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ஆளுநரும் அமைசச்ரமவயும்

ஆளுநர்–திரு. ்பன்வாரிலால் புக்ராகித்

அமைசச்ரமவயின் உறுபபினர்்கள

1. முதலமைசசர் .. ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி 
க்க. ்பழனிசாமி: 

 பபாது, இநதிய ஆடசிப் பணி, 
இநதியக ்காைல பணி, இநதிய 
ைனப் பணி, பபாது நிருைா்கம், 
ைாைட்ட ைருைாய் அலுைைர்்கள், 
்காைல, உள் துமை, பபாதுப் 
பணி்கள், சிறு பா்சனம் உள்ளிட்ட 
பா்சனம், ப்சயற்திட்டப் பணி்கள், 
பநடுஞ்சாமை்கள் ைற்றும் சிறு 
துமைமு்கங்கள்

2. துமண 
முதலமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்:
 நிதி, திட்டமி்டல, ்சட்டைனைப் 
பபரமை, பதர்தல்கள் ைற்றும் 
்க்டவுச சீடடு்கள், வீடடு ை்சதி, ஊர்க 
வீடடு ை்சதி ைற்றும் வீடடு ை்சதி 
பைம்பாடு, குடிம்ச ைாற்று ைாரியம் 
ைற்றும் இ்ட ை்சதிக ்கடடுப்பாடு, 
ந்கரமைப்புத் திட்டமி்டல, ந்கர்ப் 
பகுதி ைளர்சசி ைற்றும் ப்சனமனப் 
பபருந்கர் ைளர்சசிக குழுைம்

3. வனத் துமை 
அமைசசர்  

.. ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் 
சி. சீனிவாசன்:

 ைனம் 
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4. ்பளளிக ்கல்வி, 
இம்ளஞர் 
நலன் ைற்றும் 
விம்ளைாடடு 
கைம்்பாடடுத் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. 
க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: 

 பள்ளிக ்கலவி, இமளஞர் நைன 
ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் 
துமை 

5. கூடடுைவுத் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. தசல்லூர் 
்கா. ்ராஜு: 

 கூடடுைவு, புள்ளியியல ைற்றும் 
முனனாள் பம்டவீரர் நைன

6. மின்சா்ரம், 
ைதுவிலககு 
ைற்றும் 
ஆைத்தீர்மவத் 
துமை அமைசசர்

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

7. ந்க்ராடசி 
நிருவா்கம் 
ைற்றும் ஊ்ர்க 
வ்ளர்சசி, சிைபபுத் 
திடடங்கள 
தசைலாக்கத் 
துமை அமைசசர்

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

8. மீன் வ்ளம் ைற்றும் 
்பணிைா்ளர் 
ைற்றும் நிருவா்கச 
சீர்திருத்தத் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜைககுைார்:
மீன ைளம் ைற்றும் மீன ைளர்சசிக 
்கழ்கம், பணியாளர் ைற்றும் 
நிருைா்கச சீர்திருத்தம், பணியாளர் 
ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தம் 
(பயிற்சி)
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9. சடடம், 
நீதிைன்ைங்கள 
ைற்றும் 
சிமைசசாமல்கள 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்:
 ்சட்டம், நீதிைனைங்கள் ைற்றும் 
சிமைச்சாமை்கள், சுரங்கங்கள் 
ைற்றும் ்கனிைங்கள் 

10. உைர் ்கல்வித் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன்்பழ்கன்:
 பதாழிலநுடபக ்கலவி 
உள்ளிட்ட உயர் ்கலவி, 
மினனணுவியல, அறிவியல ைற்றும் 
பதாழிலநுடபவியல

11. சமூ்க நலன் 
ைற்றும் 
சத்துணவுத் 
திடட அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு டாகடர் வி. சக்ராஜா: 
 ை்களிர் ைற்றும் குழநமத்கள் நைன 
உள்ளிட்ட ்சமூ்க நைன, அனாமத 
இலைங்கள் ைற்றும் குற்ைைாளி்கள் 
சீர்திருத்த நிருைா்கம், ஒருஙகிமைநத 
குழநமத்கள் ைளர்சசி, இரைைர் 
்காப்பு இலைங்கள், ைாற்றுத் 
திைனாளி்கள் நைன ைற்றும் ்சமூ்க 
சீர்திருத்தம் ைற்றும் ்சத்துைவுத் 
திட்டம்

12. ததாழில் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்்பத்:
பதாழில்கள், எஃகுக ்கடடுப்பாடு 
ைற்றும் சிைப்பு முயற்சி்கள்

13. சுற்றுசசூழல் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. ்கருப்பணன்:
சுற்றுசசூழல ைற்றும் ைாசுக 
்கடடுப்பாடு

14. உணவு ைற்றும் 
நு்கர்த்பாருட்கள 
வழங்கல் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்:
உைவு, நு்கர்பபாருட்கள் ைழங்கல, 
நு்கர்பைார் பாது்காப்பு ைற்றும் 
விமைக ்கடடுப்பாடு 
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15. ம்கத்தறி ைற்றும் 
துணிநூல் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணிைன்:

 ம்கத்தறி ைற்றும் துணிநூல 

16. ்கால்நமட 
்ப்ராைரிபபுத் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல 
K. ்ராதாகிருஷணன்: 

 ்காலநம்ட பராைரிப்பு

17. ைக்கள நல்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்்ப 
நலத் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை 
்பாஸ்்கர்:

 ைக்கள் நலைாழ்வு, ைருத்துைக 
்கலவி ைற்றும் குடும்ப நைன 

18. கவ்ளாண்மைத் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்கண்ணு:
 பைளாண்மை, பைளாண்மைப் 
பபாறியியல, பைளாண் பணிக 
கூடடுைவுச ்சங்கங்கள், பதாட்டக 
்கமை, ்கரும்புத் தீர்மை, ்கரும்பு 
பைம்பாடு ைற்றும் தரிசு நிை 
பைம்பாடு 

19. தசயதி ைற்றும் 
வி்ளம்்ப்ரத் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்கடம்பூர் ்ராஜு:
 ப்சய்தி ைற்றும் விளம்பரம், 
திமரப்ப்டத் பதாழிலநுடபவியல 
ைற்றும் திமரப்ப்டச ்சட்டம், 
எழுதுபபாருள் ைற்றும் அசசு 
ைற்றும் அரசு அச்ச்கம் 

20. வருவாய 
ைற்றும் க்பரிடர் 
கைலாண்மை 
ைற்றும் த்கவல் 
ததாழில்நுட்பத் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதைகுைார்: 
ைருைாய், ைாைட்ட ைருைாய் 
நிருைா்கம், துமை ஆடசியர்்கள், 
எம்ட்கள் ைற்றும் அளமை்கள், 
்க்டன ப்காடுத்தல குறித்த ்சட்டம் 
உள்ளிட்ட ்க்டன நிைாரைம், சீடடு 
நிதி்கள் ைற்றும் நிறுைனங்கள் பதிவு, 
பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் 
த்கைல பதாழிலநுடபம்
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21. சுற்றுலாத் துமை 
அமைசசர் 

.. ைாண்புமிகு திரு. தவல்லைண்டி 
ந. நட்ராஜன்:

 சுற்றுைா ைற்றும் சுற்றுைா ைளர்சசிக 
்கழ்கம்

22. வணி்க வரித் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீ்ரைணி:
 ைணி்க ைரி்கள், பதிவு ைற்றும் 
முத்திமரத்தாள் ்சட்டம் 

23. ்பால் வ்ளம் ைற்றும் 
்பால் ்பண்மண 
வ்ளர்சசித் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகஜந்தி்ர 
்பாலாஜி:

 பால ைளம் ைற்றும் பால பண்மை 
ைளர்சசி

24. ஊ்ர்கத் ததாழில் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்பா. த்பன்ஜமின்:
 குடிம்சத் பதாழில உள்ளிட்ட 
ஊர்கத் பதாழில்கள், சிறு 
பதாழில்கள்

25. ததாழிலா்ளர் நலத் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு டாகடர் (திருைதி) 
நிகலா்பர் ்கபில்:

 பதாழிைாளர் நைன, ைக்கள் 
பதாம்க, பைமைைாய்ப்பு ைற்றும் 
பயிற்சி, ப்சய்தித்தாள் ்கடடுப்பாடு, 
ைக்கள் பதாம்கக ்கைகப்கடுப்பு, 
ந்கர ைற்றும் ஊர்க பைமைைாய்ப்பு 
ைற்றும் ைகஃபு ைாரியம் 

26. க்பாககுவ்ரத்துத் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜை்பாஸ்்கர்:
 பபாககுைரத்து, நாடடும்டமை 
யாக்கப்பட்ட பபாககுைரத்து 
ைற்றும் இயககூர்தி்கள் ்சட்டம்
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27. ஆதி தி்ராவிடர் 
ைற்றும் 
்பழஙகுடியினர் 
நலத் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திருைதி 
வி.எம். ்ராஜதலடசுமி:

 ஆதி திராவி்டர் நைன, ைமைைாழ் 
பழஙகுடியினர் ைற்றும் 
ப்காத்தடிமைத் பதாழிைாளர்்கள் 
நைன

28. தமிழ் ஆடசி 
தைாழி ைற்றும் 
தமிழ்ப 
்பண்்பாடடுத் 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்க. ்பாண்டிை்ராஜன்:
 தமிழ் ஆடசி பைாழி ைற்றும் 
தமிழ்ப் பண்பாடு ைற்றும் 
பதாலபபாருளியல

29. ்கதர் ைற்றும் 
கி்ராைத் 
ததாழில்்கள 
வாரிைத் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்க. ்பாஸ்்க்ரன்:
 ்கதர் ைற்றும் கிராைத் பதாழில 
ைாரியம், பூமிதானம் ைற்றும் 
கிராைதானம்

30. இந்து சைை ைற்றும் 
அைநிமலைங்கள 
துமை அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திரு. கசவூர் 
எஸ். ்ராைசசந்தி்ரன்:

 இநது ்சைய ைற்றும் அைநிமையங்கள் 

31. பிற்்படுத்தப்படகடார் 
ைற்றும் 
சிறு்பான்மையினர் 
நலத் துமை 
அமைசசர்

.. ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி:
 பிற்படுத்தப்படப்டார், மி்கவும் 
பிற்படுத்தப்படப்டார் ைற்றும் 
சீர்ைரபினர் நைன, பைளிநாடுைாழ் 
இநதியர்்கள், அ்கதி்கள் ைற்றும் 
பைளிபயற்ைப்பட்டைர்்கள் ை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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க்ப்ரமவத் தமலவர், துமணத் தமலவர்,

ைாற்றுத் தமலவர்்கள ைற்றும் முககிை அலுவலர்்கள

க்ப்ரமவத் தமலவர்

ைாண்புமிகு திரு. ப. தனபால

க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்

ைாண்புமிகு முமனைர் பபாள்ளாசசி V. பஜயராைன

ைாற்றுத் தமலவர்்கள#

   திரு. பி.எம். நரசிம்ைன

   திரு. எஸ.பி. ்சண்மு்கநாதன

   திரு. சு. ரவி

   திரு. இரா. குைரகுரு

   திரு. சு. குைப்ச்கரன

   திரு. வி.வி. இராஜன ப்சலைப்பா

    

    

தசைலா்ளர்

திரு. கி. சீனிைா்சன

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

.. சிைப்புச ப்சயைாளர்

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

.. கூடுதல ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. ந. இரவி்சநதிரன, பி.எஸசி., 
பி.எல.

.. கூடுதல ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

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

.. கூடுதல ப்சயைாளர்

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

.. இமைச ப்சயைாளர்

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

.. இமைச ப்சயைாளர்

திரு பத. நா்கராஜன, பி.எஸசி., 
பி.எல.

.. ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சரின சிைப்பு 
பநர்மு்க உதவியாளர்

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

.. இமைச ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. ்ச. பஜய்கபை்சன, பி.எஸசி., 
பி.ஜி.எல.

.. இமைச ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

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

.. ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைரின சிைப்பு 
தனிச ப்சயைர் (இமைச 
ப்சயைாளர் நிமை) 

திரு. ப்ச. பாண்டியன, எம்,ஏ., 
எம்.பில., எம்.எல.

.. ைாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துமை அமைச்சரின 
சிைப்பு பநர்மு்க 
உதவியாளர் (இமைச 
ப்சயைாளர் நிமை)

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

.. ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைரின சிைப்பு 
பநர்மு்க உதவியாளர் 
(இமைச ப்சயைாளர் 
நிமை)
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திரு. ப. பத்ைகுைார், எம்.எஸசி., 
பி.எட., பி.எல.

.. இமைச ப்சயைாளர்

திரு. மு. ்கருைாநிதி, பி.ஏ., பி.ஜி.
எல.

.. இமைச ப்சயைாளர்

திருைதி பி. பதனபைாழி, எம்.ஏ., 
பி.எட., எம்.ஃபில., பி.எல.

.. துமைச ப்சயைாளர்

திருைதி டி.வி. பஜய~, 
பி.ஏ., பி.ஜி.எல.

.. துமைச ப்சயைாளர்

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

.. துமைச ப்சயைாளர்

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

.. துமைச ப்சயைாளர்

திரு. ப்க. ரபைஷ், பி.எஸசி., பி.எல. .. துமைச ப்சயைாளர்

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

.. துமைச ப்சயைாளர்

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

.. துமைச ப்சயைாளர்

திரு. ப்கா. ்கபைஷ்,  
பி.எஸசி., பி.எல.

.. துமைச ப்சயைாளர்

திரு. சு. பாைகிருஷ்ைன, பி.ஏ., 
பி.எல.

.. துமைச ப்சயைாளர்

திரு. ை. பூபாைன, பி.்காம்., பி.ஜி.எல. .. துமைச ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

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

.. துமைச ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. பா. ரவிச்சநதிரன, பி.எஸசி. .. குழு அலுைைர்
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திருைதி சி. ்சாநதா, எம்.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. துமைச ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. த. ரகுபதி, எம்.்காம்., பி.ஜி.எல. .. துமைச ப்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திருைதி சீ. உஷா, பி.்காம்., பி.ஜி.எல. .. குழு அலுைைர் (பபாதுக 
்கைககுக குழு)

திருைதி பை. ்சகுநதைா, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல.

.. குழு அலுைைர் (துமைச 
ப்சயைாளர் நிமை)

திரு. ~.ரா. ரவி, எம்.்காம்., பி.எல. .. குழு அலுைைர் (துமைச 
ப்சயைாளர் நிமை)

திரு. சி. ~தரன, எம்.்காம்., பி.எட. .. தமைமை நிருபர்

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

.. ்சார்புச ப்சயைாளர்

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

.. ்சார்புச ப்சயைாளர்

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

.. ்சார்புச ப்சயைாளர்

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

.. ்சார்புச ப்சயைாளர்

திரு. ்க.நா. ைளர்பைநதன, 
எம்.ஏ., பி.ஜி.எல.

.. தமிழ்நாடு அரசின ப்டலலி 
சிைப்பு பிரதிநிதியின 
சிைப்பு பநர்மு்க 
உதவியாளர் (்சார்புச 
ப்சயைாளர் நிமை)

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

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

.. ்சார்புச ப்சயைாளர்

திருைதி பு. ்சஙகீதா, பி.்காம்., பி.ஜி.எல. .. தமைமை நிருபர்
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திருைதி சு.சீ. அைபைலு, எம்.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. தமைமை நிருபர்

திருைதி ப்ச. ்சாநதகுைாரி, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல.

.. தமைமை நிருபர்

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

திரு. அ. பாஸ்கரன, பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ப்சயைாளர்

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

.. ்சார்புச ப்சயைாளர்

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

திருைதி த. இநதிரா்காநதி, பி.ஏ. .. ்சார்புச ப்சயைாளர்
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க்ப்ரமவ உறுபபினர்்கள

(அ்க்ர வரிமசப்படி)

த்பைர்்களும் ததாகுதி்களும்

1. அம்பபத்குைார், திரு. எஸ. .. ைநதைாசி (ப்ச.ை.) 

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

3. அரசு, ்டாக்டர் ஆர்.டி. .. ப்சய்யூர் (ப்ச.ை.)

4. அரவிநத் ரபைஷ், திரு. எஸ. .. ப்சாழிங்கநலலூர்

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

6. அபைக்சாண்்டர், திரு. வீ. .. அம்பத்தூர்

7. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன, திரு. .. திருசப்சநதூர் 

8. அனபர்சன, திரு. தா.பைா. .. ஆைநதூர் 

9. அனபழ்கன, திரு. ்க. .. கும்பப்காைம் 

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

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

12. அனபில ைப்கஷ் பபாய்யாபைாழி, 
திரு.

.. திருபைறும்பூர் 

13. ஆ்டைர்சன, திரு. ப. .. திருத்துமைப்பூண்டி 
(ப்ச.ை.)

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

15. ஆறுககுடடி, திரு. வி.சி. .. ்கவுண்்டம்பாமளயம் 

16. ஆறுமு்கம், திரு. பா. .. ்கநதர்ைப்காடம்ட 
(ப்ச.ை.)
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17. ஆஸடின, திரு. எஸ. .. ்கனனியாகுைரி 

18. இதயைர்ைன, திரு. L. .. திருப்பபாரூர் 

19. இரத்தின்சபாபதி, திரு. ஏ. .. அைநதாஙகி  

20. இரவிச்சநதிரன, திரு. ப்க.எஸ. .. எழும்பூர் (ப்ச.ை.) 

21. இராை்சாமி, திரு. ்கரி. .. ்காமரககுடி 

22. இராைச்சநதிரன, திரு. ஆர்.டி. .. குனனம் 

23. இராைச்சநதிரன, திரு. எம். .. ஒரத்தநாடு 

24. இராைச்சநதிரன, திரு.
ப்க.ப்க.எஸ.எஸ.ஆர்.

.. அருப்புகப்காடம்ட 

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

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

27. இராஜா, திரு. எஸ.ஆர். .. தாம்பரம் 

28. இராபஜநதிரன, திரு. இரா. .. ப்சைம் ை்டககு 

29. இராபஜநதிரன, திரு. சி.வி. .. பர்கூர் 

30. இனபப்ச்கரன, திரு. பி.என.பி. .. பபண்ைா்கரம்  

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

32. ஈஸைரப்பன, திரு. பஜ.எல. .. ஆற்்காடு 

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

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

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

36. உதயசூரியன, திரு. தா. .. ்சங்கராபுரம்  

37. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி, திரு. .. எ்டப்பாடி 
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38. எழிைர்சன, திரு. சி.வி.எம்.பி. .. ்காஞசிபுரம் 

39. ்க்டம்பூர் ராஜு, திரு. .. ப்காவிலபடடி 

40. ்கபை்சன, திரு. பை. .. திட்டககுடி (ப்ச.ை.) 

41. ்கபைஷ், திரு. ஆர். .. உத்கைண்்டைம் 

42. ்கநத்சாமி, திரு. ப. .. சூலூர் 

43. ்கருைாநிதி, திரு. இ. .. பலைாைரம்  

44. ்கருைாஸ, திரு. ப்ச. .. திருைா்டமன 

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

46. ்கமைசப்சலைன, திரு. V.T. .. விருத்தா்சைம் 

47. ்கஸதூரி ைாசு, திருைதி வி. .. ைாலபாமை (ப்ச.ை.) 

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

49. ்காநதி, திரு. ஆர். .. ராணிப்பபடம்ட 

50. ்காைராஜ், திரு. இரா. .. நனனிைம் 

51. ்கார்த்திப்கயன, திரு. ்க. .. ரிஷிைநதியம் 

52. ்கார்த்திப்கயன, திரு. ப. .. பைலூர் 

53. ்கார்த்திக, திரு. நா. .. சிங்காநலலூர் 

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

55. கிரி, திரு. மு.பப. .. ப்சங்கம் (ப்ச.ை.) 

56. கிருஷ்ை்சாமி, திரு. ஆ. .. பூநதைலலி (ப்ச.ை.) 

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

58. கீதா ஜீைன, திருைதி பி. .. தூத்துககுடி 

59. குைப்ச்கரன, திரு. சு. .. திருப்பூர் பதற்கு 
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60. குைரகுரு, திரு. இரா. .. உளுநதூர்பபடம்ட 

61. ப்காவிநத்சாமி, திரு. ஆ. .. பாப்பிபரடடிப்படடி

62. ப்காவிநதராசு, திரு. ைா. .. பபராவூரணி 

63. ்சக்கரபாணி, திரு. அர. .. ஒட்டன்சத்திரம் 

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

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

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

67. ்சண்மு்கம், திரு. அ. .. கிைத்துக்க்டவு  

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

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

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

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

72. ்சத்யா, திருைதி ப. .. பண்ருடடி 

73. ்சத்யா, திரு. S.A. .. ஓசூர் 

74. ்சநதிரப்ச்கரன, திரு. சி. .. ப்சநதைங்கைம் 
(ஆ.ைா.)

75. ்சநதிரப்ச்கரன, திரு. துமர. .. திருமையாறு 

76. ்சநதிரப்ச்கர், திரு. இரா. .. ைைப்பாமை 

77. ்சநதிரபிரபா, திருைதி மு. .. ~விலலிபுத்தூர் 
(ப்ச.ை.)

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

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

80. ்சம்பத்து, திரு. ப்கா. .. ப்சாளிங்கர் 
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81. ்சரைைககுைார், திரு. ்க.சு. .. பபரியகுளம் (ப்ச.ை.) 

82. ்சரைைன, திரு. எஸ.எஸ. .. ைதுமர பதற்கு 

83. ்சரைைன, ்டாக்டர் ப. .. திருப்பரஙகுனைம் 

84. ்சரஸைதி, திருைதி பபான. .. திருசப்சஙப்காடு 

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

86. ்சாமி, திரு. ப்க.பி.பி. .. திருபைாற்றியூர் 

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

88. சிைகுைார் எனகிை 
தாய்கம் ்கவி, திரு. ப.

.. திரு.வி.்க. ந்கர் 
(ப்ச.ை.) 

89. சிைசுப்பிரைணி, திரு. பை.பபா. .. பைா்டககுறிசசி 

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

91. சினனப்பன, திரு. P. .. விளாத்திகுளம் 

92. சினனராஜ், திரு. ஓ.ப்க. .. பைடடுப்பாமளயம் 

93. சீத்தாபதி, திருைதி பப. .. திண்டிைனம் (ப்ச.ை.) 

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

95. சுதர்்சனம், திரு. எஸ. .. ைாதைரம் 

96. சுநதர், திரு. ்க. .. உத்திரபைரூர் 

97. சுப்பிரைணியன, திரு. ைா. .. ம்சதாப்பபடம்ட 

98. சுப்ரைணி, திரு. பப. .. தருைபுரி 

99. சுபரஷ் ராஜன, திரு. என. .. நா்கர்ப்காவில 

100. ப்சஙகுடடுைன, திரு. டி. .. கிருஷ்ைகிரி 

101. ப்சஙப்காடம்டயன, திரு. ப்க.ஏ. .. ப்காபிசப்சடடி-
பாமளயம்
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102. ப்சநதிலகுைார், திரு. ஐ.பி. .. பழனி  

103. ப்சநதில பாைாஜி, திரு. V. .. அரைககுறிசசி 

104. ப்சம்ைமை, திரு. S. .. பைடடூர்  

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

106. ப்சலைபைா்கனதாஸ பாண்டியன, 
திரு. எஸ.

.. பதன்காசி  

107. ப்சலைம், திரு. கு.்க. .. ஆயிரம் விளககு 

108. ப்சலைராசு, திரு. எம். .. முசிறி 

109. ப்சழியன, முமனைர் ப்காவி. .. திருவிம்டைருதூர் 
(ப்ச.ை.)

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

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

112. ப்ச்கர், திரு. R.D. .. பபரம்பூர் 

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

114. ப்சவூர் எஸ. ராைச்சநதிரன, திரு. .. ஆரணி 

115. ப்சௌநதரபாண்டியன, திரு. அ. .. ைாலகுடி 

116. தங்கப்பாண்டியன, திரு. ப்சௌ. .. ராஜபாமளயம் 

117. தங்கைணி, திரு. பி. .. குைாரபாமளயம் 

118. தங்கம் பதனனரசு, திரு. .. திருசசுழி  

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

120. தமிழ்சப்சலைன, திரு. ரா. .. பபரம்பலூர் (ப்ச.ை.) 

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

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

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

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

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

127. துமரக்கண்ணு, திரு. இரா. .. பாபநா்சம் 

128. துமரமுரு்கன, திரு. .. ்காடபாடி 

129. தூசி ப்க. பைா்கன, திரு. .. ப்சய்யாறு 

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

131. பதனபைாழி, திருைதி எஸ. .. நிைகப்காடம்ட 
(ப்ச.ை.)

132. ந்டராஜன, திரு. அ. .. பலை்டம் 

133. ந்டராஜ், திரு. ஆர். .. ையிைாப்பூர் 

134. நநதகுைார், திரு. ஏ.பி. .. அமைக்கடடு 

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

136. நலைதம்பி, திரு. அ. .. திருப்பத்தூர் 

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

138. நாராயைன, திரு. பை. .. நாஙகுபநரி 

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

140. நீதிபதி, திரு. பா. .. உசிைம்படடி 

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

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

144. பரபைஸைரி, திருைதி மு. .. ைைச்சநலலூர் 

145. பைராைன, திரு. ப. .. பபானபனரி (ப்ச.ை.) 

146. பவுனராஜ், திரு. எஸ. .. பூம்பு்கார் 

147. பழனி, திரு. ப்க. .. ~பபரும்புதூர் 
(ப்ச.ை.)

148. பழனிபைல தியா்க ராஜன, 
முமனைர்

.. ைதுமர ைத்தி 

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

150. பனனீர்ப்சலைம், திரு. ஓ. .. பபாடிநாயக்கனூர் 

151. பனனீர்ப்சலைம், திரு. வி. .. ்கை்சப்பாக்கம்  

152. பாண்டி, திரு. ்ச. .. முதுகுளத்தூர் 

153. பாண்டியராஜன, திரு. ்க. .. ஆைடி 

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

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

156. பாஸ்கரன, திரு. ்க. .. சிை்கஙம்க 

157. பாஸ்கர், திரு. ப்க.பி.பி. .. நாைக்கல 

158. பிச்சாண்டி, திரு. கு. .. கீழ்பபண்ைாத்தூர் 

159. பிர்காஷ், திரு. ஒய். .. தளி  

160. பிரபு, திரு. அ. .. ்கள்ளககுறிசசி (ப்ச.ை.)

161. பிரினஸ, திரு. பஜ.ஜி. .. குளச்சல 

162. பு்கபழநதி, திரு. சு. .. ைதுராநத்கம் (ப்ச.ை.) 
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163. பூஙப்காமத, ்டாக்டர் (திருைதி) .. ஆைஙகுளம் 

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

165. பபரிய்கருப்பன, திரு. ப்க.ஆர். .. திருப்பத்தூர் 

166. பபரிய்சாமி, திரு. இ. .. ஆத்தூர் 

167. பபரியண்ைன அரசு, திரு. .. புதுகப்காடம்ட 

168. பபரியபுள்ளான எனகிை ப்சலைம், 
திரு. பப.

.. பைலூர் 

169. பபனஜமின, திரு. பா. .. ைதுரைாயல 

170. பபாள்ளாசசி V. பஜயராைன, 
முமனைர்

.. பபாள்ளாசசி 

171. பபானமுடி, முமனைர் ்க. .. திருகப்காவிலூர் 

172. ை்காராஜன, திரு. ஆ. .. ஆண்டிப்படடி 

173. ைணி்கண்்டன, ்டாக்டர் எம். .. இராைநாதபுரம் 

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

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

176. ைருதமுத்து, திரு. அ. .. ப்கங்கைலலி (ப்ச.ை.) 

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

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

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

180. ைபனானைணி, திருைதி ப. .. வீரபாண்டி  

181. ைஸதான, திரு. ப்க.எஸ. .. ப்சஞசி 

182. ைாசிைாைணி, ்டாக்டர் இரா. .. ையிைம் 

183. ைாணிக்கம், திரு. கி. .. ப்சாழைநதான (ப்ச.ை.)
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184. முத்தமிழ்ப்சலைன, திரு. ர. .. விககிரைாண்டி 

185. முரு்கன, திரு. பி. .. பைப்பனைள்ளி 

186. முருகுைாைன, திரு. என. .. ்காடடுைனனார் 
ப்காவில (ப்ச.ை.) 

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

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

.. ்கம்டயநலலூர்  

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

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

191. பைய்யநாதன, திரு. சிை.வீ. .. ஆைஙகுடி 

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

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

194. ரகுபதி, திரு. எஸ. .. திருையம் 

195. ரங்கநாதன, திரு. ப. .. விலலிைாக்கம் 

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

197. ராப்சநதிரன, திரு. ்சபா. .. பநய்பைலி 

198. ராதாகிருஷ்ைன, திரு. வி. .. ையிைாடுதுமை 

199. ராைர், திரு. எ. .. குளித்தமை 

200. ராைபஜயலிங்கம், திரு. பஜ.ப்க.என. .. பஜயஙப்காண்்டம் 

201. ராமு, திரு. அ. .. குனனூர் 

202. ராஜபைடசுமி, திருைதி வி.எம். .. ்சங்கரனப்காவில 
(ப்ச.ை.)
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203. ராஜைர்ைன, திரு. M.S.R. .. ்சாத்தூர் 

204. ராஜா, திரு. சி. .. ்சங்கரி 

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

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

.. அநதியூர் 

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

208. ராபஜநதிரன, திரு. சு. .. அரியலூர் 

209. ராபஜநதிரன, திரு. வி.ஜி. .. திருைள்ளூர் 

210. ராபஜஷ் குைார், திரு. ப்ச. .. கிள்ளியூர் 

211. பைடசுைைன, திரு. ஏ.எல.எஸ. .. திருபநலபைலி 

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

213. ைரைடசுமி, திருைதி ை. .. ப்சங்கலபடடு 

214. ைளர்ைதி, திருைதி சீ. .. ~ரங்கம் 

215. ைாம்க ்சநதிரப்ச்கர், திரு. .. பைளசப்சரி 

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

217. விலைநாதன, திரு. அ.ப்ச. .. ஆம்பூர்  

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

219. விஜயதரணி, திருைதி எஸ. .. விளைஙப்காடு 

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

221. விஜய பாஸ்கர், ்டாக்டர் சி. .. விராலிைமை 

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

223. வீரைணி, திரு. ப்க.சி. .. பஜாைார்பபடம்ட 
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224. பைங்க்டாச்சைம், திரு. என.டி. .. பபருநதுமை 

225. பைங்க்டாஜைம், திரு. ப்கா. .. ப்சைம் பைற்கு 

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

227. பைற்றிபைல, திரு. ்ச. .. ஓைலூர் 

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

229. பைலுைணி, திரு. எஸ.பி. .. பதாண்்டாமுத்தூர் 

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

231. பஜயககுைார், திரு. டி. .. இராயபுரம்  

232. பஜயராைகிருஷ்ைன, திரு. இரா. .. ை்டத்துககுளம் 

233. ஸ்டாலின, திரு. மு.்க. .. ப்காளத்தூர்  

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

235. நானசி ஆன சிநதியா பிரானசிஸ, 
்டாக்டர் (திருைதி)

.. நியைனம்

 

பேரவை நடைடிகவகைகைளில் ேங்குககைொள்ள உரிவை கேற்றைர்

திரு. விஜய் நாராயன .. ைாநிை அரசுத் தமைமை ைழககுமரஞர்



தமிழ்நாடு சடடைன்ைப க்ப்ரமவ

வி்காரி, ைாசி 7, திருவளளுவர் ஆண்டு–2051 

2020 பிப்ரவரி 19, புதன்கிழமை
ப்சனமன, புனித ஜார்ஜ் ப்காடம்டயிலுள்ள ்சட்டைனைப் 

பபரமை ைண்்டபத்தில ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
திரு. ்ப. தன்பால் அைர்்கள் தமைமையில ்காமை 10–00 ைணியளவில 
பபரமை கூடியது.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: 

“இதமன இதனால இைனமுடிககும் எனறுஆய்நது
அதமன அைன்கண் வி்டல.” 

இநதத் பதாழிமை, இத்தம்கய முமையால இைர் முடிப்பார் 
எனபமத நனைா்கத் பதர்நது பதளிநத பினனர் அநதத் பதாழிமைச 
ப்சய்யும் பபாறுப்பிமன அைரி்டம் விடடுவி்ட பைண்டும். 

1. இ்ரங்கற்குறிபபு
முன்னாள் உறுப்பி்ர் திரு. கி.பெ. கனாத்தமுதது அவர்கள் 

மறைவு 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: தமிழ்நாடு ்சட்டைனைப் பபரமை 
முனனாள் உறுப்பினரான திரு. கி.பப. ்காத்தமுத்து அைர்்கள் 
16–2–2020 அனறு ைமைவுற்ை ப்சய்தியிமன இப்பபரமைககு 
ைருத்தத்து்டன பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. திரு. கி.பப. ்காத்தமுத்து 
அைர்்கள் 1977–1980 ஆம் ஆண்டு்களில பதாடடியம் பதாகுதியிலிருநது 
தமிழ்நாடு ்சட்டைனைப் பபரமைககுத் பதர்நபதடுக்கப்படடு சீரிய 
முமையில பணியாற்றினார்்கள். இம்முனனாள் உறுப்பினரது 
ைமைைால அைமரப் பிரிநது ைருநதும் அைர்தம் குடும்பத்தினருககு 
ஆழ்நத இரங்கமையும், அனுதாபத்திமனயும் இப்பபரமையின 
்சார்பிலும், என ்சார்பிலும் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. ைமைநத 
பபருநதம்கககு ைரியாமத ப்சலுத்தும்ைம்கயில ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் எழுநது நினறு இரண்டு ைணித்துளி்கள் 
அமைதி ்காககுைாறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 
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(ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் எழுநது நினறு 
இரண்டு ைணித்துளி்கள் அமைதி ்காத்தனர்.)

2. வினாக்கள–விமட்கள 
உடுக்குறியிட்ட வி்னாக்கள்

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினாக்கள்–விம்ட்கள். 
வினா ைரிம்ச எண் 46, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எ. ராைர், 
ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு 
பைம்பாடடுத் துமை அமைச்சர்.

46—

ெள்ளிறைத ்தரம் உைர்தது்தல் 

*57265—திரு. எ. ்ராைர்:

ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, இமளஞர் நைன ைற்றும் 
விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விம்டயளிப்பாரா—

(அ) குளித்தமை பதாகுதி, கிருஷ்ைராயபுரம் ஒனறியம், 
பபாத்துராவுத்தனபடடியில உள்ள நடுநிமைப் பள்ளிமய 
உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்த அரசு ஆைன ப்சய்யுைா? 

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன், ்பளளிக ்கல்வி, 
இம்ளஞர் நலன் ைற்றும் விம்ளைாடடு கைம்்பாடடுத் துமை அமைசசர்: 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 

(அ) ைற்றும் (ஆ) குளித்தமை பதாகுதி, கிருஷ்ைராயபுரம் 
ஒனறியம், பபாத்துராவுத்தனபடடியில உள்ள நடுநிமைப் 
பள்ளிமய உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்துைதற்கு, அரசின 
விதிமுமை்களில குறிப்பிடடுள்ள நிபநதமன்கமளப் பூர்த்தி ப்சய்யாத 
்காரைத்தினால, இநத ஆண்டு அதமன உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் 
தரம் உயர்த்த இயைாது எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினருககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எ. ராைர் அைர்்கள். 

திரு. எ. ்ராைர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
தங்கமள ைைஙகுகிபைன. குளித்தமை பதாகுதி, கிருஷ்ைராயபுரம் 
ஒனறியம், பபாத்தராவுத்தனபடடியில உள்ள ைாைைர்்கள் 
உயர்நிமைக ்கலவிமயப் படிப்பதற்கு, 5 கி.மீ. பதாமைவில உள்ள 
்கட்டாரிப்படடி ைற்றும் பஞ்சப்படடியில உள்ள உயர்நிமைப் 
பள்ளிககுத்தான ப்சலை பைண்டும். இநதக கிராைத்தில 
உள்ள ஏமழ விை்சாயக கூலி பைமை பார்ககும் பிள்மள்கள் 
உயர்நிமைக ்கலவி படிப்பதற்கு அரசின விதிமுமை்களில உள்ள 
நிபநதமன்களான இ்டம், ்கட்ட்டம் உள்ளதாலும், பபாது ைக்கள் 
பஙகுத் பதாம்கமயத் தருைதற்குத் தயாரா்க இருப்பதாலும், 
பைற்குறிப்பிட்ட நடுநிமைப் பள்ளிமய உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் 
தரம் உயர்த்தித் தருைாறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கமளக ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடுகினை அநதப் பள்ளியில, 8 ஆம் ைகுப்பு படிககினை 
ைாைைர்்கள் 11 பபர்தான இருககினைார்்கள். அப்பள்ளிமயத் தரம் 
உயர்த்தி்டத் பதமையான இ்டம் மூனறு ஏக்கர் இருக்க பைண்டும். 
ஆனால, அஙகு ஒனைமர ஏக்கர் நிைம்தான இருககினைது. 
அபதபபானறு, எட்டாம் ைகுப்பில குமைநதது 50 ைாைைர்்கள் 
இருக்க பைண்டும். ஆனால, 11 பபர்தான அஙகு படிககிைார்்கள். 
எனபை, அரசின நிபநதமன்கமளப் பூர்த்தி ப்சய்யாத 
்காரைத்தினாலதான அமதத் தரம் உயர்த்த இயைவிலமை எனறு 
நான குறிப்பிடப்டன. அரசின விதிமுமை்கள் 
பூர்த்தியாகும்பட்சத்தில, அரசு அதுகுறித்துப் பரிசீலிககும் 
எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எ. ராைர் அைர்்கள்.

திரு. எ. ்ராைர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
குளித்தமை பதாகுதி, பதாம்கைமை ஒனறியம், சினனயம்பாமளயம் 
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நடுநிமைப் பள்ளிமய உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்தியும், 
கூ்டலூர் ஊராடசி, ராக்கம்படடி துைக்கப் பள்ளிமய நடுநிமைப் 
பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்தியும், பிலலூர் ஊராடசியில உள்ள 
உயர்நிமைப் பள்ளிமய பைலநிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்தியும் 
தநதி்டக ப்கடடுகப்காள்கிபைன. பைலும், பாதிரிப்படடியில உள்ள 
பதா்டக்கப் பள்ளி ்க்டநத ஐநது ஆண்டு்களா்கத் தமைமையாசிரியர் 
இலைாைல இயஙகி ைருகிைது. எனபை, அப்பள்ளிககு உ்டனடியா்கத் 
தமைமை ஆசிரியமர நியமித்துத் தருைாறும் ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 
பைலும், குளித்தமை ஒனறியம், நலலூர் நடுநிமைப் பள்ளிமய 
உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்தியும், கிருஷ்ைராயபுரம் 
ஒனறியம், ப்காசூர் ஊராடசி, குப்பபைடடுப்படடியில உள்ள 
நடுநிமைப் பள்ளிமய, உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்தியும் 
தநதி்டக ப்கடடுகப்காள்கிபைன.

பதாம்கைமை ஒனறியம், ்கலமை நடுநிமைப் பள்ளிமய 
உயர்நிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்துைதற்கு 5 ஆண்டு்களுககு 
முனபப அரசுககு ப்சலுத்த பைண்டிய பைத்மதச ப்சலுத்தியும், 
இனறுைமர அப்பள்ளி தரம் உயர்த்தப்ப்டாைல உள்ளது. ்க்டநத 
ஆண்டு ப்கள்வி பநரத்தில பதாம்கைமை பைலநிமைப் பள்ளியில 
4,000 ைாைை, ைாைவி்கள் படிப்பதால, அதமன ஆண்்கள் 
ைற்றும் பபண்்கள் பள்ளி்களா்கப் பிரித்துத் தருைதா்க ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் இநத அமையில கூறினார்்கள். இதுைமர 
பிரித்துத் தரவிலமை. இநத ஆண்்டாைது ைாைை, ைாைவி்கள் நைன 
்கருதி, ஆண்்கள் ைற்றும் பபண்்கள் பள்ளி்களா்க அமதப் பிரித்துத் 
தருைாறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கமளக ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் பதாம்கைமை பைலநிமைப் பள்ளிமயப் பற்றி இஙப்க 
குறிப்பிட்டார்்கள். அநதப் பள்ளி ஆண், பபண் ஆகிய இருபாைரும் 
படிககினை பள்ளியா்க இருககினைது. அப்படி இருபாைரும் 
படிககினை அப்பள்ளிமயப் பிரிக்க பைண்டுபைனறு ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிடுைதால, அதமன பபண்்களுக்கான 
பைலநிமைப் பள்ளியா்கவும், ைாைைர்்களுக்கான உயர்நிமைப் 
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பள்ளியா்கவும் பிரித்து, இநத ஆண்டு முதல ப்சயலபடுைதற்கு 
ஏதுைா்க, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு நான 
இமத எடுத்துசப்சலபைன எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
பைலும், பாதிரிப்படடியில உள்ள பள்ளிககு தமைமையாசிரியர் 
இலமை எனை ஒரு குமைமய உறுப்பினர் இஙப்க குறிப்பிட்டார்்கள். 
திங்கடகிழமை அனறு நீங்கள் அஙகு ப்சலகிைபபாது அஙப்க 
தமைமையாசிரியர் பணியில இருப்பார். 

முற்ப்கல 10–05

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஆர். ்காநதி அைர்்கள்.

திரு. ஆர். ்காந்தி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
ராணிப்பபடம்ட ்சட்டைனைத் பதாகுதி, ைாைாஜா ஒனறியம், 
ப்சடடித்தாங்கல ஊராடசியில அரசு உயர்நிமைப் பள்ளியில 
ஏைத்தாழ 412 ைாைைர்்கள் படிககிைார்்கள். அைர்்கள், பமழய 
ப்சடடித்தாங்கல, தண்்டைம், ைள்ளைார் ந்கர், ைானபாடி, 
எரிப்காடி, ைாலிககுப்பம், எருக்கநபதாடடி, ைாநதாங்கல ஆகிய 
இ்டங்களிலிருநது ைநது படிககிைார்்கள். அைர்்கள் +1, +2 படிப்பு 
படிக்க பைண்டுபைனைால, ஏைத்தாழ 8–லிருநது 12 கிபைா மீட்டர் 
பதாமைவில உள்ள ைாைாஜா, ராணிப்பபடம்ட, அம்மூருககுப் 
பபா்க பைண்டியிருககிைது. 2017–ல இப்பள்ளிமயத் தரம் 
உயர்த்த  விண்ைப்பித்து ப்சய்து இதற்ப்கன 2,00,000/– ரூபாய் 
ப்சலுத்தப்படடிருககிைது. ஆனால, இதுைமரககும் இப்பள்ளி தரம் 
உயர்த்தப்ப்டவிலமை. எனபை, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
இநதப் பள்ளிமய உ்டனடியா்க பைலநிமைப் பள்ளியா்கத் 
தரமுயர்த்த பைண்டுபைனறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

அபதபபால, ராணிப்பபடம்ட பதாகுதி, ைாைாஜா ஒனறியம், 
்கலபைலகுப்பம் ஊராடசி ஒனறியத்தில முஸலிம் ைாைைர்்கள் 
உருது படிககிை நடுநிமைப் பள்ளி இருககிைது. அஙகு ஏைத்தாழ 
264 ைாைை, ைாைவி்கள் படிககிைார்்கள். அைர்்கள் 9–ைது ைகுப்பு 
படிக்க பைண்டுபைனைால, பக்கத்தில எஙப்கயும் உருது பள்ளி்கள் 
இலமை. ஏைத்தாழ 20 கி.மீ. பதாமைவில உள்ள விஷாரம் பபா்க 
பைண்டும். அப்பகுதியிலுள்ள பபண்்கள் பைகு பதாமைவு ப்சனறு 
படிக்க முடியாத நிமையில, எட்டாம் ைகுப்பபாடு படிப்மப 
நிறுத்திவிடுகிைார்்கள். எனபை, அைர்்கள் 9–ைது ைகுப்பு படிப்பதற்கு 
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ஏதுைா்க, ்கலபைலகுப்பம் நடுநிமைப் பள்ளிமய உயர்நிமைப் 
பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்த பைண்டுபைனறு அனபபாடு 
ப்கடடுகப்காண்டு விம்டபபறுகிபைன, நனறி, ைைக்கம். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, சிறுபானமையின ைக்களும்டய 
நைன ்கருதி, நம்மும்டய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள், 
பலபைறு திட்டங்கமள தமிழ்நாடடில இனமைககு நிமைபைற்றி 
ைருகிைார்்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களின ப்காரிகம்க 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய ்கைனத்திற்கு 
எடுத்துசப்சலைப்படும். இஸைாமியப் பபண்்கள் பதாமைதூரம் 
ப்சனறு, பள்ளியில படிக்க இயைாது எனபது எங்களுககும் 
பதரியும். ஆ்கபை, அமத ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
்கைனத்திற்கு எடுத்துசப்சனறு, அநதக ப்காரிகம்கமய 
நிமைபைற்றுைதற்கு நாங்கள் முயற்சி்கமள பைற்ப்காள்பைாம் 
எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

அபதபபாை, ைாைாஜா ஒனறியம், ப்சடடித்தாங்கல 
அரசு உயர்நிமைப் பள்ளிக்கா்க 2 இைட்சம் ரூபாய் 2017–ல 
்கட்டப்படடிருககிைது எனறு குறிப்பிட்டார்்கள். அப்பள்ளிமய 
பைலநிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்த அரசின விதிமுமை்கள் 
அமனத்தும் பூர்த்தியாகும்பட்சத்தில, அது பற்றியும் ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு எடுத்துச ப்சலைப்படும் 
எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பை.பபா. சிைசுப்பிரைணி அைர்்கள்.

