்்து. 
2016-2017 ஆம் ஆண்டு முதல, இந்தத் திடடத்தினகீழ், 4,871 பணி்கள் 
931.76 ப்காடி ரூபாய் ஜ்சைவில பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்ன. 
நீர்நிமை்கம் தூர்ைாரி ஆழப்படுத்தியதன ்காரைைா்க, இந்த 
ஆண்டு ஜபய்த ைமழப்ஜபாழிமை, நீர்ப்பா்சனம், குடிநீர் ைற்றும் 
நிைத்தடி நீர் ஜ்சறிவூடடலுக்கா்க ப்சமித்து மைக்க முடிந்தது. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ்காபைரி ஆற்றின 
ஜபருமைமிக்க தூய்மைமய மீடஜடடுககும் ஜபாருடடு ‘நடந்தாய் 
ைாழி ்காபைரி’ எனை திடடத்மத அறிவித்துள்்ார். தமிழ்நாடு, 
தண்ணீர்ப் பற்ைாககுமை உள்் ைாநிைைா்க இருப்பதால, அதன 
நீர்த் பதமை்கம் நிமைவு ஜ்சய்ைதற்கு, ைடிநிைங்களுககு இமடபய 
நதிநீமர ைமட ைாற்ைம் ஜ்சய்ைது அைசியைாகிைது. இதன முதல 
்கடடைா்க, ப்காதாைரி ஆற்றிலிருந்து குமைந்தபட்சம் 200 டிஎம்சி 
தண்ணீமரயாைது ்காபைரி ைடிநிைத்திற்கு ைழங்க பைண்டுஜைன 
ைத்திய அரம்ச இந்த அரசு ைலியுறுத்துகிைது. தமிழ்நாடு அரசு 
தன பங்கா்க, தமிழ்நாடடிற்குள் பாய்கினை நதி்கம் இமைககும் 
பணிமய பைற்ஜ்காள்ளும் விதைா்க, ்காபைரி-குண்டாறு ஆறு்கள் 
இமைப்புத் திடடத்மதச ஜ்சயலபடுத்தும். இதில முதல ்கடடைா்க, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் முனனபர அறிவித்தைாறு, 
்காபைரி-ஜதற்கு ஜைள்்ாறு இமைப்புத் திடடம் ைரும் நிதியாண்டில 
பைற்ஜ்காள்்ப்படும். 

20. விை்சாயி்களுக்கான நிமைக்கத்தக்க ைாழ்ைாதார 
ைாய்ப்பு்கம் உருைாககுைதற்்கா்க, முனபனாடி ஜதாழிலநுடப 
விரிைாக்கம், ்சந்மத ஒருஙகிமைப்பு, ைதிப்புக கூடடு உற்பத்தி, 
உழைர் உற்பத்தியா்ர் அமைப்பு்கள் ைற்றும் உைவு பதப்படுத்தும் 
ஜதாழிற்்சாமை்கள் ஊககுவிப்பு மூைைா்க இந்த அரசு தீவிரைா்க 
முயற்சித்து ைருகிைது. இந்த ஆண்டு நிைவிய ்சாத்கைான பருைைமழ 
ைற்றும் சிைந்த நீர் பைைாண்மையினமூைம் ்கமடைமடப் பகுதி ைமர 
பா்சன நீர் ஜ்சனைமடந்ததால, பயிரிடும் பரப்ப்வு 7 இைட்சம் 
ஏக்கர் ைமர அதி்கரித்துள்்து. உைவு தானிய உற்பத்தி 115 இைட்சம் 
ஜைடரிக டன அ்வு எடடும் எனறு எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. பிரதை 
ைந்திரியின பயிர்க ்காப்பீடடுத் திடடம் ைற்றும் நுண்ணீர் பா்சனத் 
திடடத்மத ஜ்சயலபடுத்துைதில தமிழ்நாடு ஜதாடர்ந்து முனனணி 
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ைாநிைைா்கத் தி்கழ்ந்து ைருகிைது. ்கடந்த மூனறு ஆண்டு்களில ்காப்பீடு 
இழப்பீடடுத் ஜதாம்கயா்க 7,200 ப்காடி ரூபாய்ககும் அதி்கைா்க 
தமிழ்நாடடு விை்சாயி்கள் ஜபற்றுள்்னர். பை்ாண் உற்பத்திப் 
ஜபாருட்கம் ஏற்ஜ்கனபை ஒப்புகஜ்காள்்ப்படட விமைககு 
விற்பதற்கு ஏதுைா்க, ‘தமிழ்நாடு பை்ாண் உற்பத்தி ைற்றும் ்காலநமட 
ஒப்பந்தப் பண்மையச ்சடடம்-2019’ இயற்ைப்படடது. ்சர்க்கமரத் 
ஜதாழிற்்சாமை்கள் ்கடுமையான இடர்பாடு்கம் ்சந்தித்து 
ைருைதால, ்கரும்பு விை்சாயி்கள் ஜபரிதும் பாதிப்பமடந்துள்்னர். 
இதமனச ்சரிஜ்சய்ய, ்சர்க்கமர ஆமை்களின நிதி ைறு்கடடமைப்பு 
ஜ்சய்ய பைண்டியது அைசியம் எனக ்கருதி, தமிழ்நாடடின ்சர்க்கமர 
ஜதாழிற்்சாமை்களின ைறுைைர்சசிககு உதவும் ைம்கயில ைத்திய 
அரசு சிைப்பு நிதிச ்சலும்க்கம் அறிவிக்க பைண்டும் என நான 
பைண்டுகிபைன.

21.  ்கடந்த 2016-2017 முதல 2018-2019 ைமரயிைான 
மூனைாண்டு்களில, ஆண்டுபதாறும் ைாைா விமை அடிப்பமடயிைான 
ஜைாத்த ைாநிை ைதிப்புக கூடடுதலில, பை்ாண் துமை பங்களிப்மபவிட 
்காலநமடத் துமையின பங்களிப்பு அதி்கரித்துள்்து. விமையிலைா 
்கைமை ைாடு்கள், ஆடு்கள், ஜ்சம்ைறியாடு்கள் ைற்றும் நாடடுக 
ப்காழி்களின விநிபயா்கம் உள்ளிடட தமிழ்நாடு அரசின முனபனாடித் 
திடடங்களின ஜைற்றிபய ்காலநமடத் துமையின இந்த குறிப்பிடத்தக்க 
முனபனற்ைத்திற்கு ்காரைைாகும். 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அரசு 
இரண்டு புதிய ்காலநமட ைருத்துைக ்கலலூரி்கம் நிறுவியுள்்தன 
மூைமும், ப்சைம் ைாைடடம், தமைைா்சலில ஒரு புதிய ்காலநமட 
ைருத்துைக ்கலலூரி அமைப்பதற்கு ஒப்புதல அளித்ததாலும், 
ைாநிைத்தில உள்் ஜைாத்தக ்காலநமட ைருத்துைக ்கலலூரி்களின 
எண்ணிகம்க ஐந்தா்க உயர்ந்துள்்து. ்காலநமடத் துமைககு பைலும் 
ைலுப்சர்ககும் ைம்கயில ப்சைம் ைாைடடம் தமைைா்சலில, 1,000 
ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில ்காலநமட அறிவியல ஆராய்சசிக்கான 
பைம்படட ஒருஙகிமைந்த ்கலவி நிறுைனம் ைற்றும் ்காலநமட 
ைருத்துைக ்கலலூரிககு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
விமரவில அடிக்கல நாடடவுள்்ார்்கள். தமிழ்நாடு அரசின 
ப்காரிகம்கககிைங்க, இந்தியாவின பால உற்பத்தி ஜதாழில 
துமைமய பாது்காககும் ைம்கயில ஆசியான அமைப்பு ைற்றும் 
பசிபிக நாடு்களுடன பிராந்திய ஜபாரு்ாதார ஒத்துமழப்பு 
ஒப்பந்தத்தின (RCEP)கீழ் தமடயற்ை ைர்த்த்க ஒப்பந்தத்தில ைத்திய 
அரசு ம்கஜயழுத்திடாததற்கு நான நனறி கூறுகிபைன. 
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22. பாக ைம்குடாவில இழுமை ைமை மீனபிடிப் படகு்கம், 
ஆழ்்கடல சூமர மீனபிடிப் படகு்க்ா்க ைாற்றியமைககும் 
திடடத்திற்கு ைத்திய அரசு உதவி அளித்துள்்தற்கு எனது நனறிமய 
ஜதரிவித்துக ஜ்காள்கிபைன. மூகம்கயூர் ைற்றும் குந்துக்கலலில 
முமைபய 120 ப்காடி ைற்றும் 100 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடிைான 
மீனபிடித் துமைமு்கங்கள் ்கடடும் பணி நிமைைமடயும் நிமையில 
உள்்ன. நா்கப்படடினம் ைாைடடத்திலுள்் ஜைள்்ப்பள்்த்தில 
100 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில ஒரு மீனபிடித் துமைமு்கம் 
அமைக்கப்படவுள்்து. திருஜைாற்றியூர்குப்பம், தரங்கம்பாடி ைற்றும் 
முதுந்கரில 420 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில மீனபிடி துமைமு்கங்கம் 
அமைப்பதற்கு ைத்திய அரசு ைற்றும் நபார்டு ைஙகியிடமிருந்து 
இம்சவு ஜபைப்படடுள்்து. இத்திடடங்கள் அமனத்தும், ைாநிைத்தில 
ஆழ்்கடல மீனபிடிப்மப பைலும் ஊககுவிககும்.