திரு. கவ.த்பா. சிவசுபபி்ரைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைங்கக ்க்டபைாரம் துயில ப்காண்டிருககினை 
ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கமள 
ைைஙகுகிபைன. அம்ைாவின ைழியில இனமைககுத் தமிழ்கத்மத 
சீபராடும், சிைப்பபாடும் ைழி ந்டத்திகப்காண்டிருககினை, 
எதிரி்களுகப்கலைாம் சிம்ைப்சாப்பனைா்க விளஙகிக 
ப்காண்டிருககினை தமிழ்நாடு முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு அய்யா 
எ்டப்பாடியார் அைர்்கமளயும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
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அய்யா ஓ.பி.எஸ. அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன. பள்ளிக 
்கலவியிபை எண்ைற்ை ைாற்ைங்கமளக ப்காண்டுைநது அரசுப் 
பள்ளி்களில பயிலும் ைாைைச ப்சலைங்களுககு ்கணினி முதல 
்காைணி ைமர விமையிலைாைல ப்காடுத்து திட்டங்கமளச 
சிைப்பா்கச ப்சயலபடுத்திக ப்காண்டிருககினைார் ைாண்புமிகு 
பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

்க்டநத ்கலவி ஆண்டில ைாைைர்்களுககு computer ப்சமை 
எனை விதத்திபை, 400 ரூபாய் ்கட்டைம் ைசூலிக்கப்படுைது 
எனபது இரத்து ப்சய்யப்ப்டாைல உள்ளது. அநதக ்கட்டைத்மத 
ைரும் ்கலவி ஆண்டில இரத்து ப்சய்ய ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் முனைருைார்்களா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்கக 
ப்கடடு அைர்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, computer பயிலகினை ைாைைர்்கள் 
்கட்டைங்கள் ப்சலுத்தி பயினறு ப்காண்டிருககிைார்்கள் எனறு 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிட்டார்்கள். ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு அது பற்றியும் இநத 
ஆண்டு எடுத்துச ப்சலைப்படும். இதுகுறித்து அரசு பரிசீலிககும் 
எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
்டாக்டர் (திருைதி) பூஙப்காமத அைர்்கள்.

டாகடர் (திருைதி) பூஙக்காமத: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ஆைஙகுளம் பதாகுதியில அரசு உதவி 
பபறும் ஆரம்ப ைற்றும் நடுநிமைப் பள்ளி்கள் சுைார் 75 பள்ளி்கள் 
உள்ளன. இப்பள்ளி்கள் எலைாம் சுதநதிரத்திற்கு முனனால, 
கிட்டத்தட்ட 70, 80, 90 ஆண்டு்களுககு முனபு, ்கலவி தர 
பைண்டுபைனை ஓர் உயர்நத பநாக்கத்பதாடு, அர்ப்பணிப்பு 
உைர்பைாடு பதா்டங்கப்பட்ட அரசு உதவி பபறும் பள்ளி்கள். 
அநதப் பள்ளி்களுககு நான ஆய்வுககுச ப்சலலும்பபாபதலைாம், 
‘எங்களுககு ்கழிப்பமை பைண்டும், ைகுப்பமை பைண்டும்’ எனறு 
நிமைய ப்காரிகம்க்கமள மைககிைார்்கள். ஆனால, ்சட்டைனை 
உறுப்பினர் பதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருநது அமத ைழஙகி்ட 



8 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 19

இயைாத ஒரு சூழ்நிமையில இருககினபைாம். உயர்நத பநாக்கத்பதாடு 
பதா்டங்கப்பட்ட அநதப் பள்ளி்களில குடிநீர் சுத்தி்கரிப்புககு 
்கண்டிப்பா்க நீங்கள் நிதி ைழஙகி்ட பைண்டும். சிை இ்டங்களில 
அரசுப் பள்ளி்கமளவி்ட அரசு உதவி பபறும் பள்ளி்களில strength 
நிமைய இருககிைது. எனபை, தயவுப்சய்து விதி்கமளத் தளர்த்தி, 
்சட்டைனை உறுப்பினர்்கள் அரசு உதவிபபறும் பள்ளி்களிலும் 
இதுபபானை பணி்கமள பைற்ப்காள்ள, ்சட்டைனை உறுப்பினர் 
பதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருநது நிதி ைழங்க ைழிைம்க ப்சய்ய 
பைண்டும் எனை ஒரு ப்காரிகம்கமய ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
மைக்க விரும்புகினபைன. 

முற்ப்கல 10–10

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்சாலைது நலை பயா்சமனதான. அமதப்பற்றி நானும், ைாண்புமிகு 
உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்களும் ப்சர்நது ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு எடுத்துச ப்சலகிபைாம். 
ஏபனனறு ப்சானனால, அரசு உதவிபபறும் பள்ளி்களில பை 
இ்டங்களில நிதி பநருக்கடி இருககிைது எனபமத எங்களால 
உைர முடிகிைது. அப்பள்ளி்களுககும் சிைநத ்கட்ட்டங்கள் 
பதமைப்படுகினைன. ஆஙகிைப் பா்டங்கமளயும் அப்பள்ளி்களில 
பயிற்றுவிககிைார்்கள். ஆ்கபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினரின 
ப்காரிகம்கமய ்கனிபைாடு பரிசீலிப்பதற்கு ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு எடுத்துசப்சலைப்படும்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. தங்கம் பதனனரசு அைர்்கள்.

திரு. தங்கம் ததன்ன்ரசு: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, இம்டநிமைக ்கலவியில 9 ைற்றும் 10 ஆம் ைகுப்பு்களில 
இம்டநிற்ைல விகிதங்கமளப் பார்ககும்பபாது, 2016–2017 ஆம் ஆண்டு 
8 ்சதவீதைா்க இருநத இம்டநிற்ைல (dropout) எனபது 2017–2018 ஆம் 
ஆண்டில 16 ்சதவீதைா்க உயர்நதிருககிைது எனறு நா்டாளுைனைத்தில 
ைாண்புமிகு ைத்திய ைனிதைள பைம்பாடடுத் துமை அமைச்சர் 
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திரு. ரபைஷ் பபாகரியால நிஷாஙக அைர்்கள் பதரிவித்திருககிைார்்கள். 
தமிழ்க ்சட்டைனைத்தில பதா்டர்நது மைக்கப்ப்டககூடிய ப்காள்ம்க 
விளக்கக குறிப்பு்களில ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் இம்டநிமைக ்கலவியில இம்டநிற்ைல விகிதைானது 
2015–2016–ல 3.76 ்சதவீதம்; 2016–2017–ல 3.75 ்சதவீதம்; 2017–2018–ல 
3.61 ்சதவீதைா்க இருககிைது எனறு பதரிவித்து ைருகிைார்்கள். 
அதாைது, 2017–2018–ல இம்டநிற்ைல 3.61 ்சதவீதைா்க இருககிைது 
எனறு நம்மும்டய ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் இஙப்க பதரிவிககிைார்்கள். ஆனால, ைாண்புமிகு 
ைத்திய ைனிதைள பைம்பாடடுத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
நா்டாளுைனைத்தில இம்டநிற்ைல 16 ்சதவீதைா்க இருககிைது எனறு 
பதரிவித்திருககிைார்்கள். நா்டாளுைனைத்தில ைாண்புமிகு ைத்திய 
அமைச்சர் பதரிவித்திருககும் புள்ளிவிைரத்திற்கும், நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
பதரிவித்திருககும் புள்ளிவிைரத்திற்குமிம்டபய நிமைய வித்தியா்சம் 
இருககிைது. இநத மி்கப் பபரிய வித்தியா்சம் ஏன ஏற்படடிருககிைது? 
இதற்கு எனன ்காரைம்? 

ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
்சமீபத்தில ஒரு நி்கழ்சசியினபபாது, ைத்திய அர்சாங்கத்தி்டம் 
இருக்கககூடிய data தைறு எனறு குறிப்பிடடுச ப்சாலலியிருநதார்்கள். 
நம்மும்டய சு்காதாரத் துமைககு ைத்திய அர்சாங்கம் விருது 
ைழஙகும்பபாது data ்சரியா்க ைருகிைது; ைற்ை துமை்களுகப்கலைாம் 
ைத்திய அர்சாங்கம் விருது ைழஙகும்பபாபதலைாம் data ்சரியா்க 
ைருகிைது; (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ஆனால, இம்டநிற்ைலில 
ைடடும் ைத்திய அர்சாங்கத்தின data எப்படித் தைைா்கப் பபாகிைது? 
இதன ைர்ைம் எனன எனபமத ைடடும் நான அனபபாடு 
ப்கட்டறிய விரும்புகிபைன. ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவித் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள் அதற்கு உரிய விளக்கம் அளிப்பார்்களா 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
நான பதரிநதுப்காள்ள விரும்புகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, data தைறு எனறு நான 
ப்சாலைவிலமை. ஏபனனறு ப்சானனால, இநதப் புள்ளிவிைரங்கள் 
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எலைாம் இநத அரசின ்சார்பா்க ப்காடுக்கப்படுகினை 
புள்ளிவிைரங்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ்சட்டைனை 
உறுப்பினரா்கவும், அதற்கு முனபு அமைச்சரா்கவும் இருநதைர். 
ஆ்கபை, இதுபற்றி அைருககுத் பதரியும். 2017–2018 ஆம் ஆண்டு்களில 
ஆசிரியர்்கமள மைத்துதான ைாைைர்்களும்டய எண்ணிகம்க, 
இம்டநிற்ைலின எண்ணிகம்க ஆகிய புள்ளிவிைரங்கமள எடுத்து 
ைநபதாம். இப்பபாது online மூைைா்கப் புள்ளிவிைரங்கமள 
எடுத்துகப்காண்டிருககிபைாம். இதுபைாரு ைாற்ைம். 

இரண்்டாைது ைாற்ைத்மதப் பபாறுத்தைமரயில, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிட்டமதப்பபாை அலை. இம்டநிமைக 
்கலவியில 2014–2015, 2015–2016 ஆம் ஆண்டு்களில பார்ககினைபபாது, 
இம்டநிற்ைல 3.97 ்சதவீதைா்கவும், 2016–2017 ஆம் ஆண்டில 
3.75 ்சதவீதைா்கவும்தான இருநதிருககிைது. நம்மும்டய 
்கைககீடடினபடி அதுபபானறுதான இருககிைது ைற்ை ைாநிைங்கபளாடு 
ஒப்பிடடுப் பார்ககினைபபாது, இபத நிமைதான எலைா 
ைாநிைங்களிலும் இருககிைது புதுதிலலிமயப் பபாறுத்தைமரயில, 
2015–2016–ல இம்டநிற்ைல 11.8 ்சதவீதம், 2016–2017–ல 10.8 ்சதவீதம், 
2017–2018–ல 17.5 ்சதவீதம் எனறு அஙகு பதாராயைா்க 7 ்சதவீதம் 
ைாறுபாடு இருககிைது. அ்சாம் ைாநிைத்மதப் பபாறுத்தைமரயில, 
2015–2016–ல 27.6 ்சதவீதம், 2016–2017–ல 26.6 ்சதவீதம், ஆனால, 
2017–2018–ல 33.7 ்சதவீதம் எனறு பதாராயைா்க 6 ்சதவீதம் அஙப்க 
பைறுபாடு இருககிைது. அபதபபானறுதான தமிழ்நாடம்டப் 
பபாறுத்தைமரயில, 2015–2016–ல 8.1 ்சதவீதம், 2016–2017–ல 10 ்சதவீதம், 
2017–2018–ல 16.2 ்சதவீதம் எனறு குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. 6 
்சதவீதம் வித்தியா்சம் இருககிைது. அபதபபானறு, உத்திரப்பிரபத்ச 
ைாநிைத்தில பார்ககினைபபாது, 2015–2016–ல 10.22 ்சதவீதம், 
2016–2017–ல 12.7 ்சதவீதம், 2017–2018–ல 19 ்சதவீதம் எனறு, 
6 ்சதவீதம் வித்தியா்சம் இருககிைது. 2017–2018 ஆம் ஆண்டு 
இம்டநிற்ைமை ஒப்பிடடுப் பார்ககினைபபாது ைத்திய அர்சால 
அறிவிக்கப்பட்ட புள்ளிவிைரங்களில ஒவபைாரு ைாநிைத்திலும் 
இநத வித்தியா்சம் இருககிைது. இநத வித்தியா்சம் நம்மும்டய 
ைாநிைத்திலும் இருககிைபத தவிர, நம்மும்டய புள்ளிவிைரங்கள் 
்சரியா்கத்தான இருககினைன எனபமத நான இநத பநரத்திபை 
பதரிவித்துகப்காள்கினபைன. எங்கள் புள்ளிவிைரம் எப்பபாழுதுபை 
்சரியா்கத்தான இருககும். ைத்திய அரசின விருதிமனப் 
பபறுைதற்்கா்க ைடடுைலை; எனமைககுபை பதளிைா்கத்தான 
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நாங்கள் பணி்கமள ஆற்றிகப்காண்டிருககிபைாம். எங்கள் 
புள்ளிவிைரங்கள் ்சரியா்கத்தான இருககினைன எனபமத நான 
இநத பநரத்திபை பதரிவித்துகப்காள்கினபைன. பீ்கார் ைாநிைத்மதப் 
பபாறுத்தைமரயில 39.6 ்சதவீதம் இம்டநிற்ைல இருககிைது. 
இதுதான highest. ஆ்கபை, ஒவபைாரு ைாநிைத்து்டனும் ஒப்பிடடுப் 
பார்ககினைபபாது இநதிய அளவில நான்காம் இ்டத்தில தமிழ்கம் 
இருநதுப்காண்டிருககிைது எனபமதயும், நம்மும்டய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின அரும்பணியின ்காரைைா்கவும், இநதத் 
துமைககு ஒதுக்கப்படடிருககினை நிதியின ்காரைைா்கவும், ்கணினி, 
ம்சககிள் பபானைைற்மை ைாைை, ைாைவி்களுககு இைை்சைா்க 
ைழஙகுைதன ்காரைைா்கவும் இம்டநிற்ைல விகிதம் குமைைா்க 
இருககிைது எனபமதயும் நான இநத பநரத்தில சுடடிக்காட்ட 
விரும்புகினபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

முற்ப்கல 10–15

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 47, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. சு. ரவி, ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

47—

புதிை துறை மின நிறைைம்

*22913—திரு. சு. ்ரவி:

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

(அ) அரகப்காைம் பதாகுதி, பநமிலி ஒனறியம், நா்கபைடு 
கிராைத்திற்கு புதிய துமை மின நிமையம் அமைக்க அரசு 
முனைருைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி, மின்சா்ரம், ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆைத்தீர்மவத் துமை அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள,

(அ) ைற்றும் (ஆ) ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
அரகப்காைம் பதாகுதி, பநமிலி ஒனறியம், நா்கபைடு கிராைத்தில 
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ஒரு துமை மின நிமையம் பைண்டுபைனறு ப்கடடிருககினைார். 
துமை மின நிமையம் அமைக்க அர்சால உத்பதசிக்கப்படடு, 
நிைம் ம்கய்கப்படுத்தப்படடுள்ளது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சு. ரவி அைர்்கள்.

திரு. சு. ்ரவி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
மினபைடடு ைாநிைைா்க இருநத தமிழ்கத்மத மினமிம்க ைாநிைைா்க 
ைாற்றி, விை்சாயி்களுககுத் தம்டயிலைா மின்சாரம் ைழஙகி, 
தமிழ்கத்மத முதனமை ைாநிைைா்க உருைாககி்ட அலலும் ப்கலும் 
அயராது உமழத்து, மூனறு ஆண்டு்கள் முத்திமர பதித்து, நான்காம் 
ஆண்டு அடிபயடுத்து மைககும் ைக்களின முதலைர், விை்சாயி்களின 
பாது்காைைர், எளிமைககுச ப்சாநதக்காரர் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் ஐயா எ்டப்பாடியார் அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. 
அைருககு உறுதுமையா்க இருநது ைரும் ைாண்புமிகு OPS ஐயா 
அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, எனது 
அரகப்காைம் பதாகுதிககுடபட்ட நா்கபைடு ைற்றும் அதமனச 
சுற்றியுள்ள பைலபாக்கம், பருத்திபுத்தூர், சித்பதரி, கீழாநதுமை, 
பைைாநதுமை, ்சம்பத்துராயனபபடம்ட, சிறுைைலலி, 
அரும்பாக்கம், ஒச்சைம், பைைக்காடு, பாடி பபானை கிராைங்களில 
நீண்்ட நாட்களா்கக குமைநத மினனழுத்தம் நிைவி ைருகிைது. 
விை்சாயப் பபருஙகுடி ைக்களும், பந்சைாளர்்களும் மி்கவும் 
சிரைப்படடு ைருகிைார்்கள். குறிப்பா்க, ப்காம்டக ்காைங்களில 
அதி்கைா்க பாதிப்பம்டகிைார்்கள். அநதப் பகுதிககு சுைார் 10 கிபைா 
மீட்டர் தூரமுள்ள விண்்டர்பபடம்ட S.S.–லிருநது தனியா்க ஒரு 
feeder–ம், புனமன S.S.–லிருநது தனியா்க ஒரு feeder–ம் ைருகிைது. 
ஒரு feeder–ல பழுது ஏற்பட்டால, பழுதுபார்ககும்ைமர மின 
தம்டயினால கிராைங்கள் பாதிப்பம்டகினைன. இதனால நீண்்ட 
நாட்களா்க விை்சாயி்களும், பந்சைாளர்்களும், பபாது ைக்களும் 
சிரைப்படுகிைார்்கள். ஆ்கபை, இனமைககு அநதப் பகுதியிபை ஒரு 
துமை மின நிமையம் அமைக்கப்ப்ட பைண்டுபைனறு பதா்டர்நது 
நான ைலியுறுத்தி ைருகினபைன. 
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ைாண்புமிகு மின்சாரத் துமை அமைச்சர் அண்ைன 
அைர்்கள் அநதப் பகுதியிபை ஒரு துமை மின நிமையம் 
அமைக்க, இனமைககுத் தனியார் நிைம் ைாங்கப்படடுள்ளது 
எனறு பதரிவித்திருககிைார்்கள். அதற்்கா்க நான நனறிமயத் 
பதரிவித்துகப்காள்ளக ்க்டமைப்படடிருககிபைன. இநதத் 
திட்டத்மத விமரைா்கவும், மி்கவும் அைசியைா்கவும் நிமைபைற்ை 
பைண்டியுள்ளது. இனமைககு மினனல பை்கத்தில திட்டங்கமளச 
ப்சயலபடுத்தி ைருகினை ஐயா ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார் 
அைர்்களும்டய நலைாடசியிபை, மின்சாரத் துமையில தனகப்கன 
ஒரு முத்திமரமயப் பதித்துக ப்காண்டிருககிை ைாண்புமிகு 
மின்சாரத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள், அநதத் திட்டத்மத 
விமரைா்க நிமைபைற்றி்ட பைண்டுபைனறு ப்கடடு, அநதத் திட்டம் 
எநத ்காை அை்கா்சத்திற்குள் நிமைபைற்றித் தரப்படும் எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ப்காரிய அநத 
கிராைத்தில துமை மின நிமையம் அமைக்க 1.22 ஏக்கர் பட்டா 
நிைம் ம்கய்கப்படுத்தப்படடிருககிைது. அஙகு 33/11 கிபைா ைாட 
துமை மின நிமையம் அமைக்க உத்பதசிக்கப்படடுள்ளது. 
அதற்கு கூடிய விமரவில ஒப்பநதப்புள்ளி ப்காரப்படடு, 6 ைாத 
்காைத்திற்குள் அப்பணி்கமள முடிப்பதற்குண்்டான ந்டைடிகம்க 
பைற்ப்காள்ளப்படும். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
விண்்டர்பபடம்டயில ஏற்ப்கனபை தனியா்க ஒரு sub station–ஐக 
ப்கடடிருநதார்்கள். அது 33/11 கிபைா ைாட ஆ்க இருககினைது. அமத 
110 KV ஆ்க உயர்த்தித்தர பைண்டுபைனறு ப்கடடிருககிைார்்கள். 
அநதப் பணியும் இப்பபாது நம்டபபற்றுக ப்காண்டிருககிைது. 
ஆ்கபை, அமதயும் விமரநது முடித்துக ப்காடுப்பபாம் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. ஏற்ப்கனபை இருககினை துமை மின 
நிமையத்தில 2X8 எனறு ப்சாலைககூடிய 16 MVA மினைாற்றி்கள் 
இருககினைன. ஆனால, அதனும்டய மின பளு 11 MVA தான 
இருககினைது. இருநதாலும்கூ்ட, எதிர்்காைத்தின பதமைமயக 
்கருதி, அநத இ்டத்தில ஒரு புதிய துமை மின நிமையம் 
அமைக்க பைண்டுபைனறு ைாண்புமிகு அம்ைாவின அர்சால 
உத்பதசிக்கப்படடு, பட்டா நிைம் ம்கய்கப்படுத்தப்படடிருககிைது 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சு. ரவி அைர்்கள்.

திரு. சு. ்ரவி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
விண்்டர்பபடம்ட துமை மின நிமையம் 1957 ஆம் ஆண்டு 
துைங்கப்பட்ட மி்கப் பழமையான துமை மின நிமையம். அநதத் 
துமை மின நிமையத்மத 110 KV–ஆ்கத் தரமுயர்த்துைதற்கு 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படடு ைருைதா்கச ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அண்ைன அைர்்கள் ப்சாலலியிருககிைார்்கள். அதற்கு 
எனனும்டய ைனைார்நத நனறிமயத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
அதுைடடுைலை; தற்பபாது மின்கம்பங்கள் நடுைதற்கு ைனித 
்சகதி பயனபடுத்தப்படுகிைது. ைனித ்சகதி குமைைா்க இருககிை 
்காரைத்தால, ஒவபைாரு ப்காட்டத்திற்கும் ஒரு JCB அலைது 
crane பபானை இயநதிரங்கமள ைாஙகித் தநதால, மின ்கம்பங்கமள 
எலைாம் விமரைா்க நடுைதற்கு ஏதுைா்க இருககும். எனபை, 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ஒவபைாரு ப்காட்டத்திற்கும் ஒரு 
crane அலைது JCB இயநதிரத்மத ைாஙகித் தருைாரா எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்காரியதுபபாை, இப்பபாது மின ்கம்பங்கள் நடுைதற்கு JCB–ஐ நாம் 
பயனபடுத்துகினபைாம். பதமையான இ்டங்களில நாம் அநத JCB–ஐ 
ஒப்பநத அடிப்பம்டயிபை பயனபடுத்திக ப்காண்டிருககினபைாம். 
ஒவபைாரு ப்காட்டத்திற்கும் அமத ைாஙகிக ப்காடுககினைபபாது, 
நிருைா்கச ப்சைவு அதி்கைா்க ஏற்படுகினைது. எனபை, பணி்கள் 
பதாய்விலைாைல விமரநது ந்டப்பதற்கு எஙப்க பதமைப்படுகிைபதா, 
அஙப்க ஒப்பநத அடிப்பம்டயில பயனபடுத்த அரசு ந்டைடிகம்க 
எடுத்துக ப்காண்டிருககினைது எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பி.ப்க. ப்ச்கர்பாபு அைர்்கள்.
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திரு. பி.க்க. கச்கர்்பாபு: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர்  
அைர்்கபள, 33/11 கிபைா பைாலட துமை மின நிமையத்மத 
பி.வி. அய்யர் பதருவிபை அமைப்பதற்கு 2015 ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல 
அளிக்கப்பட்டது. அநத இ்டம் ்காைல துமைககுச ப்சாநதைானது 
எனபதால, இதுைமரயில அதற்கு அனுைதி அளிக்கப்ப்டவிலமை 
எனறு ்க்டநத 27–1–2019 அனறு இபத அமையில நான 
ைலியுறுத்திபனன. இநதக கூட்டத்பதா்டர் முடிைதற்குள் ைாற்று 
இ்டத்திபை அநத துமை மின நிமையத்மத அமைப்பதற்குண்்டான 
அறிவிப்பு பைளியி்டப்படும் எனறு அப்பபாது ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் அறிவித்திருநதார்்கள். இதுைமரயில அதற்கு 
ைாற்று இ்டம் அறிவிக்கப்ப்டவிலமை. பபாதுப் பணித் துமைககுச 
ப்சாநதைான இ்டம் அருகிபை இருககிைது. அநதப் பகுதியிபை 
இருககினை மின பதமை்கமள அறிநதுதான, 2015 ஆம் ஆண்ப்ட 
இநதத் திட்டத்மதக ப்காண்டு ைநதீர்்கள். நீங்கள் அமதச 
ப்சயலபாடடிற்குக ப்காண்டு ைருைதற்குள் அநதப் பகுதியினும்டய 
மின பதமை அதி்கரித்து 33/11 கிபைா ைாட எனபது 110/11 கிபைா 
பைாலட அளவுககுச ப்சனறுவிடும். இதுபபானை நிமைமை நிமைய 
இ்டங்களில உள்ளது. ப்காளத்தூரிலகூ்ட 110/33 கிபைா பைாலட 
துமை மின நிமையம் அமைப்பதற்கு 2007 ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல 
அளிக்கப்படடு, இதுைமரயில அநதப் பணி்கள் துைங்கப்ப்டாத 
நிமையில இருககிைது. ஆ்கபை, இதுபபானை பணி்களுககு, 
பதாகுதியின ்சட்டைனை உறுப்பினர்்கள் ைற்றும் அநதநத 
ைாைட்டத்திபை உள்ள C.E. level–ல இருககிை அதி்காரி்கமள 
ஒருஙகிமைத்து, ைாதநபதாறும் ஆய்வுக கூட்டங்கமள ந்டத்தி, 
மின பதமை்கமளப் பூர்த்தி ப்சய்ைதற்கும், விமரைா்க துமை மின 
நிமையங்கமள அமைப்பதற்கும் ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
ந்டைடிகம்க எடுப்பார்்களா எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் கூறிய 
அநத இ்டத்மத ்காைல துமையினர் ப்காடுக்க ைறுத்துவிட்டார்்கள் 
எனறு நான ஏற்ப்கனபை ப்சாலலியிருககினபைன. பபாதுப் பணித் 
துமையினர் ப்காடுப்பார்்கள் எனறு எதிர்பார்த்பதாம். “எங்களுககுத் 
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பதமை இருககிைது, பை ்கட்ட்டங்கள் ்கட்ட பைண்டும்” எனறு 
ப்சாலலி அைர்்களும் ப்காடுக்க ைறுத்துவிட்டார்்கள். இப்பபாது 
முஸலிம் ஜைாத்தில துமை மின நிமையம் அமைக்க இ்டம் 
ப்கடடிருககினபைாம். அைர்்களும்டய இ்டத்தில ஆய்வு ப்சய்து 
தருைதா்க அைர்்கள் ைாய்பைாழியா்கச ப்சாலலியிருககினைார்்கள். 
இனனும் முழுமையா்க அைர்்கள் உத்தரைாதம் தரவிலமை. நான 
எதிர்க்கடசி, ஆளுங்கடசி எனறு பார்ப்பதிலமை எனறு ஏற்ப்கனபை 
இநதச ்சட்டைனைத்தில பைமுமை ப்சாலலியிருககினபைன. 
அநதநத பதாகுதியின ்சட்டைனை உறுப்பினர்்கள் துமை மின 
நிமையம் அமைக்க பைண்டுபைனறு ப்கடகும்பபாது, அைர்்களும் 
அதற்கு ஒத்துமழத்தார்்கள் எனறு ப்சானனால, சீரான மின்சாரம் 
ப்காடுப்பதற்கு ைாய்ப்பா்க இருககும். அதனால, நான எங்களும்டய 
துமை அதி்காரி்கபளாடு நாமளயதினபை ்கைநதாபைாசித்து, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பைறு இ்டத்மத ஆய்வு 
ப்சய்து ப்காடுப்பார்்கபளனைால, விமரநது அதற்கு ந்டைடிகம்க 
எடுக்கப்படும் எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் எதிர்்காைத் பதமைமயச ப்சாலலி, 33 
கிபைா பைாலட திைனுககு பதிைா்க 110 கிபைா பைாலட திைன 
ப்காண்்ட துமை மின நிமையம் அமைக்க பைண்டுபைனறு 
ப்கடடிருககினைார்்கள். அஙப்க எநத அளவிற்கு மின பளு 
இருககினைது எனபமத ஆய்வு ப்சய்து, பதமை இருப்பின, அமத 
110 கிபைா பைாலட திைன அளவுககு உயர்த்திக ப்காடுப்பதற்கும் 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. S. ப்சம்ைமை அைர்்கள்.

திரு. S. தசம்ைமல: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
Green Power for Green Crop. அதாைது Solarisation of Pumpset 
எனகிை அநதத் திட்டம் TANGEDCO–வினும்டய ambitious 
திட்டைா்க இருநது ைருைமத நாம் நனைா்க அறிபைாம். அநதத் 
திட்டத்தினகீழ், ைத்திய எரி்சகதி நிறுைனம், அபதபபாை, தமிழ்நாடு 
அரசு, விை்சாயி்கள் இமைநது விை்சாய நிைத்திபை Solar Plates, 
Solar Panels–ஐ அமைத்து, அதனமூைம் மின்சாரம் உற்பத்தி 
ப்சய்யப்படுகிைது. அதாைது, துமையின மூைைா்க மும்முமன 
மின்சாரம் ைழங்கப்ப்டாத பநரத்தில, அநத மின்சாரத்மதப் 
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பயனபடுத்த விை்சாயி்களுககு ைாய்ப்பா்க இருககிைது. 
அபத்சையத்தில, மின பகிர்ைானக ்கழ்கத்திற்கும் மின்சாரம் 
மிச்சப்படுகிைது. எனபை, இநதத் திட்டத்மதச ப்சயலபடுத்துகிை 
நிமையில, விை்சாயி்களுககும் பைனளிககிைது; மின உற்பத்தி 
ைற்றும் பகிர்ைானக ்கழ்கத்திற்கும் பயனபடுகிைது. எனபை, இநதத் 
திட்டத்திற்கு விை்சாயி்களி்டம் நலை ைரபைற்பு இருககிைதா? 
இநதத் திட்டத்தினும்டய ப்சயைாக்கம் எநத நிமையில இருககிைது 
எனபமத நம்மும்டய ைாண்புமிகு மின்சாரத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் பதரிவிப்பார்்களா என அறிய விரும்புகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிட்டமதப்பபாை, இப்பபாது ைத்திய அரசு KUSUM எனை 
ஒரு திட்டத்மதக ப்காண்டு ைநதிருககிைது. அதில ைாநிை அரசு 
ைற்றும் ைத்திய அரசின பங்களிப்பபாடு, விை்சாயி்களினும்டய 
பங்களிப்பு இருநதால, அமத உ்டனடியா்க ைழங்கைாம் எனறு 
ப்சாலலியிருககிைது. முதற்்கட்டைா்க, தமிழ்நாடு மின்சார 
ைாரியம் TEDA மூைைா்க அமத முழுமையா்கச ப்சயலபடுத்த 
பைண்டுபைனபதற்்கா்க, 20,000 பபருககு முனனுரிமை 
அடிப்பம்டயில அமத நாங்கள் ப்காரவிருககினபைாம். ஏற்ப்கனபை, 
நாம் மின்சாரம் ப்காடுத்திருககினபைாம். அைர்்களுககுத் பதமையா்க 
இருநதாலும் ்சரி, புதியதா்கப் பபாடுைதா்க இருநதாலும் ்சரி, 
அைர்்களின பதமைககுபைல இருப்பமத மின்சார ைாரியத்திற்குக 
ப்காடுக்க பைண்டுபைனறு ப்சானனால, அதற்கு எனன 
விமை நிர்ையிக்க பைண்டுபைனபதற்்கா்க TNERC–ல நாங்கள் 
apply ப்சய்திருககினபைாம். அதனும்டய தீர்ப்பு ைநததற்குப் 
பினனாலதான, அமத முழுமையா்க எடுக்க முடியும். இருநதாலும், 
விை்சாயி்களுககு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின அரசு, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்சானனமதப்பபாை Solar மின 
திட்டத்மத ஊககுவிககினை ைம்கயில, மி்க பை்கைா்க திட்டத்மதச 
ப்சயலபடுத்திக ப்காண்டிருககிைது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கினபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 48, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. C.V. ப்ச்கர், ைாண்புமிகு ந்கராடசி 
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நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

48—

ெனா்தனாள சனாக்கற்டத திட்டம்

*35777—திரு. C.V. கச்கர்:

ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விம்டயளிப்பாரா—

(அ) படடுகப்காடம்ட ந்கரில பாதாள ்சாக்கம்டத் 
திட்டத்திமனச ப்சயலபடுத்த அரசு ஆைன ப்சய்யுைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ந்க்ராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் 
ஊ்ர்க வ்ளர்சசி, சிைபபுத் திடடங்கள தசைலாக்கத் துமை அமைசசர்: 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள,

(அ) ைற்றும் (ஆ) படடுகப்காடம்ட ந்கராடசியில பாதாள 
்சாக்கம்டத் திட்டத்திற்கு ைாற்ைா்க ்க்சடு ்கழிவுநீர் பைைாண்மைத் 
திட்டம் ப்சயலபடுத்தப்படடு ைருகிைது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. C.V. ப்ச்கர் அைர்்கள்.

முற்ப்கல 10–25

திரு. C.V. கச்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
தாய் 8 அடி பாய்நதால குடடி 16 அடி பாயும் எனபார்்கள். அநத 
ைம்கயிபை, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் 
உயிபராடு இருநதிருநதால, அைர்்கபள வியநது பார்ககும் அளவுககு 
இனமைககு நலைாடசி ந்டத்திைரும் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ்காபைரி ப்டல்டா பகுதி்கமள பாது்காக்கப்பட்ட பைளாண்மை 
ைண்்டைைா்க அறிவித்தமைககு ்காபைரி ப்டல்டா பகுதி ைக்கள் 



19வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 19]

்சார்பிபை எனது பநஞ்சார்நத நனறிமயத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
ஆலுககு விழுதாய் இநத நலைாடசிககுத் துமை நிற்கும் ைாண்புமிகு 
துமை முதைமைச்சர் அைர்்கமளயும் ைைஙகி, என ப்கள்விமயத் 
துைககுகிபைன. 

படடுகப்காடம்ட ந்கராடசி, 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்கள்பதாம்க 
்கைகப்கடுப்பினபடி, சுைார் 70,000 ைக்கள்பதாம்க ப்காண்்ட 
ந்கராடசியா்க இருநதுைநதது. இனமைககு ஒரு இைட்சம் 
ைக்கள்பதாம்க ப்காண்்ட ந்கராடசியா்க ைளர்நதிருககினைது. 
இநத நிமையில ்க்சடு ்கழிவுநீர் பைைாண்மைத் திட்டம் அைலில 
இருநதாலும், அது பபாதாது எனை ைம்கயிபை, ைாண்புமிகு 
உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ைறுபரிசீைமன 
ப்சய்து, இநத ந்கராடசிககு பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டத்மதக 
ப்காண்டுைருைாரா எனறு அறிய விரும்புகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, படடுகப்காடம்ட ந்கராடசி 
பதர்வுநிமை ந்கராடசி ஆகும். இநந்கராடசி 21.83 ்சதுர கிபைா 
மீட்டர் பரப்பளவில 32 ைார்டு்கமளக ப்காண்டுள்ளது. இநத 
ந்கராடசியின ைக்கள்பதாம்க 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்கள்பதாம்க 
்கைகப்கடுப்பினபடி 73,097 ஆகும். படடுகப்காடம்ட ந்கராடசியில 
்சாமை்களின பைாத்த நீளம் 94.53 கிபைா மீட்டர் ஆகும். ந்கராடசி 
எலமைககுள் பநடுஞ்சாமைத் துமைமூைம் பராைரிக்கப்படும் 
்சாமை்களின நீளம் 20.08 கிபைா மீட்டர் ஆகும். படடுகப்காடம்ட 
ந்கராடசியில தற்பபாதுள்ள ைக்கள்பதாம்க ைற்றும் பைளிபயறும் 
்கழிவுநீர் அடிப்பம்டயில பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டம் அமைப்பது 
குறித்து ஆய்வு பைற்ப்காள்ளப்பட்டது. படடுகப்காடம்ட 
ந்கராடசியின ைக்கள்பதாம்க ஒரு இைட்சத்திற்கும் குமைைா்க 
உள்ள ்காரைத்தினால, பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டத்திற்கு ைாற்ைா்க, 
்க்சடு ்கழிவுநீர் பைைாண்மைத் திட்டத்மதச ப்சயலபடுத்த முடிவு 
ப்சய்யப்படடு, பணி்கள் நம்டபபற்று ைருகினைன. இநந்கராடசியில 
்கழிவுநீர் ப்ச்கரிப்பு பதாடடி்களிலிருநது தின்சரி 30,000 லிட்டர் 
அளவில ்கழிவுநீர் ப்ச்கரம் ஆகிைது. அவைாறு ப்ச்கரைாகும் ்கழிவு 
நீமர ைாரியில எடுத்துச ப்சனறு சுத்தி்கரிக்க ந்கராடசிககுச 
ப்சாநதைான மநனாஙகுளம் உரக கி்டஙகில 3.60 ப்காடி ரூபாய் 
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ைதிப்பீடடில ்க்சடு ்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிப்பு நிமையம் அமைக்க 
பணி ஆமை ைழங்கப்படடு, பணி்கள் நம்டபபற்று ைருகினைன. 
இதுைமர 27 ்சதவிகித பணி்கள் முடிைம்டநதுள்ளன. இப்பணி்கள் 
ைரும் பை ைாதத்திற்குள் முடிைம்டநது, சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட 
்கழிவு நீர் விை்சாயப் பயனபாடடுககு ைழங்கப்படும் எனறு 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ஒரு ப்காரிகம்க மைத்தார்்கள். 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும்டய அரசு, 
ந்கரப் பகுதி்களிபைலைாம் பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டம் அமைக்க 
பைண்டுபைனறு ப்காள்ம்க முடிபைடுத்து ப்சயலபடுத்தி ைருகிைது. 
இநத நிமையில, பபரூராடசி, ந்கராடசி்களில எலைாம் சுத்தி்கரிப்பு 
நிமையங்கள் அமைப்பதற்கு இ்டம் கிம்டப்பதில பலபைறு 
பிரசசிமன்கள் உள்ளன. சுத்தி்கரிப்பு நிமையம் அமைப்பதற்கு 
எஙப்க பபானாலும் இ்டம் ப்காடுக்காைல, ைழககு்கள் 
பபாடுகிைார்்கள். இைற்மைபயலைாம் ்கருத்திலப்காண்டுதான 
ைக்கள்பதாம்க குமைைா்க இருககினை இ்டங்களிபைலைாம் 
இப்படிபயாரு திட்டத்மத ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
எ்டப்பாடியார் அைர்்கள் ப்காண்டுைநதார்்கள். ைாண்புமிகு 
அம்ைாவின அர்சால இநதத் திட்டம் பதா்டங்கப்படடுவிட்டது. 
ஆ்கபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்சானனதுபபாை, 
எதிர்்காைத்தில ஒரு இைட்சத்திற்கும்பைல ைக்கள்பதாம்க 
ைருகினைபட்சத்தில, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
்கைனத்திற்கு ்கண்டிப்பா்க எடுத்துசப்சனறு பரிசீலிக்கப்படும் 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. C.V. ப்ச்கர் அைர்்கள்.

திரு. C.V. கச்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
எதிர்்காைத்தில ைக்கள்பதாம்கமயக ்கருத்திலப்காண்டு பரிசீைமன 
ப்சய்யப்படும் எனறு ப்சானன ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களுககு 
நனறிமயத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. அதிராைப்படடிைம், 
ைதுககூர் பபானைமை ைளர்நதுைரும் பபரூராடசி்களாகும். 
இநத இரு பபரூராடசி்களிலும் பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டம் 
ப்சயலபடுத்தப்படுைா எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன. 
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
திரும்பவும் பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டத்மதக ப்கடகிைார். 
்க்சடு ்கழிவுநீர் பைைாண்மைத் திட்டம், ைாற்றுத் திட்டைா்க 
எடுத்துகப்காள்ளப்படடிருககிைது. ஒரு இைட்சம் ைக்கள் பதாம்கககுக 
குமைைான ைக்கள்பதாம்க உள்ள பபரூராடசி, ந்கராடசி்களில 
படிப்படியா்க எடுத்துகப்காள்ளப்படும். ்கண்டிப்பா்க ைருகினை 
்காைத்திபை நிதிநிமைமைமய அனு்சரித்து, ைாய்ப்பு்கள் இருப்பின, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின பைைான ்கைனத்திற்குக 
ப்காண்டுப்சனறு பரிசீலிக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. தா.பைா. அனபர்சன அைர்்கள்.

திரு. தா.கைா. அன்்ப்ரசன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ஆைநதூர் பதாகுதியில ஆதம்பாக்கம், நிைைஙம்க ந்கர் 
எனை பகுதியில 24 MLD ப்காள்ளளவு ப்காண்்ட ்கழிவுநீர் அ்கற்றும் 
நிமையம் உள்ளது. புதிய குடியிருப்பு்கள் ைநததாலும், பபாதிய திைன 
ை்சதி இலைாத ்காரைத்தினாலும், ைமழக ்காைங்களில ்கழிவுநீர் 
பைளிபயற்ைப்ப்டாைல கிட்டத்தட்ட ஐநதாயிரம், ஆைாயிரம் 
வீடு்களுககுள்பளபய ்கழிவுநீர் பதஙகி, ைக்கள் சிரைப்படும் 
நிமைமை்கள் குறித்து நம்மும்டய ைாைனைத்தில பதரிவித்து, 
பைமுமை ப்காரிகம்க மைத்துள்பளன. அரசு 25.50 ப்காடி ரூபாய் 
ைதிப்பீடடில ஒரு திட்டத்மத உருைாககி, அஙப்க பைலும் 10 
MLD திைனப்காண்்ட ்கழிவுநீர் அ்கற்றும் நிமையத்மத அமைக்க 
பைண்டுபைனறு உத்தரவிட்டது. ப்டண்்டர் விடடு, பணி்கமளயும் 
பதா்டஙகினார்்கள். அப்பபாது, அநதப் பகுதியிலிருநத சிைர், அஙகு 
்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிப்பு நிமையம் அமைக்கக கூ்டாது எனறு ப்காரி 
நீதிைனைத்திற்குச ப்சனைார்்கள். ஆனால, அபத இ்டத்தில ்கழிவுநீர் 
சுத்தி்கரிப்பு நிமையம் அமைக்க பைண்டும் எனறு நீதிைனைத்தால 
உத்தரவி்டப்படடு 6 ைாத ்காைம் ஆகியும், இதுைமர அநதப் 
பணி்கள் பதா்டங்கப்ப்டவிலமை. ஆ்கபை, ைருகினை ைமழக 
்காைத்திற்குள்ளா்க அநதப் பணி்கமள முழுமையா்க முடித்து, 
பபாது ைக்கள் பயனபடுத்துகிை அளவுககு அநதத் திட்டத்மதச 
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ப்சயலபாடடிற்குக ப்காண்டு ைர ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் ஆைன ப்சய்ைார்்களா எனபமதத் தங்கள் மூைைா்க 
அறிய விரும்புகிபைன.

முற்ப்கல 10–30

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, நான இதற்கு முனபு பதிைளித்த 
subject குறித்துதான ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
தற்பபாது ப்கடடிருககிைார்்கள். ்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிப்பு நிமையம் 
அமைககினைபபாது, ்சம்பநதப்பட்ட பகுதியிலுள்ள ைக்கள், 
அஙகு சுத்தி்கரிப்பு நிமையம் அமைக்கக கூ்டாது எனறு 
நீதிைனைத்மத நாடும் ஒரு சூழ்நிமை இருககிைது. எனினும், 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், அரசுககு ்சாத்கைான தீர்ப்மப 
நீதிைனைம் ப்காடுத்திருககிைது எனறு ப்சாலலியிருககிைார்்கள். 
பைலும், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், இதுகுறித்து முனபப 
எனனும்டய knowledge–ககு ப்காண்டு ைநதிருககிைார்்கள். 
்சம்பநதப்பட்ட அலுைைர்்கமள அமழத்து பணி்கமள முடிக்க 
உத்தரவிடடிருககிபைாம். எனினும், பணி்கள் துைங்கப்ப்டாைல 
இருநதால, மீண்டும் ஒருமுமை அதி்காரி்களு்டன ்கைநது பபசி, 
உ்டனடியா்கப் பணி்கமளத் துைங்க உத்தரவி்டப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திருைதி பி. கீதா ஜீைன அைர்்கள்.

திருைதி பி. கீதா ஜீவன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, எங்களும்டய ்கழ்கத் தமைைர் தளபதியார் அைர்்களால 
நிதி ஒதுககீடு ப்சய்யப்படடு, 2008 ஆம் ஆண்டு தூத்துககுடி 
ைாந்கராடசியில பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டம் பதா்டஙகி 
மைக்கப்பட்டது. 75 ்சதவிகிதப் பணி்கள் முடிவுற்ை நிமையில, 2011 
ஆம் ஆண்டு ஆடசி ைாற்ைம் ஏற்பட்டது. இப்பபாழுது ்க்டநத 
8 ஆண்டு்களா்க அநதப் பணி்கள் நிமைவு பபைாைல திட்டம் 
பயனபாடடிற்குக ப்காண்டு ைரப்ப்டாததால, ந்கரத்திலுள்ள 
ைக்கள் மி்கவும் சிரைப்படுகிைார்்கள். எனபை, ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
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அைர்்கள், அநதப் பணி்கமள விமரவுபடுத்தி முடித்து, ைக்கள் 
பயனபாடடிற்குக ப்காண்டு ைர ந்டைடிகம்க எடுக்க பைண்டும் 
எனறு தங்கள் ைாயிைா்கக ப்கடடு அைர்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு முனனாள் அமைச்சர் 
திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன இரண்டு நாட்களுககு முனபு 
இபத பபாருள் குறித்துப் பபசினார்்கள். தூத்துககுடி பற்றிதான 
பபசினார்்கள். அப்பபாழுபத நான அதற்கு பதில ப்சாலலியிருநபதன. 
(குறுககீடு) ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 2008 ஆம் ஆண்டு 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டப் பணி்கள் 75 
்சதவிகிதம் முடிைம்டநதிருககினைன எனறு கூறியிருககினைார்்கள். 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்சானனதுபபானறு, பணி்கள் 
முடிவுைாைல இருநதால, துமைரீதியா்க அமத ஆய்வு ப்சய்து, 
உ்டபன தனிக ்கைனம் ப்சலுத்தி, அதி்காரி்கமள அனுப்பி, அநதப் 
பணி்கமள விமரைா்க முடிக்க ்கண்டிப்பா்க உத்தரவி்டப்படும் 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ப்க.என. பநரு அைர்்கள்.

திரு. க்க.என். கநரு: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களும்டய பைைான 
்கைனத்திற்கு நான ஒனமைக ப்காண்டு ைர விரும்புகிபைன. 
திருசசிமய Smart City எனறு அறிவித்திருககினை ்காரைத்தால, 
அஙப்க புதிய ்சாமை்கமளப் பபா்டாைல, பூங்காக்கள் அமைத்தல, 
்சாமைபயாரம் இருககினை பகுதி்கமள அழகுபடுத்துதல பபானை 
பணி்கமள ைடடும் ப்சய்து ைருகிைார்்கள். திருசசி பைற்கு பதாகுதி 
எனபது விரிவுபடுத்தப்பட்ட பகுதி எனபதால, அதில புதிய 
பகுதி்கள் பை இமைநதிருககினைன. அஙகு புதிதா்க எநதச 
்சாமை்களும் பபா்டப்ப்டவிலமை. அதுகுறித்துக ப்கட்டபபாது, 
பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டப் பணி்கமள 2, 3 சிப்பங்களா்க 
நம்டமுமைப்படுத்த இருககிபைாம். சிப்பம் 2–க்கான பணி்கமள 
ஆரம்பித்திருககினபைாம். பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டப் பணி்கள் 
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நம்டபபற்று ைருகிை ்காரைத்தினால, ்சாமை்கமளப் பபா்ட 
முடியவிலமை எனறு ஆமையாளர் அைர்்கள் ப்சாலகிைார்்கள். 
கிராைப் பகுதிமயவி்ட ந்கரப் பகுதியிலுள்ள ்சாமை்கபள மி்கவும் 
பைா்சைா்க இருககினைன. எனபை, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
இமத ்கைனத்திபை ப்காண்டு, அநதச ்சாமை்கமள புதுப்பித்துத் 
தருைார்்களா எனறு ப்கடடு அமைகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, திருசசிராப்பள்ளி ைாந்கராடசிப் பகுதியில 
பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டத்திற்்கான ஒப்பநதம் ப்காரப்படடு, 
3 சிப்பங்களா்கப் பணி்கள் நம்டபபற்றுக ப்காண்டிருககினைன. 
ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள், 2011 ஆம் ஆண்டு 
ஆடசிககு ைநததற்குப் பிைகு, முதனமுதைா்க திருசசி ைாந்கராடசிககு 
ைடடும்தான அநதத் திட்டத்மத அறிவித்தார்்கள். அதற்குப் பிைகு, 
அப்பணி்கள் சிப்பம்–1, சிப்பம்–2, சிப்பம்–3 எனறு மூனறு பகுதி்களா்கப் 
பிரிக்கப்படடுள்ளன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர், முனனாள் 
அமைச்சர் அைர்்கள், தற்பபாது அதுபற்றிதான கூறினார்்கள். 
பாதாள ்சாக்கம்ட திட்டப் பணி்கமள ஆரம்பித்து, முழுமையா்க 
முடிக்க முடியாததாலதான, ்சாமை்கமள முழுமையா்கப் பபா்ட 
முடியாத ஒரு சூழ்நிமை இருககிைது. ஒரு street அலைது 
2 streets–ஐ பணி்களுக்கா்க எடுத்தால, அஙகு பணி்கமள 
முழுமையா்க முடித்துவிடடு, அடுத்த street–ல பணி்கமளத் 
துைங்கச ப்சாலலி உத்தரவு பபாடடிருககிபைாம். அபதபபானறு, 
எலைாப் பக்கங்களிலும் pipeline பபாடடு முடித்துவிடுபைாம். 
அதற்குப் பிைகு, house connection–ஐ ஒவபைாருைரா்க 
எடுத்துகப்காண்ப்டயிருப்பார்்கள். அப்பபாது ஒவபைாரு முமையும், 
earth work ப்சய்து, ்சாமை்கமளத் பதாண்டுைதால, மீண்டும் road 
damage ஆகிைது. அதற்்கா்க எனன ப்சய்திருககிபைாம் எனைால, 
scheme பபாடும்பபாபத, house connection–ஐ அர்சாங்கபை 
ப்காடுத்துவி்ட ைழிைம்க ப்சய்திருககிபைாம். அதற்கு ்கட்ட 
பைண்டிய பதாம்கயும்கூ்ட தைமை முமையில ்கட்ட ைழிைம்க 
ப்சய்யப்படடுள்ளது. தற்பபாது, ப்சனமன ைாந்கராடசியில, 
அர்சாங்கபை பதாம்கமயச ப்சலுத்தி, house connection–ஐ 
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ப்காடுத்துவிடுகிைது. அைர்்கள் அநதத் பதாம்கமய தைமை 
முமையில ப்சலுத்திகப்காள்ளைாம். 

முற்ப்கல 10–35

இவைாறு திட்டப் பணி்களில ைாறுதல ப்சய்யப்படடு, பாதாள 
்சாக்கம்ட அமைககும் பணி்களினபபாது road damage ஆ்காைல, 
திட்டத்மத பைற்ப்காள்ள அர்சாங்கம் ைழிைம்க ப்சய்திருககிைது. 
பாதாள ்சாக்கம்ட அமைக்கககூடிய இ்டங்களில, ்கண்டிப்பா்க 
இதுபபானை சூழ்நிமை இருககும். சிை பகுதி்களில பாதாள 
்சாக்கம்டமய அமைககினைபபாது, drainage அமைககும்பபாது, 
கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்மதச ப்சயலபடுத்தும்பபாது, சுற்றுச 
்சாமை அமைககும்பபாது ப்காஞ்சம் தள்ளி அமைக்கககூடிய 
ைாய்ப்பு இருககிைது. ஆனால, இநத பாதாள ்சாக்கம்டத் 
திட்டத்மதப் பபாறுத்தைமரயில, ந்கரின மையப் பகுதியிலதான 
அமைக்க பைண்டியிருககிைது. அதாைது 50 ைரு்டங்களா்க, 
75 ைரு்டங்களா்க, 100 ைரு்டங்களா்க இருக்கககூடிய ந்கரின 
நடுவிலதான அமைக்கப்ப்ட பைண்டிய சூழ்நிமை இருககிைது. 
இநதச சூழ்நிமை எலைாம் இருககினை ்காரைத்தினாலதான, 
இநத ைாற்றுத் திட்டத்மதக ப்காண்டு ைநதிருககிபைாம். திருசசியில 
தனிக ்கைனம் ப்சலுத்தி, ்கண்டிப்பா்க பரிசீைமன ப்சய்யப்படும் 
எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

அபதபபால, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசும்பபாது 
75 ்சதவிகிதம் பணி்கள் முடிநதுவிட்டன எனறும் ப்சானனார்்கள். 
அநதத் திட்டம் 2007–2008–ல பதா்டங்கப்பட்ட திட்டம். 98 
விழுக்காடு பணி்கள் இப்பபாது முடிைம்டநதிருககினைன. இநத 
ஆண்டு பை ைாதத்தில அநதப் பணி்கள் முடிைம்டநதுவிடும் 
எனறு அதி்காரி்கள் ப்சாலலியிருககிைார்்கள். எனபை, இநத ஆண்டு 
பை ைாதத்திற்குள் இநதப் பணி்கள் முடிக்கப்படும் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ப்க.ப்க.எஸ.எஸ.ஆர். இராைச்சநதிரன அைர்்கள். 

திரு. க்க.க்க.எஸ்.எஸ்.ஆர். இ்ராைசசந்தி்ரன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, தற்பபாது ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள், விருதுந்கர், அருப்புகப்காடம்ட, ்சாத்தூர் ஆகிய 3 
ந்கரங்களுககும் புதியதா்க தாமிரபரணி கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் 
அறிவித்திருககிைார்்கள். அநத அறிவிப்மப பைளியிடுகிை பநரத்தில, 
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புதியதா்க ஒரு scheme–ஐ அறிவித்திருககிைார்்கள். அநத அறிவிப்பில 
பார்த்தீர்்கபளனைால, அருப்புகப்காடம்டயில பாதாள ்சாக்கம்டத் 
திட்டம் எடுத்துகப்காள்ளப்படும் எனறு அறிவிக்கப்படடிருககிைது. 
அது பதா்டர்பா்க அர்சாமையும் பைளியி்டப்படடிருககிைது. 
எனபை, இநத நிதியாண்டிபைபய, அருப்புகப்காடம்டயில 
இநதப் பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டம் ப்சயலபடுத்தப்படுைா? 
ஏற்ப்கனபை, ்சாத்தூரிலும், விருதுந்கரிலும் பாதாள ்சாக்கம்டத் 
திட்டம் நிமைபைற்ைப்படடிருககிைது. அருப்புகப்காடம்ட ைடடும் 
அதில விடுபடடுப்பபாய் இருககிைது. அருப்புகப்காடம்டயில 
இநத ைரு்டம் அநதப் பணி எடுத்துகப்காள்ளப்படுைா எனறு 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டம் தங்கள்ைாயிைா்க நான 
அறிய விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, விருதுந்கர் கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டம் எனபது நீண்்ட்காைைா்க எதிர்பார்த்த திட்டம். 
இதுபற்றி அநத ைாைட்டத்தினும்டய ைாண்புமிகு அமைச்சர், 
அண்ைன திரு. ராபஜநதிர பாைாஜி அைர்்களும் நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்குக ப்காண்டு 
ப்சனறிருககிைார்்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும் 
அஙப்க இநதத் திட்டத்மதச ப்சயலபடுத்த பைண்டுபைனறு 
்சட்டைனைத்தில ப்கடடிருநதார்்கள். ஆ்கபை, அநதத் திட்டம் 
அநதப் பகுதி ைக்களுக்கா்க எடுக்கப்படடிருககிைது. அநதப் பாதாள 
்சாக்கம்டத் திட்டத்மதப் பற்றி ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்சானனதுபபானறு, இநத இரண்டு திட்டங்கமளயும் ஒபர 
்சையத்தில நிமைபைற்ைககூடிய ஒரு சூழ்நிமை ைரும்பபாது, சிை 
சிரைங்கள் ஏற்படும். அமதப்பற்றி, துமைரீதியா்க ஆய்வு ப்சய்து, 
்கண்டிப்பா்க தகுநத பதில அளிக்கப்படும். 

அபதபபால, இதற்கு முனனால ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. பநரு அைர்்களுககு பதில ப்சாலலும்பபாது ப்சானன 
திட்டத்மத, நம்மும்டய ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்களும் ப்சானனார்்கள். நாங்கள் அறிவித்த திட்டம்தான. 
அதாைது, பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்டப் பணி்களினபபாபத, 
house connection–ஐ எலைாம் அர்சாங்கபை ப்காடுக்கககூடிய 



27வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 19]

திட்டம். அதாைது, பபாடி ந்கராடசியில பார்த்தீர்்கபளனைால, 
20 ைாதத்திற்குள் (குறுககீடு) 24 ைாதத்திற்குள் முடிக்கககூடிய 
திட்டத்மத, 18 ைாதத்திற்குள் முடித்திருககிபைாம் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்களின ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 49, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன, 
ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் நு்கர்பபாருட்கள் ைழங்கல துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

49—
நிைனாை விறைக் கற்டக்குக் கட்ட்டம்

*35036—திரு. அனிதா ஆர். ்ராதாகிருஷணன்:

ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் நு்கர்பபாருட்கள் ைழங்கல 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) திருசப்சநதூர் பபரூராடசி, 11–ைது ைார்டு, முத்தாரம்ைன 
ப்காயில பதருவில நியாய விமைக ்கம்டககுக ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
அரசு முனைருைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உணவு ைற்றும் நு்கர்த்பாருட்கள 
வழங்கல் துமை அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, தங்களின அனுைதியு்டன திருத்திய விம்டமய 
இப்பபரமைககு அளிககிபைன.

(அ) ைற்றும் (ஆ) திருசப்சநதூர் பபரூராடசி, 11–ைது ைார்டு, 
முத்தாரம்ைன ப்காயில பதருவில ப்சயலபடடு ைநத நியாய 
விமைக ்கம்ட, 1,029 குடும்ப அடம்ட்களு்டன ஆவும்டயார்குளம், 
பாரதியார் பதரு எனை புதிய மு்கைரியிலுள்ள ைா்டம்கக 
்கட்ட்டத்தில ஒரு ைரு்டத்திற்கும் பைைா்க இயஙகி ைருகிைது. 
திருசப்சநதூர் பதர்வுநிமை பபரூராடசியின 11–ைது ைார்டுககுள், 
அதாைது இநத முத்தாரம்ைன ப்காயில பதருவுககு உடபட்ட 
பகுதி்களில புதியதா்க நியாய விமைக ்கம்டககுக ்கட்ட்டம் ்கட்ட 
நிைம் கிம்டப்பது சிரைைா்க உள்ளதால, முத்தாரம்ைன ப்காயில 
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பதருவில நியாய விமைக ்கம்டககுக ்கட்ட்டம் ்கடடுைதில தாைதம் 
ஏற்படடுள்ளது எனபதமன ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன அைர்்கள். 

திரு. அனிதா ஆர். ்ராதாகிருஷணன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, திருசப்சநதூர் பதர்வுநிமை பபரூராடசிப் 
பகுதியில, முத்தாரம்ைன ப்காயில பகுதியில நியாய விமைக 
்கம்டககு இ்டம் இலமை எனறு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
இஙப்க பதில ப்சாலலியிருககினைார்்கள். அநதத் பதருவிபை ஒரு 
water tank ்கட்டப்படடிருககிைது. அதன பக்கத்திபை இ்டம் 
இருககினைது. அதுைடடுைலைாைல, பழுதம்டநத ஒரு ்சத்துைவுக 
கூ்டம், இடிக்கப்ப்ட பைண்டிய நிமையிபை இருககிைது. அஙகுள்ள 
ைக்கள் அநதக ்கருத்மதச ப்சாலலி, அமத இடிக்க பைண்டிய 
சூழ்நிமை இருககினைது. எனபை, அமத இடித்துவிடடு அநத 
இ்டத்திபை பரஷன ்கம்ட ்கட்டைாம். அநத பரஷன ்கம்டமய அநத 
இ்டத்தில ்கடடினால அநதப் பகுதியிலுள்ள ைக்கள் சிரைமினறி 
ைநது பரஷன பபாருட்கமள ைாஙகுைதற்்கான ைாய்ப்பு்கள் 
உண்டு. ஆ்கபை, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் அமத ஆய்வு 
ப்சய்து, அமதச ப்சய்து தருைார்்களா எனபமதத் தங்கள்மூைம் 
ப்கட்க விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் 
நு்கர்பபாருட்கள் ைழங்கல துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, முத்தாரம்ைன ப்காயில பதருவில நியாய 
விமைக ்கம்டககுக ்கட்ட்டம் ்கட்ட திருசப்சநதூர் கிராைம், புை 
எண் 1485/48–ல உள்ள இநத இ்டத்மதத்தான ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் குறிப்பிடடிருககிைாரா எனபது பதரியவிலமை. அநத 
இ்டத்மத நாங்கள் ைறுபடியும் ஆய்வு ப்சய்து பதரிநதுப்காள்கிபைாம்.
அதில 17.50 ்சதுர மீட்டர் நிைம் ஆய்வு ப்சய்யப்பட்டதில, பைற்கூறிய 
நிைைானது கிராைக ்கைககுப்படி, பதரு எனை ைம்கப்பாடடில 
ைநதுள்ளது. எனபை, அஙகு ்கட்ட்டம் ்கடடுைதற்குத் தகுதியான 
புைம்பபாககு நிைம் இலமை எனபதனால, அஙப்க நியாய விமைக 
்கம்டககுக ்கட்ட்டம் ்கடடுைதற்கு சிரைம் ஏற்படடிருககிைது. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 600 ்சதுர அடி நிைத்திமனத் 
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பதர்வு ப்சய்து ப்காடுத்தால, உ்டனடியா்க ்கட்ட்டம் ்கடடுைதற்கு 
உரிய ஏற்பாடு்கமள ைாண்புமிகு அம்ைாவினும்டய அரசு ப்சய்யும் 
எனபதமன இநத பநரத்திபை பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

முற்ப்கல 10–40

தூத்துககுடி ைாைட்டத்தில ப்சயலபடும் 961 நியாய விமை 
அங்காடி்களில, 113 அங்காடி்கள் துமை ்சார்நத ப்சாநதக 
்கட்ட்டத்திலும், 461 அங்காடி்கள் பிை துமை்கமளச ப்சர்நத அரசுக 
்கட்ட்டத்திலும், 132 நியாய விமை அங்காடி்கள் ைா்டம்க இலைாத 
்கட்ட்டத்திலும், 225 நியாய விமை அங்காடி்கள் ைா்டம்கக 
்கட்ட்டத்திலும் ப்சயலபடடு ைருகினைன எனபதமன ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. அநதப் பகுதியில, 
600 ்சதுர அடி நிைத்மதத் பதர்வு ப்சய்து ப்காடுப்பீர்்களானால, 
உ்டனடியா்க அதற்குரிய ஏற்பாடு்கள் ப்சய்யப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககு, ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்கத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன அைர்்கள்.

திரு. அனிதா ஆர். ்ராதாகிருஷணன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, “உறுப்பினர் அைர்்கள் இ்டத்மதத் பதர்வு 
ப்சய்து தநதால, உ்டனடியா்க ்கட்ட்டம் ்கடடுைதற்்கான 
ந்டைடிகம்க்கமள எடுப்பபாம்” எனறு ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் உறுதியளித்திருககினைார்்கள். அநதைம்கயிபை, ைருகினை 
திங்கடகிழமைபய அநத இ்டத்மதத் பதர்வு ப்சய்து தருகினபைன. 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் உ்டனடியா்கக ்கட்ட்டம் ்கடடித் 
தருைதற்கு ஆைன ப்சய்ய பைண்டுபைனை ப்காரிகம்கபயாடு, 
ப்சய்து தருைார்்களா எனை ப்கள்விமயயும் ப்கடடு அைர்கினபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் 
நு்கர்பபாருட்கள் ைழங்கல துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினரான ைாண்புமிகு 
முனனாள் அமைச்சர் அைர்்களுககு ஒரு த்கைல பதரியுைா, 
பதரியாதா எனறு பதரியவிலமை. அநதத் த்கைல பதரிநதால, 
உ்டபன அமதயும் அைபர ப்சய்துவிடுைார் எனை நம்பிகம்கபயாடு 
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இநதத் த்கைமை பதரியப்படுத்துகிபைன. அதாைது, ்க்டநத ஜூன 
2019–ல, ைாண்புமிகு ப்சய்தி ைற்றும் விளம்பரத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள், தனது ்சட்டைனை உறுப்பினர் பதாகுதி பைம்பாடடு 
நிதியிலிருநது ப்காவிலபடடியில தகுதியான இ்டத்மதத் பதரிவு 
ப்சய்து, இரண்டு நியாய விமை அங்காடி்களுககு ப்சாநதக 
்கட்ட்டங்கமளக ்கடடிக ப்காடுத்துள்ளார். அபதபபாை, தூத்துககுடி 
ந்கரம், அப்சாக ந்கரில ைாண்புமிகு ்சட்டைனை உறுப்பினர் திருைதி 
கீதா ஜீைன அைர்்கள், தனனும்டய ்சட்டைனை உறுப்பினர் 
பதாகுதி பைம்பாடடு நிதியிலிருநது ஒரு நியாய விமை அங்காடிககு 
இ்டம் பதரிவு ப்சய்து, ப்சாநதக ்கட்ட்டம் ்கடடுைதற்கு இ்டம் 
ப்காடுத்து, ்கட்ட்டத்மதயும் ்கடடிக ப்காடுத்திருககிைார்்கள். 
எனபை, ைாண்புமிகு உறுப்பினரான முனனாள் அமைச்சர் 
அைர்்கள், ஒரு ்கட்ட்டம் ்கட்ட பைண்டுபைனைால, அைர் இரண்டு 
்கட்ட்டங்கமளக ்கட்ட பைண்டுபைனறு நிமனப்பார். எனபை, 
அதமன ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கபள ப்சய்தால, இனனும் 
ைகிழ்சசியா்க இருககும் எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 50, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஆ. ப்காவிநத்சாமி, ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நலைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

50—

கருத்தற்ட அறுறவ சிகிசறசப் பிரிவு

*57147—திரு. ஆ. க்காவிந்தசாமி:

ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) பாப்பிபரடடிப்படடி அரசு ைருத்துைைமனயில ்கருத்தம்ட 
அறுமை சிகிசம்சப் பிரிவு துைக்க அரசு ஆைன ப்சய்யுைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர், ைக்கள நல்வாழ்வு ைற்றும் 
குடும்்ப நலத் துமை அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள,
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(அ) ைற்றும் (ஆ) பாப்பிபரடடிப்படடி அரசு ைருத்துைைமனயில 
தாய்ைார்்களுககு ்கருத்தம்ட அறுமை சிகிசம்ச ப்சய்யும் பிரிவு 
ஏற்ப்கனபை ப்சயலபடடு ைருகிைது. அநதப் பிரிவிபை ைாதத்தில 
3 முதல 5 தாய்ைார்்களுககு குடும்ப நை அறுமை சிகிசம்ச்கள் 
மி்கச சிைப்பா்க அஙப்க ப்சய்யப்படடு ைருகினைன எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககு அனபபாடு பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஆ. ப்காவிநத்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ஆ. க்காவிந்தசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, தஞ்சபைனறு ைநபதாமர தாய் பபாை ஆதரித்து, 
ைஞ்ச்கரின ப்சயல்களுககு ைாள் முமனயில தீர்ப்பளித்த புரடசித் 
தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். அைர்்கமளயும், (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன.

எரிைமை பிழம்பாகி, எதிரி்கமள முறியடிககும், அனபிற்கு 
அனபாய் நினறு, பண்பிற்குப் பண்பாய் நினறு, அறிவிற்கு 
அறிைாய் நினறு, துணிவிற்குத் துணிைாய் நினறு ப்சயலபடும் 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கமளயும், ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அண்ைன 
ஓ.பி.எஸ. அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன. இநதியத் திருநாடடில  
தமிழ்கத்மத உயர் ்கலவித் துமையில முதல ைாநிைைா்க தமைதூககி 
நிறுத்தியிருககினை எங்கள் ைாைட்டத்தின ைண்ணின மைநதர் 
ைாண்புமிகு அண்ைன திரு. ப்க.பி. அனபழ்கன அைர்்கமளயும், 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) தங்கமளயும் ைைஙகுகிபைன.

எங்கள் பதாகுதிககுடபட்ட பாப்பிபரடடிப்படடி அரசு 
ைருத்துைைமனயில அறுமை சிகிசம்ச அரங்கம் இருககிைது. M.S. 
படித்த ்டாக்டமர நிரநதரைா்க அஙகு பணி நியைனம் ப்சய்ய 
பைண்டுைாய்க ப்கடடுகப்காள்கிபைன. அபதபபாை அஙகுள்ள 
X–ray பிரிவில உள்ள technicians, deputation முமையில பணியாற்றி 
ைருகிைார்்கள். அைர்்கமளயும் நிரநதரைா்க நியமிககுைாறு 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. அபதபபாை, அநத ைருத்துைைமன 32 
படுகம்க ை்சதி்கள் ப்காண்்ட ைருத்துைைமனயா்க இருககினைது. 
அதமன 60 படுகம்க ை்சதி்கள் ப்காண்்ட ைருத்துைைமனயா்கத் 
தரம் உயர்த்தித் தருைாறு ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கமளக 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன.
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும்டய 
ப்காரிகம்கமய அரசு ்கனிபைாடு பரிசீலிககும். பபாதுைா்க, 
அநத ைருத்துைைமனககு M.S. General Surgeon பணியி்டம் 
இருநதால, அநதப் பணியி்டம் நிரப்பப்படும். M.R.B. மூைைா்க 
பைளிப்பம்டயான, பநர்மையான முமையிபை 31,616 பபர் 
பதர்நபதடுக்கப்படடு, highest appointment எனை முமையில 
பதா்டர்நது பணியைர்த்திக ப்காண்டிருககினபைாம். ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களும்டய இநதக ப்காரிகம்கமயயும் அரசு 
்கனிபைாடு பரிசீலிககும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்கத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஆ. ப்காவிநத்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ஆ. க்காவிந்தசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, எனது பதாகுதிககுடபட்ட ைத்தலைமை, ஒரு ைமை 
கிராைம். அநத ைமை கிராைத்தில ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் தற்பபாது ஓர் ஆரம்ப துமை சு்காதார நிமையத்மதத் 
பதா்டஙகியிருககினைார்்கள். அதற்கு பதாகுதி ைக்களின ்சார்பா்க 
நனறிமயத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. அபதபைமளயில, அஙகு 
staff nurses ைநது ப்சலைதற்கு மி்கவும் சிரைைா்க இருப்பதால, 
நிரநதரைா்க அஙகு staff nurses–ஐ பணி நியைனம் ப்சய்து, 
அைர்்களுககு quarters–ம் ்கடடித் தருைாறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

அபதபைமளயில, முத்தம்படடி பகுதியில இருககினை ஆரம்ப 
சு்காதார நிமையமும் ைமை கிராைப் பகுதியில இருககினைது. 
அமதயும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள்தான தற்பபாது 
பதா்டஙகி மைத்தார்்கள். அஙகும் staff nurse–ஐ நியமித்து, 
அைர்்களுககு quarters ்கடடித் தருைாறு ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கமளக 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.
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முற்ப்கல 10–45

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு ்சட்டைனை உறுப்பினர் 
அைர்்களும்டய ப்காரிகம்கமய அரசு ஆய்வு ப்சய்து உரிய 
ந்டைடிகம்க எடுககும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஏ.எல.எஸ. பைடசுைைன அைர்்கள்.

திரு. ஏ.எல்.எஸ். தலடசுைணன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, பநலமை ைாந்கராடசிப் பகுதிககுடபட்ட ்கண்டிம்க 
பபரிம்க ைருத்துைைமன மி்கவும் பழமையான ைருத்துைைமன. 
்க்டநத நிதிநிமை அறிகம்கயில அம்ைருத்துைைமனககு ்கட்ட்டங்கள் 
்கட்டவும், ைருத்துை உப்கரைங்கள் ைாங்கவும் 52 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால, இனறுைமர 
அம்ைருத்துைைமனயில ஒரு பணியும் ஆரம்பிக்கப்ப்டவிலமை. 
சுைார் ஆயிரத்திற்கும் பைற்பட்ட புைபநாயாளி்கள் தினமும் 
சிகிசம்சக்கா்க ைநது ப்சலைககூடிய ைருத்துைைமன அது. 
எனபை, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் உ்டபன தமையிடடு, 
அநத ைருத்துைைமனயில பைற்ப்காள்ளபைண்டிய பைமை்கமள 
ஆரம்பிப்பதற்கு ஆைன ப்சய்ைாரா எனறு தங்கள்மூைம் ப்கடடு 
அைர்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு ்சட்டைனை உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடுகினை அநத ைருத்துைைமனயில பைற்ப்காள்ளபைண்டிய 
பணி்கள் குறித்து, அரசு அலுைைர்்கமள உ்டனடியா்க அனுப்பி, ஆய்வு 
ப்சய்து, உ்டனடியா்கப் பணி்கமளத் துைஙகுைதற்குத் பதமையான 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்கத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
்டாக்டர் V.P.B. பரைசிைம் அைர்்கள்.
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டாகடர் V.P.B. ்ப்ரைசிவம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ்காபைரி ப்டல்டா பகுதி்கமளக ்காத்த ்கலியு்கக 
்கரி்காைன, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடடினும்டய முதைமைச்சர் 
அைர்்கமளயும், புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும்டய ஆடசிககு 
பரதன அைதாரமும், ைாண்புமிகு அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
அைர்்களும்டய ஆடசிககு இைடசுைைன அைதாரமும் எடுத்து, 
உறுதுமை எனை ைார்த்மதககு உதாரைைா்கத் தி்கழ்கினை 
ைாண்புமிகு துமை முதலைர் அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன. 

இனமையதினம், ்கருத்தம்டப் பிரிமை (Family Planning) 
மி்க முககியைான ஒரு பிரிைா்க சு்காதாரத் துமையிபை ைாற்றி்ட 
பைண்டிய ஒரு சூழ்நிமையில நாம் இருககிபைாம். ஏபனனறு 
ப்சானனால, அரசு நிருைா்கம் சிைப்பா்கச ப்சயலபடுைதற்கும், ைக்கள் 
நைத் திட்டங்கள் ஒரு நாடடிபை நனைா்கச ப்சனைம்டைதற்கும், 
ைக்கள்பதாம்க பபருக்கம் எனபது ஒரு மி்கப் பபரிய எதிரியா்க 
இருககிைது. ஆம்கயால, ைக்கள்பதாம்க ்கடடுப்பாடடிபை ைத்திய 
ைாநிை அரசு்கள் அமனத்தும் ்கைனம் ப்சலுத்த பைண்டிய சூழ்நிமை 
இருககிைது. பபண்்களுககு இநதக ்கருத்தம்டக்கான அறுமை 
சிகிசம்ச– laparoscopic அறுமை சிகிசம்ச ப்சய்ய பைண்டுபைனறு 
ப்சானனால, ஒரு ைாைட்டத்திபை இரண்டு அலைது மூனறு பதர்நத 
laparoscopic surgeons–தான இருககிைார்்கள். அைர்்கள் ைாைட்டம் 
முழுைதும் சுழனறு ப்சனறு, அநத அறுமை சிகிசம்ச்கமள ப்சய்ய 
பைண்டிய ஒரு ்கட்டாயம் இருககிைது. முநமதய ்காைக்கட்டத்தில 
எலைாம், “அளைான குடும்பம்; ைகிழ்ைான குடும்பம்”, “நாம் இருைர், 
நைககிருைர்” எனறு ப்சானனார்்கள். அப்புைம் “நாம் இருைர்; 
நைககு ஒருைர்” எனறு ப்சானனார்்கள். இனனும் சிறிது ்காைத்தில, 
“நாபை குழநமத; நைககு ஏன குழநமத” எனறு ப்சானனாலதான, 
ைக்கள்பதாம்கமயக ்கடடுப்படுத்தககூடிய ஒரு சூழ்நிமை ஏற்படும். 
இநத நிமையிபை, நம்மும்டய அர்சானது, ஆண்்கள் ்கருத்தம்டமய 
ஊககுவிப்பதற்கு ஏபதனும் முயற்சி்கள் பைற்ப்காண்டிருககிைதா 
எனபமதயும், (சிரிப்பு) நம்மும்டய (குறுககீடு்கள்) இலமை, இலமை, 
ப்சாலகிபைன, (குறுககீடு) அதற்கு விளக்கம் ப்சாலைார்.

அபதபபானறு, எனனும்டய பதாகுதிககு கூடுதைா்க நானகு 
ைழிச்சாமையிபை . . .(குறுககீடு) panic ஆ்க பைண்்டாம். ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் இதற்கு நலை பதில மைத்திருப்பார். 
ஏபனனறு ப்சானனால, அது ஒரு சுைபைான அறுமை 
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சிகிசம்ச. அதற்்கான முயற்சி ஏபதனும் சு்காதாரத் துமையில 
பைற்ப்காள்ளப்படடிருககிைதா எனபமத அறிய விரும்புகிபைன. 
எனனும்டய பை்ட்சநதூர் பதாகுதியிபை, பதசிய பநடுஞ்சாமை 
ைற்றும் ைாநிை பநடுஞ்சாமை அருகில அமைநதிருககினை 
ை்டைதுமர ைற்றும் குஜிலியம்பாமை அரசு பைம்படுத்தப்பட்ட 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் அருகில அதி்கைான ்சாமை விபத்து்கள் 
ந்டககினை ்காரைத்தினால, ஏற்ப்கனபை ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் அளித்த உறுதிபைாழிகப்கற்ப, அநத இரண்டு அரசு 
ஆரம்ப சு்காதார நிமையங்களிலும் விபத்து ைற்றும் அை்சர 
சிகிசம்சப் பிரிவு (stabilisation units) இநத ஆண்டு அமைத்துத் 
தரப்படுைா எனை இரண்டு ப்கள்வி்கமளயும் ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்களி்டத்திபை மைத்து, அமைகிபைன. நனறி, ைைக்கம்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, நம்மும்டய ைாண்புமிகு ்சட்டைனை 
உறுப்பினர் ்டாக்டர் V.P.B. பரைசிைம் அைர்்கள், ஒரு ைருத்துைர். 
அைர் ஒரு ்டாக்டர் எனை ்காரைத்தினாபை, இநதக ப்கள்வி்கமளக 
ப்கடடிருககிைார். உண்மையிபைபய இது ஒரு நலை ப்கள்வி. அது 
நம்கசசுமையா்க இருநதாலும்கூ்ட, உண்மையிபைபய அைசியைான, 
பதமையான ஒரு ்கருத்மததான அைர் ப்சாலலியிருககிைார். 
அைருககு உண்மையிபை எனனும்டய பாராடடுக்கள். அைர் 
பபசியது நம்கசசுமையா்க இருநதாலும்கூ்ட, பராம்ப பராம்ப 
அைசியைான விஷயம். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடுகினை விஷயம் முககியைானது. ஒரு நாடடினும்டய 
பபாருளாதார ைளர்சசிககு ைக்கள்பதாம்க ்கடடுப்பாடு எனபது 
மி்க மி்க அைசியம். ைக்கள்பதாம்கமயக ்கடடுப்பாடடிற்குள் 
ப்காண்டு ைர பைண்டுபைனைால, குடும்பநை அறுமை சிகிசம்ச 
எனபது இனமைய ்காைக்கட்டத்தில தவிர்க்க முடியாத ஒரு 
விஷயம். அதனாலதான, அதற்ப்கனறு ஒரு தனி இயககுநர்கபை–
family welfare எனை இயககுநர்கபை அரசின ்சார்பில இயஙகுகிைது.

பைலும், உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிட்ட IEC activity 
எனபது சு்காதாரம் ைற்றும் குடும்ப நைத் துமையின ஓர் அங்கம். 
ஒரு ்காைத்திபை “நாம் இருைர்; நைககு இருைர்” எனை slogan–ஐ 
நாம் பள்ளிககூ்டத்திற்குச ப்சலகிைபபாது பார்த்பதாம். அதனபிைகு 
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“நாம் இருைர்; நைககு ஒருைர்” எனை slogan–ஐ இப்பபாது 
பார்த்துகப்காண்டு இருககிபைாம். ‘I feel proud that I have one 
baby’ எனறு நிமைய பபர் பபரிய விஷயைா்க, பபருமையான 
விஷயைா்கககூ்ட இமதச ப்சாலகிைார்்கள்.

ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்சானன slogan–ஐ ைக்கள் 
நலைாழ்வுத் துமையிபை பயாசிக்கபை இலமை. ‘நாபை குழநமத, 
நைககு ஏன குழநமத’ எனறு உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்சானனமத, 
ைக்கள் நலைாழ்வுத் துமை இனனும் சிநதிக்கவிலமை. இருநதாலும், 
நம்மும்டய அரசின ்சார்பில, ஆண்டிற்கு இரண்டு இைட்சம் 
பபண்்களுககு குடும்ப நை அறுமை சிகிசம்ச ப்சய்கிபைாம். 

முற்ப்கல 10–50

ஆண்்களுககும் ்கருத்தம்ட ப்சய்யும் ை்சதி இருககிைது. அதிபை 
குறிப்பா்கப் பார்த்தீர்்கபளனைால, NSV எனறு ப்சாலபைாம். நீங்கள் 
ஒரு ைருத்துைர். இமத Non– scalpel vasectomy எனறு ப்சாலபைாம். 
அதாைது, ்கத்தியினறி, இரத்தமினறி day care முமையில, ஒரு 
two hours–ல, ஆண்்களுக்கான ்கருத்தம்ட ப்சய்யககூடிய அநத 
ஒரு புதிய யுகதிமய இரண்டு, மூனறு ஆண்டு்களா்க நாம் 
்கம்டபிடிககிபைாம். ்க்டநத ஆண்டு பார்த்தீர்்கபளனைால, 80 பபர் 
அநத surgery–ஐ ப்சய்து ப்காண்்டார்்கள். இநத ஆண்டு 800 பபருககு 
ப்சய்திருககிபைாம். நீங்கள் ைநதால just one hour–ல அதாைது day 
care procedure எனை முமையில ப்சய்யப்படும். ஆண்்கள் யாரா்க 
இருநதாலும், தகுதியுள்ள ஆண்்களுககு, விருப்பமுள்ள ஆண்்களுககு, 
யார் அமத ப்சய்துப்காள்ள முனைநதாலும், ்காமையில ைநது 
ைாமையில திரும்பிச ப்சலைககூடிய ைம்கயில அநதச சிகிசம்ச, one 
hour–ல ப்சய்யப்படும். ்கத்தியினறி, இரத்தமினறி scalpel இலைாைல 
ப்சய்யககூடிய ஒரு புதிய யுகதியினமூைம், நம்மும்டய கீழ்ப்பாக்கம் 
அரசு ைருத்துைைமன உள்ளிட்ட ைருத்துைைமன்களில அமதச 
ப்சய்து ப்காண்டிருககிபைாம். இமத நாம் promote ப்சய்ய 
பைண்டும். ஏபனனைால, குடும்ப அறுமை சிகிசம்ச எனைால, அது  
பபண்்களுககு ைாத்திரம் அலை; ஆண்்களுககும் அதிபை பஙகு 
இருககிைது. ஆண்்களும் அமதச ப்சய்துப்காள்ள பைண்டுபைனறுதான 
அரசு விரும்புகிைது. அதுபைாரு நலை விஷயம்தான. அது பராம்ப 
நலை விஷயம்; நலை ப்கள்வி. So, come forward எனகிை ைாதிரி, 
ஆண்்களும் ்கருத்தம்ட அறுமை சிகிசம்ச ப்சய்துப்காள்ள முனைர 
பைண்டும்; அமதச ப்சய்துப்காள்ள பைண்டுபைனறுதான அரசு 
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விரும்புகிைது. இநத ஆண்டு 800 பபருககு ப்சய்திருககிபைாம். எனபை 
விருப்பமுள்ள ஆண்்கள் ைநதாலதான ப்சய்ய முடியும். ்க்டநத 
ஆண்டு ்கருத்தம்ட ப்சய்துப்காண்்ட ஆண்்களின எண்ணிகம்க 
80 ஆ்க இருநதது. இநத ஆண்டு 800 பபருககு ப்சய்திருககிபைாம். 
பைலும், ப்சய்ைதற்கு அரசும் தயாரா்க இருககிைது. 

இனனும் ப்சாலைப்பபானால, இநத fertility rate தமிழ்நாடடில 
1.6 எனறிருககிைது. Total fertility rate எனபது, இநதியாவிபைபய ஒரு 
குடும்பத்திற்கு நம்மும்டய தமிழ்நாடடிலதான 1.6 ்சதவிகிதைா்க 
இருககிைது. பீ்காரில பார்த்தீர்்கபளனைால, 3.4 ஆ்க இருககினைது. 
பீ்காரில ஒரு குடும்பத்தில ்சரா்சரியா்க 3.4 குழநமத்கள் 
இருககினைன. இநதியாவினும்டய target எனனபைனைால, 
இனமைககு 2.2 எனறு ப்சாலகிைார்்கள். ஒரு குடும்பத்திற்கு 2.2 
எனபமத ஒவபைாரு ைாநிைமும் achieve ப்சய்யுங்கள் எனறு 
ப்சாலகிைார்்கள். அமத மூனறு ஆண்டு்களுககு முனபா்கபை 
நம்மும்டய ைக்கள் நலைாழ்வுத் துமை achieve ப்சய்துவிட்டது. 
1.6 ்சதவிகிதம் எனபமத maintain ப்சய்கிபைாம். அநத விகிதத்மத 
இனனும் குமைப்பதற்குத் பதமையான ந்டைடிகம்க்கமள 
அரசு எடுத்து ைருகிைது எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
ைருங்காைங்களில ஆண்்கள் ்கருத்தம்டமய promote ப்சய்ைதற்குத் 
பதமையான ந்டைடிகம்க்கமள அரசு எடுககும். இரண்்டாைது 
ப்காரிகம்கமய அரசு ்கனிபைாடு பரிசீலிககும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககு அனபபாடு பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திருைதி பப. சீத்தாபதி அைர்்கள்.