23.  தமிழ்நாடடில ஜ்சயலபடுத்தப்படடு ைரும் 
அமனைருககுைான ஜபாது விநிபயா்கத் திடடம், பிை 
ைாநிைங்களும் ஜதாடர்ந்து பினபற்றுைதற்்கான முனைாதிரியா்க 
அமைந்துள்்து. முழுமையா்க ்கணினிையைாக்கப்படடு, ஆதாருடன 
இமைக்கப்படட ஜபாது விநிபயா்க அமைப்பு நமடமுமை்களினால, 
‘ஒபர நாடு ஒபர குடும்ப அடமட’ திடடத்மத தமிழ்நாடு அர்சால 
நமடமுமைப்படுத்த முடிகிைது. இந்த ஆண்டு, நைககு ்சரா்சரி 
ைமழப்ஜபாழிவு இருந்தும், பை்ாண் ஜபருைக்கள் அறுைமடக்கா்க 
்காத்திருககினைனர். விை்சாயி்கள் ைகிழ்சசியா்க இருந்தால ைடடுபை 
நாடு ஜ்சழிப்பமடயும். தமிழ்நாடடு ைக்கள் ஜபாங்கல பண்டிம்கமய 
்சந்பதாஷைா்கக ஜ்காண்டாட, இந்த ஆண்டும் குடும்பம் ஒனறிற்கு 
ஜபாங்கல பரிசுத் ஜதாகுப்பு்களுடன 1,000 ரூபாய் ஜராக்கத் 
ஜதாம்கயும் ைழங்கப்படும் என அறிவித்துள்் ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கம் நான பாராடடுகிபைன.

24. ைமைந்த முதைமைச்சர் ஜெ ஜெயைலிதா அைர்்களின 
சிந்தமனயில உதித்த, தமிழ்நாடு ஜதாமைபநாககுத் திடடம் 
2023-இல உள்் பநாக்கங்கம் நிமைபைற்றிடும் ைம்கயில, 
தமிழ்நாடடின ைனிதை் ஆதாரங்கள் ைற்றும் உள்்கடடமைப்பு 
ை்சதி்களின ்காரைைா்க, உற்பத்தி, ைர்த்த்கம் ைற்றும் ப்சமைத் 
துமை்களில முதலீடு ஜ்சய்ைதற்கு மி்கவும் உ்கந்த இடைா்க 
நைது ைாநிைம் உருைாகி ைருகிைது. பனமு்கப் ஜபாரு்ாதாரம், 
எளிதா்க ஜதாழில ஜ்சய்தல, முதலீடடா்ர்்கம் ஊககுவிககும் 
அரசு ைற்றும் எளிதில அணு்கககூடிய நைது ைாண்புமிகு 
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முதைமைச்சர் அைர்்களின தமைமை ஆகிய ைலுைான 
அடிப்பமடக ்காரணி்க்ால, தமிழ்நாடடில முதலீடு ஜ்சய்ைதற்கு, 
ஜதாழில முதலீடடா்ர்்களிமடபய ஆர்ைம் அதி்கரித்துள்்து. 
தமிழ்நாடடில அதி்க்வில ஜதாழில முதலீடடிமன ஈர்ப்பதற்கு 
பநரடிப் ஜபாறுப்பபற்று, 2019 ஆம் ஆண்டு ஜ்சப்டம்பர் ைாதத்தில, 
இஙகிைாந்து, அஜைரிக்கா ைற்றும் துபாய் ஆகிய நாடு்களுககுச 
ஜ்சனறும், ஒற்மைச ்சா்ர அனுைதி்கம் விமரவுபடுத்துைதற்்கான 
உயரதி்காரக குழுவிற்கு தமைமைபயற்ை ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கம் நான பாராடடுகிபைன. ஜபரும் ஜைற்றி ஜபற்ை 2019 ஆம் 
ஆண்டு ெனைரி ைாத உை்க முதலீடடா்ர்்கள் ைாநாடு மூைைா்க, 
10.5 இைட்சம் நபர்்களுககு பைமைைாய்ப்பு்கம் உருைாககும் 
ைம்கயில 3,00,501 ப்காடி ரூபாய் அ்விைான முதலீடு்கள் 
ஈர்க்கப்படடுள்்ன. இதுைமர 53 திடடங்களுக்கான ஜதாழில 
உற்பத்தி ஜதாடங்கப்படடுள்்பதாடு, 219 திடடங்கள் பலபைறு 
்கடடங்களில நமடமுமைப்படுத்தப்படடு ைருகினைன. உை்க 
முதலீடடா்ர்்கள் ைாநாடடிற்குப் பினனர் 63 புதிய புரிந்துைர்வு 
ஒப்பந்தங்கள் ம்கஜயழுத்திடப்படடு, 19,136 ப்காடி ரூபாய் முதலீடு 
ஜபைவும், 83,837 புதிய பைமைைாய்ப்பு்கம்த் பதாற்றுவிக்கவும் 
ைழிைம்க ஜ்சய்யப்படடுள்்து. 

25. குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் ஜதாழில நிறுைனங்கள் 
துமை, தமிழ்நாடடிலுள்் ஜதாழில துமை பைமைைாய்ப்பிற்கு 
முதுஜ்கலும்பா்கத் ஜதாடர்ந்து வி்ஙகி ைருைதுடன, 21.53 இைட்சம் 
பதிவு ஜபற்ை நிறுைனங்கள் மூைம், 1.38 ப்காடி நபர்்களுககு 
பைமைைாய்ப்பு ைழஙகி ைருகிைது. தமிழ்நாடடில அதி்க நபர்்களுககு 
பைமைைாய்ப்பு அளித்துைரும் ெவுளித் துமைககு பைலும் 
ஊக்கைளிக்கவும், புதிய முதலீடு்கம் ஈர்க்கவும், ஜதாழிலநுடபத்மத 
பைம்படுத்தவும், திைமன பைம்படுத்தவும், ‘தமிழ்நாடு புதிய 
ஒருஙகிமைந்த ெவுளிக ஜ்காள்ம்க-2019’ ஜைளியிடப்படடது. குறு, 
சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் ஜதாழில முமனபைார்்கள் புத்ஜதாழில 
ஜதாடஙகுைதற்கும், எளிதா்க ைணி்கம் ஜ்சய்ைதற்கும், தமிழ்நாடு 
அரசு பை நடைடிகம்க்கம் எடுத்துள்்து. 2019 ஆம் ஆண்டு 
ெனைரி ைாதத்தில ஜைளியிடப்படட “தமிழ்நாடு புத்ஜதாழில 
ைற்றும் புத்தாக்கக ஜ்காள்ம்க”, ஜதாழில ஜதாடஙகுைதற்்கான 
சூழ்நிமைமய ஜபரிதும் பைம்படுத்தியுள்்து.