திருைதி த்ப. சீத்தா்பதி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, திண்டிைனம் பதாகுதிககுடபட்ட ஒைககூர் 
ஒனறியம், பநாளம்பூர் கிராைத்திற்கு ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் 
பைண்டுபைனறு இநத அமையிபை இரண்டு முமை பபசியபபாது 
நான பதிவு ப்சய்பதன. ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டத்திலும் 
பநரடியா்க ஒரு ்கடிதம் ப்காடுத்திருநபதன. அது உள் பகுதியில 
இருககிை ஒரு கிராைம். அககிராை ைக்கள் தங்களும்டய அைசியத் 
பதமையான ைருத்துை சிகிசம்சககு ைர பைண்டுபைனைால, ்சாரம் 
அலைது திண்டிைனம்தான ப்சலை பைண்டும். அமை மி்கத் 
பதாமைவிலுள்ள இ்டங்கள். அஙகு ப்சலைதற்கு பபாககுைரத்து 
ை்சதி இலைாத கிராைம் இது. அதுைடடுைலைாைல, இமதச சுற்றி 
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அண்்டபடடு, ப்சவூர், எப்பாக்கம், ஈசப்சரி ைற்றும் பநாளம்பூர் 
பபானை நிமைய கிராைங்கள் இருககினைன. அநதக கிராைங்களிலுள்ள 
ைக்களும் அஙகுள்ள பதசிய பநடுஞ்சாமைமயக ்க்டநதுதான 
ைருத்துைைமனககு ைர பைண்டும். எனபை, இைற்மைபயலைாம் 
்கருத்திற்ப்காண்டு, பைற்படி கிராைத்திற்கு ஆரம்ப சு்காதார 
நிமையம் ்கண்டிப்பா்க அமைத்துத் தர பைண்டுபைனறு பைமுமை 
ப்காரிகம்க மைத்பதன. இநத முமையாைது, இநத நிதியாண்டிபைபய 
அநத ஆரம்ப சு்காதார நிமையத்மத ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் அமைத்துத் தருைார்்களா எனறு தங்கள் ைாயிைா்க 
அறிய விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு ்சட்டைனை உறுப்பினர் 
அைர்்கள் குறிப்பிடுகினை புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் 
பபானறு எலைா ்சட்டைனை உறுப்பினர்்களும் பதா்டர்நது 
ப்காரிகம்க்கமள அரசுககுக ப்காடுத்துக ப்காண்டிருககிைார்்கள். 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் பபருைக்களும் தாங்கள் ்சார்நதிருக்கககூடிய 
பதாகுதி்களுககு புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையம் பைண்டுபைனறு 
ப்காரிகம்க மைத்திருககிைார்்கள். பபாது ைக்களி்டத்திபையும் 
அநதக ப்காரிகம்க ைலுைா்க இருககிைது. ைத்திய அரம்சப் 
பபாறுத்தைமரககும் நாம் சு்காதாரத் துமையில ைளர்நத ைாநிைம்; 
இைகம்க நாம் எடடிவிடப்டாம். 8 கிபைா மீட்டருககு ஒரு P.H.C. 
இருககிைது எனறு ப்சாலலி, ்க்டநத இரண்டு, மூனறு ஆண்டு்களா்க 
ைழங்கவிலமை. புதிய ஆரம்ப சு்காதார நிமையத்மத ைாநிை 
அரசு ைடடுைலை; ைத்திய அரசும் இமைநது ைழங்க பைண்டும். 
ஆனால, நாம் target–ஐ achieve ப்சய்துவிடப்டாம். ைளர்நத 
ைாநிைம் எனபதற்்கா்க, புதிய P.H.C.–மய இதுைமரககும் நைககு 
ைத்திய அரசு ப்காடுக்கவிலமை. பபாதுைா்க இநத பதிமை நான 
எலைா ்சட்டைனை உறுப்பினர்்களுககும் ப்சாலை விரும்புகிபைன. 
இருநதாலும், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு 
எடுத்துச ப்சனறு ்சட்டைனை உறுப்பினர்்களின ப்காரிகம்கமய 
நிமைபைற்றுைதற்குண்்டான ஒரு புதிய முயற்சிமய எடுக்க எங்கள் 
துமையும், அரசும் தீவிரைா்க பரிசீலித்துக ப்காண்டிருககிைது. 
நிச்சயைா்க, பநாளம்பூர் கிராைம் அரசினும்டய தீவிர ்கனிைான, 
்சாத்கைான பரிசீைமனயிபை இருககிைது. புதிய ைருத்துைைமன்களின 
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படடியல ைருகினைபபாது, அைர் குறிப்பிடுகினை பநாளம்பூர் 
கிராைம் அநதப் படடியலிபை இ்டம்பபறும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககு அனபபாடு பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

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

முற்ப்கல 10–55

திரு. கச. ்கருணாஸ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, புதிய ைருத்துைக ்கலலூரி பதா்டங்க பைண்டுபைனை 
இராைநாதபுரம் ைக்களும்டய நீண்்டநாள் ப்காரிகம்கமய 
அம்ைாவினும்டய அரசு இனமைககு நிமைபைற்றியிருககிைது. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் உத்தரவினபபரிபை, 
இராைநாதபுரம் ைாைட்டம், திருைா்டமன பதாகுதியிபை இனமைககு 
பூமி பூமஜ ்சரியா்க 10–30 ைணிககுத் துைஙகியிருககிைது. அதற்்கா்க 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களும்டய அரசுககும், ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்களுககும் எனனும்டய முககுைத்பதார் புலிப் 
பம்டயின ்சார்பா்கவும், எனனும்டய திருைா்டமன பதாகுதி 
ைக்கள் ்சார்பா்கவும் ைனைார்நத ைாழ்த்துக்கமளயும், நனறி்கமளயும் 
பதரிவித்துகப்காள்ைதிபை ைகிழ்சசியம்டகிபைன. அபதபநரத்தில, 
அஙகு ைருத்துைக ்கலலூரி உருைாக்கப்படும்பட்சத்திபை, 
இராைநாதபுரம் ைாைட்டத்தில இருக்கககூடிய அரசு தமைமை 
ைருத்துைைமன, பரைககுடிககு அருகில இருக்கககூடிய ந்கரத்திற்கு 
ைாற்ைப்படும் எனறு உயரதி்காரி்கள் ப்சாலகிைார்்கள். இநத 
நிமையில, அதி்கைான ைக்கள் ைாழககூடிய எனனும்டய 
திருைா்டமன பதாகுதிமய தமைமையி்டைா்கக ப்காண்டு, அநத 
ைருத்துைைமனமய ைாற்றியமைக்க இநத அரசு முனைருைா எனறு 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
ைக்கள் நலைாழ்வுத் துமை அமைச்சர் அைர்்களி்டம் ப்கடடு, 
அைர்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
இனமைககு ைருத்துைக ்கலலூரிக்கான அடிக்கல நாடடுவிழா 
அஙகு நம்டபபறுகிைது எனறு ப்சானனார். May be அது 
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்காலப்காள் விழாைா்க இருககும். அதாைது, விழாவிற்்கான 
்காலப்காள் விழாைா்க இருககும். ைருத்துைக ்கலலூரியினும்டய 
அடிக்கல நாடடு விழாமை ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் (குறுககீடு) பநதக்கால விழாமை (குறுககீடு) ைருத்துைக 
்கலலூரிக்கான அடிக்கல நாடடு விழாமை ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் ைார்ச 1 ஆம் பததி இராைநாதபுரத்திற்ப்க ைநது 
பதா்டஙகி மைக்க இருககிைார்்கள் எனை நலை ப்சய்திமய நான 
அனபபாடு பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. இநதியாவிபை முதல 
ைாநிைைா்க, 11 புதிய ைருத்துைக ்கலலூரி்கமள ஒபர ஆண்டிபை நம் 
ைாநிைம் பபற்றிருககிைது. இப்படி ை்கத்தான முமையில ைருத்துைக 
்கலலூரி்கமளப் பபற்றிருப்பமத (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைத்திய 
அரப்ச மி்கவும் ஆச்சரியைா்கப் பார்ககிைது. ‘தமிழ்நாடு அரசு இதற்கு 
உ்டபன நிதி ஒதுககி, உ்டபன ப்டண்்டர் ப்காரி, உ்டபன விழா 
எடுத்திருககிைது’ எனறு ைத்திய அரசினும்டய பாராடம்டயும் 
நாம் பபற்றிருககினபைாம். இநத ஓராண்டிபை, விமரைா்க அநதக 
்கட்ட்டப் பணி்கமள முடித்து, உ்டனடியா்க அநதக ்கலலூரி்களில 
ைாைைர் ப்சர்கம்க நம்டபபறுைதற்்கான முயற்சி்கமளயும் அரசு 
parallel ஆ்க எடுத்து ைருகிைது. பணி நியைனங்கமளயும் நாம் parallel 
ஆ்க ப்சய்துப்காண்டிருககிபைாம் எனை நலை ப்சய்திமயயும் நான 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

இதிபை ஒபர ஒரு concept–தான. ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
பபருைக்கள், ைாண்புமிகு ்சட்டைனை உறுப்பினர்்கள் ப்காரிகம்க 
மைககிைார்்கள். ஏற்ப்கனபை ைாநிை அரசின ்சார்பிபை ஒரு 
ைருத்துைக ்கலலூரிமய ைழஙகுகிைபபாது, அநத ைாைட்ட 
தமைமை ைருத்துைைமன, இனபனாரு இ்டத்திற்கு ைாைட்ட 
தமைமை ைருத்துைைமனயா்க உயர்த்தப்படுகிைது. உதாரைத்திற்கு, 
எங்களும்டய அைநதாஙகியில அநதக ப்காரிகம்க இருககிைது. 
புதுகப்காடம்ட ைருத்துைக ்கலலூரியானதற்குப் பினனர், 
புதுகப்காடம்ட தமைமை ைருத்துைைமனமய அைநதாஙகிககுக 
ப்காடுப்பீர்்களா அலைது ஆைஙகுடிககு ப்காடுப்பீர்்களா எனை 
ப்காரிகம்க இருககிைது. அநத ைாதிரி நிமைப்பாடு அலை. 
ஏபனனைால, ைாைட்ட தமைமை ைருத்துைைமனதான, converting 
as a Medical College. ைாைட்ட தமைமை ைருத்துைைமனமய 
ைருத்துைக ்கலலூரியா்க அநத scheme–ல நாம் ைாற்றுைதால, 
அதற்குண்்டான ப்கள்விககு இ்டமிலமை. ைற்ைபடி எநதச 
்சட்டைனை உறுப்பினர், ைாண்புமிகு அமைச்சர் பபருைக்கள் 
ப்காரிகம்க மைத்தாலும் இதுதான நிமைமை. எனபை, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் குறிப்பிடுகிை திருைா்டமன 
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ைருத்துைைமனககுத் பதமையான அமனத்து ை்சதி்கமளயும் ப்சய்து 
தருைதற்கு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரசும், ைக்கள் 
நலைாழ்வுத் துமையும் தயாரா்க இருககிைது எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. எனபை, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினரும்டய ப்காரிகம்க நிமைபைறியிருககிைது. இராைநாதபுரம் 
ைாைட்ட ைக்கள் ைடடுைலை; 11 ைாைட்ட ைக்களும் ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களுககு நனறிபயாடு இருககிைார்்கள்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 51, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அ. நலைதம்பி, ைாண்புமிகு பால 
ைளம் ைற்றும் பால பண்மை ைளர்சசித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

51—
ஆவின ெனாைகம்

*34917—திரு. அ. நல்லதம்பி:
ைாண்புமிகு பால ைளம் ைற்றும் பால பண்மை ைளர்சசித் 

துமை அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) திருப்பத்தூர் பதாகுதி, திருப்பத்தூர் ்கமைக ்கலலூரி 
ைளா்கத்தில ஆவின பாை்கம் அமைக்க அரசு ஆைன ப்சய்யுைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகஜந்தி்ர ்பாலாஜி, ்பால் வ்ளம் ைற்றும் 
்பால் ்பண்மண வ்ளர்சசித் துமை அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, எனமனப் பபானை ்சாைானியர்்கள் எலைாம், 
்சரித்திரம் மிகுநத இநதச ்சட்ட்சமபயில பபசுைதற்குரிய ைாய்ப்மப, 
அமைச்சரா்கககூடிய ைாய்ப்மப ைழஙகிய இதய பதய்ைம் புரடசித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய ைழியிபை நலைாடசி 
ந்டத்தி, பபாற்்காை தமிழ்கத்மத உருைாககி ைருகினை அருமை 
அண்ைன ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. அைருககுத் துமையா்க இருககினை 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அண்ைன திரு. ஓ.பி.
எஸ. அைர்்கமளயும் ைைஙகி, ப்கள்விக்கான எனது பதிமை 
அளிககினபைன.
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ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, தங்களின 
அனுைதிபயாடு திருத்திய விம்டமய இப்பபரமைககு அளிககிபைன. 

(அ) ைற்றும் (ஆ) பைலூர் ைாைட்ட கூடடுைவு பால 
உற்பத்தியாளர்்கள் ஒனறியத்தின எலமைககுடபட்ட 
திருப்பத்தூர் ்சட்டைனைத் பதாகுதியில உள்ள திருப்பத்தூர் 
அரசு ்கமைக ்கலலூரி ைளா்கத்தில ஆவின பாை்கம் அமைக்க 
்கலலூரி நிருைா்கத்தி்டமிருநது அனுைதி ்கடிதம் பபைப்பட்ட 
்காரைத்தினால, திருப்பத்தூர் அரசு ்கமைக ்கலலூரியில ஆவின 
பாை்கம் அமைக்க ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அ. நலைதம்பி அைர்்கள்.

திரு. அ. நல்லதம்பி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, எங்களும்டய ்கழ்கத் தமைைர் தளபதியார் 
அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. திருப்பத்தூர் அரசு ்கமைக 
்கலலூரியில 1,800 ைாைை, ைாைவியர் பயினறு ைருகிைார்்கள். 
அநதக ்கமைக ்கலலூரியில 40–ககும் பைற்பட்ட அலுைை்கப் 
பணியாளர்்கள் பணிபுரிநது ைருகிைார்்கள். இநதக ்கலலூரி 
ைளா்கத்தில பால ைற்றும் பால பபாருட்கள் விற்பமன ப்சய்ய 
நவீன பாை்கம் அமைக்க பைண்டுபைனை துமைக ப்கள்விமய 
ப்சனை கூட்டத்பதா்டரினபபாது, 17–7–2019 அனறு ப்கட்டதற்கு, 
200 ்கலலூரி்களில பாை்கம் அமைப்பதற்கு ந்டைடிகம்க 
எடுக்கப்படுபைனறு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ்க்டநத 
ஓராண்டுககு முனனர் பதில அளித்துள்ளார்்கள். எனபை, விமரைா்க 
இநதக ்கலலூரியில ஆவின பாை்கம் அமைக்க அரசு ந்டைடிகம்க 
எடுககுைா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன.

முற்ப்கல 11–00

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: பபரமையின முனனனுைதியு்டன 
வினாக்கள்–விம்ட்கள் பநரம் நீடடிக்கப்படுகிைது. ைாண்புமிகு 
பால ைளம் ைற்றும் பால பண்மை ைளர்சசித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகஜந்தி்ர ்பாலாஜி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, பைலூர் ைாைட்ட கூடடுைவு 
பால உற்பத்தியாளர் ஒனறியத்திற்குடபட்ட திருப்பத்தூர் 
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்சட்டைனைத் பதாகுதியில உள்ள அரசு ்கமைக ்கலலூரி 
ைளா்கத்தில ஆவின பாை்கம் அமைக்க, ப்சனை ்சட்டைனைக 
கூட்டத் பதா்டரில ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. நலைதம்பி 
அைர்்கள் ப்கள்வி ப்கட்டார்; அதற்கு நான பதில அளித்பதன. 
ஆனால, ்கலலூரி நிருைா்கத்தி்டமிருநது அனுைதி பபறுைதில 
்காைதாைதம் ஏற்பட்ட ்காரைத்தினால, இது ்சம்பநதைா்க அநத 
ைாைட்டத்தினும்டய அமைச்சர் ்சப்காதரர் ைாண்புமிகு திரு. 
வீரைணி அைர்்களி்டத்தில ப்சாலலி, அைரும் அைர்்களி்டத்தில அது 
்சம்பநதைா்கப் பபசியிருககினைார். அநதக ்கலலூரி நிருைா்கத்தி்டம் 
பபசி, ப்சனை ைாதம் 21–1–2020 அனறு அனுைதி ்கடிதத்மதப் 
பபற்றுக ப்காடுத்திருககினை ்காரைத்தினால, கூடிய விமரவில 
அநதக ்கமை ைற்றும் அறிவியல ்கலலூரியில ஆவின பாை்கம் 
அமைப்பதற்கு ந்டைடிகம்க உறுதியா்க எடுக்கப்படும் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

நம்மும்டய உறுப்பினர் அைர்்கள், ்கலலூரி்களில 200 பாை்கங்கள் 
அமைக்கப்படும் எனறு அமைச்சர் அைர்்கள் ப்சனை கூட்டத் 
பதா்டரினபபாது ப்சானனார் எனை ்கருத்மதச ப்சானனார். அது 
உண்மைதான. புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும்டய ஆடசி, 
அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களும்டய ஆடசி, ப்சானனமதச 
ப்சய்யககூடிய ஆடசி எனபதற்கு அம்டயாளைா்க, ்கலலூரி்களில 200 
பாை்கங்கள் அமைக்கப்படும் எனை அறிவிப்பின அடிப்பம்டயில, 
25 ைாைட்ட கூடடுைவு ஒனறியங்களில 183 பாை்கங்களும், 
Federation–ப்சனமன தமைமையி்டத்தில, ப்சனமன ைாந்கரில 23 
பாை்கங்களும், ஆ்க பைாத்தம், ்கலலூரி்களில ைடடும் 206 பாை்கங்கள் 
தற்பபாது அமைக்கப்படடு ந்டத்தப்படடு ைருகினைன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) இனனும் அனுைதி ப்காடுககினை அரசுக ்கலலூரி்கள், 
தனியார் ்கலலூரி்களில அரசு ஆவின பாை்கங்கள் அமைப்பதற்குத் 
பதமையான ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படடு ைருகினைது எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அ. நலைதம்பி அைர்்கள்.

திரு. அ. நல்லதம்பி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, எங்களும்டய திருப்பத்தூர் பகுதி ்கைமை ைாடு்கமள 
அதி்கம் ைளர்ககும் பகுதியா்க இருககினை ்காரைத்தினால, அஙப்க 
பபருைளவு பால உற்பத்தி ப்சய்யப்படுகினைது. இவைாறு உற்பத்தி 
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ப்சய்யப்படுகினை பபரும்பாைான பால, விை்சாயி்களால தனியார் 
ப்காள்முதல நிமையங்களுககு விற்பமன ப்சய்யப்படுகிைது. 
இமதத் தவிர்ககும் பபாருடடு, அரசினமூைம் பால ப்காள்முதல 
நிமையங்கள் உருைாக்கப்படடு, பால குளிரூடடும் நிமையம் 
திருப்பத்தூர் பகுதியில துைக்கப்படுைா எனபமதத் தங்கள் 
ைாயிைா்க அறிய விரும்புகினபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பால ைளம் 
ைற்றும் பால பண்மை ைளர்சசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.டி. ்ராகஜந்தி்ர ்பாலாஜி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, பால ப்காள்முதல நிமையம் 
அமைக்கப்படுைா எனை ப்கள்விமய நம்மும்டய ்சட்டைனை 
உறுப்பினர் திரு. நலைதம்பி அைர்்கள் ப்கடடுள்ளார். திருப்பத்தூர் 
ைாைட்டம் எனபது இப்பபாது புதியதா்கப் பிரிக்கப்பட்ட 
ைாைட்டம். அது பைலூர் ைாைட்ட பால உற்பத்தியாளர்்கள் 
கூடடுைவு ஒனறியத்தில அமைநதிருககினைது. திருப்பத்தூர் 
ைாைட்டத்மதப் பபாறுத்தைடடில, 69 பால உற்பத்தியாளர் 
கூடடுைவுச ்சங்கங்கள் ப்சயலபடடு ைருகினைன. அதில 47 
்சங்கங்கள்தான ப்சயலபடும் ்சங்கங்களா்க இருககினைன. இைற்றில 
7,090 பால ஊற்றும் உறுப்பினர்்கள்மூைம், நாள் ஒனறுககு 28 ஆயிரம் 
லிட்டர் பால ப்காள்முதல ப்சய்யப்படுகிைது. ்சங்கங்களினமூைம் 
1,200 லிட்டர் பால உள்ளூரில விற்பமன ப்சய்யப்படுகிைது. பைலூர் 
ைாைட்ட ஒனறியத்திற்கு 26,300 லிட்டர் பால விற்பமனக்கா்க 
அனுப்பி மைக்கப்படுகிைது. ைாதம் ஒனறிற்கு ரூபாய் 12 இைட்சம் 
அளவிற்கு மு்கைர்்கள்மூைம் பால உபபபாருட்கள் விற்பமன 
ப்சய்யப்படுகினைன. திருப்பத்தூர் ைாைட்டத்தில ஒரு அதிநவீன 
பாை்கம் மூைமும், 17 ஆவின பாை்கம் மூைமும், 42 ஆவின உரிமை 
பபற்ை பால மு்கைர்்கள் மூைமும் பால விற்பமன ப்சய்யப்படடு 
ைருகினைது. நம்மும்டய உறுப்பினர் அைர்்கள் அஙப்க பால 
குளிரூடடும் நிமையம் அமைக்கப்படுைா எனறு ப்கடகினைார். 
அநத அளவிற்கு அஙப்க பால ைரத்து ைருகினைபட்சத்தில 
உறுதியா்க அைர் ப்சாலகினை இ்டத்தில, திருப்பத்தூர் பகுதியில 
ஒரு பால குளிரூடடும் நிமையம் அமைக்கப்படும் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

பைலும், அஙகு உற்பத்தி ப்சய்யப்படும் பால தனியாருககு 
பபாைதா்கச ப்சாலகினைார்்கள். பால உற்பத்தி ப்சய்யும் விை்சாயி்கள், 
தனியார் அமைப்பு்களுககு பாமைக ப்காடுப்பமதக குமைத்து, 
ஆவின நிறுைனத்திற்கு, ஆவின கூடடுைவுச ்சங்கங்களுககு பாமைக 
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ப்காடுத்துக ப்காண்டிருககினைார்்கள். பாலுக்கான ப்காள்முதல 
விமைமய அரசு உயர்த்திக ப்காடுத்திருககினை ்காரைத்தினாலும், 
்சரியான பநரத்தில பைப் படடுைா்டா ப்சய்யப்படுகினை 
்காரைத்தினாலும், பால உற்பத்தியாளர்்கள் கூடடுைவுச 
்சங்கங்களின மூைைா்க விற்பமன ப்சய்கினைார்்கள். ஆ்கபை, 
எவைளவு பால அஙப்க ைருகினைபதா, அதற்குத் பதமையான 
அளவிற்கு அஙப்க பால குளிரூடடும் நிமையம் இருககிைது. ஆ்கபை, 
இனனும் பால அஙப்க அதி்கைா்க ைருகினைபட்சத்தில, புதிதா்க 
ஒரு பால குளிரூடடும் நிமையம் அமைப்பதற்்கான ந்டைடிகம்க 
எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 52, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைர்சன, ைாண்புமிகு 
ஊர்கத் பதாழில துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

52—
ப்தனாழிற்ெடற்ட

*36624—திரு. சி.வி.எம்.பி. எழில்ரசன்:
ைாண்புமிகு ஊர்கத் பதாழில துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 

கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விம்டயளிப்பாரா—

்காஞசிபுரம் பதாகுதி, சிைப்புப் பபாருளாதார ைண்்டைப் 
பகுதியில பதாழிற்பபடம்ட அமைககும் ப்சயற்குறிப்பு அரசி்டம் 
உள்ளதா?

முற்ப்கல 11–05

ைாண்புமிகு திரு. ்பா. த்பன்ஜமின், ஊ்ர்கத் ததாழில் துமை 
அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய நலைழியில ை்கத்தான ைக்கள் 
பதாண்டில, முத்தான 3 ஆண்டு்கமள நிமைவு ப்சய்து, நான்காம் 
ஆண்டில நலைாடசிமயத் பதா்டஙகியுள்ள எங்கள் ்சாைானிய 
முதலைர் ைாண்புமிகு அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்கமள 
ைைஙகுகிபைன. அைருககுத் துமையா்க இருக்கககூடிய ைாண்புமிகு 
துமை முதலைர் அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன. 

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, சிைப்புப் 
பபாருளாதார ைண்்டைங்களில 100 விழுக்காடு ஏற்றுைதிக்கான 
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நிறுைனங்கமள ைடடுபை அமைக்க இயலும் எனை நிமையில, குறு, 
சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் பதாழில நிறுைனங்களுக்கான பிரத்பய்க 
பதாழிற்பபடம்டமய அமைப்பதற்்கான ்சாத்தியககூறு்கள் இலமை 
எனபதமன ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைர்சன.

திரு. சி.வி.எம்.பி. எழில்ரசன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ஒருஙகிமைநத ்காஞசிபுரம் ைாைட்டம் இரண்டு 
ைாதங்களுககு முனபா்கப் பிரிக்கப்படடு, ஒரு சிறிய பகுதிமய 
உள்ள்டககி, ்காஞசிபுரம், உத்திரபைரூர், திருப்பபரும்புதூர் எனறு 
மூனறு ்சட்டைனைத் பதாகுதி்கமளக ப்காண்டிருக்கககூடிய ஒரு 
சிறிய ைாைட்டைா்க சுருக்கப்படடிருககிைது. பபரறிஞர் பபருநதம்க 
அண்ைா அைர்்கள் பிைநத ைண்ணிற்கு அரசு ப்சய்திருக்கககூடிய 
நிமை இதுதானா எனை ைருத்தத்பதாடு நாங்கள் எலைாம் இருககினை 
நிமையில, அஙப்க பதாழிற்்சாமை்கள் அதி்கம் இலைாத சூழ்நிமை 
நிைவுகிைது. பதாழிற்பபடம்ட ஒனறு இருககிைது எனைாலும், அஙப்க 
புதிய  பதாழிற்்சாமை்கமள உருைாக்க பைண்டும் எனபதற்்கா்கத்தான, 
இநதக ப்கள்விமய நான எழுப்பியிருககிபைன. குறிப்பா்கச ப்சாலை 
பைண்டுபைனறு ப்சானனால, IT sector எனறு ப்சாலைககூடிய 
த்கைல பதாழிலநுடபத் துமையின பலபைறு நிறுைனங்கள் 
உள்ளன. ்காஞசிபுரம் ஒருஙகிமைநத ைாைட்டைா்க இருநதபபாது 
OMR எனை இராஜீவ ்காநதி ்சாமையில அமைநதிருக்கககூடிய 
பதாழில நிறுைனங்களும் உள்ள்டககியிருநதன. இநத நிமையில, 
்காஞசிபுரம் ்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட பகுதியில, IT Giants 
எனறு ப்சாலைககூடிய TCS நிறுைனம், ரூ.900 ப்காடியில முதலீடு 
ப்சய்ைதற்்கா்கத் தயாரா்க இருககிைது. அபதபபால, INFOSYS 
நிறுைனம் ரூ.336 ப்காடியில ஒரு IT sector–ஐ உருைாககுைதற்்கா்க 
ைத்திய அரசி்டம் விண்ைப்பித்திருககிைது. இநத நிமையில, 
இநத இரண்டு நிறுைனங்களுககும் பதமைப்படுகினை நிைங்கள் 
்சற்பைாப்ப 12 ஏக்கர் எனை அளவிபைபய இருககிைது எனபமதக 
்கருத்திலப்காண்டு, ்காஞசிபுரம் ைாைட்டம், ்காரப்பபடம்ட 
ஊராடசியில அமைநதிருக்கககூடிய. . .

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைர்சன, இனபனாரு ப்கள்வி இருககிைது. 
சுருக்கைா்க முடியுங்கள்.
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திரு. சி.வி.எம்.பி. எழில்ரசன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, அநதப் பகுதியில அதற்்கான நிைம் இருககிைது. எனபை, 
அதமன அமைக்க அரசு முனைருைா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
அறிய விரும்புகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ஊர்கத் பதாழில 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ்பா. த்பன்ஜமின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ்காஞசிபுரம் பதாகுதியில சிைப்புப் பபாருளாதார 
ைண்்டைம் ஏதும் இலமை. இருநதபபாதிலும், ்காஞசிபுரம் 
ைாைட்டம், ்காஞசிபுரம் அருகிலுள்ள திருப்பபரும்புதூரில SEZ 
எனப்படும் சிைப்புப் பபாருளாதார ைண்்டைத்தில Electronics 
ைற்றும் Electricals பதா்டர்பான நிறுைனங்கமள நிறுவுைதற்்கான 
சிைப்புப் பபாருளாதார ைண்்டைம் அமைநதுள்ளது. இதில 
Foxconn, Flextronics, Samsung, Salcomp பபானை உை்கப் 
பிரசித்திபபற்ை Electronics ைற்றும் cellphone துமைமயச 
்சார்நத பதாழில நிறுைனங்கள் தங்களது பதாழிற்்சாமைமய 
அமைத்துள்ளனர். இைற்றில சுைார் ஒரு இைட்சத்திற்கும் 
பைைான பைமைைாய்ப்பு்கள் உருைாக்கப்படடுள்ளன. பைலும், 
60 ்சதவிகிதத்திற்கும் பைைா்க பபண்்களுககு பைமைைாய்ப்பு்கள் 
உருைாக்கப்படடிருககினைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
ப்சாலலியிருக்கககூடிய அநத ்காரப்பபடம்ட பகுதியில, அரசு 
புைம்பபாககு நிைங்கமளக ்கண்்டறிநது பதரிவிககும்பட்சத்தில, 
ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு எடுத்துசப்சனறு, 
ைாைட்ட நிருைா்கத்து்டன ்கைநதாபைாசித்து, அஙகு ஒரு புதிய 
பதாழிற்பபடம்டமய அமைப்பதற்கு பரிசீலிக்கப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்களின ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. சி.வி.எம்.பி. எழிைர்சன அைர்்கள்.

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

திரு. சி.வி.எம்.பி. எழில்ரசன்: ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ்காஞசிபுரத்தில பதமையான அளவிற்கு அரசு 
புைம்பபாககு நிைங்கள் இருககினைன. அபதாடுைடடுமிலைாைல, 
அமத ஒடடியிருக்கககூடிய உத்திரபைரூர் ்சட்டைனைத் 
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பதாகுதியிலும் ்சாைைாக்கம் பகுதியின அருகில 
இருக்கககூடிய பகுதி்களிலும், ஏற்ப்கனபை அதற்்கான 
நிைங்கள் அம்டயாளம் ்காைப்படடிருக்கககூடிய நிமையில, 
அஙப்கலைாம் புதிய பதாழிற்பபடம்டமய உருைாககுைதன 
மூைைா்க பைமைைாய்ப்பிமனப் பபருககி்ட முடியும். இமதக 
்கருத்திலப்காண்டும், Plastic to Petro–chemicals எனறு 
ப்சாலைககூடிய petro products–க்கா்க, ந்கராடசியினும்டய 
்கழிவு்கள், பதாழிற்்சாமை்களில இருக்கககூடிய plastic ்கழிவு்கமளக 
ப்காண்டு furnace oil–ஐ தயாரிக்கககூடிய பதாழிற்்சாமைமயத் 
துைஙகி்ட இயலும். அதனமூைைா்க மின உற்பத்தி ைற்றும் 
பதாழிற்்சாமை்களுககுத் பதமைப்படுகினை furnace oil–ஐ விற்பமன 
ப்சய்யககூடிய ைாய்ப்பிருககும். அபதாடு, Biomass Electricity 
எனறு ப்சாலைககூடிய ைம்கயில, விை்சாயக ்கழிவுப் பபாருட்கள் 
ைற்றும் தாைரக ்கழிவு்கமளக ப்காண்டு Biomass Electricity–ஐ 
தயாரிக்கககூடிய பதாழிற்்சாமைமயத் பதா்டஙகுைதற்கும் 
ைாய்ப்பிருககிைது எனபமதயும் பதரிவித்துக ப்காள்கிபைன. 

முற்ப்கல 11–10

அபதபபானறு, ்காஞசிபுரத்மதச சுற்றி நூற்றுககும் பைற்பட்ட 
அரிசி ஆமை்கள் இருககினைன. அநத அரிசி ஆமை்களிலிருநது 
்கழிவுப் பபாருட்களா்கக கிம்டக்கககூடிய தவிடடிலிருநது, 
solvent extract–லிருநது, எண்பைய் தயாரிக்கககூடிய 
பதாழிற்்சாமைமயத் பதா்டஙகுைதன மூைைா்க அஙப்க பபரிய 
அளவில பைமைைாய்ப்பிமன உருைாக்க முடியும் எனபமதயும் 
்கருத்திலப்காள்ள பைண்டும்.

அதுபபால, ்காஞசிபுரத்தில படடுத் பதாழில ப்சய்பைர்்கள் 
நிரம்ப உள்ளார்்கள். படடுத் பதாழிமைச ்சார்நதிருக்கககூடிய ஜவுளித் 
துமையும் இருககிைது. எனபை, படடு ைற்றும் ஜவுளித் துமையிமன 
நவீனப்படுத்துைது எனபது மி்கவும் முககியைானதாகும். பழமைத் 
தனமையா்க அமை இருககினை ்காரைத்தினால, இத்பதாழிலிமன 
நவீனப்படுத்த, இ்டத்தின பதமை அதி்கைா்க இருககிைது. 
தறிககுத் பதமைப்படுகினை இ்டம் அதி்கம். இப்பபாழுபதலைாம் 
computer–மூைம் பலபைறு பதாழிலநுடபங்கள் உருைாக்கப்படடு, 
நவீனப்படுத்தப்படடு, பதாழிற்்சாமையா்க அமை ைளர்நது 
ைரககூடிய ஒரு சூழ்நிமை இருககிைது. ஆ்கபை, அரப்ச 
அதமன முனபனடுத்து, படடு ைற்றும் ஜவுளித் துமைக்கான 
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நவீனப்படுத்தப்பட்ட பதாழிற்்சாமைமய உருைாககுைதன 
மூைைா்க இைட்சக்கைக்கானைர்்களுககு பைமைைாய்ப்பிமனயும் 
ைழங்கமுடியும். 

்காஞசிபுரம் ைற்றும் அதமனச சுற்றியுள்ள பகுதி்களில 
இமளஞர்்களுகப்கன ்சற்பைாப்ப 6 பபாறியியல ்கலலூரி்கள், 2 
polytechnic ்கலலூரி்கள் ைற்றும் I.T.I. பபானை ்கலவி நிறுைனங்கள் 
உள்ளன. இநத நிமையில, இைட்சக்கைக்கானைர்்கள் 
பைமைைாய்ப்பிலைாைல ்காத்துகப்காண்டிருக்கககூடிய சூழ்நிமை 
இருப்பமத அரசு ்கைனத்திபை ப்காண்டு, புதிய பதாழிற்்சாமை்கமள 
உள்ள்டககிய சிைப்புப் பபாருளாதார ைண்்டைப் பகுதியில ஒரு 
பதாழிற்பபடம்டமய அமைக்க அரசு முனைருைா என அறிய 
விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமலவர் (திரு. பி.எம். ந்ரசிம்ைன்): 
ைாண்புமிகு ஊர்கத் பதாழில துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ்பா. த்பன்ஜமின்: ைாண்புமிகு ைாற்றுத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் மூனறு 
பதாழில்கள் ்சார்நத பதாழிற்்சாமை்கமளத் பதா்டஙகுைதற்்கான 
பலபைறு ஆபைா்சமன்கமள ைழஙகியிருககினைார்்கள். ஒனறு, rice 
mills–லிருநது ைரககூடிய தவிடுமூைம் பபைககூடிய பபாருமளக 
ப்காண்டு ஒரு பதாழிற்்சாமையும், அபதபபானறு, படடுத் பதாழிமை 
விரிவுபடுத்துைதற்்கா்க ஒரு பதாழிற்்சாமையும் உள்ளிட்ட மூனறு 
பதாழிற்்சாமை்கள் புதியதா்க MSME மூைைா்கத் பதா்டங்கப்ப்ட 
பைண்டுபைனறு ஆபைா்சமன்கமள ைழஙகியிருககினைார்்கள். 

அபதபபானறு, ைாண்புமிகு உத்திரபைரூர் பதாகுதி ்சட்டைனை 
உறுப்பினர் அைர்்கள்கூ்ட, உத்திரபைரூர் ்சட்டைனைத் பதாகுதி, 
உத்திரபைரூர் ஊராடசி ஒனறியத்திற்குடபட்ட சிறுபினாயூர், 
அனனாத்தூர் பபானை இ்டங்களில புதிய பதாழிற்பபடம்ட அமைக்க 
பைண்டுபைன ஏற்ப்கனபை ப்காரிகம்க மைத்திருககிைார்்கள். 

அபதபபானறு, நம்மும்டய ்க்டலூர் ைாைட்டத்தில 
இருக்கககூடிய பநய்பைலி, ்கா்டாம்புலியூரில ஒரு பதாழிற்்சாமை 
அமைப்பதற்்கா்க ஒரு ப்காரிகம்க மைக்கப்பட்டது. அது ்சம்பநதைா்க 
ைாண்புமிகு பதாழில துமை அமைச்சர் அைர்்கபளாடு, ைாைட்ட 
நிருைா்கம் ைற்றும் SIDCO நிறுைனம் இமைநது 4–8–2018 அனறு 
்கள ஆய்வு பைற்ப்காள்ளப்பட்டது. பைற்்காணும் நிைம், முநதிரி 
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்சாகுபடிக்கா்க பண்ருடடி பஞ்சாயத்து நிருைா்கத்தால குத்தம்கககு 
வி்டப்படடுள்ளது. இநதக குத்தம்கயிமன இரத்து ப்சய்ைதற்்கான 
ந்டைடிகம்க்கள் பைற்ப்காள்ளப்படும். 

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் தமைமை)

பைலும், இப்பணிக்கா்க அணுகு ்சாமை அமைப்பதற்கு 100 
மீட்டர் பதாமைவிலுள்ள நிைம் ்கண்்டறியப்படடு, அநத நிைத்தின 
உரிமையாளரி்டமிருநது அணுகு ்சாமைக்கான நிைத்திமனப் 
பபை ந்டைடிகம்க்கள் பைற்ப்காள்ளப்பட்டன. அதற்கு தனியர், 
திரு. தைமுரு்கன அைர்்கள், அர்சால ஏற்்க இயைாத பை 
நிபநதமன்கமளத் பதரிவித்துள்ளார்்கள். அனனாரி்டமிருநது 
பைற்படி நிைத்திமனப் பபை, அரசு ைழி்காடடுதல்களினபடி SIDCO 
நிறுைனத்தால ந்டைடிகம்க பைற்ப்காள்ளப்படடு ைருகிைது.

ஆ்க, ்காஞசிபுரம் ைாைட்டத்தில, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள் குறிப்பிட்ட ்காஞசிபுரம் ்சட்டைனைத் பதாகுதியில 
்காரப்பபடம்ட பகுதியிலும், அபதபபாை, உத்திரபைரூர் 
்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட அனனாத்தூர், சிறுபினாயூர் 
பபானை இ்டங்களிலும் பதாழிற்்சாமை்கள் அமைக்க ைாைட்ட 
நிருைா்கத்து்டன ்கைநதாபைாசித்து, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களும்டய ்கைனத்திற்கு எடுத்துசப்சனறு, உரிய ந்டைடிகம்க 
எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. அம்ைன ப்க. அர்சசுைன அைர்்கள்.

திரு. அம்ைன் க்க. அர்சசுணன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. விை்சாயி்களின ்காைைன, 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அண்ைன திரு. எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கமளயும், அைருககுத் துமை நிற்கும் ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கமளயும், எங்கள் ைாைட்டத்மதச ்சார்நத, 
ப்காஙகு ைண்்டைத்து இமளஞர், உள்ளாடசியில நலைாடசி 
ப்சய்து ப்காண்டிருககும் அனபுச ்சப்காதரர் ைாண்புமிகு திரு. 
எஸ.பி. பைலுைணி அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)
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ப்காமை ைாைட்டத்தில மி்கவும் பிரசித்திபபற்ை பதாழில 
தங்க நம்கத் பதாழில. இநதியாவிபைபய மும்மபககு 
அடுத்தபடியா்க ப்காமையிலதான அதி்கப்படியான நம்க்கள் 
தயாரிக்கப்படடு, விற்்கப்படுகினைன. அப்படிப்பட்ட அநதத் 
பதாழிலில ஈடுபடடிருப்பைர்்கள் இப்பபாது மி்கவும் சிரைப்படடுக 
ப்காண்டிருககிைார்்கள். அைர்்களுககு அரசு ்சார்பா்க ஒரு தங்க 
நம்க பதாழிற் பூங்காமை அமைத்துக ப்காடுத்தால சிைப்பா்க 
இருககும். ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களும்டய ஆடசியிலதான எண்ைற்ை பதாழிற்்சாமை்கள் 
உருைாக்கப்படடு ைருகினைன. அதிலும் குறிப்பா்க, எனனும்டய 
ப்காமை பதற்கு பதாகுதியிலதான, ‘விஸை்கர்ைா’ எனறு 
அமழக்கப்படும், தங்க நம்கத் பதாழில ப்சய்யும் பதாழிைாளர்்கள் 
அதி்கைா்க உள்ளார்்கள். ஆம்கயால, அஙகு ஒரு தங்க நம்க 
பதாழிற் பூங்கா அமைக்க ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசு முனைருைா எனபமதத் தங்கள்மூைம் அறிய விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ஊர்கத் பதாழில 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

  முற்ப்கல 11–15

ைாண்புமிகு திரு. ்பா. த்பன்ஜமின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பதரிவித்திருக்கககூடிய அபத ப்காரிகம்கமய ஏற்ப்கனபை 
ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் அண்ைன 
அைர்்கள்கூ்ட மைத்திருககிைார்்கள். ப்காயம்புத்தூர் ைாைட்டம், 
பதாண்்டாமுத்தூர் பதாகுதி, பபரூர் ைட்டம், பூலுைாப்படடியில 
அைர் ப்சாலலியிருக்கககூடிய தங்க நம்க தயாரிப்பு ்சம்பநதைான 
பதாழில பதா்டஙகுைதற்்கா்க அரசு நிைம் ்கண்்டறியப்படடிருககிைது. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய ்கைனத்திற்கு நிச்சயைா்க 
எடுத்துச ப்சனறு, தங்க நம்க தயாரிப்பதற்்கான பதாழிற்பபடம்ட 
அமைப்பதற்கு பரிசீைமன ப்சய்யப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 53, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எஸ. நா்கராஜன, ைாண்புமிகு 
பதாழிைாளர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.
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53—
ப்தனாழிறெயிறசி நிறைைம்

*50809—திரு. எஸ். நா்க்ராஜன்:

ைாண்புமிகு பதாழிைாளர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு விம்டயளிப்பாரா—

(அ) ைானாைதுமர பதாகுதி, இமளயானகுடி, ்சாமை 
கிராைத்தில பதாழிற்பயிற்சி நிமையம் அமைக்க அரசு முனைருைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு டாகடர் (திருைதி) நிகலா்பர் ்கபில், ததாழிலா்ளர் நலத் 
துமை அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
ை்கத்தான ைக்கள் பணியில முத்திமர பதித்து, 3 ஆண்டு்கமள 
முடித்து, 4 ஆைது ஆண்டில அடிபயடுத்து மைத்துள்ள ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்கமளயும், ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்கமளயும் தமிழ்கம் ைடடுைலை; 
இநதியாபை பாராடடுகினைது எனபமத இநத ைாைனைத்தில பதிவு 
ப்சய்ய விரும்புகிபைன.

விம்ட (அ) ைற்றும் (ஆ) ைானாைதுமர பதாகுதி 
அமைநதுள்ள சிை்கஙம்க ைாைட்டத்திற்குள் ப்சயலபடடுைரும் 
2 அரசு பதாழிற்பயிற்சி நிமையங்கள் ைற்றும் 10 தனியார் 
பதாழிற்பயிற்சி நிமையங்களில ஒப்பளிக்கப்பட்ட 2,392 
இருகம்க்களில, பைாத்தம் 1,169 இருகம்க்கள் நிரப்பப்ப்டாைல 
்காலியா்க உள்ளன. இக்காலியி்டங்களில தனியார் பதாழிற்பயிற்சி 
நிமையங்களில 50% இ்டங்கமள அரசு ஒதுககீடடினகீழ் ைாைட்ட 
்கைநதாய்வுமூைம் நிரப்பி பயிற்சிக ்கட்டைத்மத அரப்ச ஏற்கும் 
எனை திட்டத்தினகீழ், சிை்கஙம்க ைாைட்டத்தில ப்சயலபடும் 6 
தனியார் பதாழிற்பயிற்சி நிமையங்களுக்கான 134 இருகம்க்களில, 
95 இருகம்க்கள் நிரப்பப்படடு, 39 இருகம்க்கள் ்காலியா்க உள்ளன. 
இநநிமையில, இப்பகுதியில உள்ள ைாைைர்்களுககு தற்பபாது 
ஒப்பளிக்கப்படடுள்ள இருகம்க்கபள பபாதுைானதா்க உள்ளதால, 
ைானாைதுமர பதாகுதி, இமளயானகுடி, ்சாமை கிராைத்தில 
புதிய அரசு பதாழிற்பயிற்சி நிமையம் அமைக்க பைண்டிய பதமை 
தற்பபாது எழவிலமை எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எஸ. நா்கராஜன அைர்்கள்.

திரு. எஸ். நா்க்ராஜன்: ்கண்ணியமிக்க இம்ைாைனைத்மத 
்கண்ணியம் தைைாைல ைழி ந்டத்தும் ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, “The Most Powerful Woman in India” எனறு 
ஆஙகிை நாபளடு்களால பாராட்டப்பபற்ை ைாண்புமிகு இதய 
பதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன.

முத்திமர பதித்த மூனைாண்டு நாய்கபன! ப்சைத்து 
ைாங்கனிபய! குடிைராைத்து நாய்கபன! (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
தமிழ்நாடடின பநற்்களஞசியைான தஞம்சத் தரணியின ்காபைரி 
ப்டல்டா பகுதி்கமளப் பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு பைளாண்மை 
ைண்்டைைா்க அறிவித்த விை்சாயி்களின பாது்காைைன, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதைமைச்சர், ்கழ்க இமை ஒருஙகிமைப்பாளர் அய்யா 
அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. பதனனாடடுச சிங்கம், ஜலலிக்கடடு 
நாய்கன, ்கழ்க ஒருஙகிமைப்பாளர், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு துமை 
முதைமைச்சர் அய்யா அைர்்கமளயும் ைைஙகுகிபைன. எங்கள் 
சிை்கஙம்க ைண்ணின மைநதர், எளிமையின சி்கரம், தைராககி 
தநத நாட்டாமை, ைாண்புமிகு ்கதர் ைற்றும் கிராைத் பதாழில்கள் 
ைாரியத் துமை அமைச்சர் அய்யா அைர்்கமள ைைஙகுகிபைன. 
எங்கள் ைாைட்டத்தின ைாைட்டக ்கழ்கச ப்சயைாளரும், 
முனனாள் நா்டாளுைனை உறுப்பினருைான நா்காடி தநத புனனம்க 
ைனனன, என ைரியாமதககுரிய எங்கள் அண்ைன, திரு. பி.ஆர். 
ப்சநதிலநாதன அைர்்கமளயும் ைைஙகி, ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
பபருைக்கமளயும் ைைஙகுகிபைன.

இனறு 6–ைது அ்கழ்ைாராய்சசி ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களால துைஙகியிருககினைது. தமிழர் நா்கரி்கத்தின 
பதானமைமய அறிநதுப்காள்ள எனது பதாகுதியான ைானாைதுமர 
பதாகுதிககுடபட்ட திருப்புைனம் ஒனறியம், ப்காநதம்க ஊராடசி, 
கீழடியில அ்கழ்ைாராய்சசி ப்சய்து, அதில கிம்டக்கப்பபற்ை 
பபாருட்கமள ்காடசிப்படுத்துைதற்்கா்க உை்கத்தரம் ைாய்நத ஒரு 
புதிய அ்கழ் மைப்ப்கம் அமைத்தி்ட 12.21 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககிய 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் ைற்றும் ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்களுககு ப்கா்டானு ப்காடி நனறி ைைர்்கமள 
எனது பதாகுதி ைக்களின ்சார்பா்கத் பதரிவித்துகப்காள்கினபைன.
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ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, இமளயானகுடி 
ஒனறியம், 55 ஊராடசி்கமளயும், 279 உடகிராைங்கமளயும் 
உள்ள்டககிய ஒனறியம் ஆகும். இமளயானகுடி ஊராடசி ஒனறியம், 
86,680 ைக்கள் பதாம்க ப்காண்்டது; இமளயானகுடி பபரூராடசி 
20,812 ைக்கள் பதாம்கமயக ப்காண்்டது. ஆ்க பைாத்தம் 1,07,492 
ைக்கள் பதாம்கயு்டனகூடிய பபரிய ஒனறியம் இதுைாகும். 
இமளயானகுடி ஊராடசி ஒனறியம் மி்கவும் பினதஙகிய 
பகுதியாகும். இஙகுள்ள ைாைை, ைாைவி்கள் பதாழிற்பயிற்சி 
பபைபைண்டுைானால, 20 கி.மீ. முதல 25 கி.மீ. தூரம் ப்சனறு, 
்கலவி பயிை பைண்டிய சூழ்நிமை உள்ளதால, இமளயானகுடி 
ஒனறியம், ்சாமை கிராைத்தில ஒரு புதிய பதாழிற்பயிற்சி நிமையம் 
அமைப்பதற்கு, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் ைாண்புமிகு 
முதலைர் அைர்்களி்டத்தில ப்காரிகம்கமய மைத்து, அமதச ப்சய்து 
தருைாரா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன. 

முற்ப்கல 11–20

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பதாழிைாளர் 
நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர் (திருைதி) நிகலா்பர் ்கபில்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின 
ஆடசியில ்க்டநத 9 ஆண்டு்களில 26 புதிய அரசு பதாழிற்பயிற்சி 
நிமையங்கள் பதா்டங்கப்படடுள்ளன. இதுதவிர, 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டில, ்காஞசிபுரம் ைாைட்டம், பபரும்பாக்கம், நா்கப்படடினம் 
ைாைட்டம், ப்சம்பபாம்ட ஆகிய இரண்டு இ்டங்களில புதிய 
பதாழிற்பயிற்சி நிமையங்கள் துைக்கப்படடுள்ளன எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கினபைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
குறிப்பிடுகிை பகுதியில அைசியம் ஏற்படின, புதிய பதாழிற்பயிற்சி 
நிமையங்கள் பதா்டஙகுைதற்கு முனனர், அப்பகுதியிலுள்ள ைாைை, 
ைாைவியர்்களிம்டபய உள்ள ைரபைற்பு ைற்றும் அப்பகுதியில 
உள்ள பதாழில நிறுைனங்களில ஏற்படும் பைமைைாய்ப்பு்கள் 
ஆகியைற்மைக ்கள ஆய்வு ப்சய்து, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களின ்கனிைான பார்மைககுக ப்காண்டு ப்சனறு, உரிய 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்களின ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. எஸ. நா்கராஜன அைர்்கள்.
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திரு. எஸ். நா்க்ராஜன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, பரிசீைமன ப்சய்யப்படும் எனறு கூறியதற்கு ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்களுககு நனறிமயத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
அநதத் பதாழிற்பயிற்சிப் பள்ளிமய இநத ஆண்ப்ட பதா்டஙகுைதற்கு 
அம்ைாவின அரசு முயற்சி பைற்ப்காள்ளுைா எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்களின ைாயிைா்க ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்களி்டம் ப்கடடு அமைகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பதாழிைாளர் 
நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர் (திருைதி) நிகலா்பர் ்கபில்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள் 
இநத ஆண்ப்ட பதாழிற்பயிற்சி நிமையத்மத பதா்டஙகுைதற்கு 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படுைா எனறு ப்கள்வி எழுப்பியிருககிைார். 
இதுகுறித்து, ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அைர்்களி்டம் 
பரிநதுமர ப்சய்கிபைன எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களின ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 54, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. மு.பப. கிரி, ைாண்புமிகு ஆதி 
திராவி்டர் ைற்றும் பழஙகுடியினர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

54—
சமு்தனாைக் கூ்டம்

*9785—திரு. மு.த்ப. கிரி:

ைாண்புமிகு ஆதி திராவி்டர் ைற்றும் பழஙகுடியினர் நைத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) ப்சங்கம் பதாகுதி, தாணிப்பாடி ஊராடசி, அம்பபத்்கர் 
ந்கரில ்சமுதாயக கூ்டம் அமைக்க அரசு முனைருைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். ்ராஜதலடசுமி, ஆதி தி்ராவிடர் 
ைற்றும் ்பழஙகுடியினர் நலத் துமை அமைசசர்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, வீரத்மதயும், ஈரத்மதயும் இரு ்கண்்களா்கப் 
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பாவித்து, ்கனிபைாடு ஆடசி ந்டத்தும் ்கரும்பு பத்சத்தின இரும்பு 
ைனிதர், எங்கள் ைைக்கத்திற்குரிய ைாண்புமிகு முதலைர் 
அண்ைன அைர்்கமளயும், ைாண்புமிகு துமை முதலைர் 
அண்ைன அைர்்கமளயும், தங்கமளயும் ைைஙகி, எனனும்டய 
பதிலிமனப் பதிவு ப்சய்கிபைன. 

(அ) ைற்றும் (ஆ) ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
திருைண்ைாைமை ைாைட்டம், ப்சங்கம் பதாகுதி, தாணிப்பாடி 
ஊராடசி, அம்பபத்்கர் ந்கரில ்சமுதாயக கூ்டம் ்கடடுைது 
குறித்த ைாண்புமிகு உறுப்பினரின ப்காரிகம்க, ைக்கள்பதாம்க, 
பபாதுைான இ்டம் ைற்றும் இதர ஆைைங்களின அடிப்பம்டயில 
பரிசீலிக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்களின ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. மு.பப. கிரி அைர்்கள். 

திரு. மு.த்ப. கிரி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
ப்சங்கம் ்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட தாணிப்பாடி கிராைம் 
எனபது ஒரு பபரூராடசிககு ்சைைான கிராைம். 10 ஆயிரத்திற்கும் 
பைற்பட்ட ைாக்காளர்்கமளயும், 15 ஆயிரத்திற்கும் பைற்பட்ட ைக்கள் 
பதாம்கமயயும் ப்காண்்ட ஒரு பபரிய ஊராடசி. இநத ஊராடசியில 
பபரும்பானமையா்க தாழ்த்தப்பட்ட ைக்கள் ைசிககினைனர். 
அைர்்கள் சுப நி்கழ்சசி்கமள ந்டத்த பைண்டுபைனைால, 
தனியார் இ்டங்களுகப்கா அலைது பிை இ்டங்களுகப்கா ப்சனறு 
ந்டத்துைதற்கு சிரைப்படுகிைார்்கள். எனபை, இமத அறிநத, 
எங்கமளபயலைாம் ஆளாககிய, ்கழ்கத் தமைைர் ்கமைஞர் 
அைர்்களின ஆடசிக ்காைத்தில, ஆதி திராவி்டர் நைத் துமையின 
்சார்பா்க தமிழ்கத்தில உள்ள 234 ்சட்டைனைத் பதாகுதி்களிலும், 
ஒவபைார் ஆண்டும் ஒவபைார் ஊராடசிப் பகுதிமயத் பதர்வு 
ப்சய்து, அநத ஊராடசியில இருககினை தாழ்த்தப்பட்ட ைக்கள் 
ைசிககும் குடியிருப்பு்களுககு ்சாமை ை்சதி, ்காலைாய் ை்சதி 
என அமனத்து ை்சதி்கமளயும் நிமைவு ப்சய்தபதாடு, ்சமுதாயக 
கூ்டத்மதயும் ்கடடித் தநதார்்கள். எனபை, தமைைர் ்கமைஞர் 
அைர்்கள் ப்சய்த திட்டத்மதப்பபாை, இநத அரசும் பதா்டர்நது 
ஒவபைார் ஆண்டும், ஒவபைார் ்சட்டைனைத் பதாகுதியிலும் ஓர் 
இ்டத்மதத் பதர்வு ப்சய்கினைபட்சத்தில, எங்களது தாணிப்பாடி 
கிராைத்மதயும் பதர்வு ப்சய்து, இநத ஆண்ப்ட அநதப் பணிமய 
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நிமைவு ப்சய்து தருைார்்களா எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்களின ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ஆதி திராவி்டர் 
ைற்றும் பழஙகுடியினர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். ்ராஜதலடசுமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 2012–2013 ஆம் ஆண்டு பதா்டஙகி, 
2017–2018 ஆம் ஆண்டு ைமர 37 ்சமுதாயக கூ்டங்கள் ்கடடி 
முடிக்கப்படடுள்ளன. அதன பதா்டர்சசியா்க, 10 ்சமுதாயக கூ்டங்கள் 
்கடடும் பணி்கள் நம்டபபற்று ைருகினைன. தற்பபாது 20 ்சமுதாயக 
கூ்டங்கள் ்கடடுைதற்கு அரசின பரிசீைமனயில ்கருத்துரு இருநது 
ைருகிைது. ்சமுதாயக கூ்டங்கமளப் பபாறுத்தைடடில, ஒவபைார் 
ஆண்டும் ஒதுக்கப்படுகினை நிதிமய மைத்து அநத ஆண்டிபைபய 
அமனத்து ைாைட்டங்களிலும் ்சமுதாயக கூ்டம் ்கடடித் தருைது 
எனபது இயைாத நிமை. எனபை, பபைப்படும் ்கருத்துருக்களின 
அடிப்பம்டயில, நிதி ஒதுககீடம்டக ்கைககிலப்காண்டு, பதமையின 
அடிப்பம்டயில ்சமுதாயக கூ்டங்கள் ்கட்டப்படடு ைருகினைன. 
அநதைம்கயில, ப்சங்கம் ்சட்டைனைத் பதாகுதி, தாணிப்பாடி 
ஊராடசியில உள்ள சுைார் 3,000 ைக்கள்பதாம்கயில, சுைார் 
1,500 ஆதி திராவி்ட ைக்கள் ைசித்து ைருகிைார்்கள். அம்ைக்கள் 
பயனபபறுகினை ைம்கயில ைாண்புமிகு உறுப்பினர் ப்காரியுள்ள 
்சமுதாயக கூ்டத்மதக ்கடடித்தர துமை அலுைைர்்களால ஆய்வு 
பைற்ப்காண்டு, ஆய்ைறிகம்க ைற்றும் ஆைைங்கமளப் பபற்று, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின பைைான ்கைனத்திற்குக 
ப்காண்டு ப்சனறு, ைாண்புமிகு உறுப்பினரின ப்காரிகம்க, 
முனனுரிமையின அடிப்பம்டயில பரிசீலிக்கப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. மு.பப. கிரி அைர்்கள். 

  முற்ப்கல 11–25

திரு. மு.த்ப. கிரி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
தாழ்த்தப்பட்ட ைக்கள் ஓமைக குடிம்சயில ைாழ்கிைார்்கள் 
எனபமத எண்ணித்தான, தாழ்த்தப்பட்ட ைக்களுக்கா்க, 
இநதியாவிபைபய முதனமுமையா்க ்கானகிரீட வீடு்கமளக ்கடடித் 
தநது, குடிம்ச வீடடில ைாழ்நதைர்்கமள எலைாம் ப்காபுரம் 
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பபால உள்ள ைாளிம்கயில ைாழ குடி அைர்த்தியைர் தமைைர் 
்கமைஞர் அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனபை, ்கமைஞர் 
அைர்்கள் ப்சய்தது பபானறு இநத அரசு, ஒவபைார் ஆண்டின 
நிதிநிமை அறிகம்கயிபைபய குறிப்பிட்ட நிதிமய 19%, 20% எனறு 
ஒதுககியிருககிைது. ஆதி திராவி்டர் ைற்றும் பழஙகுடியினர் நைத் 
துமைககுரிய நிதிமய நாம் ஒவபைார் ஆண்டும் ப்சைவிடுைதா்க 
துமை நிதிநிமை அறிகம்கயில அறிவிககினபைாம். எனபை, அநதத் 
பதாம்கமய முழுமையா்கப் பயனபடுத்த பைண்டும். 

ப்சங்கம் ்சட்டைனைத் பதாகுதி எனபது முழுக்க, முழுக்க 
கிராைங்கள் நிமைநத பகுதியாகும். ஜவைாது ைமையில ஆரம்பித்து, 
ப்சங்கம், தண்்டராம்படடு ஒனறியங்கமள உள்ள்டககி, 87 
ஊராடசி்கள் இருககினைன. அநத ஊராடசி இரண்டு ஒனறியக குழு 
உறுப்பினர்்கமளக ப்காண்்ட ஊராடசி. பரைனநதல, ்சாத்தனூர், 
ைமளயாம்படடு, பைலராைநதைாடி, பைலைைக்கம்பாடி, 
்கரியைங்கைம், பைலபபனனாத்தூர், ்கண்ைககுருகம்க, 
பாலியப்படடு, பபரும்பாக்கம், பபருங்களத்தூர் உள்ளிட்ட 
பகுதி்களுககு விமரைா்க, சிைப்பு நிதி ஒதுககி, அடிப்பம்ட 
ை்சதி்கமளயும், ்சமுதாயக கூ்டத்மதயும் ்கடடித் தர ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் ஒரு சிைப்புத் திட்டத்மதச ப்சயலபடுத்துைாரா 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
அறிய விரும்புகிபைன.  

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ஆதி திராவி்டர் 
ைற்றும் பழஙகுடியினர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். ்ராஜதலடசுமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் 
ைழியில ந்டககினை ைாண்புமிகு அண்ைன எ்டப்பாடியாரின 
அர்சால, ப்சனை ைரு்டம் விதி 110–னகீழ் ஆதி திராவி்ட 
ைக்களுக்கா்க ஒரு ப்காடி ரூபாயில 5 ்சமுதாய நைக கூ்டங்கள் 
்கடடுைதற்்கா்க அர்சாமை பைளியி்டப்படடுள்ளது. அதற்்கான 
பணி்கள் நம்டபபை இருககினைன எனபமத ைகிழ்சசியு்டன 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. ைருகினை ்காைங்களில ஆதி திராவி்டர் 
நைத் துமைககு ஒதுககுகினை நிதிமயப் பபாறுத்து, அமனத்துப் 
பகுதி்களிலும் உள்ள ஆதி திராவி்ட ைக்களுககு ்சமுதாய நைக 
கூ்டங்கள் ்கடடுைதற்்கான முயற்சி்கள் எடுக்கப்படும் எனபமத 
இநத பநரத்தில பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினா ைரிம்ச எண் 55, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஏ. இரத்தின்சபாபதி, ைாண்புமிகு 
பிற்படுத்தப்படப்டார் ைற்றும் சிறுபானமையினர் நைத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

55—
மனாைவர் விடுதி

*25078—திரு. ஏ. இ்ரத்தினச்பா்பதி:
ைாண்புமிகு பிற்படுத்தப்படப்டார் ைற்றும் சிறுபானமையினர் 

நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
விம்டயளிப்பாரா—

(அ) அைநதாஙகி பதாகுதி, ைைபைலகுடி ஊராடசி ஒனறியம், 
பநற்குப்மப ஊராடசி, அம்பைைாைபனநதல, பைலநிமைப் 
பள்ளிககு பிற்படுத்தப்படப்டார் நை ைாைைர் விடுதி அமைக்க 
அரசு ஆைன ப்சய்யுைா?

(ஆ) ஆம் எனில, எப்பபாது?

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி, பிற்்படுத்தப்படகடார் 
ைற்றும் சிறு்பான்மையினர் நலத் துமை அமைசசர்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, நான எனபைனறும் ைைஙகும் 
இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் துயில 
ப்காள்ளும் திம்சபநாககி ைைஙகுகிபைன. “எனககுப் பினனாலும், 
இனனும் எத்தமன நூற்ைாண்டு்கள் ைநதாலும், இநத ஆடசியும், 
அமனத்திநதிய அண்ைா திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்கமும் 
ைக்களுக்கா்கபை அயராது பணியாற்றும்” எனை ைாககிமன 
நிரூபித்துக ்காடடி, குறிப்பா்க சிறுபானமையினர் நைனில மிகுநத 
அக்கமை ்காடடி, ைத்திய அரசின பலபைறு விருது்கமளப் பபற்று, 
மூனைாண்டுக ்காைம் சிைப்பான ஆடசிமய ந்டத்தி, நான்காம் 
ஆண்டில அடிபயடுத்து மைத்துள்ள ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அண்ைன அைர்்களுககும், அைருககு உற்ை துமையா்க இருககும் 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்களுககும் 
ைற்றும் ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அண்ைன அைர்்களுககும் 
எனது ைைக்கத்மதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

(அ) ைற்றும் (ஆ) அைநதாஙகி பதாகுதி, ைைபைலகுடி ஊராடசி 
ஒனறியம், பநற்குப்மப ஊராடசி, அம்பைைாைபனநதல அரசு 
பைலநிமைப் பள்ளிககு பிற்படுத்தப்படப்டார் நை ைாைைர் விடுதி 
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அமைக்க பைண்டிய அைசியம் எழவிலமை எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஏ. இரத்தின்சபாபதி அைர்்கள்.

திரு. ஏ. இ்ரத்தினச்பா்பதி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, மூனைாம் ஆண்ம்ட நிமைவு ப்சய்து, முத்திமர 
பதித்தபதாடு ைடடுைலைாது, பதா்டர்நது மூனைாம் முமையும் 
St. George ப்காடம்டயினும்டய சிம்ைா்சனத்தில அம்ைாவின 
ஆடசிமய அைர்த்திக ்காட்டவிருககினை தமிழ்நாடடின ப்கஜ்ரிைால, 
ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்களுககு ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) விை்சாயி்களும்டய விடிபைள்ளியாம் ைாண்புமிகு முதலைர் 
அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்கமளயும், அைருககுத் பதாபளாடு 
பதாளா்க துமை நிற்கினை பதனி ைமைத் பதனைல, அரசியலில 
அ்டக்க முடியாத ்காமள்கமளயும் அ்டககிக ்காடடுகினை ஆற்ைல 
மிகுநத (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு துமை முதலைர், 
அண்ைன திரு. O.P.S. அைர்்கமளயும் ைாழ்த்தி, ைைஙகுகிபைன.

நான பதரிவித்திருககிை பள்ளி ்சாதாரை பள்ளி அலை; 
இநதச ்சாைானியமன ்சட்டைனைத்திற்கு அனுப்பி மைத்த பள்ளி 
எனபமத ைாண்புமிகு பிற்படப்டார் நைத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) எனது ்கலவிக ்கண்மைத் திைநது மைத்த அநதக ்கலவிக 
கூ்டத்தில ஒரு ைாைைர் விடுதிமயத் திைநது மைக்க பைண்டுபைனை 
எனது விருப்பத்மத ைறுபரிசீைமன ப்சய்து நிமைபைற்றித் தருைாறு 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பிற்படுத்தப்படப்டார் 
ைற்றும் சிறுபானமையினர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

முற்ப்கல 11–30

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, பிற்படுத்தப்படப்டார், மி்கவும் பிற்படுத்தப்படப்டார், 
சீர்ைரபினர் ைற்றும் சிறுபானமையினர் நைத் துமையினகீழ் 1,348 
விடுதி்கள் இயஙகி ைருகினைன. இைற்றில 1,099 விடுதி்கள் பள்ளி 
ைாைைர்்களுக்கான விடுதி்களா்கச ப்சயலபடடு ைருகினைன. 
புதுகப்காடம்ட ைாைட்டத்தில இயஙகிைரும் பைாத்தமுள்ள 74 
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விடுதி்களில, 46 விடுதி்கள், பள்ளி ைாைைர்்களுக்கான விடுதி்களா்க 
இயஙகி ைருகினைன. அநத விடுதி்களில ஒப்பளிக்கப்பட்ட பள்ளி 
ைாைை, ைாைவியரின எண்ணிகம்க 3,640 ஆகும். அைற்றில, 
பள்ளி ைாைைர்்களின எண்ணிகம்க 2,570 ஆகும். புதுகப்காடம்ட 
ைாைட்டம், அைநதாஙகி பதாகுதி ைற்றும் அதமனச சுற்றியுள்ள 
பகுதி்களில 13 பள்ளி விடுதி்கள் இயஙகி ைருகினைன. அைற்றில 9 பள்ளி 
ைாைைர் விடுதி்களா்கவும், 4 பள்ளி ைாைவியர் விடுதி்களா்கவும் 
இயஙகி ைருகினைன. பைலும், அைநதாஙகி பதாகுதியில ஆதி 
திராவி்டர் நைப் பள்ளி ைாைைர் விடுதி்கள் இரண்டும் இயஙகி 
ைருகினைன. குறிப்பா்க, அம்பைைாைபனநதல அரசு பைலநிமைப் 
பள்ளியில பிற்படுத்தப்படப்டார், மி்கவும் பிற்படுத்தப்படப்டார், 
சீர்ைரபினர் ைற்றும் சிறுபானமையினர் ைகுப்பிமனச ்சார்நத 100 
ைாைைர்்கள் ்கலவி பயினறு ைருைதால, அம்பைைாைபனநதல 
அரசு பைலநிமைப் பள்ளிககு பிற்படுத்தப்படப்டார் நை ைாைைர் 
விடுதி அமைக்க பைண்டிய அைசியம் எழவிலமை எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கினபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ஏ. இரத்தின்சபாபதி அைர்்கள்.

திரு. ஏ. இ்ரத்தினச்பா்பதி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களி்டத்தில ைற்பைாரு 
ப்காரிகம்க ஒனமையும் மைக்க விரும்புகிபைன. ைமைநதும், 
ைமையாைலும் ைக்கள் ைனதில ைாழ்நதுப்காண்டிருககினை 
பபானைனத் தமைவி, ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கள், எனது பதாகுதி, ஆவும்டயார்ப்காவிலுககு 
அருகில ்கமைக ்கலலூரி ஒனமை தனது பபாற்்கரங்களால திைநது 
மைத்தார்்கள். அைமரப்பபானபை அநதக ்கமைக ்கலலூரியும் 
மி்கக ்கம்பீரைா்க எழுநதுநினறு ்கலவிச ப்சமை ப்சய்து ைருகிைது. 
அநதக ்கலலூரியில ஆண்டுக்காண்டு ைாைைர்்களும்டய 
ப்சர்கம்க விகிதமும் அதி்கைாகிக ப்காண்ப்ட ைருகிைது. சுற்றுச 
சுைர் அமைத்தல, ்கழிப்பமை ை்சதி்கள் உள்ளிட்ட அடிப்பம்டத் 
பதமை்கள் இனனமும் அஙப்க பூர்த்தி ப்சய்யப்ப்டாைல 
இருப்பதால, ைாண்புமிகு உயர் ்கலவித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்களி்டத்தில அைற்மை நிமைபைற்றித் தருைதற்கு ப்காரிகம்கயும் 
மைத்துள்பளன. அநதக ்கமைக ்கலலூரியிைாைது ைாைைர் விடுதி 
ஒனமை அமைத்துத் தருைதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
முனைருைாரா எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன.
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பிற்படுத்தப்படப்டார் 
ைற்றும் சிறுபானமையினர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும்டய 
ப்காரிகம்க குறித்து ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய 
பைைான ்கைனத்திற்கு எடுத்துசப்சலைப்படும். பதமையிமனக 
்கருத்திற்ப்காண்டும், நிதிநிமைகப்கற்பவும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அண்ைன அைர்்களும்டய பைைான அனுைதிமயப் பபற்று, 
உரிய ந்டைடிகம்க பைற்ப்காள்ளப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ப்காளத்தூர் ்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட ்கபைஷ் 
ந்கர் பகுதியில பிற்படுத்தப்படப்டார் நை விடுதி அமைப்பதற்்கா்க, 
அர்சாமை எண் 165, நாள் 13–4–2015 அனறு அர்சாமை 
பிைப்பிக்கப்பட்டது. அதற்்கான நிை ைாற்ைம் ப்சய்ைதற்கும் ைருைாய்த் 
துமை ஒப்புதல அளித்துள்ளது. நான அநதத் பதாகுதியினும்டய 
்சட்டைனை உறுப்பினரா்கத் பதர்நபதடுக்கப்பட்ட பிைகு, 
பிற்படுத்தப்படப்டார், மி்கவும் பிற்படுத்தப்படப்டார் நைக ்கலலூரி 
ைற்றும் ைாைைர் விடுதிமய அஙகு அமைப்பதற்கு பதா்டர்நது 
ைலியுறுத்தி ைருகினபைன. இநதக ப்காரிகம்கமய ைலியுறுத்தி 
்சம்பநதப்பட்ட துமைச ப்சயைாளர் அைர்்களுககும் பதா்டர்நது 
்கடிதமும் நான எழுதியிருககிபைன.

தற்பபாது நம்டபபைவிருக்கககூடிய 2020–2021 ஆம் ஆண்டு 
ைானியக ப்காரிகம்க விைாதத்தினபபாதாைது, பிற்படுத்தப்படப்டார் 
நைக ்கலலூரி ைற்றும் ைாைைர் விடுதி அமைப்பதற்கு அர்சாமை 
பைளியி்ட பைண்டுபைனறு நான ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 
ஏபனனைால, அநதப் பகுதியில ைறுமைக ப்காடடிற்குககீபழ 
ைாழககூடிய, பிற்படுத்தப்படப்டார், மி்கவும் பிற்படுத்தப்படப்டார் 
அதி்களவில ைசித்து ைருகினைனர். அதுைடடுைலைாைல, ைாதைரம், 
பபரம்பூர், விலலிைாக்கம் உள்ளிட்ட பலபைறு ்சட்டைனைத் 
பதாகுதி்கள் அமதசசுற்றி அமைநதிருககினைன. எனபை, Backward 
Class நை ்கலலூரி ைற்றும் ைாைைர் விடுதி அமைைதால, நிச்சயைா்க 
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அதி்களவில ைாைைர்்கள் பயன பபறுைார்்கள். ஆ்கபை, இமத 
உ்டனடியா்க விமரவுபடுத்தி, இநதாண்ப்ட இநதப் பணிமயத் 
துைககுைதற்கு ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் முனைருைாரா 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க அறிய விரும்புகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பிற்படுத்தப்படப்டார் 
ைற்றும் சிறுபானமையினர் நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திருைதி சீ. வ்ளர்ைதி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களும்டய 
ப்காரிகம்க குறித்து ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன 
அைர்்களும்டய பைைான ்கைனத்திற்கு எடுத்துசப்சனறு, இநத 
ஆண்ப்ட நிமைபைற்றுைதற்கு பரிசீைமன ப்சய்யப்படும் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: வினாக்கள்–விம்ட்கள் பநரம் 
முடிவுற்ைது.

[குறிபபு: ஓர் உமரயின பதா்டக்கத்தில உடுககுறி (*) 
இ்டப்பபற்றிருநதால அவவுமர உறுப்பினரால 
்சரிபார்க்கப்பபற்ைது எனபமதக குறிககும்.]

முற்ப்கல 11–35

3. த்கவல் க்கா்ரல்
ெனாதுகனாக்கப்ெட்ட ்வளனாண் மண்்டைமனாக அறிவிக்கப்ெட்ட 

ப்டல்்டனா ெகுதிகளில் புதிை மறறும் ஏறபக்்வ 
அனுமதிக்கப்ெட்ட றைட்ரனா கனார்ென திட்டஙகளுக்கு 
அனுமதி மறுததிடும் வறகயில் தீர்மனா்ம் நிறை்வறறு்தல் 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ்காபைரி ப்டல்டா ைாைட்டங்கள் பாது்காக்கப்பட்ட 
சிைப்பு பைளாண் ைண்்டைைா்க அறிவிக்கப்படும் எனறு 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ்க்டநத 9 ஆம் பததி 
பதரிவித்திருககிைார்்கள். அைர் அப்படி பதரிவித்த பநரத்தில, 
புதிய மைடபரா ்கார்பன திட்டங்களுககு அனுைதி 
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ப்காடுக்கைாடப்டாம் எனறு கூறியிருநதாபர தவிர, ஏற்ப்கனபை 
அறிவிக்கப்படடிருக்கககூடிய மைடபரா ்கார்பன திட்டங்கள் 
குறித்து எமதயும் குறிப்பி்டவிலமை எனபமத நான இநத அமையின 
்கைனத்திற்குக ப்காண்டுைர விரும்புகிபைன. அதுைடடுைலை; 
10–2–2020 அனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ைத்திய 
அரசுககு எழுதிய ்கடிதத்திலும் அதுபற்றிக குறிப்பி்டவிலமை. 
எனபை, அனுைதிக்கப்படடிருககினை மைடபரா ்கார்பன 
திட்டங்கமளயும்—ஏற்ப்கனபை அனுைதிக்கப்படடிருககினை 
மைடபரா ்கார்பன திட்டங்கமளயும்—இரத்து ப்சய்தாலதான 
பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு பைளாண் ைண்்டைம் எனை அறிவிப்பு 
்சாைச சிைநததா்க அமைநதி்ட முடியும்; சிைப்பா்கவும் இருக்க 
முடியும். 

இதுகுறித்து ைக்களமையிலும், ைாநிைங்களமையிலும் திராவி்ட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்தினும்டய நா்டாளுைனை உறுப்பினர்்கள் 
ப்கள்வி எழுப்பியிருககிைார்்கள். அப்படிக ப்கள்வி எழுப்பிய 
பநரத்தில, ்சம்பநதப்பட்ட ைாண்புமிகு ைத்திய அமைச்சர் அைர்்கள் 
இதற்கு எநத பதிமையும் ப்சாலைவிலமை. அதுைடடுைலை; 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும் இதுகுறித்து இதுைமர 
பதளிவுபடுத்தவிலமை எனபது குறிப்பி்டத்தக்கது. ஆ்கபை, 
அனுைதிக்கப்பட்ட மைடபரா ்கார்பன திட்டங்கமள இரத்து 
ப்சய்தும், இனிபைல புதிய மைடபரா ்கார்பன திட்டங்கள் 
ைராத ைம்கயில ஒரு ்சட்டமுனைடிமை இதுைமரயிலும் ஏன 
ப்காண்டுைராைல இருககிறீர்்கள் எனபதுதான எனனும்டய 
ப்கள்வி. ஏற்ப்கனபை, ைத்திய சுற்றுசசூழல அமைச்ச்கம் 16–1–2020 
அனறு பைளியிடடிருக்கககூடிய அநத அறிவிப்பில ்காபைரி 
ப்டல்டா பகுதியில மைடபரா ்கார்பன திட்டங்களுககு 
பபாது ைக்களும்டய ்கருத்துகப்கடபு பதமையிலமை எனறு 
பதரிவித்துள்ளது. அதமன விைககிகப்காள்ளுைாறு நீங்கள் 
ைலியுறுத்தியிருககிறீர்்கள். அதுைடடுைலை; ைாண்புமிகு மீன ைளத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள், 10–2–2020 அனறு ஒரு ்கடிதத்திமன 
ைத்திய அரசி்டம் ஒப்பம்டத்திருககிைார்்கள். 

ஆ்கபை, நான ப்கட்க விரும்புைது, பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு 
பைளாண் ைண்்டைம் பதா்டர்பான ்சட்டமுனைடிவு்கமள 
இனனும் இரண்டு நாட்களில நிமைபைற்ை பைண்டும். இனறும், 
நாமளயும்தான ்சட்டைனைம் நம்டபபை இருககினைது. எனபை, 
அதமன ைப்சாதாைா்க, தீர்ைானைா்கக ப்காண்டுைநது இநத 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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்சட்டைனைத்தில நிமைபைற்ை பைண்டும் எனறு நான ைலியுறுத்த 
விரும்புகிபைன. அப்படி அதமன நீங்கள் ைலியுறுத்துகினைபபாது 
நிச்சயைா்க, உறுதியா்க, திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்கம் முழு அளவிற்கு 
ஆதரவிமனத் தரத் தயாரா்க இருககினைது. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) அதுைடடுைலை; பாராளுைனைத்திபை எங்களும்டய திராவி்ட 
முனபனற்ைக ்கழ்க நா்டாளுைனை உறுப்பினர்்கள் நிச்சயைா்க 
இதுகுறித்து ைலியுறுத்தி, ைற்புறுத்தி, உறுதியா்கப் பபசுைார்்கள். 
எனபை, அநதைம்கயில நான இநதப் பிரசசிமனமய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சரும்டய ்கைனத்திற்கும், இநத அரசினும்டய 
்கைனத்திற்கும் தங்கள் ைாயிைா்கக ப்காண்டுைநது அமைகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ப்டல்டா பா்சன விை்சாயி்கள், 
ப்டல்டா பகுதி்கமள பாது்காக்கப்பட்ட பைளாண் ைண்்டைைா்க 
ைாற்றி அறிவிக்க பைண்டும் எனறு அரசுககுத் பதா்டர்நது 
ப்காரிகம்க மைத்து ைநதனர். அைர்்களும்டய ப்காரிகம்கமய 
்கனிவு்டன பரிசீலித்து, அதமன ஏற்று, அண்மையில தமைைா்சல 
கூட பராடு அருகில நம்டபபற்ை புதிய ்காலநம்டப் பூங்கா 
துைக்க விழா நி்கழ்சசியில நான பபசும்பபாது, ‘ப்டல்டா பகுதி்கள் 
பாது்காக்கப்பட்ட பைளாண் ைண்்டைைா்க ைாற்ைப்படும்’ எனை 
அறிவிப்மப நான பைளியிடப்டன. இது்சம்பநதைா்க ்சட்ட 
நிபுைர்்களு்டன விரிைா்க விைாதிக்கப்படடுள்ளது. விை்சாயி்கள் 
ைகிழ்சசியம்டயும் ைம்கயில ஒரு நலை ப்சய்தி விமரவில 
பைளிைரும் எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: எனன? (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) இலமை, உட்காருங்கள் (குறுககீடு்கள்) 
அப்புைம் பார்க்கைாம். உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
நான இது பதா்டர்பா்க தீர்ைானம் ஒனமைக ப்காண்டுைரபைண்டும் 
எனை ஒரு பைண்டுப்காமள மைத்திருககிபைன. அதுகுறித்து 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ப்சாலைவிலமை. ஏபனனைால 

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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இனறும், நாமளயும் இரண்டு நாட்கள்தான, ்சட்டைனைம் 
நம்டபபைவிருககினைது. இனறு ைாமையிலகூ்ட அமைச்சரமைக 
கூட்டம் நம்டபபைவிருப்பதா்க ப்சய்திமய நாங்கள் பார்த்பதாம். 
எனபை, ஒரு நலை முடிவு ைரும் எனை ்கருத்தின அடிப்பம்டயிலதான 
இமத நான ைலியுறுத்தியிருககிபைன. எனபை, நாங்கள் 
ைடடுைலை; ப்டல்டா பகுதியில இருக்கககூடிய பைளாண் 
பபருஙகுடி ைக்களும் இதமன ஆைபைாடு எதிர்பார்த்துக 
்காத்துகப்காண்டிருககிைார்்கள். பநற்மைககுககூ்ட இபத அமையில 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள், “நா்டாளுைனைத்தில 
குரல ப்காடுங்கள்; குரல ப்காடுங்கள்” எனறு வீராபை்சைா்க, 
உைர்சசிபயாடு இஙப்க ப்சானனார்்கள். அதனால நான திரும்பத் 
திரும்பச ப்சாலகிபைன. நா்டாளுைனைத்தில திராவி்ட முனபனற்ைக 
்கழ்கம் குரல ப்காடுக்கத் தயாரா்க இருககினைது எனபமத 
மீண்டும் பதிவு ப்சய்து, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய 
்கைனத்திற்கு தங்கள்மூைம் மீண்டும் இமதக ப்காண்டுைருகிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

முற்ப்கல 11–40

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, பாது்காக்கப்பட்ட பைளாண் 
ைண்்டைைா்க அறிவிக்கப்பட்டவு்டபனபய இதற்குண்்டான 
பணி்கள் எலைாம் பதா்டஙகிவிட்டன. ்சரியான முமையிபை 
்சட்ட ைலலுநர்்களு்டன ்கைநதாபைாசித்துத்தான இமதக 
ப்காண்டுைர முடியும். ஏபனனைால, இதில பை பிரசசிமன்கள் 
இருககினைன. நீங்கள் ஏற்ப்கனபை பை ப்சய்தி்கமளபயலைாம் 
ப்சாலலியிருககினறீர்்கள். அமதபயலைாம் விைரைா்க ்சட்ட 
ைலலுநர்்களு்டன விைாதித்து, நீங்கள் ப்சாலலியபடிபய 
்சட்டைனைத்தின மூைைா்க இதற்கு எனபனனன அஙகீ்காரம் கிம்டக்க 
பைண்டுபைா, அமதபயலைாம் ப்சய்ைதற்குத்தான நாங்கள் முயற்சி 
ப்சய்கினபைாம். நிச்சயைா்க நீங்கள் நிமனககிைபடி அமனத்தும் 
ப்சயலபடுத்தப்படும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

[திரு. மு.்க. ஸ்டாலின]
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(அ) பிப்ரவரி 24 ஆம் ்்ததிறை மனாநிை பெண் குழநற்தகள் 
ெனாதுகனாப்பு நனாளனாக அனுசரித்தல் மறறும் ஆ்தரவறை 
பெண் குழநற்தகளின நல்வனாழ்விறகனா் ஐநது புதிை 

திட்டஙகறளச பசைல்ெடுதது்தல் குறித்த மு்தைறமசசரின 
அறிக்றக

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: பபரமை விதி 110–னகீழ் 
அறிகம்க்கள் அளிக்க பைண்டுபைனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் அனுைதி ப்காரியுள்ளார்்கள். அனுைதி அளிக்கப்படுகிைது. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, குழநமத்கள்மீது மிகுநத பற்றும், 
ைாைாத அனபும்ப்காண்டு, குழநமத்கமளக ்காணும்பபாபதலைாம் 
அைர்்கமள உசசி மு்கர்நது ைாழ்த்தி ைகிழும் தாயுள்ளம் 
ப்காண்்டைர் நைது ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) குறிப்பா்க, பபண் குழநமத்களின நைனில 
மிகுநத அக்கமைப்காண்டு, அைர்்கள் ைாழ்வில ஒளிபயற்றி மைத்து, 
அைர்்கள் முனபனற்ைத்திற்்கா்க பாடுபட்டைர், நைது ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்கள்.

அனமன பதர்சா அைர்்களாபைபய பாராட்டப்பட்ட 
“பதாடடில குழநமத்கள் திட்டம்”,  “பபண் குழநமத்கள் பாது்காப்புத் 
திட்டம்”, “அங்கனைாடி குழநமத்களுககு ைண்ைச சீரும்ட்கள்”, 
பபண் ்கலவிமய ஊககுவிக்க, படித்த பபண்்களுககு “ஊக்கத் 
பதாம்கயு்டனகூடிய தாலிககுத் தங்கம்”, அனபும், அரைமைப்பும் 
கிம்டககும்ைண்ைம் “ஆதரைற்ை குழநமத்கள் ைற்றும் முதிபயார்்கள் 
உள்ள்டககிய ஒருஙகிமைநத ைளா்கங்கள் அமைத்தல” பபானை 
புதுமையான திட்டங்கள் ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களால அறிமு்கப்படுத்தப்படடு, ைாண்புமிகு அம்ைாவின 
அர்சால பதா்டர்நது சிைப்பா்கச ப்சயலபடுத்தப்படடு ைருகினைன.

குழநமத்களுக்கா்க, குறிப்பா்க பபண் குழநமத்களுக்கா்க, 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் ஆற்றிய உயர்நத ப்சமையிமன 
நிமனவுகூரத்தக்கைம்கயில, அைர்்களின பிைநத நாளான பிப்ரைரி 
24 ஆம் பததிமய, “ைாநிை பபண் குழநமத்கள் பாது்காப்பு 
நாளா்க” (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அனு்சரிக்க ைாண்புமிகு 
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அம்ைாவின அரசு முடிவு ப்சய்துள்ளது. ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின நிமனவிமனச சிைப்பிககும்ைம்கயில, ஆதரைற்ை 
பபண் குழநமத்களின நலைாழ்விற்்கான ஐநது புதிய திட்டங்கமள 
ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு ப்சயலபடுத்த உள்ளது எனபமத 
ைகிழ்சசியு்டன பதரிவித்துகப்காள்கினபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

1) அரசு இலைங்களில ைாழும், பபற்பைார் ைற்றும் 
பாது்காைைர்்கள் இலைாத குழநமத்கள், 21 ையமத நிமைவு 
ப்சய்யும்பபாது, அைர்்களுககு தைா இரண்டு இைட்சம் ரூபாய் 
வீதம் அைர்்களது பபயரில ைஙகியில ப்சலுத்தப்படும். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அரசு இலைங்கமள விடடு பைளிபயறும் குழநமத்கள், 
்சமுதாயத்தில தங்கள் ைாழ்கம்கமய நிமைைா்க அமைத்துகப்காள்ள 
இத்பதாம்க ஏதுைா்க அமையும்.

2) பபற்பைார் ைற்றும் பாது்காைைர் இலைாத பபண் குழநமத்கள், 
18 ையது முடிநது, அரசு குழநமத்கள் இலைத்திலிருநது பைளிபய 
ப்சனை பினனர், அைர்்களின பாது்காப்பு ைற்றும் பபாருளாதார 
நிமைககு பாதிப்பு ஏற்படுைானால, ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு, 
தாய், தநமத நிமையிலிருநது அைர்்களின ்சமூ்க, பபாருளாதார 
பாது்காப்மப உறுதி ப்சய்ய ஒரு சிைப்பு உதவித் பதாகுப்பிமன 
ைழஙகும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இநத உதவித் பதாகுப்பில 
பைற்்கலவி பயிலுதல, திைன பைம்பாடடுப் பயிற்சி, பைமைைாய்ப்பு, 
சுயபதாழில ப்சய்தல பபானைமை அ்டஙகும். அப்பபண்்களுககு 50 
ையது நிமைைம்டயும் ைமர இவவுதவி ைழங்கப்படும். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

3) தமிழ்நாடடில உள்ள பராைரிப்பு இலைங்களில 
ஆதரைற்ை ைற்றும் முற்றிலும் ம்கவி்டப்பட்ட குழநமத்கள், நலை 
குடும்பச சூழ்நிமையில ைளர்ைதற்கு, தகுநத குடும்பங்கமள 
அம்டயாளம் ்கண்டு, அககுழநமத்கமள சிைநத முமையில 
ைளர்ப்பதற்கும், பராைரிப்பதற்கும் ைளர்ப்பு பபற்பைார்்களுககு 
தற்பபாது 3 ஆண்டு்களுககு ைாதம் ஒனறுககு 2,000 ரூபாய் வீதம் 
ைழங்கப்படுகிைது. இத்பதாம்க, ைாதம் 4,000 ரூபாயா்க (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) உயர்த்தி 5 ஆண்டு்களுககு ைளர்ப்பு பபற்பைார்்களுககு 
ைழங்கப்படும்.

             [திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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4) பபண் சிசுக ப்காமை்கமளத் தடுத்தி்ட பதாடடில குழநமதத் 
திட்டத்திமன நாடடிபைபய முதனமுதைா்க அறிமு்கப்படுத்தியைர் 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
தமிழ்நாடடில, பபண் சிசுக ப்காமை்கள் குமைநது ைரும் நிமையில, 
சிை ைாைட்டங்களில ைடடும், குழநமத்கள் பாலின விகிதம் 
்சரா்சரி பாலின விகிதத்மதக்காடடிலும் குமைைா்க உள்ளது. 
அதமனக ்கருத்திற்ப்காண்டு, குழநமத்களின பாலின விகிதத்மத 
உயர்த்துைதற்்கா்க சிைப்பா்கச ப்சயைாற்றும் மூனறு ைாைட்ட 
நிருைா்கங்களுககு முதல மூனறு பரிசு்களா்க தங்கம், பைள்ளி, 
பைண்்கைப் பதக்கங்களும், ்சானறிதழ்்களும் ைழங்கப்படும். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

   முற்ப்கல 11–45

5) ்சமூ்கப் பாது்காப்புத் துமையின ்கடடுப்பாடடினகீழ் 
இயஙகும் குழநமத்கள் இலைங்கள், கூர்பநாககு இலைங்கள், சிைப்பு 
இலைங்கள், பிற்்காப்பு இலைங்கள் ைற்றும் ை்களிர் ்காப்ப்கங்களில 
உள்ள இலைைாசி்களுககும், ்காப்ப்கங்களிலிருநது பயிற்சி முடித்து 
பைளிபயறிய இலைைாசி்களுககும் ்சமூ்கப் பாது்காப்புத் துமையில 
‘C’ ைற்றும் ‘D’ பிரிவில ஏற்படும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் 
பதர்ைாமையத்தின எலமைககு உடப்டாத ்காலிப் பணியி்டங்களில 
பணியைர்த்த தற்பபாது அர்சாமை உள்ளது. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

அமனத்து குழநமத்கள் பராைரிப்பு இலைங்களிலும் உள்ள 
முற்றிலும் ஆதரைற்ை ைற்றும் ம்கவி்டப்பட்ட குழநமத்கள், ்சமூ்க 
நைம் ைற்றும் ்சத்துைவுத் திட்டத் துமையினகீழ் இயஙகும் ்சமூ்க 
நைத் துமை, ்சமூ்கப் பாது்காப்புத் துமை ைற்றும் ஒருஙகிமைநத 
குழநமத்கள் ைளர்சசித் திட்ட அலுைை்கங்களில ஏற்படும் 
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் பதர்ைாமையத்தின எலமைககு 
உடப்டாத ‘C’ ைற்றும் ‘D’ பிரிவு பணியி்டங்களில ையது, ்கலவி 
ைற்றும் பிை தகுதி்களுககு ஏற்ப முனனுரிமை அடிப்பம்டயில 
பணியைர்த்தப்படுைர். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

இமதத் தவிர, ்சத்துைவுத் திட்டம் ைற்றும் அங்கனைாடி 
மையங்களில உள்ள பணியி்டங்களிலும் தகுதிகப்கற்ப முனனுரிமை 
அடிப்பம்டயில பணியைர்த்தப்படுைர் எனபமத இப்பபரமைககு 
ைகிழ்சசியு்டன பதரிவித்துகப்காள்கினபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

                [திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி] 
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(ஆ) உைமனாக்களுக்கு வழஙகப்ெடும் ஓய்வூதிைத 
ப்தனாறகறை உைர்தது்தல், பசனற்யில் ைஜ் இல்ைம் 
கடடுவ்தறகு நிதி ஒதுக்கீடு மறறும் புதிை இரு சக்கர 

வனாக்ஙகள் வனாஙக உைமனாக்களுக்கு மனானிைம் வழஙகு்தல் 
குறித்த மு்தைறமசசரின அறிக்றக

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, பிற்படுத்தப்படப்டார், மி்கவும் 
பிற்படுத்தப்படப்டார் ைற்றும் சிறுபானமையினர் நைத் துமை 
்சார்பா்கப் பினைரும் அறிவிப்பு்கமளப் பபரமைககு அளிககினபைன:

1) தமிழ்நாடடில உள்ள ைகஃபு நிறுைனங்களில பணியாற்றி 
ஓய்வுபபற்று, ைறிய நிமையில உள்ள பபஷ் இைாம், பைாதினார், 
அரபி ஆசிரியர் ைற்றும் முஜாைர் ஆகிய உைைாக்களுககு தற்பபாது 
ரூ.1,500/– ைழங்கப்படடு ைருகிைது. உைைாக்களுககு ைழங்கப்படும் 
இநத ைாதாநதிர ஓய்வூதியத் பதாம்க ரூ.1,500/–லிருநது ரூ.3,000/– ஆ்க 
உயர்த்தி ைழங்கப்படும். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

2) ஒவபைார் ஆண்டும் தமிழ்நாடு ைஜ் குழுவினமூைம் 4,000 
பயணி்கள் ப்சனமன விைான நிமையம் ைழியா்க ைஜ் பயைம் 
பைற்ப்காள்கினைனர். ்க்டநத ஆண்டு ைஜ் பயைத்தினபபாது 
4,300–ககும் பைற்படப்டார் ைஜ் பயைம் பைற்ப்காண்்டனர். ைஜ் 
பயணி்கள் தங்களும்டய பயைத்திற்கு முனபு தஙகி, ்க்டவுசசீடடு, 
பயை உம்டமை்கள் ்சைர்ப்பித்தல உள்ளிட்ட பலபைறு பணி்கமளச 
சிரைமினறி பைற்ப்காள்ள தமிழ்நாடு ைகஃபு ைாரியம் ப்சனமனயில 
ஒதுககீடு ப்சய்யும் நிைத்தில ஒரு ைஜ் இலைம் ்கட்ட 15 ப்காடி 
ரூபாமய அரசு ஒதுககீடு ப்சய்து, புதிய ்கட்ட்டம் ்கட்டப்படும். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

3) தமிழ்நாடு ைகஃபு ைாரியத்தில பதிவு ப்சய்யப்பட்ட 2,814 
ைகஃபு நிறுைனங்கள் தற்பபாது தமிழ்நாடடில உள்ளன. இநதப் 
பதிவு ப்சய்யப்பட்ட ைகஃபு நிறுைனங்களில பணியாற்றும் 
உைைாக்களுககுப் புதிய இரு ்சக்கர ைா்கனங்கள் ைாங்க ரூ.25,000/– 
அலைது ைா்கனத்தின விமையில 50 ்சதவீதம், இதில எது 
குமைபைா அத்பதாம்க ைானியைா்க ைழங்கப்படும் எனபமத மிக்க 
ைகிழ்சசியு்டன பதரிவித்து அமைகினபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)
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5. சமூ்க நலன் ைற்றும் சத்துணவுத் திடடம், 
பிற்்படுத்தப்படகடார், மி்கவும் பிற்்படுத்தப்படகடார் 

ைற்றும் சிறு்பான்மையினர் நலத் துமை்கள ததாடர்்பான 
முதலமைசசரின் அறிவிபபு்களுககு நன்றி

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: அமை உரிமை மீைல 
பிரசசிமன, (குறுககீடு) ைாண்புமிகு பதாழிைாளர் நைத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைாண்புமிகு டாகடர் (திருைதி) நிகலா்பர் ்கபில்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு அம்ைாவின 
அரசு எனபைனறும் இஸைாமிய ைக்களுககுப் பாது்காப்பு 
அளிககும் அர்சா்க விளஙகுகினைது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதலைர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
அைர்்கள் இனறு இஸைாமிய ைக்களுககு பை திட்டங்கமள 
விதி 110–னகீழ் அறிவித்துள்ளார்்கள். அதாைது, இைாம்்களுககும், 
பைாதினார்்களுககும் ஓய்வூதியத்மத ரூ.1,500/–லிருநது ரூ.3,000/–
ஆ்க உயர்த்தியிருககிைார்்கள். அதுைடடுைலைாைல, ைஜ் பயைம் 
பைற்ப்காள்ளும் ைாஜி்களுககு ைஜ் இலைம் ்கடடுைதற்்கா்க ரூ.15 
ப்காடி நிதி ஒதுககீடு ப்சய்யப்படும் எனறும் அறிவித்திருககிைார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதுைடடுைலைாைல, உைைாக்களுககு 
இரு ்சக்கர ைா்கனங்கள் ைாஙகுைதற்்கா்க 50 ்சதவீத ைானியம் 
ைழங்கப்படும் எனறும் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன 
எ்டப்பாடியார் அைர்்கள் அறிவித்திருககிைார்்கள். ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதலைர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்கள், நம்மும்டய 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் எப்படி இஸைாமிய ைக்களுககுப் 
பாது்காப்பு அளித்தார்்கபளா, அபத ைழியில இனமைககு ஆடசி 
புரிநதுப்காண்டிருககினைார்்கள் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
எனபமத எடுத்துக கூை பபருமையா்க இருககினைது எனபமத 
இநத ைாைனைத்தில பதிவு ப்சய்து, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களுககு நனறிமயத் பதரிவித்துகப்காள்கினபைன. நனறி.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சமூ்க நைன 
ைற்றும் ்சத்துைவுத் திட்ட அமைச்சர் அைர்்கள்.