26. ஜபாதுச ப்சமை்கள் அளிக்கப்படுைமத பைம்படுத்தவும், 
நிருைா்கத்தில பைலும் ஜைளிப்பமடத் தனமைமய உறுதி 
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ஜ்சய்யவும், த்கைல ஜதாடர்பு ஜதாழிலநுடபத்மத அரசு 
முழுமையா்கப் பயனபடுத்தி ைருகிைது. ைாநிைஜைஙகும் அ்கண்ட 
அமைைரிம்ச இமைய ை்சதி்கம் அதி்கரிப்பதற்கு, 1,815.31 ப்காடி 
ரூபாய் ைதிப்பீடடில, பாரத்ஜநட திடடத்திற்கு, தமிழ்நாடு அரசு 
ைத்திய அரசிடமிருந்து ஒப்புதமைப் ஜபற்றுள்்து. இத்திடடம் 
ைாநிைத்திலுள்் அமனத்து 12,524 கிராை ஊராடசி்கம்யும் 
இமைககும். இதன அடுத்த ்கடடைா்க, அமனத்து ைாந்கராடசி்கள், 
ந்கராடசி்கள் ைற்றும் பபரூராடசி்கம் இமைப்பதற்்கா்க, தமிழ்ஜநட 
திடடம் ஜ்சயலபடுத்தப்படவுள்்து. ஜ்சயற்ம்க நுண்ைறிவு (Artificial 
Intelligence), நம்பிகம்க இமையம் (Blockchain), ஜபாருட்களின 
இமையம் (Internet of Things), தரவுப் பகுப்பாய்வு (Data Analtytics) 
பபானை ை்ர்ந்து ைரும் ஜதாழிலநுடபங்கம்ப் பயனபடுத்தி, 
தமிழ்நாடு மின ஆளுமை மு்கமை (TNeGA) அரசின ப்சமை்கம் 
பைம்படுத்தும் முயற்சி்கம் பைற்ஜ்காண்டு ைருகிைது.

27. ஜபருை்வு பைமைைாய்ப்பு்கம் அளிககும் உந்து்சகதியா்க 
சுற்றுைாத் துமை உள்்து. இந்தியாவிபைபய மி்க அதி்க 
எண்ணிகம்கயிைான உள்நாடடு ைற்றும் ஜைளிநாடடு சுற்றுைாப் 
பயணி்கள் ைரும்கதரும் ைாநிைைா்கத் தமிழ்நாடு தி்கழ்கிைது. 
ைாநிைத்தில உள்் ஜபரிய ைற்றும் பனமு்க சுற்றுைா உள்்ாற்ைமை, 
நீடித்த நிமையான ைம்கயில ஜ்காண்டு ஜ்சனறு உறுதிப்படுத்திடவும், 
அதனமூைம் உள்ளூர் பைமைைாய்ப்பிமன உருைாககி, அப்பகுதி 
ைக்களின ை்த்திமன பைம்படுத்திட, ஏற்ஜ்கனபை அறிவிக்கப்படட 
தமிழ்நாடு சுற்றுைா ஊககுவிப்புத் திடடம், 2,000 ப்காடி ரூபாய் 
ைதிப்பீடடில ஜதாடங்கப்பட உள்்து. இத்திடடத்தினகீழ், அரசு 
ைற்றும் தனியார் பங்களிப்பின ைாயிைா்க, விரிைான பகுதி 
பைம்பாடடு அணுகுமுமைமயக ்கமடப்பிடித்து உை்கத்தரத்திைான 
உட்கடடமைப்பு்களுடன ஆறு சுற்றுைா ைடடங்களில (Tourism 
Circuits), 295 சுற்றுைாத் தைங்கள் பைம்படுத்தப்படும்.

28. ைமைந்த முதைமைச்சர் ஜெ ஜெயைலிதா அைர்்கள், ைாநிைம் 
முழுைதிலும் ைசிககும் ைக்கள் அமனைருககும், உை்கத் தரத்திற்கு 
இமையான மி்கசசிைந்த உயர்தர உட்கடடமைப்மப ைழங்க 
பைண்டுஜைனறு ‘தமிழ்நாடு ஜதாமைபநாககுத் திடடம் 2023’-
ல குறிப்பிடடிருந்தார். இந்த பநாக்கத்மத நிமைபைற்றுைதற்்கா்க, 
தமிழ்நாடு அர்சால பைற்ஜ்காள்்ப்படட பலபைறு 
நடைடிகம்க்க்ால, நல ஆளுமைத் திைன குறியீடடில ஜபாதுக 
்கடடமைப்பு ை்சதி்கள் பிரிவில, நைது ைாநிைம் முதலிடத்மதப் 
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ஜபற்றுள்்து. குடிநீர் ைழங்கல, சு்காதாரம், ஊர்கப் பபாககுைரத்து 
இமைப்பு, அமனத்து வீடு்களுககும் ைாசிலைா ்சமையல எரிஜபாருள் 
ைழஙகுதல, அமனத்து இடங்களுககும் மின இமைப்பு எளிதா்கக 
கிமடக்கச ஜ்சய்தல, தஙகுதமடயற்ை மின்சாரத்மத ைழஙகுதல 
ைற்றும் தனிநபர் மின நு்கர்வு அ்விமன அதி்கரித்தல பபானைமை, 
நல ஆளுமைத் திைன குறியீடடின ஜபாதுக ்கடடமைப்பு ை்சதி்கள் 
பிரிவின ்காரணி்க்ா்க எடுத்துகஜ்காள்்ப்படடன.

29. ைமைந்த முதைமைச்சர் ஜெ ஜெயைலிதா அைர்்கள், 
மினபற்ைாககுமை ைாநிைைா்க இருந்த தமிழ்நாடமட மினமிம்க 
ைாநிைைா்க ைாற்றினார்்கள். தமிழ் நாடடில மின உற்பத்தித் 
திைனானது ்கடந்த 8 ஆண்டு்களில 31,426 ஜை்காைாட அ்விற்கு 
உயர்த்தப்படடு, ஏைககுமைய இருைடங்கா்க அதி்கரித்துள்்து. 
தமிழ்நாடு மினமிம்க ைாநிைைா்கத் ஜதாடர்ைதில, இந்த அரசு அதி்கக 
்கைனம் ஜ்சலுத்தி ைருகிைது. பைலும், 17,850 ஜை்காைாட கூடுதல 
மினஉற்பத்தித் திைமன நிறுவும் திடடப் பணி்கள் நமடஜபற்று 
ைருகினைன. 13,319 ஜை்காைாட புதுப்பிக்கத்தக்க எரி்சகதி உற்பத்தித் 
திைமனக ஜ்காண்டு, உை்க அ்வில தமிழ்நாடு முனனணியில 
உள்்து. பரைைாக்கப்படட ைற்றும் ஒருஙகிமைந்த முமையில 9,000 
ஜை்காைாட சூரிய மின்சகதி உற்பத்திமய இைக்கா்கக ஜ்காண்டு 
‘சூரிய மின்சகதி ஜ்காள்ம்க-2019’ ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்க்ால ஜைளியிடப்படடது. 