72 விதி 110-ன்கீழ் முதலமைச்சரின் அறிவிப்புகளுக்கு நன்றி

[2020 பிப்்ரவரி 19

முற்ப்கல 11–50

*ைாண்புமிகு டாகடர் வி. சக்ராஜா: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள,  

“நிமிர்நத நனனம்ட பநர்ப்காண்்ட பார்மையும், 
நிைத்தில யார்ககும் அஞ்சாத பநறி்களும், 
திமிர்நத ஞானச ப்சருககும் இருப்பதால, 
ப்சம்மை ைாதர் திைம்புை திலமையாம்;” 

எனை பாடடுகப்காரு புைைன பாரதியின பா்டலுககு 
இைக்கைைாகி, ‘பதாடடில குழநமதத் திட்டம்’ தநது, அனமன 
பதர்சாவின ைழித் பதானைல, ‘பபண் குழநமத்கள் பாது்காப்புத் 
திட்டம்’, அமனத்து ை்களிர் ்காைல நிமையம், பபண்்கள் ைற்றும் 
குழநமத்களின பாது்காப்பிற்்கா்க 13 அம்்சத் திட்டங்கள், ை்களிர் சுய 
உதவிக குழுக்கள் எனனும் ைாபபரும் இயக்கம் ்கண்டு, ை்களிருககு 
எங்கள் இயக்கத்தில 33 ்சதவிகித இ்ட ஒதுககீடம்ட அைலபடுத்தி, 
இநதிய நா்டாளுைனைம், ்சட்டைனைங்களில பபண்்களுககு 33 
்சதவிகித இ்ட ஒதுககீடடிற்கு ைழிைம்க ப்சய்து, இபத அமையில 
7–11–1995 அனறு விைாதிக்கப்படடு, இனறு பாராளுைனைத்தில 
நிமைபைற்ைப்படடுள்ளது எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்ளும் அபத 
பைமளயில, உள்ளாடசி ைனைங்களில பபண்்களுககு 50 ்சதவிகித 
இ்ட ஒதுககீடடுககும் ைழிைகுத்தைர் (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள். 
இப்படி, பை ைழி்களில ை்களிருககு ்சமூ்க, பபாருளாதார, அரசியல 
உயர்வுககு ைழி்காடடி, உை்க ை்களிர் உள்ளங்களில உயர்நது 
நிற்கும் நம் குை பதய்ைம் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கமள 
ைைஙகுகிபைன. ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கள் பிைநத நாளான பிப்ரைரி 24 ஆம் பததி, ைாநிை 
பபண்்கள் பாது்காப்பு தினைா்கக ப்காண்்டா்டப்படும் எனை 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைரைாற்றுச சிைப்புமிக்க அறிவிப்பபாடு, 
5 அறிவிப்பு்கள் விதி 110–னகீழ் அறிவிக்கப்படடுள்ளன. ்சத்துைவு 
தநத ்சரித்திர நாய்கனுககு நூற்ைாண்டு விழா ்கண்டு, பாலின 
்சைத்துைத்திற்்கான நிதி ஒதுககீடடு அட்டைமையினபடி Gender 
Budget–ல 2020–2021 ஆம் ஆண்டு நிதிநிமை அறிகம்கயில, ை்களிர் 
நைனுக்கா்க 78,796 ப்காடி ரூபாய் அளவிற்கு நிதி ஒதுககீடு ப்சய்து, 
ஆளுமைத் திைனில இநதியாவின முதனமை முதைமைச்சர் எனை 
விருது பபற்று, 3 ஆண்டு்கள் ்சாதமன்கமள நிமைவு ப்சய்து, 
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(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நான்காம் ஆண்டில அடிபயடுத்து 
மைத்துள்ள குடிைராைத்து நாய்கன, ்காைம் நைககுத் தநத 
ப்காம்ட, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்கமளயும், 
பண்பின சி்கரம் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்கமளயும், ைாண்புமிகு ்சட்டைனைப் பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கமளயும், இநத அமைபயாமரயும் ைைஙகி, ைகிழ்கிபைன. 

6. உரிமை மீைல் பி்ரசசிமன

‘புதிை ்தறைமுறை’ மறறும் ‘நியூஸ் 18’ 
ப்தனாறைக்கனாடசிகள்மீது 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: அமை உரிமை மீைல பிரசசிமன. 
ைாண்புமிகு மின்சாரம், ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள், பநற்று இநத அமையிபை, அைர் பதரிவித்த 
ஒரு ்கருத்து குறித்து ‘புதிய தமைமுமை’ ைற்றும் ‘நியூஸ 18’ 
பதாமைக்காடசி்கள் உண்மைககு ைாைா்க ப்சய்தி பைளியிட்டது 
குறித்து உரிமை மீைல பிரசசிமன ஒனமை பபரமை விதி 219–னகீழ் 
அமையில எழுப்ப அனுைதி ப்காரி அறிவிப்பு ப்காடுத்துள்ளார்்கள். 
அைருககு நான அனுைதி ைழஙகுகிபைன. ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ஜனநாய்கத்தின நான்காைது தூைா்க பத்திரிம்கத் 
துமைமய எங்களும்டய இயக்கமும், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களும் நிமனககினைார்்கள். அநத ைம்கயிபை பநற்று 
தி.மு.்க.-வினும்டய ்சட்டைனை உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசுகினைபபாது. 
TASMAC நிறுைனத்தினும்டய ைருைானம் அதி்கைாகிவிட்டது 
எனறு ப்சானனார்்கள். அது உங்களும்டய ஆடசிக ்காைத்திலும், 
விமைைாசி ஏற்ைம் ஏற்படுகினைபபாது அதனும்டய ைருைாய் 
அதி்கரித்துக ப்காண்டிருநதது. உங்கள் ஆடசியிலும் அதி்கைா்க 
இருநதது; எங்கள் ஆடசியிலும் அதி்கைா்க இருநதது எனறு 
ப்சானபனன. அப்பபாது இஙப்க பபசியைர்்கள், குறுககீ்டா்க 
“அதி்கைா்கக குடிப்பதனால ைருைானம் அதி்கைாகிவிட்டது” 
எனறு ப்சானனார்்கள். நாங்கள் விழிப்புைர்மை ஏற்படுத்திக 
ப்காண்டிருககினபைாம். அதற்்கா்க 3 ப்காடி ரூபாய் நிதிமய 
ஒதுககி இருககினபைாம்; குறுககிட்டதற்கு நான “அளவுககு மீறிக 
குடிககினைார்்கள்; அதற்கு நாம் எனன ப்சய்ய முடியும்?” எனறு 

[்டாக்டர் வி. ்சபராஜா]
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ப்சானனமத ைாற்றி, அநத இரண்டு ப்சய்தி நிறுைனங்களிலுபை 
“ைக்கள் அதி்கைா்கக குடிககினைார்்கள்; அதனால ைருைானம் 
அதி்கைா்க ைருகிைது” எனறு ப்சய்தி்கள் ைநதிருககினைன. 
அதுகுறித்து நான தங்களி்டத்திபை உரிமை மீைல பிரசசிமன 
ப்காடுத்திருககினபைன. நான பபசிய அநத அமைக குறிப்மபயும் 
உங்களி்டத்திபை ப்காடுத்திருககினபைன. ஆ்க, ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் அதற்கு தகுநத நீதி ைழங்க பைண்டுபைனறு 
ப்கடடுகப்காள்கினபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: இப்பிரசசிமனயில 
பைபைழுநதைாரியா்கப் பார்ககிைபபாது அமை உரிமை மீைல 
இருப்பதா்கத் பதரிைதால, பபரமை விதி 226–னகீழ் அதுகுறித்து 
ஆய்நது அறிகம்க அளிப்பதற்்கா்க அமை உரிமைக குழுவிற்கு 
இதமன அனுப்பி மைககிபைன. (குறுககீடு்கள்) 

7. 18–2–2020 அன்று அமைசசர்மீது எழுப்பப்படடு, 
தீர்ப்பளிக்கப்படட உரிமை மீைல் பி்ரசசிமனமை 

மீண்டும் வலியுறுத்துதல்
ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: அை்சரப் பபாது முககியத்துைம் 

ைாய்நத நி்கழ்வு குறித்த ்கைன ஈர்ப்பு. (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. தங்கம் பதனனரசு, எனனபைனறு ப்சாலலுங்கள். 

திரு. தங்கம் ததன்ன்ரசு: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, பநற்று இநத அமையிபை இைஙம்கத் தமிழர்்களுக்கான 
இரடம்டக குடியுரிமை குறித்த ஓர் உரிமை மீைல பிரசசிமனமய 
ைாண்புமிகு தமிழ் ைளர்சசி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர்மீது நான ப்காண்டு ைநதபபாது, அைர்்கள் இநத 
அமையிபை பதரிவித்த பலபைறு ்கருத்து்கள், மீண்டும் அைர்மீது 
உரிமை மீைல ப்காண்டு ைருைதற்்கான மு்காநதிரம் இருப்பதா்க 
நான ்கருதுகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: இருங்கள்; ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. தங்கம் பதனனரசு, நீங்கள் பநற்று ஓர் உரிமை 
மீைல பிரசசிமனமயக ப்காண்டு ைநதீர்்கள். அது இநத அமையிபை 
இருககிை உறுப்பினர்மீது எனகிை ்காரைத்தினாபை, அைமர நான 
விளக்கம் பதரிவிக்கக ப்கடடுகப்காண்ப்டன. அைரும் விளக்கம் 
பதரிவித்துவிட்டார். விளக்கம் பதரிவித்ததற்குப் பிைகு, (குறுககீடு்கள்) 

[திரு. பி. தங்கைணி]
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இருங்கள், இருங்கள், அைர் விளக்கம் பதரிவித்ததற்குப் பிைகு, 
நான தீர்ப்பு ைழஙகிவிடப்டன. அநதத் தீர்ப்பினபைல மீண்டும் 
நீங்கள் இனமைககுப் பபசினால எனன அர்த்தம்? (குறுககீடு்கள்) 
திரும்பவும் அதுகுறித்துப் பபசினால எனன அர்த்தம்? (குறுககீடு்கள்) 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், எனனபைனறு 
ப்சாலலுங்கள். 

முற்ப்கல 11–55

*திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, தங்களும்டய தீர்ப்பில திரு. தங்கம் பதனனரசு 
தமையி்டவிலமை; தமையி்டைாட்டார்; தமையி்டவும் கூ்டாது. 
அைர் ப்சாலைது எனனபைனைால, எனன ்கருத்மத அமைச்சர் 
அைர்்கள் ப்சானனாபரா, அது உரிமை மீைல எனறு ப்சாலலி, அமத 
இஙகு ப்காண்டுைநதார். ஆனால, பதில அளிககிைபபாது, அபத 
்கருத்மத அமைச்சர் அைர்்கள் திருப்பிச ப்சானன ்காரைத்தினால, 
மீண்டும் அது உரிமை மீைல ஆகிைது எனறுதான அைர், தனது 
ைாதைா்க இஙப்க மைக்க ைநதாபர தவிர, உங்கள் தீர்ப்பினமீது 
அலை. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமத எனனபைனறு ப்காஞ்சம் 
ப்கடடுகப்காள்ளுங்கள்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: அனுைதியிலமை. நான 
ப்சாலைமதக ப்களுங்கள். ஒரு பிரசசிமன இநத அமையில 
எழுப்பப்படடு, அது முமையா்க விைாதிக்கப்படடு, இறுதியா்க நான 
தீர்ப்பும் ைழஙகிவிடப்டன. தீர்ப்பு ைழஙகியதற்குப் பினனர், மீண்டும் 
அமத ஒவபைாரு முமையும் குறிப்பிடடு, ‘அதிபை இது விடடுப் 
பபாய்விட்டது, இதிபை அது விடடுப் பபாய்விட்டது; அதனால 
மீண்டும் உரிமை மீைல பிரசசிமன தருகிபைன’ எனபதுபபானறு 
பபசுைது முமையலை. அப்படிச ப்சய்ைமத, எனனும்டய தீர்ப்பிபை 
தமையிடுைதற்குச ்சைைா்க நான ்கருதுகிபைன. ஆ்கபை, அமத நான 
ைறுககிபைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தங்கம் பதனனரசு, 
அைருங்கள். ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களும் அைரும்படிக ப்கடடுகப்காள்கிபைன. (குறுககீடு்கள்) 
அனுைதியிலமை. (குறுககீடு்கள்) இலமை. (குறுககீடு்கள்) மீண்டும் 
பப்ச அனுைதி தருைதற்கு ைாய்ப்பிலமை. ஒரு முமை ஒரு பிரசசிமன 
குறித்துப் பபசிவிடடீர்்கள். (குறுககீடு்கள்) உரிமை மீைல எனறு 
ப்காடுத்தீர்்கள். அமத அமையிபை பபசிவிடப்டாம். (குறுககீடு்கள்) 
இலமை. உட்காருங்கள்.

[பபரமைத் தமைைர்]
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(திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் 
எழுநது நினைனர்.)

அமையிபை இலைாத உறுப்பினரா்க இருநதால, நான 
அைருககுக ்கடிதம் அனுப்பி விளக்கம் ப்கடடிருக்க முடியும். 
அமையிபை இருககினை உறுப்பினர் எனகிை ்காரைத்தினாபை, 
அமைச்சமர நான விளக்கம் ப்சாலைக ப்கடப்டன. அது 
பதா்டர்பான விளக்கமும் இநத அமையிபை அைரால விளக்கைா்க 
அளிக்கப்படடு விட்டது. அதனடிப்பம்டயில நான ஒரு 
தீர்ப்மபச ப்சாலலிவிடப்டன. அதில, பைற்ப்காண்டு பபசுைதற்கு 
ஒனறுமிலமை. தயவுப்சய்து அைர்நது, அமைமய ந்டத்துைதற்கு 
ஒத்துமழப்புக ப்காடுங்கள். (குறுககீடு்கள்)

(திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் 
நினறுப்காண்டிருநதனர்.)

அனுைதியிலமை. எனனும்டய தீர்ப்பினமீது திரும்பவும் நீங்கள்  
எநதப் பிரசசிமனயும் எழுப்ப முடியாது. (குறுககீடு்கள்) அமத 
மீண்டும் எழுப்ப முடியாது. அமத நான அனுைதிக்கைாடப்டன. 
(குறுககீடு்கள்) நீங்கள் அைருங்கள். (குறுககீடு்கள்) அனுைதியிலமை. 
(குறுககீடு) இலமை. (குறுககீடு)

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ்சபாநாய்கர் Sir, please ஒனபை ஒனமைச 
ப்சாலலிவிடுகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ப்சாலலுங்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, மி்க பணிைனபபாடு தங்களுககு ஒரு விண்ைப்பம். 
இனமைககு ைாண்புமிகு மின்சாரத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
ப்காண்டு ைநத பிரசசிமன ஒனமை அமை உரிமைக குழுவின 
ஆய்விற்கு அனுப்பினீர்்கள். அபதபபால, இது ்சரியா்க இலைாத 
்காரைத்தினால, இமதயும் அமை உரிமைக குழுவிற்கு 
அனுப்புங்கள். நான உங்கள் தீர்ப்பு குறித்துச ப்சாலைவிலமை. 
திரு. தங்கம் பதனனரசு அைர்்கள் உரிமை மீைல பிரசசிமன 
ப்காண்டுைநதாபர, அமத உரிமைக குழு ஆய்வு ப்சய்யடடுபை!

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: இலமை; ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள், (குறுககீடு்கள்)

[பபரமைத் தமைைர்]
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18-2-2020 அன்று அமைச்சர்மீது எழுப்பப்பட்டு, தீர்ப்பளிக்கப்பட்்ட 
உரிமை மீறல் பி்ரசசிமைமை மீண்டும் வலியுறுத்துதல்

திரு. தும்ரமுரு்கன்: அமைச்சர் இனமைககுக ப்காண்டுைநதமத, 
உ்டபன அமை உரிமைக குழுவிற்கு அனுப்புகிறீர்்கள். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: இலமை; ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர், மீண்டும் எனனும்டய 
தீர்ப்பின அடிப்பம்டயில, (குறுககீடு) ஒரு முமை நான தீர்ப்பு 
ப்சாலலிவிடப்டன. (குறுககீடு) 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ஆயிரம் முமை ப்சாலகிபைாம்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ‘நாங்கள் ப்காண்டுைருகிபைாம். 
அமத நீங்கள் அமை உரிமைக குழுவிற்கு அனுப்ப பைண்டும்’ எனறு 
எனமன மீண்டும் ைற்புறுத்துைது ்சரியா்க இருக்காது. ஆ்கபை, அமத 
நான ஏற்றுகப்காள்ைதற்கு இலமை. (குறுககீடு்கள்) இலமை. அதில 
நான தீர்ப்பு ப்சானனது, ப்சானனதுதான. அமத ைாற்றுைதற்கு 
ைாய்ப்பிலமை. இநத அளவு generosity–பயாடு இமதப்பற்றி நீங்கள் 
பபசுைதற்கு, விைாதிப்பதற்கு நான அனுைதியளித்திருககிபைன. 
(குறுககீடு்கள்) ஆனால, அநதப் பிரசசிமனமய பைற்ப்காண்டு 
நீங்கள் எழுப்ப முடியாது. (குறுககீடு்கள்)

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, எங்களுககு அனுைதி ப்காடுக்காத ்காரைத்தினால, 
நாங்கள் பைளிந்டப்புச ப்சய்கிபைாம்.

(திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்்கள் அமனைரும் 
அமையிலிருநது பைளிபயறினர்.)

8. ்கவன ஈர்பபு
திண்டுக்கல் மனாவட்டததில் நிைவும் குடிநீர்ப் 

பிரசசிற் குறிதது

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: அை்சரப் பபாது முககியத்துைம் 
ைாய்நத நி்கழ்வு குறித்த ்கைன ஈர்ப்பு. ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் 
திரு. இ. பபரிய்சாமி, திரு. அர. ்சக்கரபாணி, திரு. ஐ.பி. ப்சநதிலகுைார் 
ைற்றும் திரு. பை.ஆ. ஆண்டி அம்பைம் ஆகிபயாரில ஒருைர் 
அை்சரப் பபாது முககியத்துைம் ைாய்நத நி்கழ்விமன ைாண்புமிகு 
ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
ப்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்குக ப்காண்டு 
ைருைார். ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. இ. பபரிய்சாமி அைர்்கள்.
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திரு. இ. த்பரிைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, “திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில நிைவிைரும் ்கடுமையான 
குடிநீர்ப் பிரசசிமன” குறித்த அை்சரப் பபாது முககியத்துைம் 
ைாய்நத நி்கழ்விமன ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் 
ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்களின ்கைனத்திற்குக ப்காண்டு ைருகினபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர்்கள் ப்காடுத்துள்ள 
்கைன ஈர்ப்பு அறிவிப்புக்கான விைர அறிகம்க ஒனறு அமைமுன 
மைக்கப்படடுள்ளது எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

அறிகம்க

திண்டுக்கல ைாைட்டத்தின தற்பபாமதய ைக்கள் பதாம்க 
21,61,367 ஆகும். இம்ைாைட்டத்தில 1 ைாந்கராடசி, 3 ந்கராடசி்கள், 
23 பபரூராடசி்கள் ைற்றும் 14 ஊராடசி ஒனறியங்களுககு உடபட்ட 
3,779 குடியிருப்பு்கள் உள்ளன. இம்ைாைட்டத்தின ்சரா்சரி 
ைமழயளவு 977 மி.மீ. ஆகும். ப்சனை ஆண்டு (31–12–2019) ைமர 
பபய்த ைமழயளவு 713 மி.மீ. ஆகும். இது ைழக்கைா்க பபய்ய 
பைண்டிய ைமழயளமைவி்ட 264 மி.மீ. (27 ்சதவீதம்) குமைைாகும்.

்ப்ராைரிபபில் உள்ள கூடடுக குடிநீர்த் திடடங்கள

·	 திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில, தமிழ்நாடு குடிநீர் ைடி்கால 
ைாரியத்தின பராைரிப்பில உள்ள 27 கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டங்கள்மூைம் 2,080 பயனாளி்களுககு தற்பபாது 49.29 
மிலலியன லிட்டர் குடிநீர் 12 இைட்சத்து 90 ஆயிரம் ைக்கள் 
பயனபபறும்ைம்கயில தினமும் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

·	 பைற்்கண்்ட 27 கூடடுக குடிநீர்த் திட்டங்களில ்காபைரி ஆறு, 
நங்காஞசியாறு, ்காைராஜர் அமை, திைநதபைளிக கிைறு 
ைற்றும் ஆழ்துமளக கிைறுமூைம் ப்சயலபடுத்தப்படும் 
16 கூடடுக குடிநீர்த் திட்டங்களின நீர் ஆதாரம் மி்கவும் 
குமைநதுவிட்டபடியால, தற்பபாது பபாது ைக்களுககு 
ைமரயறுக்கப்பட்ட குடிநீர் ைழங்க இயைவிலமை.
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·	 அதனால தற்பபாமதய நீர் ஆதாரத்மத பைம்படுத்தும் 
பபாருடடு, ைாரியத்தினமூைம் 16 கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டங்களுககு SDRF நிதியினகீழ் ரூ.348 இைட்சம் 
ைதிப்பீடடில 40 கூடுதல நீர் ஆதாரங்கள் அமைக்க அனுைதி 
ைழங்கப்படடு, அமனத்துப் பணி்களும் முடிக்கப்படடுள்ளன. 
பைலும், ஒட்டன்சத்திரம், பதாப்பம்படடி, பழனி, ஆத்தூர் 
ைற்றும் பரடடியார்்சத்திரம் ஊராடசி்களில 13 கூடடுக 
குடிநீர்த் திட்டங்களில ரூ.56.50 இைட்சம் ைதிப்பீடடில 
SDRF நிதியினகீழ் 14 கூடுதல நீர் ஆதாரங்கள் அமைககும் 
பணி்கள் பைற்ப்காள்ளப்படடு, அமனத்துப் பணி்களும் 
முடிக்கப்படடுள்ளன. மி்கப் பழமையான கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டங்கமளப் புதுப்பிககும் திட்டத்தினகீழ் (OUT LIVED 
PROGRAMME) திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில 2018–2019 ஆம் 
நிதியாண்டில ரூ.148.70 இைட்சம் ைதிப்பீடடில 4 புதுப்பிககும் 
பணி்கள் பைற்ப்காள்ளப்படடு, அமனத்துப் பணி்களும் 
முடிக்கப்படடுள்ளன. பைலும், ைாைட்ட ்கனிை ைளங்கள் 
அைக்கட்டமள நிதியினமூைம் தமிழ்நாடு குடிநீர் ைடி்கால 
ைாரியத்தால பராைரிக்கப்படும் 12 கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டங்களில ரூ.866.18 இைட்சம் ைதிப்பீடடில 14 பணி்கள், 
2019 ஆம் ஆண்டில எடுக்கப்படடு, 6 பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 
மீதமுள்ள 8 பணி்கள் முனபனற்ைத்தில உள்ளன.

·	  தற்பபாமதய நீர் ஆதாரத்மத பைம்படுத்தும்பபாருடடு, 
ைாரியத்தினமூைம் 4 கூடடுக குடிநீர்த் திட்டங்களுககு 
SDRF–III நிதியினகீழ் ரூ.36 இைட்சம் ைதிப்பீடடில 
அனுைதி ைழங்கப்படடு, 3 பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 1 பணி 
முனபனற்ைத்தில உள்ளது.

·	 அமனத்துப் பணி்கமளயும் பபார்க்காை அடிப்பம்டயில 
முடித்து, குடிநீர்த் தடடுப்பாடம்டப் பபாககி, ைக்களுககு 
ைமரயறுக்கப்பட்ட, பாது்காக்கப்பட்ட குடிநீர் ைழங்க 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படடு ைருகிைது.

கவடசந்தூர் கூடடுக குடிநீர்த் திடடம்–எஞ்சிை ்பணி்கள

·	 ஒட்டன்சத்திரம் ஒனறியத்மதச ்சார்நத 65,119 ைக்களுககு 40 
லிட்டர் வீதம் 109 குடியிருப்பு்களுக்கான ்காபைரி கூடடுக 
குடிநீர்த் திட்டத்தில ைமரயறுக்கப்பட்ட 1.74 மிலலியன 
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லிட்டரில, தற்்சையம் 1.2–1.3 மிலலியன லிட்டர் ைமர 109 
குடியிருப்பு்களுககு 01/2019 முதல ைாரியப் பராைரிப்பினகீழ் 
குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

·	 ஒட்டன்சத்திரம் ஒனறியத்மதச ்சார்நத 46,990 ைக்களுககு 40 
லிட்டர் வீதம் 101 குடியிருப்பு்களுக்கான ்காபைரி கூடடுக 
குடிநீர்த் திட்டத்தில ைமரயறுக்கப்பட்ட 1.14 மிலலியன 
லிட்டரில, தற்்சையம் 0.60–0.70 மிலலியன லிட்டர் ைமர 101 
குடியிருப்பு்களுககு 01/2019 முதல ைாரியப் பராைரிப்பினகீழ் 
குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

·	 பரடடியார்்சத்திரம் ஒனறியத்மதச ்சார்நத 95,025 ைக்களுககு 
40 லிட்டர் வீதம் 201 குடியிருப்பு்களுக்கான ்காபைரி கூடடுக 
குடிநீர்த் திட்டத்தில ைமரயறுக்கப்பட்ட 2.26 மிலலியன 
லிட்டரில, தற்்சையம் 1.50–1.70 மிலலியன லிட்டர் ைமர 201 
குடியிருப்பு்களுககு 07/2019 முதல ைாரியப் பராைரிப்பினகீழ் 
குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

தற்க்பாது தசைலாக்கத்தில் உள்ள கூடடுக குடிநீர்த் திடடங்கள

   நத்தம் கூடடுக குடிநீர்த் திடடம்

·	 ்காபைரி ஆற்றிமன நீராதாரைா்ககப்காண்டு, திண்டுக்கல 
ைாைட்டத்மதச ்சார்நத நத்தம், நிைகப்காடம்ட, 
அம்மையநாயக்கனூர் ஆகிய 3 பபரூராடசி்கள், 11 ஊராடசி 
ஒனறியங்களிலுள்ள 1,276 ஊர்கக குடியிருப்பு்களுககு 
குடிநீர் ைழஙகும் திட்டம் ரூ.636 ப்காடி ைதிப்பீடடில 
ப்சயைாக்கம் ப்சய்யப்படடு, தற்பபாது, ஒப்பநததாரரின 
பராைரிப்பில உள்ளது. பைலும், இத்திட்டத்மதச ்சார்நத 
நத்தம், நிைகப்காடம்ட, அம்மையநாயக்கனூர் ஆகிய 3 
பபரூராடசி்கள் ைற்றும் 6 ஊராடசி ஒனறியங்கமளச ்சார்நத 
1,018 ஊர்கக குடியிருப்பு்களுக்கான அமனத்துப் பணி்களும் 
முடிக்கப்படடு, ைக்கள் பயனபாடடிற்குக ப்காண்டு 
ைரப்படடுள்ளன.

·	 பைலும், நத்தம் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தில பைாத்த 
ஒதுககீடு ப்சய்யப்படடு, குடிநீர் ைழங்கப்ப்டவுள்ள 
கீரனூர், பநய்க்காரப்படடி பபரூராடசி்கள் ைற்றும் பழனி 
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(136 குடியிருப்பு்கள்), பதாப்பம்படடி (117 குடியிருப்பு்கள்) 
ஒனறியங்கமளச ்சார்நத 253 ஊர்கக குடியிருப்பு்களுக்கான 
கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்திற்்கா்க ரூ.108.80 ப்காடிககு 
நிருைா்க ஒப்புதல ைழங்கப்படடு, இதுைமர இத்திட்டத்தில 
91 விழுக்காடு பணி்கள் முடிக்கப்படடு, தற்பபாது 
பகுதி ப்சாதமன ஓட்டத்தில உள்ளது. பைலும், 
இத்திட்டத்தில அமனத்துப் பணி்களும் 03/2020–ல முடிக்க 
திட்டமி்டப்படடுள்ளது. இத்திட்டம் முடிவுறும் தருைாயில 
2 இைட்சத்து 82 ஆயிரம் ைக்களுககு நாபளானறுககு 15.72 
மிலலியன லிட்டர் அளவுககு ்காபைரி குடிநீர் ைழங்கப்ப்ட 
உள்ளது.

·	 இககூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்திலிருநது 258 குடியிருப்பு்களுககு 
பைாத்த ஒதுககீடு ப்சய்யப்படடிருநதது. இதில ை்டைதுமர 
ஒனறியத்மதச ப்சர்நத 20 குடியிருப்பு்களுககு குடிநீர் 
ைழஙகும் பபாருடடு 98 விழுக்காடு பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 
தற்பபாது ப்சாதமன ஓட்டத்தில உள்ளது.

·	 ஒட்டன்சத்திரம் ஒனறியத்மதச ்சார்நத 63 குடியிருப்பு்களும், 
குஜிலியம்பாமை ஒனறியத்மதச ்சார்நத 53 குடியிருப்பு்களும், 
பரடடியார்்சத்திரம் ஒனறியத்மதச ்சார்நத 38 குடியிருப்பு்களும் 
ைற்றும் பை்ட்சநதூர் ஒனறியத்மதச ்சார்நத 84 குடியிருப்பு்களும், 
ஆ்க பைாத்தம் 4 ஊராடசி ஒனறியங்கமளச ்சார்நத 238 
குடியிருப்பு்களுககு நிதி ஆதாரங்கள் இறுதி ப்சய்யப்படடு, 
பணி உத்தரவு 19–2–2019–ல ைழங்கப்படடு, 80 விழுக்காடு 
பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 03/2020–ல ைக்கள் பயனுககுக 
ப்காண்டுைரத் திட்டமி்டப்படடு பணி்கள் முனபனற்ைத்தில 
உள்ளன.

·	 பைற்்கண்்ட திட்டங்கள் நிமைவுறும்பபாது, 258 ஊர்கக 
குடியிருப்பு்களுககு நாபளானறுககு 4.14 மிலலியன லிட்டர் 
பாது்காக்கப்பட்ட ்காபைரி ஆற்றுக குடிநீர் ைழங்கப்ப்ட 
உள்ளது.

தசைலாக்கத்தில் இருககும் ந்க்ர்கக குடிநீர்த் திடடங்கள

Ø	பழனி ந்கராடசி குடிநீர் பைம்பாடடுத் திட்டம் ரூ.21.60 
ப்காடி ைதிப்பீடடில 90,000 ைக்கள் பயனபபறும்ைம்கயில 
அமனத்துப் பணி்களும் முடிவுற்று, ைக்கள் பயனபாடடிற்குக 
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ப்காண்டுைரப்படடு, 1–12–2018 முதல ஒப்பநததாரர் 
பராைரிப்பில உள்ளது. தற்பபாது பழனி ந்கராடசிககு 11 
மிலலியன லிட்டர் குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

Ø	ப்காம்டக்கானல ந்கராடசி குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டத்தினமூைம் ரூ.46.31 ப்காடி ைதிப்பீடடில 57,000 
(சுற்றுைாப் பயணி்கள் 16,000 பபர் உள்ப்ட) ைக்கள் 
பயனபபறும் ைம்கயில 94 விழுக்காடு பணி்கள் முடிவுற்று, 
05/2020–ல முடித்து, நாபளானறுககு நபர் ஒருைருககு 135 
லிட்டர் வீதம் குடிநீர் ைழங்க திட்டமி்டப்படடுள்ளது. 

Ø	பதனி ைாைட்டம், ைடு்கபடடி கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தில 
ைத்தைககுண்டு பபரூராடசிக்கான குடிநீர்த் திட்டப் 
பணி்கள் ரூ.21.59 ப்காடி ைதிப்பீடடில, 30 ஆயிரம் ைக்கள் 
பயனபபறும் ைம்கயில நிமைபைற்ைப்படடு, தற்பபாது 
1–7–2019 முதல ஒப்பநததாரர் பராைரிப்பில உள்ளது. தற்பபாது 
ைத்தைகுண்டு பபரூராடசிககு 1.50 மிலலியன லிட்டர் குடிநீர் 
ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

ஆயவில் உள்ள குடிநீர்த் திடடம்

 திண்டுக்கல் ைாவடடம், ்பாலசமுத்தி்ரம் க்பரூ்ராடசிக்கான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் திடடம்

Ø	திண்டுக்கல ைாைட்டம், பாை்சமுத்திரம் பபரூராடசிக்கான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டம் 15,850 ைக்கள் பயனபபறும் 
ைம்கயில, சுைார் ரூ.9.62 ப்காடியில திட்ட ைதிப்பீடு 
தயாரிக்கப்படடுள்ளது. இத்திட்டத்திமன நபார்டு ைஙகியின 
நிதியுதவியு்டன (NABARD RIDFXXV2019) ப்சயலபடுத்த 
உத்பதசிக்கப்படடு, அரசின பரிசீைமனயில உள்ளது. 

 திண்டுக்கல் ைாவடடத்தில் உள்ள திண்டுக்கல் ைாந்க்ராடசி 
(முந்மதை ந்க்ராடசி), 7 க்பரூ்ராடசி்கள ைற்றும் 816 ஊ்ர்கக 
குடியிருபபு்களுக்கான கூடடுக குடிநீர்த் திடடத்மத கைம்்படுத்தும் 
திடடம்

Ø	திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில உள்ள திண்டுக்கல 
ைாந்கராடசி (முநமதய ந்கராடசி), 7 பபரூராடசி்கள் 
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ைற்றும் 816 ஊர்கக குடியிருப்பு்களுக்கான கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டம் ப்சயலபடுத்தப்படடு, தற்பபாது ைாரியத்தால 
பராைரிக்கப்படடு ைருகிைது. இத்திட்டைானது இம்டநிமை 
்காைத்மத ்க்டநது விட்டது. 

 இத்திட்டத்தில உள்ள இரண்்டாைது நீர் ப்ச்கரிப்பு கிைற்றின 
ப்காடுதிைன அஙகுள்ள ைைல அடுககின உயரம் குமைநத 
்காரைத்தினால, உச்ச்காைத் பதமைக்கான தண்ணீமர 
எடுத்துகப்காள்ள ்காபைரி ஆற்றில பபாருத்தைான 
இ்டங்களில, பைலும் 2 புதிய நீர் ப்ச்கரிப்பு கிைறு்கள் 
அமைத்தல, உச்ச்காைத் பதமைக்கான நீர் உநது எநதிரங்கள் 
ைாற்றுதல ைற்றும் 1 கி.மீ. தூரத்திற்கு 900 மி.மீ. PSC குழாய்்கமள 
ைாற்றுதல ஆகிய பணி்களுககு ரூ.72.65 ப்காடிககு விரிைான 
திட்ட ைதிப்பீடு தயாரிக்கப்படடுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு 
நிதியாதாரம் பபை ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படடு ைருகிைது.

க்பரூ்ராடசி்கள நிருவா்கம்

Ø	திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில பைாத்தம் 23 பபரூராடசி்கள் 
உள்ளன. 2011 ஆம் ஆண்டு ்கைகப்கடுப்பினபடி, 23 
பபரூராடசி்களில பைாத்த ைக்கள் பதாம்க 3,56,028 
ஆகும். தற்பபாமதய ைக்கள் பதாம்க 3,72,470 ஆகும். 
பபரூராடசி்களுகப்கன நிர்ையிக்கப்பட்ட அளவீடடினபடி 
நாள் ஒனறுககு நபர் ஒருைருககு 70 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் 
ைழஙகுைதற்கு தின்சரி 26.073 மிலலியன லிட்டர் குடிநீர் 
பதமைப்படுகிைது.

Ø	இம்ைாைட்டத்திலுள்ள 23 பபரூராடசி்களில 10 
பபரூராடசி்களுககு ்காபைரி கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டத்தினமூைம் தமிழ்நாடு குடிநீர் ைடி்கால ைாரியத்தால 
7.710 மிலலியன லிட்டரும், 3 பபரூராடசி்களுககு மைம்க 
கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினமூைம் தமிழ்நாடு குடிநீர் 
ைடி்கால ைாரியத்தால தின்சரி 0.200 மிலலியன லிட்டரும், 
பபரூராடசி்களில ப்சயலபடுத்தப்படடுைரும் ப்சாநத குடிநீர்த் 
திட்டங்கள், ம்கப்பம்பு, மினி பைர் பம்பு ஆகியைற்றினமூைம் 
தின்சரி 26.039 மிலலியன லிட்டரும், ஆ்க பைாத்தம் 33.949 
மிலலியன லிட்டர் குடிநீர் பபாது ைக்களுககு விநிபயா்கம் 
ப்சய்யப்படடு ைருகிைது.
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Ø	திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில 23 பபரூராடசி்களிலும் உள்ள 
பைாத்தம் 363 ைார்டு்களில தின்சரி குடிநீர் விநிபயா்கம் 
ப்சய்யப்படடு ைருகிைது. 

Ø	பைலும், திண்டுக்கல ைாைட்டத்திலுள்ள 23 பபரூராடசி்களில 
அம்மையநாயக்கனூர், அய்யூலூர், ்கனனிைாடி, ப்சவு்கம்படடி, 
சித்மதயனப்காடம்ட, அய்யம்பாமளயம், ைத்தைகுண்டு, 
சினனாளப்படடி, நிைகப்காடம்ட, பண்மைக்காடு, 
படடிவீரனபடடி, ை்டைதுமர ைற்றும் நிைகப்காடம்ட 
ஆகிய பபரூராடசி்களில குடிநீர்ப் பற்ைாககுமையிமனச 
்சைாளிககும்பபாருடடு, பபாது நிதி ைற்றும் இதர 
திட்டங்களினமூைம் ரூ.13,958.37 இைட்சம் ைதிப்பீடடில 
ஆழ்துமளக கிைறு்கள், மினி பைர் பம்பு்கள் ைற்றும் மபப் 
மைன விஸதரிப்பு ஆகிய பணி்கள் பைற்ப்காள்ளப்படடு, 
பயனபாடடுககுக ப்காண்டு ைரப்படடுள்ளன.

Ø	பைலும், திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில உள்ள 23 பபரூராடசி்களில 
712 ம்கப்பம்பு்கள், 481 மின விம்சப் பம்பு்கள், 1,195 சிறு 
மினவிம்சப் பம்பு்கள், 137 திைநதபைளிக கிைறு்கள், 32 
ைடி்கடடி பதாடடி்கள், 275 பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் 
பதாடடி்கள், 94 தமரைட்ட நீர்த்பதக்கத் பதாடடி்கள், 
3,984 பபாது குடிநீர்க குழாய்்கள், 36,516 வீடடு குடிநீர் 
இமைப்பு்கள், 400 ைணி்க குடிநீர் இமைப்பு்கள் ைற்றும் 
29 பதாழிற்்சாமை குடிநீர் இமைப்பு்கள் பராைரிக்கப்படடு 
ைருகினைன. 

Ø	ைத்தைகுண்டு பபரூராடசியில, ைத்தைகுண்டு ைடு்கப்படடி 
கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினகீழ் பணி்கள் முடிவுற்று, 
ப்சாதமன ஓட்டம் நம்டபபற்று, தற்பபாது தின்சரி 8.00 
இைட்சம் லிட்டர் குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

Ø	இதமனத் தவிர, நத்தம் ்காபைரி கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டத்தினகீழ் நத்தம் ரூ.2,180.00 இைட்சம், நிைகப்காடம்ட 
ரூ.2,500.00 இைட்சம், அம்மையநாயக்கனூர் ரூ.2,986.00 இைட்சம், 
பநய்க்காரப்படடி பபரூராடசியில ரூ.1,229.00 இைட்சம், 
கீரனூர் பபரூராடசியில ரூ.610.00 இைட்சம் ைதிப்பீடடில 
பணி்கள் எடுக்கப்படடு, நத்தம் பபரூராடசியில பணி்கள் 
முடிவுற்று குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது. நிைகப்காடம்ட 
ைற்றும் அம்மையநாயக்கனூர் பபரூராடசி்களில ப்சாதமன 
ஓட்டம் நம்டபபற்று ைருகிைது. இதர பநய்க்காரப்படடி 
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ைற்றும் கீரனூர் பபரூராடசி்களில பணி்கள் நம்டபபற்று 
ைருகினைன. இத்திட்டத்தினமூைம் 7.57 மிலலியன லிட்டர் 
குடிநீர் கூடுதைா்கப் பபைப்படடு விநிபயா்கம் ப்சய்யப்படும்.

எனபை, திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில உள்ள பபரூராடசி்கமளப் 
பபாறுத்தைமரயில, ப்காம்டக ்காைத்தின குடிநீர்த் பதமையிமனச 
்சைாளிககும்பபாருடடு, உரிய ந்டைடிகம்க்கள் உ்டனுககு்டன 
பைற்ப்காள்ளப்படடு, சீரான குடிநீர் விநிபயா்கம் ப்சய்ய 
ந்டைடிகம்க்கள் பைற்ப்காள்ளப்படடு ைருகினைன. 

ஆத்தூர் சடடைன்ைத் ததாகுதி

ஆத்தூர் ்சட்டைனைத் பதாகுதியில, 46 ஊராடசி்களில 
389 குககிராைங்கள் அ்டஙகியுள்ளன. இத்பதாகுதிககுடபட்ட 
ஊராடசி்களில, 247 எண்ணிகம்கயிைான ம்கப்பம்பு்கள், 692 
எண்ணிகம்கயிைான விம்சப் பம்பு்கள், 773 எண்ணிகம்கயிைான 
சிறு விம்ச மின பம்பு்கள் ைற்றும் 790 எண்ணிகம்கயிைான 
பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் பதாடடி்கள்மூைம் ஊர்கப் பகுதி்களுககு 
குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது. இைற்றிற்குத் பதமைப்படும் 
குடிநீரின அளவு 14.3 MLD ஆகும். இதில 5.24 MLD அளவுள்ள 
குடிநீர் 286 குககிராைங்களில ்காபைரி கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் 
ைற்றும் இதர கூடடுக குடிநீர்த் திட்டங்களின மூைைா்கவும், 
ஏமனய குககிராைங்களுககு ப்சாநத நீராதாரங்களினமூைம் 
6.95 MLD அளவுள்ள குடிநீரும் ைழங்கப்படடு ைருகினைன. 126 
குககிராைங்களில தின்சரியும், 121 குககிராைங்களில இரண்டு 
நாட்களுககு ஒரு முமையும், 142 குககிராைங்களில மூனறு 
நாட்களுககு ஒருமுமையும் குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

பைலும், பபாது நிதியினமூைம் 52 பணி்கள் ரூ.185.55 இைட்சம் 
ைதிப்பீடடில எடுக்கப்படடு, அதில 33 பணி்கள் முடிக்கப்படடு 
பயனபாடடில உள்ளன. நிலுமையில உள்ள 19 பணி்க 
15–3–2020–ககுள் முடிக்க உத்பதசிக்கப்படடுள்ளதனமூைம், ஆத்தூர் 
்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட ஊராடசி்களில பபாதுைான 
குடிநீர் ைழங்க உறுதி ப்சய்யப்படும்.