30. அமனத்துப் பகுதி்கம்யும் அமடயும் தரைான ்சாமைத் 
ஜதாடரமைப்பு குறித்து தமிழ்நாடு எனஜைனறும் ஜபருமை 
ஜ்காண்டுள்்து. ஒருஙகிமைந்த ்சாமை உட்கடடமைப்பு 
பைம்பாடடுத் திடடத்தினகீழ், ்சாமை ஜதாடரமைப்பு ஜதாடர்ந்து 
தரம் உயர்த்தப்படுைமதயும், ்சாமை இமைப்பு்கம் ஜதாடர்ந்து 
பைம்படுத்துைமதயும், ்சாமைப் பாது்காப்பிமன அதி்கரிப்பமதயும் 
இந்த அரசு உறுதி ஜ்சய்து ைருகிைது. ஆசிய ை்ர்சசி ைஙகி 
நிதியுதவியுடன 6,448 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில ஜ்சனமன–
்கனனியாகுைரி ஜதாழில ைழித்தடத்தினால பயனமடயககூடிய 
பகுதியில ்சாமைத் ஜதாடரமைப்மப தரம் உயர்த்தும் பணி்கள் 
பைற்ஜ்காள்்ப்படுகினைன. ெப்பான பனனாடடுக கூடடுைவு 
மு்கமையின நிதியுதவியுடன 2,673.42 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில, 
எண்ணூர் துமைமு்கத்திலிருந்து தசசூர் ைமரயிைான ஜ்சனமன 
ஜைளிைடடச சுற்றுச ்சாமை திடடத்தின முதற்்கடடம் 
ஜதாடங்கப்படடுள்்து. இச்சாமையின மீதமுள்் பகுதி்களுக்கான 
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நிைம் ம்கய்கப்படுத்தும் பணி்களும் ஜதாடங்கப்படடுள்்ன. 
அரசு பைற்ஜ்காண்ட பலபைறு முயற்சி்களின பயனா்க, 2016 ஆம் 
ஆண்டில 71,431 ஆ்க இருந்த ்சாமை விபத்து்களின எண்ணிகம்க, 
2018 ஆம் ஆண்டில 63,923 ஆ்கவும், ்சாமை விபத்தில உயிரிழந்பதார் 
எண்ணிகம்க 2016 ஆம் ஆண்டில 16,092 லிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டில 
11,378 ஆ்கவும் ்கணி்சைா்கக குமைந்துள்்து. ்சாமை விபத்து்களில 
உயிரிழந்பதாரின எண்ணிகம்க, 2010 ஆம் ஆண்டில 10,000 
ைா்கனங்களுககு ்சரா்சரியா்க 12 ஆ்க இருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில 
இது, மூனைா்கக குமைந்துள்்து. 

31.   ைாநிைத்தின மூமைமுடுககு்களுககு எலைாம் 
அளிக்கப்படடுள்் தரைான பபருந்து பபாககுைரத்து ை்சதி, 
தமிழ்நாடடிற்குப் ஜபருமை ப்சர்ப்பதா்க அமைந்துள்்து. 
நாஜ்ானறுககு 1.63 ப்காடி பயணி்கள் ைாநிைப் பபாககுைரத்துக 
்கழ்கப் பபருந்து்களில பயைம் பைற்ஜ்காள்கினைனர். இந்த ஜபாதுப் 
பபாககுைரத்துப் பயணிப்பின பஙம்க பைலும் அதி்கரிப்பதில 
அரசு உறுதியா்க உள்்து. நம் ைாநிைத்தில, பபருந்துப் 
பபாககுைரத்துக ்கடடைங்கள் நாடடிபைபய குமைைா்க இருககினை 
பபாதிலும், பபாககுைரத்து ஜ்சயலதிைமன எவ்விதத்திலும் நாம் 
விடடுகஜ்காடுப்பதிலமை. இதற்குச ்சானைா்க, 2016-2017 ஆம் ஆண்டில, 
ைாநிை ்சாமைப் பபாககுைரத்து நிறுைனங்களின கூடடமைப்பின 
ஜ்சயலபாடடுத் திைன அ்வீடு்களுக்கான 11 விருது்கம்யும், 2017-
2018 ஆம் ஆண்டில 9 விருது்கம்யும் தமிழ்நாடடின 8 ைாநிைப் 
பபாககுைரத்துக ்கழ்கங்கள் ஜைனறுள்்ன. இந்திய அரசின FAME-
II திடடம் ைற்றும் ஜெர்ைன ை்ர்சசி ைஙகியின நிதியுதவியுடன, 
ைாநிைப் பபாககுைரத்துக ்கழ்கங்கள் மின்சார ைா்கனங்கம் 
ஜபருை்வில இயக்கவுள்்ன.

32. ஜ்சனமன ஜைடபரா இரயில பை்கைா்க ை்ர்ந்து, ஜ்சனமன 
ைாந்கருககுப் ஜபருமை ப்சர்ககினைது. 45 கிபைாமீடடர் நீ்த்திற்்கான 
ஜ்சனமன ஜைடபரா இரயிலின முதற்்கடடம் முழுமையா்க 
முடிக்கப்படடு ஜ்சயலபாடடில உள்்து. திருஜைாற்றியூர்/விம்ப்கா 
ந்கர் ைமரயிைான முதற்்கடடத்தின நீடடிப்புப் பணி்கள் 2020 ஆம் 
ஆண்டின ைத்தியில நிமைைமடயும். பைலும் 69,180 ப்காடி ரூபாய் 
ஜ்சைவில 118.9 கிபைாமீடடர் நீ்த்திற்கு மூனறு ைழித்தடங்கம் 
அமைககும் இரண்டாம் ்கடட திடடப் பணி்கம்ச ஜ்சயலபடுத்த 
அரசு ஏற்ஜ்கனபை ஒப்புதல அளித்துள்்து. இரண்டாம் ்கடடப் 
பணியில, 52.01 கிபைாமீடடர் நீ்த்திற்கு நிதியுதவி அளித்திட 
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ெப்பான பனனாடடு கூடடுைவு மு்கமை ஒப்புதல அளித்து, முதல 
தைமைக்கான ்கடன ஒப்பந்தம் ம்கஜயழுத்தாகியுள்்து. இரண்டாம் 
்கடடத்தின மீதமுள்் ைழித்தடங்களுக்கா்க, ஆசிய ை்ர்சசி ைஙகி, 
ஆசிய உள்்கடடமைப்பு முதலீடடு ைஙகி ைற்றும் புதிய ை்ர்சசி ைஙகி 
ஆகிய பனனாடடு நிதியுதவி ஜபை நடைடிகம்க பைற்ஜ்காள்்ப்படடு 
ைருகிைது. முதற்்கடடத்தில, 50 ்சதவீத பஙகுமூைதனத் ஜதாம்கமய 
ைத்திய அரசு ைழஙகியமதப் பபாைபை, இரண்டாம் ்கடட 
திடடத்திலும் 50 ்சதவீதம் பங்களிப்பிற்்கான ஒப்புதமை விமரவில 
ைழஙகுைாறு ைத்திய அரம்ச ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன. ்சாத்தியககூறு 
ஆய்வின அடிப்பமடயில, ஜ்சனமன விைான நிமையத்திலிருந்து, 
புதிய புைந்கர் பபருந்து நிமையம் அமையவிருககும் கி்ாம்பாக்கம் 
ைமரயிைான 15.3 கிபைாமீடடர் தூரத்திற்கு, ஜைடபரா இரயில 
ைழித்தடத்மத நீடடிக்க அரசு முடிவு ஜ்சய்துள்்து. தாம்பரம்-
பை்சப்சரி ைழித்தடத்தில ஏற்படும் அதி்கைான பபாககுைரத்து 
ஜநரி்சமை ்சைாளிப்பதற்கு, 15.5 கிபைாமீடடர் நீ்த்திற்கு இரயில 
பபாககுைரத்து முமை ஒனறிமன அரசு அமைககும். இதற்்கான 
விரிைான ்சாத்தியககூறு ைற்றும் திடட அறிகம்க ஜ்சனமன 
ஜைடபரா இரயில நிறுைனம் தயாரிககும். 