்பழனி சடடைன்ைத் ததாகுதி

பழனி ்சட்டைனைத் பதாகுதியில பைாத்தம் 261 குககிராைங்கள் 
உள்ளன. இத்பதாகுதிககு உடபட்ட ஊராடசி்களில 340 
எண்ணிகம்கயிைான ம்கப்பம்பு்கள், 889 எண்ணிகம்கயிைான 
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விம்சப் பம்பு்கள், 338 எண்ணிகம்கயிைான சிறு விம்ச 
மினபம்பு்கள் ைற்றும் 834 எண்ணிகம்கயிைான பைலநிமை 
நீர்த்பதக்கத் பதாடடி்கள்மூைம் ஊர்கப் பகுதி்களுககு குடிநீர் 
ைழங்கப்படடு ைருகிைது. இதில பதமைப்படும் குடிநீரின அளவு 
10.04 MLD ஆகும். 0.50 MLD அளவு கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தின 
மூைமும், 8.45 MLD அளவு குடிநீர் ப்சாநத குடிநீர் மூைங்களின 
மூைமும் ைழங்கப்படடு ைருகினைன. இதில 92 குககிராைங்களுககு 
தின்சரியும், 180 குககிராைங்களுககு இரண்டு நாட்களுககு ஒரு 
முமையும், மீதமுள்ள குககிராைங்களுககு மூனறு நாட்களுககு ஒரு 
முமையும் குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

பைலும், பபாது நிதியினமூைம் 27 பணி்கள் ரூ.73.69 இைட்சம் 
ைதிப்பீடடில எடுக்கப்படடு, அதில 14 பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 
பயனபாடடில உள்ளன. நிலுமையில உள்ள 13 பணி்கமள 
15–3–2020–ககுள் முடிக்க உத்பதசிக்கப்படடுள்ளதனமூைம், பழனி 
்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட ஊராடசி்களில பபாதுைான 
குடிநீர் ைழங்க உறுதி ப்சய்யப்படும்.

ஒடடன்சத்தி்ரம் சடடைன்ைத் ததாகுதி
ஒட்டன்சத்திரம் ்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட 407 

குககிராைங்களில நாபளானறுககுத் பதமைப்படும் குடிநீரின 
அளவு 14.14 MLD ஆகும். இத்பதாகுதிககு உடபட்ட ஊராடசி்களில 
338 எண்ணிகம்கயிைான ம்கப்பம்பு்கள், 782 எண்ணிகம்கயிைான 
விம்சப் பம்பு்கள், 340 எண்ணிகம்கயிைான சிறு விம்ச மின 
பம்பு்கள் ைற்றும் 849 எண்ணிகம்கயிைான பைலநிமை நீர்பதக்கத் 
பதாடடி்கள்மூைம் ஊர்கப் பகுதி்களுககு குடிநீர் ைழங்கப்படடு 
ைருகிைது. இதில கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினமூைம் 7.48 MLD 
அளவும், 5.94 MLD அளவுள்ள நீர் ப்சாநத குடிநீர் ஆதாரங்கள் 
மூைமும் ைழங்கப்படடு ைருகினைன. பைலும், 168 குககிராைங்களுககு 
தின்சரியும், 129 குககிராைங்களுககு இரண்டு நாட்களுககு ஒரு 
முமையும், 110 குககிராைங்களுககு மூனறு நாட்களுககு ஒரு முமையும் 
குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

பைலும், பபாது நிதியினமூைம் 39 பணி்கள் ரூ.168.29 இைட்சம் 
ைதிப்பீடடில எடுக்கப்படடு, அதில 19 பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 
பயனபாடடில உள்ளன. நிலுமையில உள்ள 20 பணி்கமள 
15–3–2020–ககுள் முடிக்க உத்பதசிக்கப்படடுள்ளதனமூைம், 
ஒட்டன்சத்திரம் ்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட ஊராடசி்களில 
பபாதுைான குடிநீர் ைழங்க உறுதி ப்சய்யப்படும்.

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]
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நத்தம் சடடைன்ைத் ததாகுதி

நத்தம் ்சட்டைனைத் பதாகுதியிலுள்ள 433 உட்கம்ட கிராைங்களில 
நாபளானறுககு பதமைப்படும் குடிநீரின அளவு 16.45 MLD ஆகும். 
இத்பதாகுதிககுடபட்ட ஊராடசி்களில 420 எண்ணிகம்கயிைான 
ம்கப்பம்பு்கள், 684 எண்ணிகம்கயிைான விம்சப் பம்பு்கள், 412 
எண்ணிகம்கயிைான சிறு விம்ச மின பம்பு்கள் ைற்றும் 743 
எண்ணிகம்கயிைான பைலநிமை நீர்த்பதக்கத் பதாடடி்கள்மூைம் 
ஊர்கப் பகுதி்களுககு குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது. இதில 
3.77 MLD அளவு கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தினமூைமும், 9.26 
MLD அளவுள்ள குடிநீர் ப்சாநத குடிநீர் மூைங்களிலிருநதும் 
விநிபயாகிக்கப்படடு ைருகிைது. 207 குககிராைங்களுககு தின்சரியும், 
156 குககிராைங்களுககு இரண்டு நாட்களுககு ஒரு முமையும், 70 
குககிராைங்களுககு மூனறு நாட்களுககு ஒரு முமையும் குடிநீர் 
ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

பைலும், பபாது நிதியினமூைம் 48 பணி்கள் ரூ.190.46 இைட்சம் 
ைதிப்பீடடில எடுக்கப்படடு, அதில 36 பணி்கள் முடிக்கப்படடு, 
பயனபாடடில உள்ளன. நிலுமையில உள்ள 12 பணி்கமள 
15–3–2020–ககுள் முடிக்க உத்பதசிக்கப்படடுள்ளதனமூைம், நத்தம் 
்சட்டைனைத் பதாகுதிககுடபட்ட ஊராடசி்களில பபாதுைான 
குடிநீர் ைழங்க உறுதி ப்சய்யப்படும்.

த்பாது

திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில 306 கிராை ஊராடசி்கள் உள்ளன. 
ந்டப்பாண்டில குடிநீர்ப் பிரசசிமன ஏற்ப்டாைல இருக்க, 
பற்ைாககுமை உள்ள இ்டங்கள் ்கண்்டறியப்படடு, ரூ.5.96 ப்காடி 
ைதிப்பீடடில 323 பணி்கள் ைழங்கப்படடுள்ளன. அைற்றில, 158 
பணி்கள் முடிவுற்று பயனபாடடில உள்ளன. நிலுமையில உள்ள 
165 பணி்கள் முடிவுறும் தருைாயில உள்ளன. பைலும், ்கனிை 
நிதியினமூைம் ரூ.9,41,30,000/– ைதிப்பீடடில பைமை உத்தரவு 
ைழங்கப்படடு, பணி்கள் நம்டபபற்று ைருகினைன. பைாத்தமுள்ள 
3,083 குககிராைங்களில 1,572 குககிராைங்களில தின்சரியும், 1,005 
குககிராைங்களில இரண்டு நாட்களுககு ஒரு முமையும், 506 
குககிராைங்களில மூனறு நாட்களுககு ஒரு முமையும் குடிநீர் 
ைழங்கப்படடு ைருகிைது.

எனபை, பைற்்கண்்டைாறு ைழங்கப்படடுள்ள பணி்கமள 
முடித்து, பயனபாடடிற்குக ப்காண்டுைருைதனமூைம் ைரும் 
ைைடசிமய எதிர்ப்காள்ளத் திட்டமி்டப்படடுள்ளது.

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]
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பைலும், 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்கு திண்டுக்கல 
ைாைட்டத்திற்குக கிம்டக்க பைண்டிய ைமழயின அளவு 956.3 
மி.மீ. ஆகும். கிம்டக்கப்பபற்ை ைமழயின அளவு 926.26 மி.மீ. 
ஆகும். எனபை, பபாதுைான ைமழ கிம்டக்கப்பபற்ைதால, குடிநீர்ப் 
பிரசசிமன பபரிய அளவில ஏற்ப்ட ைாய்ப்பு்கள் இலமை.

பைலும், திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில ைாண்புமிகு தமிழ்க 
முதலைர் அைர்்களின ஆமைப்படி 291 சிறு பா்சனக குளங்களும், 
380 குடம்ட்கள்/ஊருணி்களும் குடிைராைத்துத் திட்டத்தினகீழ் 
எடுக்கப்பட்ட பணி்கள் முடிக்கப்படடுள்ளதாலும், நிைத்தடி 
நீர்ைட்டமும் உயர்நதுள்ளதால, பபரிய அளவில குடிநீர்ப் 
பற்ைாககுமை ஏற்ப்ட ைாய்ப்பு்கள் இலமை. 

நண்ப்கல 12–00

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. இ. பபரிய்சாமி அைர்்கள்.

திரு. இ. த்பரிைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களும்டய அறிகம்கமய 
முழு அளவில படித்துப் பார்த்பதன. குறிப்பா்க, திண்டுக்கல 
ைாைட்டத்மதப் பபாறுத்தைமரயில, ்க்டநத 4 ஆண்டு்காைைா்க 
ைமழக குமைவின ்காரைைா்க ்கடுமையான ைைடசியும், 
குடிநீர்ப் பிரசசிமனயும் பதா்டர்நது இருநதுைருகிைது. இதன 
பதா்டர்சசியா்க இனமைககு திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில பலபைறு 
குடிநீர்த் திட்டங்கள் இருநதாலும், ்காபைரி கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டம் மூைைா்க இரண்டு திட்டங்கள் இருககினைன. ஒனறு 
நத்தம் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம்; ைற்பைானறு பை்ட்சநதூர் 
கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம். இதில பை்ட்சநதூர் கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டத்தில, ஆத்தூர் ்சட்டைனைத் பதாகுதியில பரடடியார்்சத்திரம் 
ஒனறியமும், ஒட்டன்சத்திரம் ஒனறியமும் ப்சர்க்கப்படடுள்ளன. 
இதிபை பரடடியார்்சத்திரம் ஒனறியத்தில 201 கிராைங்கள் 
இமைக்கப்படடு, பணி்கள் எலைாம் முடிக்கப்படடு, ஏைத்தாழ 
12 ஆண்டு்கள் ஆகினைன. இநத அமையில பதா்டர்சசியா்க 3 
முமை ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்கு இமதக 
ப்காண்டுைநதிருககிபைன. அதற்கு முனனாலும், 2011 ஆம் ஆண்டு 
முதல 2015 ஆம் ஆண்டுைமரயிலும், 2 முமை ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்களின ்கைனத்திற்குக ப்காண்டுைநதிருககிபைன. 

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]
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இப்பபாழுது ்காபைரியிலிருநது ைருகினை தண்ணீர், குடிநீர் 
ைடி்கால ைாரியத்தின மூைைா்க ைழங்கப்படுகினைது. குறிப்பா்க, 
பை்ட்சநதூர் பதாகுதிமயப் பபாறுத்தைமரயில, தண்ணீர் ைருகினை 
ைழியில இருககிைது; On the way–ல இருககிைது. அதனால அநதத் 
பதாகுதிகப்க ஏைத்தாழ 15, 16 MLD தண்ணீர் பபாய்விடுகிைது. 
அதுபபா்க, திண்டுக்கலலுககு கிட்டத்தட்ட 14–லிருநது 16 MLD 
ைமர தினமும் தண்ணீர் supply ஆகிைது; 28, 29 MLD தண்ணீர் 
supply ஆகிைது. ஆனால, ஏைத்தாழ 4 இைட்சம் ைக்கள் 
பதாம்கககும் பைலுள்ள ஆத்தூர் பதாகுதியில ஒரு ைாரத்திற்கு 
பைாத்தபை ஒனைமர MLD தண்ணீர்தான ைருகிைது. அஙகு 600 
கிராைங்கள் இருககினைன. ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் 
ஏற்ப்கனபை குடிநீர் ்சம்பநதைா்க கூட்டங்கள் ந்டத்தியபபாது, 
குடிநீர் ைடி்கால ைாரிய அதி்காரி்களி்டம், ‘நீங்கள் 3 நாட்கள்கூ்ட 
தண்ணீர் எடுத்துகப்காள்ளுங்கள்; ஆனால, ஆத்தூருககு ஒரு நாள் 
தண்ணீர் ப்காடுங்கள்’ எனறு ப்கடப்டன. குடிநீர் ைடி்கால ைாரியம் 
அவைாறு ப்காடுப்பதற்கு பணி்கமள பைற்ப்காண்்ட பநரத்தில, சிை 
இ்டங்களில pipe lines எலைாம் ப்சதம்டநதுள்ளன எனறு குடிநீர் 
ைடி்கால ைாரியத்தின மூைைா்கச ப்சானனார்்கள். அதற்கும்கூ்ட 
்கனிை ைளங்கள் அைக்கட்டமள மூைைா்க நிதி ைழங்கப்படடு, அநத 
நிதியிலும் முக்கால பகுதி ப்சைவி்டப்படடு, எனனும்டய ஆத்தூர் 
பதாகுதிமயப் பபாறுத்தைமரயில, முக்கால பகுதி பைமை்கள் 
முடிைம்டநது அப்படிபய நிற்கினைன. ்காரைம், நிதி இலமை 
எனறு ப்சாலகிைார்்கள். ்கனிை ைளங்கள் அைக்கட்டமளமூைம் 
ஏற்ப்கனபை முழுமையா்க நிதி ைழங்கப்படடு, ஓரளவுககு அநதப் 
பணி்கள் ந்டநதன. இப்பபாழுது அதில பதாய்வு இருககிைது. 

பைாத்தத்தில பார்ககும்பபாது, பரடடியார்்சத்திரம் 
ஒனறியத்தில 201 கிராைங்கள்; ஆத்தூர் ஒனறியத்தில 151 கிராைங்கள் 
இருககினைன. Other sources எனறு எலைாைற்மையும் ்கைககிடடுப் 
பார்ககும்பபாது, என பதாகுதியில பைாத்தத்திற்ப்க ஒரு ைாரத்திற்கு 
2 MLD தண்ணீர்கூ்ட கிம்டக்கவிலமை. எனபை, ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள், நிமைமைமய பநரில ைநது பார்க்க பைண்டும். 
ஆனால, விைர அறிகம்கயில ஏைத்தாழ 900 மிலலி மீட்டர் 
ைமழ பபய்திருககிைது எனறு ப்சாலலியிருககிைார்்கள். ஆனால, 
கிராைங்களில ைமழபய பபய்யவிலமை. ைமைப் பகுதியிலதான 
ைமழ பபய்தது. ப்காம்டக்கானலுககு அநதப் பக்கம் பபய்த 
ைமழயளமை மைத்துத்தான ்கைககிடுகிைார்்கள். 900 மிலலி 
மீட்டர் ைமழ பபய்துள்ளது எனபது தைைான புள்ளிவிைரம். 
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எங்கள் பகுதியில எலைாம் ைமழபய கிம்டயாது; அபதைாதிரி, 
ஒட்டன்சத்திரத்திலும் ைமழ கிம்டயாது; பை்ட்சநதூரிலும்கூ்ட 
ைமழ கிம்டயாது. இதுதான உண்மை. ைமழ குமைைா்கப் 
பபய்திருககிைது எனபது உண்மை. இருநதாலும், ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் ஒரு முமை பநரில ைநது பார்க்க பைண்டும். 
எங்கள் உள்ளூர் அமைச்சர் அைர்்களும் இருககிைார்்கள். உங்கள் 
விைர அறிகம்கயிபை ஆத்தூருககு ைடடும் 6 MLD, 7 MLD தண்ணீர் 
ப்காடுப்பதா்கச ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். ஆனால, 7 MLD தண்ணீர் 
ைரவிலமை. ஒரு ைாரத்திற்கு 2 MLD அளவிற்குத்தான தண்ணீர் 
ைருகிைது. ஆனால, ைற்ை இ்டங்களுகப்கலைாம் தினம்தினம் 15 MLD, 
19 MLD தண்ணீர் பபாகிைது. இத்தமன இைட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் 
பபாகிைது. ஆனால, 7 பதாகுதி்கமளயும் ஒப்பிடடுப் பார்த்தால, 
ஆத்தூருககு ைடடும் ஏன தண்ணீர் ைராைலிருககிைது? அநதத் 
திட்டத்தில ்கம்டகப்காடி பகுதியில நாங்கள் இருககினபைாம். 
பைாத்தத்தில தண்ணீபர இலமை எனகிை நிமையிலதான 
இருநதுப்காண்டிருககிபைாம். நத்தம் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தில, 
ஏற்ப்கனபை பபாடடுக ப்காடுத்த கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம்பபா்க, 
(குறுககீடு) ஒரு ைரி மி்கவும் முககியம்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
சுருக்கைா்கக ப்கடடு முடியுங்கள், முடியுங்கள். 

திரு. இ. த்பரிைசாமி: ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களுககு 
ஒரு விஷயம். எலைா ஊர்்களும் ப்சர்க்கப்படடுள்ளன. திண்டுக்கல 
ைாைட்டத்தில 306 பஞ்சாயத்து்கமளயும் ப்சர்த்துள்ளீர்்கள். என 
பதாகுதியில 46 பஞ்சாயத்து்கள் இருககினைன. இதில குறிப்பா்கப் 
பார்த்தால, எனனும்டய ஆத்தூர் பதாகுதியில 151 கிராைங்கள்பபா்க, 
பாககி கிராைங்கள் ப்சர்க்கப்ப்டவிலமை. ஆனால, 7 பதாகுதி்களிலும் 
உள்ள எலைா கிராைங்களும் ப்சர்க்கப்படடிருககினைன. எனபை, 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் எலைா கிராைங்கமளயும் 
ப்சர்க்கபைண்டும். 

எனககுத் பதரிநத அளவுககு நான ப்சாலகிபைன, ்க்டநத 
்கமைஞர் ஆடசிக ்காைத்தில அை்சர்காை ந்டைடிகம்கயா்க, 
நாங்கள் உ்டனடியா்க borewell பபாடடுகப்காடுத்திருககிபைாம். 
100, 200 எனறு எலைா யூனியன்களுககும் borewell பபாடடுக 
ப்காடுத்திருககிபைாம்; பை்ட்சநதூருககும் ப்காடுத்திருககிபைாம். 
ஒட்டன்சத்திரத்திற்கும் ப்காடுத்திருககிபைாம். இப்பபாழுது 
அப்படி குமைநதபட்சம் borewell ஆைது உ்டபன பபாடடுக 
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ப்காடுத்து, அநதக கிராைங்களில நிைவும் தண்ணீர்த் பதமைமய 
நிமைவு ப்சய்ைதற்கு ந்டைடிகம்க எடுக்க பைண்டும். ஏபனனில, 
எனனும்டய ்சட்டைனை உறுப்பினர் பதாகுதி பைம்பாடடு நிதியில 
20 borewell–்களுககுககூ்ட நிதி ப்காடுக்க முடியவிலமை. ஒரு 
borewell–ககு நான்கமர இைட்சம் ரூபாய் எனைால 90 இைட்சம் 
ரூபாய் ்சரியா்கப் பபாய்விடுகிைது. கிட்டத்தட்ட ்க்டநத 10 ஆண்டு 
்காைத்தில 10 ப்காடி ரூபாய் ப்காடுத்திருககிபைன. குடிநீர்த் திட்டப் 
பணி்கள் தவிர பைறு எநதப் பணிககும் ்சட்டைனை உறுப்பினர் 
பதாகுதி பைம்பாடடு நிதி ப்காடுக்க முடியவிலமை. இதுதான 
யதார்த்தைான உண்மை. 

பிற்ப்கல 12–05

ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள், 
ைாண்புமிகு ைனத் துமை அமைச்சர் அைர்்களு்டன பநரடியா்க 
ைநது, ஓர் ஆய்வு ந்டத்துைதற்கு இப்பபாழுபத ஏற்பாடு 
ப்சய்தீர்்கபளனைால நனைா்க இருககும். ைருகிை தண்ணீமரப் 
பிரித்துக ப்காடுங்கள். எங்கள் ஆத்தூர் பகுதிககு தின்சரி 7 எம்.
எல.டி. தண்ணீமரக ப்காடுங்கள். அைர்்களுககு 15 எம்.எல.டி. 
ப்காடுங்கள்; ஒட்டன்சத்திரத்திற்கு 25 எம்.எல.டி.–கூ்ட ப்காடுங்கள்; 
எனககு அமதப்பற்றிக ்கைமையிலமை. ஆனால, எங்கள் பகுதிககுக 
ப்காடுக்கபைண்டிய 7 எம்.எல.டி. தண்ணீமரக ப்காடுங்கள். 
தற்பபாது எங்களுககுத்தான பதமை அதி்கைா்க இருககிைது. பைலும், 
Pipe line ைாற்றும் பணியில முக்கால பகுதி பைமை முடிநத 
நிமையில, ்கனிை ைளங்கள் அைக்கட்டமள நிதி ்சரியா்க ைரவிலமை. 
அதனால பணி்கள் நிற்கினைன எனறு ைாைட்ட ஆடசித் தமைைர் 
அைர்்கள் ப்சாலகிைார்்கள். எனபை, குடிநீர்ப் பிரசசிமனமயத் 
தீர்ப்பதற்கு உ்டபன ந்டைடிகம்க எடுக்க பைண்டும். எநதக 
குளத்திலும் தண்ணீர் இலமை. இநத விைர அறிகம்கயில, எலைா 
குளங்களிலும் தண்ணீர் இருப்பதா்கச ப்சாலைப்படடிருககிைது. 
நீங்கள் பநரில ைநது பாருங்கள். இரண்ப்ட இரண்டு குளங்கமளத் 
தவிர, 57 குளங்களில தண்ணீர் இலமை. பைபை ைமையிபை ைமழ 
பபய்து, ஆற்றிலிருநது தண்ணீர் ைநது நிரம்பிய குளங்களிலதான 
தண்ணீர் நிரம்பியிருககிைது. பைறு எஙகும் தண்ணீர் நிரம்பவிலமை. 
திண்டுக்கல பகுதி ைக்களுககு ்க்டநத 60 ஆண்டு்காைைா்க தண்ணீர் 
ப்காடுத்தது ஆத்தூர் அமைதான. இதுகுறித்து ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்களுககுத் பதரியும். எங்கள் ஊரிலிருநதுதான 
ைாைட்டத் தமைந்கரான திண்டுக்கலலுகப்க 60 ைரு்டங்களா்க 
தண்ணீர் ப்காடுத்பதாம். தற்பபாது ஆத்தூர்்காரர்்களாகிய நாங்கபள 
தண்ணீர் இலைாைல இருககிபைாம். எனபை, நீங்கள் இதிபை அதி்க 
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்கைனம் எடுத்து, எங்களும்டய ைாைட்டத்திலுள்ள குமை்கமள, 
தண்ணீர்ப் பிரசசிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு உ்டபன ந்டைடிகம்க 
எடுக்க பைண்டும் எனறு ப்கடடு, அைர்கினபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்சக்கரபாணி, நீங்களும் ப்கள்விமயக ப்களுங்கள். ைாண்புமிகு 
அமைச்சர் அைர்்கள் இரண்டிற்கும் ப்சர்த்து பதில ப்சாலைார்்கள். 

*திரு. அ்ர. சக்க்ர்பாணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில நிைவுகிை குடிநீர்ப் 
பிரசசிமன ்சம்பநதைா்கக ப்காண்டுைரப்பட்ட ்கைன ஈர்ப்பு 
அறிவிப்பிற்்கான விைர அறிகம்கமய ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ப்காடுத்திருககிைார்்கள். அநத விைர 
அறிகம்கயில திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில இநத ஆண்டு 956 
மிலலி மீட்டர் ைமழ பபய்ய பைண்டிய இ்டத்தில 926 மிலலி 
மீட்டர் பபய்துள்ளதா்க பதரிவிக்கப்படடிருககிைது. அநதளவுககு 
எங்கள் பகுதியில ைமழ பபய்யவிலமை. எநத அமையும் 
நிரம்பவிலமை. கு்ட்கனாறு அமையா்க இருநதாலும் ்சரி, 
பாைாறு–பபாருநதைாறு அமையா்க இருநதாலும் ்சரி, ைரதைா 
நதி, குதிமரயாறு, நாபயாம்ட, நலைதங்காள், நங்காஞசியாறு, 
பரப்பைாறு அமை என எநதபைாரு அமையும் நிரம்பவிலமை. 
அபதபபானறு, எநதபைாரு ஏரி, குளத்திலும் ஒரு ப்சாடடுத் 
தண்ணீர்கூ்ட இலமை. இஙப்க அதி்காரி்கள் தைைான அறிகம்கமயக 
ப்காடுத்திருககிைார்்கள். ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் இருககிைார்்கள்; ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும் 
இருககிைார்்கள். குடிைராைத்துப் பணியில 291 குளங்களும், 380 
குடம்ட்களும் தூர்ைாரப்பட்டதால, எலைாைற்றிலும் தண்ணீர் 
பதஙகி, நிரம்பியுள்ளதால, இனிபைல தண்ணீர்ப் பிரசசிமனபய 
ைராது எனறு ப்சாலலியிருககிைார்்கள். ைாண்புமிகு முதலைர் 
அைர்்கள் இருககிைார்்கள்; ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் துமை 
அமைச்சர் அைர்்களும் ைற்றும் ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்களும் இருககிைார்்கள். நான இநத அமையில 
ப்கடடுகப்காள்ள விரும்புைது எனனபைனில, ஏற்ப்கனபை 
அைர்்கள் ஆய்வுக கூட்டத்மத திண்டுக்கலலில ந்டத்தினார்்கள். 
்க்டநத 4 ஆண்டு்களா்க குடிதண்ணீமர விமைககு ைாங்க பைண்டிய 
அைை நிமைககு பபாது ைக்கள் தள்ளப்படடிருககிைார்்கள். மி்கவும் 
்கஷ்்டைா்க இருககிைது. உண்மைமயத்தான ப்சாலகிபைாம். ைக்கள் 
அஙப்க மி்கவும் சிரைப்படுகிைார்்கள். 

[திரு. இ. பபரிய்சாமி]
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தமிழ்கத்திலுள்ள எலைா ைாைட்டங்களிலும் நலை ைமழ 
பபய்துள்ளது. ஆனால, திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில பபாதுைான 
ைமழ இலமை; ்கரூரிலும் பபாதுைான ைமழ இலமை எனகினைார் 
ைாண்புமிகு பபாககுைரத்துத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 
அபதபபானறு, திருப்பூர் ைாைட்டத்மத ஒடடிய தாராபுரம், 
குண்்ட்டம் பகுதி்களிலும் ைமழ இலமை; மூைனூரில ைமழ இலமை; 
அரைககுறிசசி என எஙப்கயும் ைமழ இலமை. பைற்குத் பதா்டர்சசி 
ைமைமய ஒடடியிருககினை எங்கள் பகுதியில, எநத அமையும் 
நிரம்பவிலமை எனபது உங்களுககும் பதரியும். ப்காம்டக்கானல 
பகுதியில பபய்த ைமழமய ்கைககில எடுத்துகப்காண்டு, 
புள்ளிவிைரம் ப்காடுத்திருககிைார்்கள். எநத ஏரி்களும், குளங்களும் 
எங்கள் பதாகுதியில நிரம்பவிலமை. குடிநீர்ப் பிரசசிமன 
்கடுமையா்க இருககிைது. 

ஏற்ப்கனபை 2008 ஆம் ஆண்டு ்காபைரி கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டம் ப்சயலபடுத்தப்பட்டது. அப்பபாது, ஒட்டன்சத்திரம் 
பதாகுதியில, ஒட்டன்சத்திரம் யூனியனில 109 குடியிருப்பு்கள்-93 
குடியிருப்பு்கள்-34 ஊராடசி்கள்; பதாப்பம்படடி ஒனறியத்தில 101 
குடியிருப்பு்கள் ஆகியைற்றிற்கும் தண்ணீர் ைழங்க பபா்டப்பட்ட 
எநத pipelines–ம் இப்பபாது இலமை. ஏபனனைால, பநடுஞ்சாமைத் 
துமை மூைைா்க ்சாமை்கள் எலைாம் அ்கைப்படுத்தப்படடுவிட்டன. 
ODR, MDR ஆ்க, MDR, SH ஆ்க ைாற்ைப்படடு, ்சாமை்கமள 
அ்கைப்படுத்துகினை பநரத்தில, இருககினை pipelines–எலைாம் 
ப்சதைம்டநதுவிட்டன. அதனால, தண்ணீர் முழுமையா்க 
ைக்களுககுச ப்சனைம்டயவிலமை. ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் பநரடியா்க எங்கள் ைாைட்டத்திற்கு 
ைநது ஆய்வு ப்சய்து, தண்ணீர்ப் பிரசசிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு 
ந்டைடிகம்க எடுக்க பைண்டும் எனறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

அதுைடடுைலை; ஒட்டன்சத்திரம் ந்கராடசி, பபரூராடசியா்க 
இருநதபபாது, 1977 ஆம் ஆண்டு பபா்டப்பட்ட pipeline–ல உள்ள 
பகிர்ைானக குழாய்்கபளலைாம் ப்சதைம்டநதுவிட்டன. அநத 
pipelines பபா்டப்படடு, 42 ஆண்டு்களாகிவிட்டன. அநதக 
குழாய்்கமளபயலைாம் ைாற்றித் தர பைண்டும் எனறு ஏற்ப்கனபை 
நான ைலியுறுத்தியிருககிபைன. அது ந்கராடசி ஆகிவிட்டது. அது 
ைளர்நது ைரககூடிய ந்கராடசி. தமிழ்நாடடிபைபய மி்கப் பபரிய 
்காய்்கறி ைார்கப்கட அஙகுதான இருககிைது. எனபை, அநத 
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ந்கராடசியில இருககினை pipelines–ஐ உ்டனடியா்க ைாற்றுைதற்கு 
ந்டைடிகம்க எடுக்க பைண்டும் எனறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன.

பிற்ப்கல 12–10

குடிநீர்ப் பிரசசிமனமய விமரநது தீர்ப்பதற்கு ந்டைடிகம்க 
எடுக்க பைண்டும். ஏபனனைால, 14.14 எம்.எல.டி. குடிநீர் 
ஒட்டன்சத்திரம் பதாகுதிககு தருைதா்கச ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். 
அைற்றில, 7.48 எம்.எல.டி. கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்தின மூைைா்கவும், 
5.94 எம்.எல.டி. தண்ணீர் local source–உள்ளூர் ஆதாரத்தின 
மூைைா்கவும் ைருகிைது எனறு ப்சாலகிறீர்்கள். ஆனால, அஙகு 
1,500 அடியில borewell பபாட்டாலும் தண்ணீர் ைருைதிலமை. 
எனபை, ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள், 
இநதக ்காபைரித் தண்ணீமர முழுமையா்க, அது நத்தம் கூடடுக 
குடிநீர்த் திட்டைா்க இருநதாலும் ்சரி, 2008–பை பை்ட்சநதூர் 
பதாகுதிககுக ப்காண்டு ைநத கூடடுக குடிநீர்த் திட்டைா்க 
இருநதாலும் ்சரி, அபதைாதிரி 2000 ஆம் ஆண்டு திண்டுக்கல 
ந்கரத்திற்கு ப்காண்டுைரப்பட்ட 3 ்காபைரி கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டங்களா்க இருநதாலும் ்சரி-ஏபனனைால, ்காபைரி ஆற்றில 
தண்ணீர் நிமைய இருககிைது. அநதத் திட்டத்மத மைத்து 5, 6 
ைாதங்களுககு நீங்கள் தண்ணீர் ப்காடுத்தாலதான முழுமையா்க 
திண்டுக்கல ைாைட்ட ைக்கள் பயனபபை முடியும். “எனன; இைர் 
இப்படிக ப்கடகிைார்?” எனறு எலைா ்சட்டைனை உறுப்பினர்்களும் 
எனமனக ப்கட்கைாம். தமிழ்கத்திபை எலைா ைாைட்டங்களிலும் 
நலை ைமழ பபய்திருககிைது. ஆனால, திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில 
ைமழபய பபய்யவிலமை. எனபை, குடிநீருககு நீங்கள் மிகுநத 
முககியத்துைம் ப்காடுக்க பைண்டும். ைைடசி இலமை, புயலும் 
இலமை; இயற்ம்கப் பபரி்டர் பைைாண்மை ைாரியத்தி்டம் நிதி 
இருககிைது. எனபை, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் சிைப்பு 
நிதி ஒதுககி, எஙப்கஙகு அநதக குழாய்்கள் எலைாம் பழுதாகி 
இருககினைனபைா, அைற்மைபயலைாம் ்சரி ப்சய்ைபதாடு, 
குடிநீருககு எஙப்கஙப்கலைாம் ஆழ்குழாய்க கிைறு்கள் 
அமைக்க பைண்டுபைா, அஙப்கலைாம் அமைத்தி்ட பைண்டும். 
அதற்ப்கலைாம் சிைப்பு நிதிமய ஒதுககுைபதாடு, CRA அைர்்கமள 
திண்டுக்கல ைாைட்டத்திற்கு அனுப்பி, திண்டுக்கல ைாைட்டத்மத 
ைைடசி ைாைட்டைா்க அறிவிக்க பைண்டுபைனறும் நான 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

எனபை, குடிதண்ணீருககு நீங்கள் மிகுநத முககியத்துைம் 
ப்காடுத்து, மி்க விமரவில ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் துமை 
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அமைச்சர் அைர்்கள் ்சட்டைனைக கூட்டத் பதா்டர் முடிநதவு்டபன, 
அஙகு ைநது ஆய்வு ப்சய்து, இநதப் பிரசசிமனமயத் தீர்க்க 
பைண்டுபைனறு ப்கடடு அமைகிபைன. நனறி, ைைக்கம். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருைா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ப்சயைாக்கத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில ஒரு ைாந்கராடசி, 
3 ந்கராடசி்கள், 23 பபரூராடசி்கள் ைற்றும் 14 ஊராடசி 
ஒனறியங்களுககுடபட்ட 3,779 குடியிருப்பு்கள் உள்ளன. இநத 
ைாைட்டத்தில இயலமபவி்ட பைாத்தைா்க 27 ்சதவிகிதம் ைமழப் 
பபாழிவு குமைைா்கப் பபய்திருககிைது. சிை இ்டங்களில, அதாைது 
ப்காம்டக்கானல பபானை சிை இ்டங்களில ைமழ பபய்திருககிைது. 
அமதத்தான விைர அறிகம்கயில ப்சாலலியிருககிபைாம். 
இருநதாலும்கூ்ட, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள், 
2011 ஆம் ஆண்டு ஆடசிப் பபாறுப்புககு ைநத பினனர், அம்ைா 
அைர்்களும், தற்பபாது ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களும் பலபைறு திட்டங்கமளப் 
பபார்க்காை அடிப்பம்டயிபை ப்சயலபடுத்தியிருககிைார்்கள். 
அதன்காரைைா்க, 2011 முதல ஒடடுபைாத்தைா்க தமிழ்கத்திபை 
குடிதண்ணீர் விநிபயா்கம் சீரா்க ைழங்கப்படடு ைருகிைது. ஒரு 
நாமளககு 4,900 எம்.எல.டி. தான supply ப்சய்ய பைண்டும். ஆனால, 
2011–ககுப் பினனர் இதுைமரயில கிட்டத்தட்ட 7,415 M.L.D. per 
day எனை அளவில supply ஆகியிருககிைது. கிட்டத்தட்ட 2,500 
எம்.எல.டி. அதி்கைா்க supply ப்சய்யப்படடிருககிைது. 
இநதியாவிபைபய இநத அளவுககு அதி்கைான அளவில குடிநீர் 
ப்காடுத்தது அம்ைா அரசுதான. சிை இ்டங்களில இயற்ம்க 
பபாய்த்ததன ்காரைைா்க, ்கடினைான சூழ்நிமை இருககிைது.

திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில சிை இ்டங்களில ைமழ குமைைா்கப் 
பபய்தது எனபதில ைாற்றுக ்கருத்து இலமை. நம்மும்டய முனனாள் 
அமைச்சர், ஆத்தூர் ்சட்டைனை உறுப்பினர் அைர்்களும், அபதபபால 
எதிர்க்கடசி ப்காை்டா அைர்்களும் தங்கள் பதாகுதிககு குடிதண்ணீர் 
பைண்டுபைனறு ைலியுறுத்திக ப்காண்டிருககிறீர்்கள். உங்களும்டய 
ைாைட்டம் ைடடுைலை; 142 ைரு்டங்களில இலைாத ்கடுமையான 
ைைடசி நம்மும்டய தமிழ்கத்தில ைநதது. அப்பபாதுகூ்ட ைாண்புமிகு 
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முதைமைச்சர் அைர்்கள் பலபைறு ஆய்வுக கூட்டங்கமள ந்டத்தி, 
ஒவபைாரு பகுதியிலும் இருக்கககூடிய borewells–ஐ சீரமைப்பது 
பபானை பணி்கள் பைற்ப்காள்ளப்பட்டன. அபதபபால, ஏரி, 
குளங்களில முழுமையா்க நீர் நிமையாைல இருக்கைாம். அதற்கும் 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய உத்தரவிற்கிைங்க 
உங்கள் ைாைட்டத்திலும் குடிைராைத்துத் திட்டத்மதச 
ப்சயலபடுத்தியிருககிபைாம். அதுகுறித்து விைர அறிகம்கயில 
விைரைா்க பதரிவித்திருககிபைாம். நீங்களும் படித்திருப்பீர்்கள். 
கிட்டத்தட்ட 306 கிராை ஊராடசி்களில குடிநீர்ப் பிரசசிமன 
ஏற்ப்டாைல இருப்பதற்்கா்க, ரூ.5.96 ப்காடியில 323 பணி்கள் 
பைற்ப்காள்ளப்படடு, அைற்றில 158 பணி்கள் முடிவுற்றிருககினைன; 
165 பணி்கள் நிலுமையில உள்ளன. அபதபபால, ைாநிைம் முழுைதும் 
குடிைராைத்துத் திட்டம் ப்காண்டு ைநதது மி்கப் பபரிய அளவில 
உபபயா்கைா்க இருககிைது. 

திண்டுக்கல ைாைட்டத்திபை 27 கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டங்கள்மூைம் 12 இைட்சத்து 90 ஆயிரம் ைக்கள் பயனபபறும் 
ைம்கயில 49.250 இைட்சம் லிட்டர் குடிநீர் ைழங்கப்படுகிைது. 
அதிலும்கூ்ட, நம்மும்டய ஆத்தூர் ்சட்டைனை உறுப்பினர் அைர்்கள் 
பபசும்பபாது, 7 எம்.எல.டி. குடிதண்ணீர் பைண்டுபைனறும், 
ஆனால, 2 எம்.எல.டி. தண்ணீர்தான ைருகிைது எனறும் 
ப்சாலலியிருககிைார்்கள். அநதப் பகுதியில துமை அதி்காரி்களால 
்கண்டிப்பா்க ஆய்வு ப்சய்து ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும். 
நம்மும்டய ைாண்புமிகு ைனத் துமை அமைச்சர் அைர்்களும் 
அஙகுள்ள பலபைறு பிரசசிமன்கமள எனனும்டய ்கைனத்திற்குக 
ப்காண்டு ைநதிருககிைார்்கள். எனமன அைரும் பநரடியா்க 
ைரச ப்சாலலி அமழத்திருககிைார்; இது்சம்பநதைா்க ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சமரயும் பார்த்திருககிைார். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்களின உத்தரவிற்கிைங்க ்கண்டிப்பா்க, விரிைா்க ஆய்வு 
ப்சய்யப்படும். இதில எநதவித ைாற்றுக ்கருத்தும் கிம்டயாது. 

நான சுருக்கைா்கச ப்சாலலிவிடுகிபைன. விரிைா்க 
அறிகம்க ப்காடுத்தாகிவிட்டது. இநதக கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டங்களினமூைம், ஊர்கப் பகுதி்களில நீராதாரத்மத 
பைம்படுத்தும் ைம்கயில ரூ.5 ப்காடிபய 52 இைட்சம் ைதிப்பீடடில 
54 கூடடுக குடிநீர்த் திட்டங்கள்மூைம் 4 புதுப்பிககும் பணி்கள் 
பைற்ப்காள்ளப்படடிருககினைன. அபதபபாை, ந்டப்பு நிதியாண்டில 
12 கூடடுக குடிநீர்த் திட்டங்களினகீழ், 8 ப்காடிபய 66 இைட்சம் 

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]



 97கவன ஈர்ப்பு

2020 பிப்்ரவரி 19]

ரூபாய் ைதிப்பீடடில, 14 பணி்கள் எடுத்துகப்காள்ளப்படடு, 
அைற்றில 6 பணி்கள் நிமைபைற்ைப்படடிருககினைன. திண்டுக்கல 
ைாைட்டத்தில பை்ட்சநதூர் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம், நத்தம் 
கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம், பழனி குடிநீர் பைம்பாடடுத் திட்டம், 
ைடு்கபடடி கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம்மூைம் சீரான முமையில 
குடிநீர் ைழங்கப்படடு ைருகிைது. அபதபபால, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்கள் பபசும்பபாது, பை்ட்சநதூர் கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டத்மதப் பற்றிச ப்சானனார்்கள். அநதத் திட்டத்மதப் 
பபாறுத்தளவில எதனால delay ஆனது எனபது உறுப்பினருககுத் 
பதரியும். அதன துமைத் திட்டம் நிமைபைறிவிட்டது; Main திட்டம் 
நிமைபைைாைல delay ஆகிவிட்டது. அதுகுறித்து எலபைாருககும் 
பதரியும். எதிர்க்கடசி ப்காை்டா அைர்்களுககும் பதரியும். அைர் 
ப்சானன அநதப் பணி்களில எஙப்கஙகு விடுபடடிருககினைன; 
எஙப்கஙகு மபப் மைன ைாற்றுைது எனபமதக ்கண்்டறிநது நிமைய 
பணி்கமள நாங்கள் இப்பபாது எடுத்திருககிபைாம். அபதபபால, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் உத்தரவுமூைம், நாம் ்கனிை 
ைளங்கள் அைக்கட்டமள நிதியிமன ஒதுககி, திட்டங்கமள 
எடுத்திருககிபைாம். அதற்கு கூடுதல நிதி பதமைப்பட்டாலும், 
அமதயும் ஒதுககி, ்கண்டிப்பா்க அநதத் திட்டம் பை்கைா்க 
நிமைபைற்றித் தரப்படும் எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

   பிற்ப்கல 12–15

திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில, பை்ட்சநதூர் கூடடுக குடிநீர்த் 
திட்டம், நத்தம் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம், பழனி குடிநீர் 
பைம்பாடடுத் திட்டம், ைடு்கப்படடி கூடடுக குடிநீர்த் திட்டம் 
பபானை திட்டங்களினமூைம் சீரான முமையில குடிநீர் விநிபயா்கம் 
ப்சய்யப்படடு ைருகிைது. பழனி ந்கராடசியில, ப்காம்டக்காை 
நீர்த்பதக்கத்திமன விரிவுபடுத்துதல உள்ளிட்ட குடிநீர் பைம்பாடடுப் 
பணி்கள் 15 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில நம்டபபற்று ைருகினைன. 
ப்காம்டக்கானல ந்கராடசியில 46 ப்காடிபய 31 இைட்சம் ரூபாய் 
ைதிப்பீடடில நம்டபபறும் குடிநீர் பைம்பாடடுத் திட்டத்தில, 94 
்சதவிகிதப் பணி்கள் முடிைம்டநது, 2020–ககுள் முடிக்கப்படும் 
எனறு அதி்காரி்கள் ப்சாலலியிருககிைார்்கள். 

அபதபபாை, திண்டுக்கல ைாந்கராடசியில கிட்டத்தட்ட 
70 ப்காடிபய 50 இைட்சம் ரூபாய் ைதிப்பீடடில பணி்கள் 
நிமைபைற்ைப்படடு, 10–1–2019–ல ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]



98 கவன ஈர்ப்பு

[2020 பிப்்ரவரி 19

முதைமைச்சர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்கள் அநதத் 
திட்டத்மதத் பதா்டஙகி மைத்தார்்கள்.

ஆத்தூர் கூடடுக குடிநீர்த் திட்டத்திபை, ஆத்தூர் அமையின 
பதனபுைம் 20 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில 1.6 டி.எம்.சி. 
நீரிமனக கூடுதைா்கத் பதககிடும் ைம்கயில கூடுதல நீர்த்பதக்கம் 
அமைக்கப்படடுள்ளது. ஆத்தூர், பழனி, ஒட்டன்சத்திரம் ைற்றும் 
நத்தம் ்சட்டைனைத் பதாகுதி்களில உள்ள ஊராடசி்களில 
உள்ள குடிநீர்ப் பற்ைாககுமைககுத் தீர்வு ்காை, 6 ப்காடிபய 16 
இைட்சம் ரூபாய் ைதிப்பீடடில பணி்கள் நம்டபபற்று ைருகினைன. 
அமனத்துப் பணி்களும் 15–3–2020–ககுள் நிமைவு பபைவுள்ளன. 
பைலும், ஊராடசிப் பகுதியில—அதுதான 9 ப்காடி ரூபாய்—
்கனிை ைள அைக்கட்டமள நிதியினமூைம் பைம்பாடடுப் பணி்கள் 
நம்டபபற்று ைருகினைன.