33. எதிர்்காைத்தில அமனத்துைம்க பபாககுைரத்து 
ைழிமுமை்கம்யும் ஒருஙகிமைப்பது அைசியைாகும். ‘ஜ்சனமனப் 
ஜபருந்கர ஒருஙகிமைக்கப்படட பனமு்கப் பபாககுைரத்து 
ஆமையச ்சடடம்’ (CUMTA) இயற்ைப்படடு, அதற்குண்டான 
விதி்களும் அரசிதழில ஜைளியிடப்படடுள்்து. ‘ஜ்சனமன ைாந்கரக 
கூடடாண்மை’ எனை தனித்தனமை ைாய்ந்த ை்ர்சசித் திடடத்மத 
உை்க ைஙகியின ஒத்துமழப்புடன ஜ்சயலபடுத்த தமிழ்நாடு அரசு 
உத்பதசித்துள்்து. அதி்காரம் ஜபற்ை ஜ்சனமனப் ஜபருந்கர 
ஒருஙகிமைக்கப்படட பனமு்கப் பபாககுைரத்து ஆமையத்தின 
மூைைா்க, ஜ்சனமன ந்கரின பலபைறு பபாககுைரத்து முமை்கம் 
ஒருஙகிமைத்து, ைக்களுககு தமடயற்ை பபாககுைரத்திமன 
ைழஙகுைமத ஒரு முககிய இைக்கா்க இத்திடடம் ஜ்காண்டுள்்து. 

34. இந்தியாவிபைபய அதி்க ந்கரையைாக்கப்படட ஜபரிய 
ைாநிைைா்க தமிழ்நாடு தி்கழ்கிைது. எனபை, தரைான ந்கர்ப்புை 
உட்கடடமைப்பு்கள் ைற்றும் ப்சமை்கம் ைழஙகுைதில 
சிைப்புக ்கைனம் பதமைப்படுகிைது. சீர்மிகு ந்கரங்கள் திடடம் 
(SMART Cities), அடடல ந்கர்ப்புை புத்துைர்வு ைற்றும் 
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ந்கர்ப்புை ைாற்ைங்களுக்கான திடடம் (AMRUT) பபானை ைத்திய 
அரசின திடடங்களுடன, பதினான்காைது நிதி ஆமையத்தின 
ைாயிைா்கப் ஜபைப்படட ைானியங்கள், ைாநிை நிதி ஆமையத்தின 
பரிந்துமர்களினபடி ஜபைப்படும் நிதிப் பகிர்ந்தளிப்பு ஆகியமை 
தவிர, கூடுதைா்க ஒருஙகிமைந்த ந்கர்ப்புை ை்ர்சசித் திடடம் 
ைற்றும் ஜ்சனமனப் ஜபருந்கர பைம்பாடடு இயக்கத்தின ைாயிைா்க, 
ந்கர்ப்புை உள்்ாடசி அமைப்பு்களின நிதி ஆதாரங்கம் ைாநிை 
அரசு ஜபருககுகிைது. உை்க ைஙகி நிதி உதவி அளிககினை தமிழ்நாடு 
நீடித்த ந்கர்ப்புை ை்ர்சசித் திடடம் ைற்றும் ஆசிய ை்ர்சசி ைஙகி 
நிதி உதவி அளிககினை தமிழ்நாடு ந்கர்ப்புை முனபனாடி முதலீடடுத் 
திடடம் பபானை பனனாடடு நிதி உதவியின ைாயிைா்க, ந்கர்ப்புை 
உட்கடடமைப்புத் பதமை்கம் பூர்த்தி ஜ்சய்ைதற்்கா்க கூடுதல நிதி 
ஆதாரங்கள் உறுதி ஜ்சய்யப்படுகினைன. 

35. அடிப்பமடத் பதமையான வீடடு ை்சதிமய அமனைருககும் 
அளிக்க இந்த அரசு உறுதிபூண்டுள்்து. ஊர்கப் பகுதி்களில, 
முதைமைச்சரின சூரியஒளி எரி்சகதியுடனகூடிய பசுமை வீடு்கள் 
திடடத்தினகீழ், 2011-2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுைமர 3,80,000 
வீடு்களுககு ஒப்புதல அளிக்கப்படடுள்்து. இந்திரா வீடடு 
ை்சதித் திடடம் ைற்றும் பிரதை ைந்திரியின ஊர்க வீடடு ை்சதித் 
திடடத்தினகீழ், 2011-2012 ஆம் ஆண்டு முதல, இதுைமர, 9,69,189 
வீடு்களுககு ஒப்புதல அளிக்கப்படடுள்்து. ந்கர்ப்புைப் பகுதி்களில 
தரைான வீடு்களின பற்ைாககுமைமயப் பபாக்க, தமிழ்நாடு அரசு 
முமையான நடைடிகம்க்கம் எடுத்து ைருகிைது. பிரதை ைந்திரியின 
ந்கர்ப்புை வீடடு ை்சதித் திடடத்தினகீழ், 31,252.95 ப்காடி ரூபாய் 
ஜைாத்தத் திடட ைதிப்பீடடில, 6.94 இைட்சம் குடியிருப்பு்கம்க 
்கடடுைதற்்கான பணி்கள் பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்ன. தமிழ்நாடு 
அர்சால அறிவிக்கப்படட ஜபாதுக ்கடடட ைற்றும் ை்ர்சசி 
விதி்கள், இயைககூடிய விமையில வீடு்கம் ைாஙகுைதற்கு 
உத்பை்கத்மத அளித்துள்்ன.

36. பை முககிய சு்காதாரத் திடடங்கம்ச ஜ்சயலபடுத்தியதன 
்காரைைா்க, குழந்மத்கள் இைப்பு விகிதம், தாய்ைார்்கள் இைப்பு 
விகிதம் ைற்றும் ்சரா்சரி ஆயுட்காைம் ஆகிய சு்காதாரக குறியீடடு 
இைககு்கம் எடடுைதில தமிழ்நாடு முனனணி ைாநிைைா்கத் 
தி்கழ்கிைது. தமிழ்நாடடில ஏற்ஜ்கனபை ஜைற்றி்கரைா்கச 
ஜ்சயலபடுத்தப்படடு ைரும் திடடங்களுடன ஒத்த பதசிய 
திடடங்கம்ச ஜ்சயலபடுத்துைதற்கு ஏதுைா்க, பிரதை ைந்திரி 
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ென ஆபராககியா பயாெனா திடடம், முதைமைச்சரின விரிைான 
ைருத்துைக ்காப்பீடடுத் திடடத்துடனும், பிரதான ைந்திரி ைாத்ரு 
ைந்தனா பயாெனா திடடம், டாகடர் முத்துைடசுமி ஜரடடி 
ை்கப்பபறு நிதியுதவித் திடடத்துடனும் இமைக்கப்படடு சிைப்பா்கச 
ஜ்சயலபடுத்தப்படுகினைன. முதைமைச்சரின விரிைான ைருத்துைக 
்காப்பீடடுத் திடடத்தினகீழ், இதுைமரயில 40.16 இைட்சம் நபர்்களுககு 
6,487.82 ப்காடி ரூபாய் ஜ்சைவிைான ைருத்துை சிகிசம்ச்கள் 
ைழங்கப்படடு, உயர் அறுமை சிகிசம்ச்களுக்கா்க 8,513 நபர்்களுககு 
ஜதாகுப்பு நிதியிலிருந்து நிதியுதவியும் அளிக்கப்படடுள்்து. 
ஜடஙகு, ைபைரியா ைற்றும் சிககுனகுனியா பபானை ஜ்காசுக்க்ால 
பரவும் பநாய்்கம்த் தடுக்க, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
ஏற்ஜ்கனபை அறிவித்துள்்படி, பாதிப்பிற்கு உள்்ா்கககூடிய 
பகுதி்களில உள்் அமனத்து ஏமழக குடும்பங்களுககும் 
விமையிலைா ஜ்காசுைமை்கள் விநிபயாகிக்கப்படும்.

37. சு்காதாரத் துமையில ைனிதை் ஆதாரங்கம் 
பைம்படுத்துைது அரசின முககிய இைக்கா்க உள்்து. ைாநிைத்திலுள்் 
ஒவ்ஜைாரு ைாைடடத்திலும் அரசு ைருத்துைக ்கலலூரி்கம் 
அமைப்பது, ைமைந்த முதைமைச்சர் ஜெ ஜெயைலிதா அைர்்களின 
ஜதாமைபநாககுப் பார்மையாகும். அைர் ்காடடிய ைழியில, 
முன எப்பபாதும் இலைாத அ்விற்கு அதி்க எண்ணிகம்கயில, 
இராைநாதபுரம், விருதுந்கர், நீைகிரி, திண்டுக்கல, நாைக்கல, திருப்பூர், 
திருைள்ளூர், கிருஷ்ைகிரி ைற்றும் நா்கப்படடினம் ைாைடடங்களில 
9 புதிய ைருத்துைக ்கலலூரி்கம் நிறுவுைதற்்கான பணி்கள் 3,267.25 
ப்காடி ரூபாய் ஜ்சைவில இந்த ஆண்டு பைற்ஜ்காள்்ப்படடுள்்ன. 
தமிழ்நாடு அரசு ைருத்துைக ்கலலூரி்கம் அமைக்க விமரைா்க 
இடங்கம்த் பதர்வு ஜ்சய்ததாலும், ைத்திய அரம்ச ஜதாடர்ந்து 
ைலியுறுத்தி ைந்ததாலும் இத்தமன ைருத்துைக ்கலலூரி்கம்ப் 
ஜபறுைது ்சாத்தியைானது. 

38. உை்கத்தரம் ைாய்ந்த ைனிதை்த்துடனகூடிய அறிைார்ந்த 
எழுசசிமிகு ்சமுதாயத்மத உருைாககுைபத தமிழ்நாடடின 
பநாக்கைாகும். அரசின ஜதாடர் நடைடிகம்க்களின பயனா்க, 
ைாைைர்்களின உயர் ்கலவிச ப்சர்கம்க விகிதாச்சாரம் 49.3 ்சதவீதம் 
எனை அ்வில, ைற்ை எலைா ைாநிைங்கம்க ்காடடிலும் அதி்கைா்க 
உள்்து. ைாைைர்்கள் உயர்்கலவிககுச ஜ்சலலும் ை்சதி்கம் 
எளிதாககி, உயர் ்கலவியின தரத்மத பைம்படுத்துைதற்்கா்க புதிய 
்கலலூரி்கம்த் ஜதாடஙகுைது, புதிய படிப்பு்கம்த் ஜதாடஙகியது, 



 311இணைப்பு

2020 ஜனவரி 7]

்கலலூரி்களில உட்கடடமைப்பு ை்சதி்கம் பைம்படுத்திட 
முதலீடு்கம்ச ஜ்சய்ைது, புதிய ஆசிரியர் பணியிடங்கம்த் 
பதாற்றுவிப்பது, ்காலியா்க உள்் ஆசிரியர் பணியிடங்கம் 
நிரப்புைது பபானை நடைடிகம்க்கம் இந்த அரசு எடுத்து ைருகிைது. 
அண்ைா பல்கமைக்கழ்கத்மத ஒப்புயர்வு உயர்்கலவி நிறுைனைா்க 
(Institution of Eminence) இந்திய அரசு பதர்ந்ஜதடுத்துள்்து. 
அண்ைா பல்கமைக்கழ்கம், ைாநிைச ்சடடத்தினகீழ் நிறுைப்படட 
ைாநிை ஜபாதுப் பல்கமைக்கழ்கைா்க இருந்து ைருைதன ்காரைத்தால, 
ஒப்புயர்வு உயர் ்கலவி நிறுைனம் எனை தகுதி நிமைமய அமடந்த 
பினனரும்கூட, ஜதாடர்ந்து ைாநிைச ்சடடத்தினகீழ் இயஙகும் 
எனறும், ைாநிை இட ஒதுககீடடுக ஜ்காள்ம்க ஜதாடர்ந்து அதற்குப் 
ஜபாருந்தும் எனறும் இந்திய அரசு ஜதளிவுபடுத்தியுள்்து. இது 
குறித்து ஆய்வு ஜ்சய்ைதற்்கா்க, ைாண்புமிகு அமைச்சர்்கள் ஐைமரக 
ஜ்காண்ட ஒரு குழுமை, அரசு அமைத்துள்்து. அககுழுவின 
பரிந்துமர்களின அடிப்பமடயில உரிய முடிவு எடுக்கப்படும். 

39. தமிழ்நாடு அரசு, ஜதாடர்ந்து எடுத்து ைரும் 
நடைடிகம்க்களின ்காரைைா்க, ைாைைர்்களுககு பதமைப்படும் 
தரைான உட்கடடமைப்பு, ்சத்துள்் ைதிய உைவு, பபாதுைான 
எண்ணிகம்கயில ஆசிரியர்்கள், பாடப்புத்த்கங்கள், தரைான 
்கற்பித்தலுக்கான உப்கரைங்கள் ைழங்கப்படடு ைருகினைன. அதன 
விம்ைா்க, நூறு விழுக்காடு ப்சர்கம்க, ைாைைர்்கம்த் தக்க மைத்தல 
பபானைமை உறுதி ஜ்சய்யப்படடு ைருகினைன. ்கலவியின தரத்மத 
ஜதாடர்ந்து பாது்காககும் ைம்கயில, நவீன ்கருத்து்கம் உள்்டககிய 
பாடத்திடடத்மத ஜதாடர்ந்து திருத்தியமைத்துப் புதுப்பிககும் 
பணிமய அரசு ஜ்சய்து ைருகிைது. விமரவுத் த்கைல குறியீடு்கம்க 
ஜ்காண்ட ஜதாழிலநுடப பயனபாடு (QR), ஒலி-ஒளி பாடத்திடட 
வி்க்கப்படங்கள், தமிழ்நாடு ஆசிரியர்்கள் இமையத்ம் ைற்றும் 
தமிழ்நாடு அரசு ப்கபிள் டிவி நிறுைனம் ைாயிைா்க 24 ைணி பநரமும் 
ஒளிபரப்பப்படும் ‘்கலவி’ ஜதாமைக்காடசி ைாயிைா்க, ஜ்சய்தி 
ைற்றும் த்கைல ஜதாடர்பு ஜதாழிலநுடபம் பயனபடுத்தப்படடுள்்து. 
எல.ப்க.ஜி முதல பனனிஜரண்டாம் ைகுப்பு ைமரயிைான 
ைகுப்பு்களுடன ைாதிரி ஜதாகுப்பு பள்ளி்கம் ஜ்சயலபடுத்தும் 
திடடைானது, தற்பபாது ைாநிைத்திலுள்் 120 அரசுப் பள்ளி்களுககு 
விரிவுபடுத்தப்படடு ஜைற்றி்கரைா்க ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. 

40. பலபைறு ஜதாழிற்்சாமை்களுககு திைன பைம்படட 
பணியா்ர்்கள் கிமடப்பதற்கு ஏதுைா்க, தமிழ்நாடு திைன 
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பைம்பாடடுக ்கழ்கம், திைன இமடஜைளி்கம் அறியும் ஆய்விமன 
ஜ்சய்து, அமனத்து ைாைடடங்களுககும் திைன பைம்பாடடுத் 
திடடங்கம் உருைாககி உள்்து. இந்த அணுகுமுமை, ஜதாழில துமை 
பைமைைாய்ப்புககு உ்கந்த திைன பைம்பாடடிமன மையப்படுத்தி, 
ஜதாழிற்்சாமை்களுககு திைனமிக்க ைனிதை் ஆற்ைல கிமடப்பமத 
உறுதிஜ்சய்யும். தானியஙகி ைற்றும் தானியஙகி கூறு்கம்கஜ்காண்ட 
இயந்திரக ்கருவி்கள்; சு்காதாரம் ைற்றும் சு்காதாரப் பராைரிப்பு; 
ஜபாருட்கள் ந்கர்வு பைைாண்மை ஆகிய மூனறு துமை்களில, உச்ச 
திைன பைம்பாடடு மையங்கள் அமைப்பதற்்கான புரிந்துைர்வு 
ஒப்பந்தம் ம்கஜயழுத்திடப்படடுள்்து. இமதப் பபானறு, 
்கடடுைானப் பிரிவிலும், ைஙகி, நிதிச ப்சமை்கள் ைற்றும் ்காப்பீடடுப் 
(BFSI) பிரிவு்களிலும் இரண்டு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் 
ம்கஜயழுத்திடப்பட உள்்ன. தமிழ்நாடு திைன பைம்பாடடு 
இயக்க்கத்தினகீழ், ஒரு சிைப்பு முயற்சிமய அரசு ஜதாடஙகி, ்கலலூரி 
இமடநிற்ைல ைாைைர்்களில ஒரு இைட்சம் நபர்்கம்த் ஜதரிவு 
ஜ்சய்து, அைர்்களுககு சிைப்பு பயிற்சி ைழங்கப்படும். இதனால 
அைர்்கள், தங்கள் உயர்்கலவிப் படிப்பிமன நிமைவு ஜ்சய்யைாம் 
அலைது உரிய பைமைைாய்ப்பிமனக ்கண்டறியைாம்.

41. 2019 ஆம் ஆண்டு ெனைரித் திங்கள் முதல, ‘ஒரு முமை 
ைடடுபை பயனபடுத்தி எறியககூடிய ஜநகிழி்கம்த்’ தமட 
ஜ்சய்ததற்்கா்க தமிழ்நாடு அரசு உை்க்ாவிய பாராடடிமனப் 
ஜபற்றுள்்து. ஜநகிழி்கள் தமட ஜ்சய்யப்படடதற்கு ைாநிைத்திலுள்் 
ைக்கள் தாைா்கபை ைனமுைந்து ஆதரவு அளித்ததுடன ஜநகிழி்களின 
பயனபாடடிமனயும் ஜபருை்வு குமைத்துள்்னர். ஜநகிழி்கம் 
தமட ஜ்சய்ைதிலும், அதமன தீவிரைா்கச ஜ்சயலபடுத்துைதிலும் 
அதற்்கான ைாற்றுப் ஜபாருட்கள் பயனபாடடிமன ஊககுவிப்பதிலும் 
அரசு முழு ஈடுபாடடுடன ஜ்சயலபடடு ைருகிைது. பசுமைச சூழல 
நிதி ைற்றும் பதசிய பருைநிமை ைாற்ைத் தழுைல நிதியினகீழ், 
4,682 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில, பலபைறு திடடங்களுக்கான 
்கருத்துருக்கம் ைத்திய அரசிடம் இந்த அரசு அனுப்பியுள்்து. 
இந்தக ்கருத்துருக்களுககு விமரந்து ஒப்புதல அளிககுைாறு ைத்திய 
அரசிமன நான ப்கடடுகஜ்காள்கிபைன.

42. விம்யாடமட பைலும் பரந்த த்த்திற்கு எடுத்துச 
ஜ்சலைதும், விம்யாடடுக ்கைாச்சாரத்மத பைலும் ை்ர்ப்பதுபை 
இந்த அரசின குறிகப்கா்ாகும். அம்ைா இம்ஞர் விம்யாடடு 
திடடத்தினகீழ், அமனத்து கிராைங்கள் ைற்றும் பபரூராடசி்களில 
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இம்ஞர் ைனைங்கள் அமைக்கப்படடு, பதமையான விம்யாடடு 
உப்கரைங்களுடனகூடிய விம்யாடடு மைதானங்களும் 
ஏற்படுத்தப்படடு ைருகினைன. ஒனறியம், ைாைடடம் ைற்றும் 
ைாநிை அ்வில பபாடடி்கள் நடத்தப்படுைதன ைாயிைா்க, 
விம்யாடடு வீரர்்கம் அமடயா்ம் ்காண்பது ைடடுைலைாைல, 
இம்ஞர்்களின ஆற்ைமை ்சரியான ைழியில ஜநறிப்படுத்த முடியும். 
பனனாடடு ைற்றும் பதசிய அ்விைான விம்யாடடு்களில பதக்கம் 
ஜைனைைர்்கம் ஊககுவிககும் ைம்கயில உயரிய ஊக்கத்ஜதாம்க 
ைழஙகும் தமிழ்நாடு அரசின திடடமும், பைமைைாய்ப்பில மூனறு 
்சதவீதம் இட ஒதுககீடு ைழஙகும் ஜ்காள்ம்கயும், ைாநிைத்திலுள்் 
விம்யாடடு வீரர்்கம் ஜபரிதும் ஊககுவித்து ைருகினைது.

43. ்கலவி, பைமைைாய்ப்பு ைற்றும் ஜபாரு்ாதார ை்ர்சசியின 
ைாயிைா்க, ஜபண்்களின முனபனற்ைத்மத பைம்படுத்துைதில 
தமிழ்நாடு ஒரு முனபனாடி ைாநிைைா்கத் தி்கழ்கிைது. ஜ்சனமன 
ைாைடடம் நீங்கைா்க, ைாநிைத்தின அமனத்து ஒனறியங்களிலும் 
ைாநிை ஊர்க ைாழ்ைாதார இயக்கம் ஜ்சயலபடுத்தப்படுகிைது. 
சுய உதவிக குழுக்கள், கிராைப்புை ைறுமை ஒழிப்புக குழுக்கள், 
ஊராடசி அ்விைான கூடடமைப்பு்கள் பபானை ்சமுதாயம் 
்சார்ந்த நிறுைனங்கள் தமிழ்நாடடிலுள்் கிராைங்களில ்சமூ்க-
ஜபாரு்ாதாரப் புரடசிககு வித்திடும் ைம்கயில அமைந்துள்்ன. 
2019-2020 ஆம் ஆண்டில, ைாநிைத்திலுள்் சுய உதவிக குழுக்களுககு 
12,500 ப்காடி ரூபாய் அ்விற்கு ்கடன இமைப்பு ைழங்க இைககு 
நிர்ையிக்கப்படடுள்்து.

44. திருைை உதவித் திடடங்கள், ஜதாடடில குழந்மதத் 
திடடம், ஜபண் குழந்மதப் பாது்காப்புத் திடடம் ைற்றும் ‘ஜபண் 
குழந்மதமயக ்காப்பபாம்; ஜபண் குழந்மதககுக ்கற்பிப்பபாம்’ ஆகிய 
திடடங்கள் உடபட ஜபண்்களுக்கான பலபைறு நைத் திடடங்கம் 
சீரிய முமையில நமடமுமைப்படுத்தியதன விம்ைா்க, ்கடந்த 
மூனறு ஆண்டு்களில, குழந்மதப் பிைப்பில பாலின விகிதம் 917 எனை 
அ்விலிருந்து 943 ஆ்க அதி்கரித்துள்்து. ஜபாது ைற்றும் தனியார் 
இடங்களில ைனமுமைககு ஆ்ாகும் சூழ்நிமை்கம் ்சந்திக்க பநரிடும் 
ஜபண்்களுககு 24 ைணி பநரமும் உடனடியா்க உதவி கிமடப்பமத 
தமிழ்நாடு உறுதி ஜ்சய்துள்்து. ஜபண்்கள், எவ்வித அசசுறுத்தலும் 
இலைாைல, பாது்காப்பா்க உைரச ஜ்சய்ைதில, ‘்காைைன’ ஜ்சயலி 
ஜபரும் ஜைற்றி ஜபற்றுள்்து. குழந்மத நைமன குறிகப்கா்ா்கக 
ஜ்காண்ட திடடங்கம் சீரிய முமையில ஜ்சயலபடுத்தியதற்்கா்க, 
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2018-2019 ஆம் ஆண்டுக்கான ‘பதசிய ஊடடச்சத்து இயக்கத்தின’ 
கீழ் ைழங்கப்படட விருது்களில, ‘ஒடடுஜைாத்த சிைந்த ஜ்சயலபாடு’ 
ைற்றும் ‘திைன பைம்பாடு’ பிரிவு்களில தமிழ்நாடு முதலிடத்மதப் 
ஜபற்றுள்்து.

45. மூத்த குடிைக்களின ்சமூ்கப் பாது்காப்மப உறுதிப்படுத்துைது 
ஒரு ைக்கள் நை அரசின முககியக ்கடமையாகும். தமிழ்நாடடின 
ைக்கள்ஜதாம்கயில மூத்த குடிைக்களின விகிதாச்சாரம் உயர்ந்து 
ைருகிைது. ைாதம் ஒனறுககு 1,000 ரூபாய் ஓய்வூதியம் ைழஙகிடும் 
ஐந்து ்சமூ்கப் பாது்காப்புத் திடடங்கம் தமிழ்நாடு அரசு 
ஜ்சயலபடுத்தி ைருகிைது. இத்திடடத்தினகீழ் அனுைதிக்கப்படட 
ஜைாத்த ஓய்வூதியர்்களின எண்ணிகம்க 29.80 இைட்சம் ஆகும். 
நடப்பாண்டு முதல, தகுதி ைாய்ந்த பைலும் 5 இைட்சம் நபர்்களுககு 
்சமூ்கப் பாது்காப்புத் திடடங்களினகீழ் ஓய்வூதியம் ைழங்கப்படும் 
எனறு ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அறிவித்துள்்ார். 
்சமூ்கப் பாது்காப்பு/முதிபயார் ஓய்வூதியத் திடடத்தினகீழ் ைறுமை 
நிமைமயக ்கைககிடுைதற்்கான அ்வுப்காமை இந்த அரசு 
த்ர்த்தியுள்்து. அதனபடி, பயனாளிககுச ஜ்சாந்தைான அம்சயாச 
ஜ்சாத்து ைதிப்பின ைரம்பு 50,000 ரூபாயிலிருந்து 1,00,000 ரூபாயா்க 
உயர்த்தப்படடுள்்து. அம்சயாச ஜ்சாத்தின ைமரயமையில, 
இைை்ச வீடு ைழஙகிடும் திடடத்தில அரசிடமிருந்து ஜபைப்படட 
வீடு ப்சர்க்கப்பட ைாடடாது. 

46. ஆதி திராவிடர், பழஙகுடியினர், பிற்படுத்தப்படபடார், 
மி்கவும் பிற்படுத்தப்படபடார், சீர்ைரபினர், சிறுபானமையினர் ைற்றும் 
ைாற்றுத் திைனாளி்கள் உடபட ்சமூ்கத்தில பினதஙகிய பிரிவு்களில 
உள்் ைக்களுககுப் பாது்காப்மபயும், உரிமைமயயும் ைழஙகி, 
அமனைமரயும் அரைமைககும் ஒரு ்சமூ்கத்மத உருைாககுைமதபய 
தமிழ்நாடு அரசு பநாக்கைா்கக ஜ்காண்டுள்்து. பினதஙகிய 
பிரிவு்கம்ச ்சார்ந்த குடும்பங்களுககு, ்கலவிக்கான ைாய்ப்பு்கள், 
பைமைைாய்ப்பு ைற்றும் ைாழ்ைாதாரத்மத உறுதி ஜ்சய்ைதற்கு 
திடடங்கள் ்கைனைா்கத் தீடடப்படடு ஜ்சயலபடுத்தப்படடுள்்ன. 
தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீடடு ை்சதி ைற்றும் பைம்பாடடுக ்கழ்கம், 
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்படபடார் ஜபாரு்ாதார பைம்பாடடுக ்கழ்கம் 
ைற்றும் தமிழ்நாடு சிறுபானமையினர் ஜபாரு்ாதார பைம்பாடடுக 
்கழ்கம் ஆகியைற்றினமூைம் ஆதி திராவிடர், பழஙகுடியினர், 
பிற்படுத்தப்படபடார், மி்கவும் பிற்படுத்தப்படபடார், சீர்ைரபினர் 
ைற்றும் சிறுபானமையினரின ஜபாரு்ாதார முனபனற்ைம் உறுதி 
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ஜ்சய்யப்படடுள்்து.

47. ்சமூ்க நீதிமய ்காப்பதில உறுதி ஜ்காண்டுள்் இந்த 
அரசு, ஆதி திராவிடர், பழஙகுடியினர், பிற்படுத்தப்படபடார், 
பிற்படுத்தப்படட ைகுப்பு முஸ்லிம்்கள், மி்கவும் பிற்படுத்தப்படபடார் 
ைற்றும் சீர்ைரபினருகஜ்கன ைாநிைத்தில நமடமுமையில உள்் 
69 ்சதவீத இட ஒதுககீடமட முழுமையா்கப் பாது்காககும். 
பைமைைாய்ப்பில ைாற்றுத் திைனாளி்களுக்கான 4 ்சதவீத இட 
ஒதுககீடு உறுதி ஜ்சய்யப்படுைதுடன, அமனத்து நிமை்களிலும், 
அைர்்களுககு பைமைைாய்ப்பு அளிககும் ைம்கயில, அைர்்களுககுத் 
தகுந்த பணியிடங்கள் அமடயா்ம் ்கண்டறியப்படடுள்்ன. 

48. ைாநிை அரசின முனனுரிமைக ஜ்காள்ம்க்கம்யும், அைற்றின 
ஜ்சயைாக்கத் திடடங்கம்யும் இஙகு எடுத்துமரத்துள்ப்ன. 
்கருத்து்கம் அைசி ஆபைாசிககும், ைாநிைத்தின மி்க உயரிய 
ைக்க்ாடசி அமைப்பான இந்த ைாைனைம், எனனுமடய உமரயில 
அடஙகியுள்் ்கருத்து்கம் ஆராய்ந்து, ஆக்கபூர்ைைா்க விைாதிக்க 
உள்்து. இந்த விைாதங்கள் ைக்களின நைமனயும், ைாநிைத்தின 
ஒடடுஜைாத்த ்சமூ்க-ஜபாரு்ாதார பைம்பாடமடயும் மையைா்கக 
ஜ்காண்டிருக்க பைண்டும் என நான ைலியுறுத்துகிபைன. இந்தக 
குறிகப்காளுடன, நீங்கள் ஒவ்ஜைாருைரும் உங்களின உயரிய 
பஙகிமன இந்தப் பபரமைககு அளிப்பீர்்கள் என உறுதியா்க 
நம்புகிபைன. மீண்டும் ஒருமுமை உங்கள் அமனைருககும், 2020 ஆம் 
ஆண்டு ைகிழ்சசி்கரைா்கவும், ை்ைானதா்கவும் அமைய எனது 
ைாழ்த்து்கம்யும், ஜபாங்கல நலைாழ்த்து்கம்யும் ஜதரிவித்துக 
ஜ்காள்கிபைன.

நனறி

ைைக்கம்

ஜெய்ஹிந்த்
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