பாை்சமுத்திரம் பபரூராடசிக்கான குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டத்திற்கு 9 ப்காடிபய 62 இைட்சம் ரூபாயில திட்ட ைதிப்பீடு 
தயாரிக்கப்படடு, அர்சாமை பைளியி்டப்படும் நிமையில உள்ளது. 
இமைபயலைாம் ஆய்வில உள்ள பணி்கள். திண்டுக்கல ைாந்கராடசி, 
7 பபரூராடசி்கள் ைற்றும் 816 ஊர்கக குடியிருப்பு்களுககு தற்பபாது 
பயனபாடடில உள்ள கூடடுக குடிநீர்த் திட்ட நீராதாரத்திமன 
பைம்படுத்த 72 ப்காடிபய 65 இைட்சம் ரூபாய் ைதிப்பீடடில 
விரிைான திட்ட ைதிப்பீடு தயாரிக்கப்படடு, நிருைா்க அனுைதி 
ைழஙகும் நிமையில உள்ளது. 

ப்காம்டக்கானல ந்கராடசியில, ப்காம்டக்காை குடிநீர் 
விநிபயா்கத்திற்கு நீர்த்பதக்கங்களின ்கமர்கமள உயர்த்தி, கூடுதைா்கத் 
தண்ணீமரத் பதககுைதற்்கா்க 10 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககி்ட, திருத்திய 
நிருைா்க அனுைதி ைழஙகும் நிமையில உள்ளது. ந்டப்பாண்டில, 
திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில உள்ள 306 கிராை ஊராடசி்களில, 
குடிைராைத்து பணி்கமள பைற்ப்காண்டு குடிநீர்ப் பிரசசிமனமயத் 
தீர்ப்பதற்்கா்க நீர் நிமை்கமள பைம்படுத்தியிருககிபைாம்.

அபதபபாை, நம்மும்டய ஆத்தூர் ்சட்டைனை உறுப்பினர் 
அைர்்கள் பபசும்பபாதும் தண்ணீர்ப் பிரசசிமனக குறித்துக 
ப்கட்டார்்கள். அைர் பபசும்பபாபத ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் எனமன அமழத்து, உ்டனடியா்க பபார்பைல பபா்ட 
பைண்டுபைனறு ப்சானனார்்கள். எஙகு ப்கட்டாலும் பபார்பைல 
பபாடுைது, பபார்பைல்கமள சீரமைப்பது, மபப் மைன்கமள 
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ைாற்றுைது பபானை பணி்களுககு கூடுதல நிதிமய, அமனத்து 
ைாைட்டங்களுககும் ஒதுககியிருககிபைாம். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் குடிநீர்ப் பிரசசிமனககு முககியத்துைம் ப்காடுத்து, 
ஒவபைாரு ைாைட்டத்திற்கும் மூத்த I.A.S. அதி்காரி்கமள அனுப்பி, 
அமனத்துப் பணி்களும் நம்டபபற்றுக ப்காண்டிருககினைன. 
அபதபபாை, பபார்பைல பபாடடுக ப்காடுங்கள் எனறு 
ப்கட்டார்்கள். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் உ்டபன 
நிமைபைற்றுைதற்கு உத்தரவிடடிருககிைார்்கள். எனபை, எஙப்கஙப்க 
பபார்பைல பதமைப்படுகிைபதா உ்டனடியா்க அஙப்கலைாம் 
அமைத்துத் தரப்படும் எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
அபதபபாை, பழுதம்டநத குழாய்்கமள ைாற்ைச ப்சானனார்்கள். 
அைற்றில சிைைற்மை ைாற்ைச ப்சாலலியிருககிபைாம். ைாண்புமிகு 
எதிர்க்கடசி ப்காை்டா அைர்்கள் ப்கட்டார்்கள். இனனும் விடுபட்டது 
இருநதாலும், அமையும் ்கண்டிப்பா்க ைாற்றித் தரப்படும் எனறு 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

திண்டுக்கல ைாைட்டத்தில உள்ள குடிநீர்ப் பிரசசிமனககுத் 
தீர்வு ்காை பலபைறு ந்டைடிகம்க்கள் எடுக்கப்படடிருககினைன 
எனபமதத் பதரிவித்துகப்காண்டு, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்களும்டய அர்சால, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதைமைச்சர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்கள், ப்சனமன ைற்றும் 
அமனத்து ைாைட்டங்களிலும் குடிநீருக்கா்க அதி்க முககியத்துைம் 
ப்காடுத்து, அதி்கைான திட்டங்கள் நிமைபைற்ைப்படடிருககினைன 
எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைனத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, நம்மும்டய திண்டுக்கல 
ைாைட்டத்தில தற்பபாது நிைவிைரும் ்கடுமையான குடிநீர்ப் 
பற்ைாககுமை ைற்றும் உள்ளூர் நீராதாரங்கள் பபாய்த்துப் பபான 
்காரைத்தினால, அரசு நிர்ையித்த நாபளானறுககு, நபர் 
ஒருைருககு 55 லிட்டர் வீதம் கிராைப்புைங்களுககும், 90 லிட்டர் 
ந்கராடசி்களுககும், 70 லிட்டர் பபரூராடசிப் பகுதி்களுககும், 
110 லிட்டர் ைாந்கராடசிப் பகுதி்களுககும் ைழஙகும்பபாருடடு, 
்காபைரி ஆறு, திருமூர்த்தி ைற்றும் மைம்க அமையின 
மூைைா்க நீராதாரங்கமள மையைா்க மைத்து புதிய கூடடுக 
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குடிநீர்த் திட்டத்மதச ப்சயலபடுத்த பைண்டுபைனறும், 816 
கிராைங்களுக்கான குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்்கா்க 72.65 
ப்காடி ரூபாய்க்கான ்கருத்துருமை விமரநது ப்சயலபடுத்துைாறும் 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களுககும், ைாண்புமிகு 
உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்களுககும் பிப்ரைரி 15–ல ஒரு 
்கடிதம் எழுதி, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களி்டம் இதுகுறித்து 
ப்சாலலியிருககிபைன. குடிநீர்ப் பிரசசிமனமயத் தீர்த்தி்ட எநத 
திட்டைா்க இருநதாலும், உ்டனடியா்க நிமைபைற்ைப்படும் எனை 
உத்தரைாதத்மத ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும், ைாண்புமிகு 
உள்ளாடசித் துமை அமைச்சர் அைர்்களும் அளித்திருககிைார்்கள். 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள், ைாண்புமிகு உள்ளாடசித் 
துமை அமைச்சர் அைர்்களுககு அறிவுமர ைழஙகியிருககிைார்்கள். 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் ைற்றும் திண்டுக்கல ைாைட்டத்மதச ்சார்நத 
அமனத்து ்சட்டைனை உறுப்பினர்்கபளாடும் ்கைநதுபபசி, அஙகு 
நிைவும் குடிநீர்ப் பிரசசிமன்களுககுத் பதமையான ந்டைடிகம்க்கள் 
எடுக்கப்படும் எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
ைாயிைா்க அனபபாடு பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

9. அ்ரசினர் சடடமுன்வடிவு (அறிமு்கம் தசயதல்)

்தமிழ்நனாடு நிதிநிறை நிருவனாகததில் பெனாறுப்புற்டறம 
(திருத்தச) சட்டமுனவடிவு, 2020

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: அரசினர் ்சட்டமுனைடிவு 
(அறிமு்கம் ப்சய்தல). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிமை 
நிருைா்கத்தில பபாறுப்பும்டமை (திருத்தச) ்சட்டமுனைடிவு, 
ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிமை நிருைா்கத்தில 
பபாறுப்பும்டமை (திருத்தச) ்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன 
அறிமு்கம் ப்சய்ய அனுைதி அளிக்க பைண்டும்” 
எனக ப்காருகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்களின தீர்ைானம் பபரமையின முடிவிற்கு 
வி்டப்படுகிைது. 

[திரு. திண்டுக்கல சி. சீனிைா்சன]
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அ்ரசினர் சட்டமுனவடிவு (அறிமுகம் சசய்தல்)

 ஏற்பபார் ‘ஆம்’ என்க.   (ஆம்)

 ைறுப்பபார் ‘இலமை’ என்க.  (இலமை)

 ஏற்பபாபர அதி்கம் எனறு ்கருதுகிபைன.

 ஏற்பபாபர அதி்கம், தீர்ைானம் நிமைபைறியது. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, இச்சட்டமுனைடிமைப் பபரமைமுன 
அறிமு்கம் ப்சய்கிபைன. 

  பிற்ப்கல 12–20

 10. வ்ரவு–தசலவுத் திடடம், 2020–2021, 
த்பாது விவாதம்—பதா்டர்சசி

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 
நிதிநிமை அறிகம்கயினமீது பபாது விைாதம். விைாதத்மதத் 
பதா்டஙகி மைப்பைர் ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எஸ.டி.ப்க. 
ஜகம்கயன அைர்்கள்.

திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜகம்கைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககு எனனும்டய அனபான ைைக்கத்மதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. அனறும், இனறும், எனறும் ைக்கள் 
ைனங்களில நிரநதரைா்க குடிப்காண்டுள்ள ்கழ்கத்தின நிறுைனத் 
தமைைர், ைக்கள் திை்கம், ைனனாதி ைனனன, இதய பதய்ைம் 
புரடசித் தமைைர் அைர்்களின நிமனமைப் பபாற்றுகிபைன. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) விண்பூத்த பு்கழா்க வியாபித்த பபானைனத் 
தாய்; பபானபூத்த ைண்ணுககும் இநத ைானு்டத்துககும் பு்கழ் 
ப்சர்த்த தியா்கத் தாய்; தாய் ைடிைாய் தமிழ் இனத்தின ைரைாய் 
ைநது ்கழ்கத்மதயும், தமிழ்கத்மதயும் ்காத்து ைளர்த்திட்ட தருைத் 
தாய், இதய பதய்ைம் அம்ைா அைர்்கள் துயிலப்காள்ளும் திம்ச 
பநாககி பணிநது ைைஙகுகிபைன. நடுநிமை தைைாைல, அமையின 
ைாண்பும், ைதிப்பும் ப்க்டாைல, விதிப்படியும், ைரபுப்படியும் 
ப்சயலபடடு அமனைமரயும் அரைமைத்து இநதப் பபரமைமய 

[பபரமைத் தமைைர்]
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அமைதியா்க ந்டத்திச ப்சலலும் ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அண்ைன அைர்்களுககு மீண்டும் என ைைக்கத்மதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ப்சைத்து ைாங்கனி; ப்காஙகுநாடடுத் தங்கம்; குடிைராைத்து 
நாய்கன, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன அைர்்கமள 
ைைஙகுகிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) பதனபைற்கு பருைக 
்காற்று பதனி பக்கமிருநது வீசும் எனறு ப்சாலைார்்கள். பதனியிலிருநது 
வீசுகினை பருைக ்காற்ைாய் ைடடுைலை; பதனியிலிருநது வீசுகினை 
பதனைைாய்; பாண்டியநாடடு பண்பாளராய்; அ்டக்கத்தின 
உருைைாய்; அனபின பிைப்பி்டைாய்; பதனபாண்டிச சிங்கைாய்; 
ஜலலிக்கடடு நாய்கனாய் இனறு தங்கத் தமிழ்ை்கன விருது பபற்று, 
Rising Son of Asia பபானை விருது்கமளபயலைாம் பபற்ை எங்கள் 
அனபு அண்ைன, ைாண்புமிகு நிதியமைச்சரா்க, ைாண்புமிகு 
துமை முதைமைச்சரா்க உள்ள அண்ைன அைர்்கமளயும் 
ைைஙகுகிபைன. 

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

ைாண்புமிகு அமைச்சர் பபருைக்களுககும், ைாண்புமிகு 
்சட்டைனை உறுப்பினர்்கள் அமனைருககும் எனனும்டய 
ைைக்கத்மதத் பதரிவித்து, இநத படபஜட மீதான விைாதத்தில 
பஙப்கற்றுப் பபசுைதில நான மிகுநத ைகிழ்சசியம்டகிபைன.

இநத படபஜட ஏமழ்களுககு ஏற்ைம் தரும் படபஜட; பாட்டாளி 
ைக்களும் பாராடடும் படபஜட; பதாழிைாளர்்களும், பதாழில 
முதலீட்டாளர்்களும் விரும்புகினை படபஜட; ைாைைர்்களுககும், 
விை்சாயி்களுககும் விடிபைள்ளியா்கத் தி்கழும் படபஜட; எலைாத் 
தரப்பு ைக்களும் ைரபைற்று ஏற்றுகப்காள்ளும் படபஜட.

ைாண்புமிகு ைாற்றுத் தமைைர் அைர்்கபள, 1972 ஆம் 
ஆண்டு அமனத்திநதிய அண்ைா திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்கம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிைகு 10 ்சட்டைனைப் பபாதுத் பதர்தல்கமள 
நாம் ்சநதித்திருககிபைாம். அதில ஏழு முமை பைற்றி பபற்று, ைக்கள் 
ஆதரமைப் பபற்ை ைாபபரும் அரசியல இயக்கம் அமனத்திநதிய 
அண்ைா திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்கம்தான எனை ைரைாற்றுச 
்சாதமனமய நி்கழ்த்திக ்காண்பித்திருககிபைாம். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அமனத்திநதிய அண்ைா திராவி்ட முனபனற்ைக 
்கழ்க ஆடசியில 34 முமை படபஜட தாக்கல ப்சய்யப்படடிருககிைது. 
நம்மும்டய ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அண்ைன அைர்்கள் 

[திரு. எஸ.டி.ப்க. ஜகம்கயன]
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10–ைது முமையா்க இநத படபஜடம்ட தாக்கல ப்சய்திருககிைார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமனத்திநதிய அண்ைா திராவி்ட 
முனபனற்ைக ்கழ்கத்தின ்சார்பா்க தாக்கல ப்சய்யப்பட்ட 
படபஜட்களில 10 முமை படபஜட தாக்கல ப்சய்த பபருமை 
ைாண்புமிகு துமை முதலைர் அண்ைன அைர்்கமளபய ப்சரும்.

ைாண்புமிகு அண்ைன ஓ.பி.எஸ. அைர்்கள் 10–ைது முமையா்க 
தாக்கல ப்சய்துள்ள படபஜட எனறு நாங்கள் ப்சானனால, சிைர் 
‘இது பத்தாத படபஜட’ எனகிைார்்கள். பை நலை திட்டங்களுக்கா்க 
எத்தமன ஆயிரம் ப்காடி ரூபாமய ஒதுககினாலும் ‘அது 
பத்தவிலமை’ எனகிைார்்கள். பபரறிஞர் பபருநதம்க அண்ைா 
அைர்்கள் தனனும்டய தம்பிைார்்களில சிைர் ்கருத்து பைறுபாடு 
்காரைைா்கப் பிரிநது ப்சனைபபாதுகூ்ட ‘எஙகிருநதாலும் ைாழ்்க’ 
எனறு ைாழ்த்தினார். தனனும்டய அரசியல எதிரி்கள் நலைமதச 
ப்சய்தால அமத ைரபைற்று, “ைாற்ைான பதாட்டத்து ைலலிம்கயும் 
ைைககும்” எனறு ைாழ்த்தியைர் பபரறிஞர் அண்ைா அைர்்கள். 

(ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் தமைமை)

இநத ைாழ்த்து்கமள ைாற்றுக ்கடசிக்காரர்்களி்டத்தில 
இனமைககு நாம் எதிர்பார்க்க முடியவிலமை. குற்ைம் ப்சாலைமதபய 
குறிகப்காளா்கக ப்காண்்ட எதிர்க்கடசியினர், பூதக ்கண்ைாடி 
மைத்துகப்காண்டு புள்ளிவிைரங்கமளத் பதடித் பதடி ஏதாைது 
குமை்கள் ைடடுபை ப்சாலைமத நான பார்ககிபைன. எப்பபாதுபை 
இநத அரசு ப்சய்த நலை ப்சயல்கமள, நிமைபைற்றுகினை 
சிைநத திட்டங்கமள எதிர்க்கடசியினர் ைரபைற்பதிலமை; 
பாராடடுைதிலமை. அநத நிமைமயத்தான இநத படபஜட 
விைாதத்திலும் ்கம்டபிடித்திருககிைார்்கள். 

பிற்ப்கல 12–25

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
பபரமையில இதய பதய்ைம் அம்ைா அைர்்களின அரசின ்சார்பா்க 
ைாண்புமிகு முதலைரின ைழி்காடடுதலில, ைாண்புமிகு துமை 
முதலைர் அண்ைன ஓ.பி.எஸ. அைர்்கள் ்சைர்ப்பித்திருககினை 
படபஜட ஓர் ஆபராககியைான, அருமையான படபஜட. இநத 
படபஜட, ைளர்சசிக்கான படபஜட. ை்களிர் நைத் திட்டங்களுககு 
ைடடும் 78,796 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படடுள்ளது. பைாத்த 
நிதி ஒதுககீடடில முதலீடடுச ப்சைவினங்களுக்கா்க சுைார் 26 
்சதவிகிதம் நிதி ஒதுக்கப்படடுள்ளது. ்கலவித் துமைககு 34,181 ப்காடி 

[திரு. எஸ.டி.ப்க. ஜகம்கயன]
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ரூபாயும், மின்சாரத் துமைககு 20,116 ப்காடி ரூபாயும், சு்காதாரத் 
துமைககு 15,863 ப்காடி ரூபாயும், பைளாண்மைத் துமைககு 11,894 
ப்காடி ரூபாய் என துமைபதாறும் ஆய்நதறிநது, பதமையான 
அளவிற்கு நிதி ஒதுககீடு ப்சய்யப்படடுள்ளமத ைக்கள் பைகுைா்க 
ைரபைற்றுப் பாராடடுகிைார்்கள். 

கிராை தனனிமைவு ைளர்சசித் திட்டம், பழஙகுடியின 
ைக்களுககு வீடடு ை்சதி ைழஙகும் திட்டம், தூத்துககுடியில சுைார் 
40,000 ப்காடி ரூபாய் ப்சைவில பபடபராலிய ஆமைத் திட்டம்; 
10,276 சீரும்டப் பணியாளர்்கள் நியைனம் என பலபைறு புதிய 
திட்டங்கள் இ்டம் பபற்றிருககினைன. பைமைைாய்ப்பு்கமளயும், 
பபாருளாதாரத்மதயும் உயர்த்துகிை திட்டங்கபளலைாம் இநத 
படபஜடடில சுடடிக்காடடியிருப்பமத எதிர்க்கடசியினர் 
இனமையதினம் பாராட்ட ைனமிலைாைல இருககிைார்்கள். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் அம்ைா அைர்்களின அரசு அளித்துள்ள 
ைரும் நிதியாண்டிற்்கான இநத படபஜட, நாடும், ஏடும், நலபைார் 
பைரும் பாராடடும் ைம்கயிைான அருமையான படபஜட; 
எலைாத் தரப்பு ைக்களின ைளர்சசிமய உள்ள்டககிய எதிர்்காை 
்சமுதாயத்தினரின நைமனக ்கருத்திலப்காண்டு தயாரிக்கப்பட்ட 
மி்கச சிைநத படபஜட; ‘அமைதி, ைளம், ைளர்சசி’ எனும் 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின தார்க ைநதிரத்மத உள்ைாஙகி 
தயாரிக்கப்பட்ட உனனதைான படபஜட.

ப்சைம் தநத சீைர், ைக்கள் பநசிககும், ைக்கமள பநசிககும் 
ை்கத்தான முதலைர் ைாண்புமிகு அண்ைன எ்டப்பாடியார் 
அைர்்களின ைழி்காடடுதபைாடு, எங்களும்டய பதனபாண்டி 
ைண்்டைத்தின தீரமிகு அண்ைன பண்பும், பணிவும் மிக்க 
ைாண்புமிகு துமை முதலைர் எங்கள் அருமை அண்ைன 
திரு. ஓ.பி.எஸ. அைர்்கள் தாக்கல ப்சய்துள்ள இநத படபஜட, 
ஏமழபயளிய ைற்றும் நடுத்தர ைக்களுககுக கிம்டத்த ைரப்பிர்சாதம் 
எனபை கூைைாம். 

ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, அரசியல 
்காழ்ப்புைர்சசிமய ம்கவிடடு விடடு, ைனதில உள்ள அழுககு்கமள 
அ்கற்றிவிடடு, ைன்சாடசிமய சிறிது சுதநதிரைா்கச ப்சயலப்ட 
விடடு, ஆை, அைர, அமைதியா்க அைர்நது இநத படபஜடம்ட 
படித்துப் பார்த்தால, இதிலுள்ள நலை பை அம்்சங்கள் அைர்்களின 
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்கண்்களுககுப் புைப்படும். அதனால சிநதமனயில பதளிவு 
பிைககும். நலைமதப் பாராட்ட பைண்டுபைனை நலை எண்ைங்கள் 
உதயைாகும். குற்ை உைர்பைாடு, குரூர சிநதமனபயாடு, அழுககு 
ைனபதாடு, பபாைாமை ்கண்பைாட்டத்பதாடு இநத படபஜடம்ட 
பார்ப்பைர்்களின ஊனக ்கண்்களுககு நலைமை எதுவுபை 
புைப்ப்டாது.

சிறுபானமையின ைக்களுக்கா்கபை தங்கள் உ்டல, பபாருள், 
ஆவி அமனத்மதயும் அர்ப்பணித்துச ப்சயலபடுைதா்க 
பபாதுபைளியில புைம்பித் திரிபைர்்கள், இநத படபஜடடில 
அநதச சிறுபானமையின ைக்களுக்கா்க பைளியி்டப்பட்ட 
அறிவிப்மபயாைது பாராடடுைார்்கள் எனறு நான எண்ணிபனன. 
அதுைடடுைலை; கிறிஸதுை பதைாையங்களின பழுதுபார்ப்பு ைற்றும் 
ைறுசீரமைப்புப் பணி்களுக்கா்க ைழங்கப்படடு ைநத நிதியுதவி ஒரு 
ப்காடி ரூபாயிலிருநது 5 ப்காடி ரூபாயா்க உயர்த்தியுள்ளமதயும், 
ைசூதி்களின பராைரிப்புக்கா்க ைழங்கப்பட்ட 60 இைட்சம் ரூபாய் 
இனிபைல 5 ப்காடி ரூபாயா்க உயர்த்தி ைழங்கப்படும் எனறு 
பைளியி்டப்படடுள்ள அறிவிப்மபயும்கூ்ட பாராட்ட அைர்்களுககு 
ைனமிலமை. ‘ஆ்காத ைமனவியின ம்க பட்டாலும் குற்ைம்; ்கால 
பட்டாலும் குற்ைம்’ எனை ஒரு பழபைாழிமய கிராைப் பகுதி்களிபை 
ப்சாலைார்்கள். அமதப்பபாை, எமதச ப்சய்தாலும் அதிபை 
குற்ைம், குமை்கமள ைடடுபை பதடி அமையும் பபாககுதான 
ைாற்றுக ்கடசியினரின பிரதானக ப்காள்ம்கயா்க, இைடசியைா்க 
ைாறிப்பபாய்விட்டபதா எனறு ைக்கள் ்சநபதகிககும் நிமை 
உருைாகிவிட்டது.

ஒரு ைாநிைத்தின நிதிப் பற்ைாககுமை, ைாநிை பைாத்த 
உற்பத்தி ைதிப்பில 3 ்சதவிகிதம் ைமர இருக்கைாம் எனறு 
ைமரயறுக்கப்பட்ட நிமையில, தற்பபாது நம் ைாநிைத்தில 2.48 
்சதவிகிதம் எனை அளவிபைதான இருககிைது. அபதபபாை, ்க்டன 
அளவும் 25 ்சதவிகிதம் ைமர இருக்கைாம் எனை அளவில, 
21.83 ்சதவிகிதம் உள்ளது. இமத ைாண்புமிகு துமை முதலைர் 
அைர்்களும், நம்மும்டய நிதித் துமைச ப்சயைாளர் அைர்்களும் 
பதளிவுபடுத்திய பினனரும், எதிர்க்கடசியினர் இமதயும் 
பூதா்கரைாககி, ஏபதா தமிழ்நாடு அரசு, ்க்டனில தத்தளிப்பதா்க, 
நிதிச சுமையில மூழ்கியிருப்பதா்கப் பிரச்சாரம் ப்சய்கினைனர். 
அரசின இநதக ்க்டன பதாம்கயும் எதனால உயர்நதது எனபமதயும் 
நாம் எண்ணிப் பார்க்க பைண்டும். ்க்டன ைாஙகி இநத அரசு 
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அனாைசியைா்க ப்சைவு ப்சய்தி்டவிலமை. அமனத்துபை மூைதனச 
ப்சைவு்களுககுத்தான பயனபடுத்தப்படடுள்ளன.

பிற்ப்கல 12–30

குறிப்பா்க, ்சாமை ை்சதி்கள், பாைங்கள் ்கடடுதல, அரசு 
அலுைை்கங்களுககு உரிய ்கட்ட்டம் ்கடடுதல, பா்சன ை்சதி்கள் 
ஏற்படுத்துதல, மின்சார உற்பத்தித் திட்டங்கமளச ப்சயலபடுத்துதல, 
புதிய திட்டங்கமள அைலபடுத்துைது உள்ளிட்ட மி்கவும் 
அைசியைான, அத்தியாைசியைான பணி்களுககு ைடடுபை இநதக 
்க்டன பதாம்க பயனபடுத்தப்படடுள்ளது. ைத்திய அரசி்டமிருநது 
சுைார் 12,263 ப்காடி ரூபாய் நிதி நைககு ைராத நிமையிலும்கூ்ட, 
பலபைறு திட்டங்களுககு ைாநிை அரசின ப்சாநத நிதிமய ஒதுககீடு 
ப்சய்து, ைாண்புமிகு அம்ைாவின அரசு ்சைாளித்து ைருைமத நாம் 
அறிபைாம். அதனாலதான சிைநத ஆடசிக்கான நல ஆளுமைத் 
திைன குறியீடடுப் படடியலில, ஒடடுபைாத்த தர ைரிம்சயில, 
நாடடில உள்ள 18 பபரிய ைாநிைங்களில இநதியாவிபைபய 
தமிழ்நாடு முதலி்டம் பபற்றிருககிைது எனபமத (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) இநத பநரத்தில நான பபருமைபயாடு சுடடிக்காட்டக 
்க்டமைப்படடிருககினபைன.

படபஜட உமரயின பதா்டக்கத்தினபபாது நாங்கள் 
ைக்களும்டய ப்காரிகம்க்கமளக ப்கடடு, அதற்கு உ்டனடியா்கத் 
தீர்வு ைழஙகி ைருகிபைாம் எனறும், ஆர்ைம், அர்ப்பணிப்பு ைற்றும் 
ஆழ்நத அறிவு்டன நாங்கள் திட்டங்கமள ைகுத்துச ப்சயலபடுத்தி 
ைருகினபைாம் எனறும் ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அண்ைன ஓ.பி.எஸ. அைர்்கள் குறிப்பிடடிருப்பது நூற்றுககு நூறு 
உண்மை. ஆடப்சபமனயற்ை புைம்பபாககு நிைங்களில ைசித்து 
ைரும் அமனைருககும், ைரும் ஆ்கஸட ைாதத்திற்குள் வீடடுைமனப் 
பட்டாக்கள் ைழங்கப்படும் எனறு அறிவிக்கப்படடுள்ளது. 
இது ஏமழ ைக்களும்டய ையிற்றில நிச்சயம் பால ைார்ககும். 
ைரும் நிதியாண்டில பைலும் 10,276 சீரும்டப் பணியாளர்்கள் 
பணியைர்த்தப்ப்ட உள்ளதும் ைரபைற்்கத்தக்க அம்்சைாகும். 

அதுைடடுைலை; விை்சாயப் பபருஙகுடிைக்களின நைன 
்கருதி, ைரும் நிதியாண்டில 11 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய் அளவிற்கு 
பயிர்க ்க்டன ைழங்க திட்டமிடடிருப்பதும், ஸைார்ட குடும்ப 
அடம்ட மைத்திருப்பைர்்கள் எநத நியாய விமைக ்கம்டயிலும் 
பபாருட்கள் ைாஙகிகப்காள்ளைாம் என அறிவித்திருப்பதும் 
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அமனத்துத் தரப்பு ைக்களின பாராடம்டப் பபற்றிருககிைது 
எனபமத இஙப்க நான பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அருமை அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்கள் 
அறிவித்து ப்சயலபடுத்திைரும் குடிைராைத்து திட்டத்தினகீழ் 
இதுைமரயிலும் 4 ஆயிரத்து 59 பணி்கள் நிமைைம்டநதிருப்பது 
ைரபைற்்கத்தக்கது. பைலும், ைரும் நிதியாண்டில 1,364 நீர்ப்பா்சன 
பணி்கள் 500 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில பைற்ப்காள்ளவிருப்பது 
விை்சாயப் பபருஙகுடி ைக்களின ைத்தியில பபரும் ைரபைற்மபப் 
பபற்றிருககிைது. அரசுப் பபருநது்களில பயைம் ப்சய்யும் பபண்்கள் 
ைற்றும் பபாது ைக்களின பாது்காப்மப பைம்படுத்தும் ைம்கயில, 
நிர்பயா நிதியத்தினமூைம் ைாநிைத்தில உள்ள அமனத்து அரசுப் 
பபருநது்களிலும் சுைார் 75 ப்காடி ரூபாய் ப்சைவில ்கண்்காணிப்புக 
ப்கைராக்கள் பபாருத்தப்படும் எனறு ப்சாலலியிருப்பது மிகுநத 
பாராடடுககும், ைரபைற்புககும் உரியது. 

ப்சனமன–்கனனியாகுைரி பதாழில ைழித்த்ட திட்டத்தினகீழ் 
ஆசிய ைளர்சசி ைஙகியின ்க்டன உதவியு்டன 655 கிபைா மீட்டர் 
நீளமுள்ள ்சாமை்கள், 6,448 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில 
ைலுப்படுத்தும் பணி்கள் பைற்ப்காள்ளப்ப்டவிருப்பது, ப்சனமன 
சுற்றுைட்ட ்சாமைத் திட்டம் 12,301 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில 
ப்சயலபடுத்தவிருப்பது உள்ளிட்ட பநடுஞ்சாமைத் துமையின 
புதிய திட்டப் பணி்களால ்சாமைக ்கட்டமைப்பு ை்சதி்கள் பைலும் 
ைலிவும் பபாலிவும் பபறும் எனபது உறுதி.

தமிழ்நாடடின 8 இைட்சத்து 58 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய் 
பைாத்தச ப்சைவிைான 189 திட்டங்கள் ைத்திய அரசின படடியலில 
ப்சர்க்கப்படடிருப்பது ைரபைற்்கத்தக்க அம்்சைாகும். இநதத் 
திட்டங்கள் அமனத்தும் நிமைபைற்ைப்பட்டால நம் ைாநிைத்தின 
உட்கட்டமைப்பு ை்சதி்கள் அதி்கரிககும். அதனால, புதிய 
பதாழில்களும், பைமைைாய்ப்பு்களும் பபருகும் எனபது உறுதி. 
இநத படபஜடடில இதுபபானை பலபைறு சிைப்பு அம்்சங்கள் இ்டம் 
பபற்றிருப்பதுதான எதிர்க்கடசியினரின ்கண்்கமள உறுத்துகிைது. 
அதுைடடுைலை; அமனத்துத் தரப்பு ைக்களுபை பாராடடுகினை 
ைம்கயில, ்காபைரி ப்டல்டா பகுதி்கமள பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு 
பைளாண்மை ைண்்டைைா்க ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அண்ைன 
எ்டப்பாடியார் அைர்்கள் அறிவித்ததும், அைர்்களின ப்காடம்டக 
்கனவு த்கர்நதுவிடுபைா எனகிை அச்சமும் ்கைமையும் அைர்்கமள 
ஆடப்காள்ளத் பதா்டஙகிவிட்டது. அதனாலதான இப்பபாபத 
அைர்்களுககு பதர்தல ஜுரம் ைநது, ஏபதபதா பிதற்றித் திரிகிைார்்கள். 
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அரசுககு எதிரா்க அப்பாவி ைக்கமளத் தூண்டிவிடடு, ்சட்டம்–
ஒழுஙகுககு குநத்கம் விமளவிககும் முயற்சியில ஈடுபடுகிைார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இைர்்கள் எநத பை்டம் பபாடடு 
ைநதாலும், இைர்்கமள ைக்கள் ஒருபபாதும் ஏற்்கைாட்டார்்கள். 
‘எலபைாரும் எலைாமும் பபை பைண்டும்; இஙகு இலைாமை 
இலைாத நிமை பைண்டும்’ எனை இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்களும்டய இைடசியக ்கனமை நிமைபைற்றும் 
ைம்கயில இநதப் பபரமையில தாக்கல ப்சய்யப்படடிருககினை 
இநத அற்புதைான படபஜடம்ட ைரபைற்கிபைன.

பிற்ப்கல 12–35

எனனும்டய ்கம்பம் ்சட்டைனைத் பதாகுதியில நிமைபைற்ைப்ப்ட 
பைண்டிய சிை திட்டங்கமள இஙப்க பதரிவிக்க விரும்புகிபைன. 
ஆயிரக்கைக்கான நிைங்கள் பா்சனம் பபறும்ைம்கயில, 
பதாட்டம்ைாள் அமைத் திட்டம் விமரவில நிமைபைற்ைப்ப்ட 
பைண்டும். அபதபபானறு, தமிழ்நாடு, ப்கரளாமை இமைககும் 
ைம்கயில பதைாரம் அருப்கயுள்ள பைடடுப்படடியிலிருநது, 
்சாக்கலூத்து ைமர பைடடுப்பாமத அமைக்க பைண்டும். 
தமிழ்நாடு, ப்கரளா ைாநிைத்மத இமைககும் ைம்கயில ப்காம்மப 
பபரூராடசியிலிருநது, ராைக்கல ைமர பைடடுப்பாமத அமைக்க 
பைண்டும். சினனைனூர் ந்கரத்தில தீயமைப்பு நிமையம் அமைத்தி்ட 
பைண்டும். ்கம்பம் பதாகுதியில ஓர் அரசு ்கமைக ்கலலூரி துைஙகி்ட 
பைண்டும். ்கம்பம் பதாகுதியில பைைம்க பதாழிலநுடபக ்கலலூரி 
ஒனறு துைஙகி்ட பைண்டும். ்கம்பம் பதாகுதி, உத்தைபாமளயம் 
ஊராடசி ஒனறியம், உ.அம்ைாபடடி கிராைத்தில உள்ள உயர்நிமைப் 
பள்ளிமய பைலநிமைப் பள்ளியா்கத் தரம் உயர்த்தி்ட பைண்டும். 
உத்தைபாமளயம் பபரூராடசியில அமைநதுள்ள அருள்மிகு 
திரு்காளத்தீஸைரர் ஞானாம்பிம்க திருகப்காயிலில கு்டமுழுககு 
ந்டத்தி்ட பைண்டும். சினனைனூர் ந்கரில அமைநதுள்ள சிை்காமி 
அம்ைன திருகப்காயிலில கு்டமுழுககு ந்டத்தி்ட பைண்டும். ்கம்பம் 
பதாகுதியில சிப்்காட ைளா்கம் அமைத்தி்ட பைண்டும். 

பதனி ைாைட்டம், பபாடி ைற்றும் ்கம்பம் ்சட்டைனைத் 
பதாகுதி்களுககுடபட்ட 3 ந்கராடசி்கள், 7 பபரூராடசி்கள், 30–ககும் 
பைற்பட்ட ஊராடசி்கள் பயனபபறும் ைம்கயில, தமிழ்க அர்சால 
அமைக்கப்பட்ட உனனதத் திட்டம் ஒடடுபைாத்த 18 ஆம் ்காலைாய் 
திட்டைாகும். இத்திட்டத்தினகீழ் முலமைப் பபரியாறிலிருநது 
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எளிதில நீமரக ப்காண்டு ப்சலைதற்கு, பைாயர் ப்கம்பிலிருநது, 0 
பாயிண்டிலிருநது 1,250 மீட்டர் ைமர cut and cover அமைக்கவும், 
பதைாரம் 18 ஆம் படி ஓம்டயில தடுப்பமை அமைக்கவும், நிதி 
ஒதுககீடு ப்சய்து, பைற்படி cut and cover ைற்றும் தடுப்பமைமய 
அைசியம் அமைத்துத் தர பைண்டும். தமிழ்கத்திலிருநது ப்கரளா 
ப்சலலும் ைழியில தமிழ்க எலமையில அமைநதுள்ள ்கம்பம் 
பைடடு அருப்க ்காலநம்ட ைருநத்கம் அமைத்தி்ட பைண்டும். 
்கம்பம் ்காலநம்ட ைருநத்கத்மத ்காலநம்ட ைருத்துைைமனயா்கத் 
தரம் உயர்த்தி்ட பைண்டும். சினனைனூரில அமைநதுள்ள 
்காலநம்ட ைருநத்கத்மத ்காலநம்ட ைருத்துைைமனயா்கத் தரம் 
உயர்த்தி்ட பைண்டும். முத்துைாபுரத்தில உள்ள ்காலநம்டக 
கிமள நிமையத்மத ்காலநம்ட ைருநத்கைா்கத் தரம் உயர்த்தி்ட 
பைண்டும். பதனி ைாைட்டத்தில ்காலநம்ட ைருத்துைக ்கலலூரி 
ஒனறு துைஙகி்ட பைண்டும் எனறு ப்கடடு, இநத அருமையான 
படபஜட மீதான விைாதத்தில பஙப்கற்றுப் பபசுகிை ைாய்ப்மபக 
ப்காடுத்த அமனைருககும் நனறிமயக கூறி, விம்டபபறுகினபைன. 
நனறி, ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, நிதிநிமை அறிகம்கயினமீது நம்டபபறுகினை விைாதத்தில 
பஙகுப்காண்டு பபசுைதற்கு அனுைதி ப்காடுத்த உங்களுககு 
எனனும்டய நனறிமயத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. தமிழ்க அரசின 
இநத நிதிநிமை அறிகம்கமயப் படித்துப் பார்த்பதாபைனைால, இது 
ஒரு பற்ைாககுமை படபஜட எனபது நைககு நனைா்கத் பதரியும். 
ஏைத்தாழ 4 இைட்சம் ப்காடி ரூபாய் பற்ைாககுமையா்க இருநதது, 
இப்பபாது 4 இைட்சத்து 53 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய் பற்ைாககுமையா்க 
அதி்கரித்திருககிைது. (குறுககீடு) ்க்டன அளவு உயர்நதிருககிைது. 
இநதக ்க்டன ஆண்டுக்காண்டு உயர்நது ைருகிைது. ஆனால, 
நம்மும்டய ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கள் 3 ்சதவிகிதத்திற்குக 
குமைைா்கத்தான நாங்கள் ்க்டன அளமை மைத்திருககிபைாம் 
எனறு ப்சாலகிைார்்கள். நான ப்கடபது, ஏன ைருைாய்ககு தக்க 
ப்சைவு ப்சய்தால எனன? ைருைாய்ககு அதி்கைா்க நீங்கள் ஏன 
ப்சைவு ப்சய்கிறீர்்கள்? இநதக ்க்டன ஒவபைாரு தமிழ்க ைக்களின 
தமையில பபாய்ச ப்சருகிைது எனறு நான கூை விரும்புகிபைன. 
இமதச ்சரி ப்சய்ைதற்கு உரிய ந்டைடிகம்கமய எடுக்க பைண்டும் 
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எனறு நான ப்கடடுகப்காள்கிபைன. நீங்கள் ்சரி ப்சய்ைதற்கு 
முயற்சி ப்சய்திருககிறீர்்கள். இப்பபாது ைதுபானங்களின மீதான 
ைரிமய அதி்கப்படுத்தியிருககிறீர்்கள். நான அமத ைரபைற்கிபைன. 
இனனும் அதி்கப்படுத்துங்கள். 

பிற்ப்கல 12–40

முனனாள் முதைமைச்சர் உங்களும்டய அம்மையார் அைர்்கள் 
பதளிைா்கச ப்சானனார்்கள். ‘ஐநது ஆண்டு்களில படிப்படியா்க 
ைதுபானத்மத ஒழித்துவிடுபைாம்’ எனறு ப்சானனார்்கள். ஆனால, 
இனனும் உங்களுககு எவைளவு நாட்கள் பாககியிருககிைது எனபது 
உங்களுககுத் பதரியும். அதற்குள் ைதுபானத்மத தமிழ்நாடடிலிருநது 
முழுமையா்க ஒழித்துவிடுவீர்்களா எனபமத நீங்கள் 
பதளிவுபடுத்தபைண்டும். இமதபயலைாம் ப்சாலலித்தான நீங்கள் 
ைாககு்கமளப் பபற்றீர்்கள். உங்களும்டய பதர்தல அறிகம்கயில 
இருககிைது. அதனால நீங்கள் படிப்படியா்க தமிழ்கத்திபை 
முழுமையான ைதுவிைகம்கக ப்காண்டுைர பைண்டுபைனறு 
நான ப்கடடுகப்காள்கிபைன. (குறுககீடு்கள்) ப்சாலகிபைன. அடுத்த 
ைாநிைங்கபளாடு ஒப்பிட்டால, அதற்கு பை உதாரைங்கள் 
இருககினைன. 

இப்பபாழுது குடியுரிமைச ்சட்டத்மதப் பற்றிப் பபசினால, 
ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் 
அனுைதிப்பார்்கபளா, இலமைபயா, எனறு எனககுத் பதரியாது. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) குடியுரிமைச ்சட்டத்திமன, எநபதநத 
ைாநிைங்களில அைல ப்சய்திருககிைார்்கள் எனறும், அநதச 
்சட்டத்மத எதிர்த்து எநபதநத ைாநிைங்களில தீர்ைானங்கமள 
நிமைபைற்றியிருககிைார்்கள் எனறும் எனனால ப்சாலை 
முடியும். சிை ைாநிைச ்சட்டைனைங்களில தீர்ைானங்கள் 
நிமைபைற்ைப்படடிருககினைன. நீங்கள் இனனும் அப்படிச 
ப்சய்யவிலமை. அமத நான உதாரைத்திற்குச ப்சாலை 
ைரவிலமை. (குறுககீடு்கள்) அது பைண்டியதிலமை. அதமன 
நான விடடுவிடுகிபைன. எங்கள் கூட்டணிக ்கடசியின ்சார்பா்க, 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்கள் ்காமையிபை 
அதுகுறித்து விைாதித்துவிட்டார்்கள். இருநதாலும், நான ப்சாலைக 
்க்டமைப்படடிருககிபைன. 

அடுத்து, ்காபைரி ப்டல்டா பகுதி்கமளப் பாது்காக்கப்பட்ட 
பைளாண்மை ைண்்டைைா்க நீங்கள் அறிவித்திருககிறீர்்கள். 

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]
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அமத நான ைரபைற்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமத 
நான ைரபைற்கிபைன. அதற்குரிய நம்டமுமை்கமள நீங்கள் 
்சரியா்கச ப்சய்திருககிறீர்்களா எனறு எங்களுககுச ்சநபத்கம் 
ஏற்படுகிைது. (குறுககீடு) ப்சாலகிபைன. ப்சாலகிபைன. ்சற்றுப் 
பபாறுங்கள். அதற்கு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
பதில ப்சாலலியிருககிைார்்கள். அதற்குரிய ந்டைடிகம்க்கமளத் 
தாைதப்படுத்தாைல, உரிய ந்டைடிகம்க்கமள நீங்கள் எடுக்க 
பைண்டுபைனறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன. இதில ்சநபத்கம் ஏன ைநதது 
எனைால, ‘இஙப்க தமிழ்கத்தில இருக்கககூடிய அரசி்டம் நாங்கள் 
எநத அனுைதியும் பபை பைண்டியதிலமை’ எனறு ைத்திய அரசு 
ப்சாலகிைது. அப்படிச ப்சாலலும்பபாதுதான எங்களுககு அதிபை 
்சநபத்கம் ைருகிைது. அநதச ்சநபத்கத்மத ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் பதளிவுபடுத்துைதா்கச ப்சாலலியிருககிைார்்கள். 
அமத விமரைா்க நீங்கள் பதளிவுபடுத்தபைண்டுபைனறு நான 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

அடுத்தபடியா்க, பாரதப் பிரதைர் அைர்்களும்டய பயிர்க 
்காப்பீடடுத் திட்டம்; அதுகுறித்து ைாண்புமிகு பிரதைர் அைர்்கள் 
பதளிைா்கச ப்சாலலியிருககிைார்்கள். விை்சாயி்களும்டய 
இைாபத்மத இரடடிப்பாககுைதா்கச ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். 
ஆனால, தமிழ்கத்மதப் பபாறுத்தைடடில, ்காப்பீடடுத் பதாம்க 
பை ைாைட்டங்களில ்சரியா்கக ப்காடுக்கப்ப்டவிலமை. குறிப்பா்க, 
சிை்கஙம்க ைாைட்டத்தில 150 கிராைங்களுககு ்காப்பீடடுத் பதாம்க 
ைழங்கப்ப்டவிலமை. இதனால, விை்சாயி்கள் ்கடுமையா்கப் 
பாதிக்கப்படுகிைார்்கள். அைர்்கள் ்காப்பீடடுக்கான பிரிமியத் 
பதாம்கமயக ்கடடி, தனககு பயிர்க ்காப்பீடடுத் பதாம்க ைரும் 
எனறு நம்பியிருககிைார்்கள். ஆனால, ்காப்பீடடுத் பதாம்க 
அைர்்களுககுக கிம்டக்கவிலமை. இதற்கு எனன ்காரைம்? 
யாரி்டம் ப்கடபது எனபை பதரியவிலமை. யாரி்டத்தில பபாய்க 
ப்கடபது? அஙப்கயிருககிை Collector ைற்றும் District Agricultural 
Officer ஆகிபயாரு்டன ஒரு meeting ந்டத்திபனாம். அநத meeting–
ல ப்கடப்டாம். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
பைளாண்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்கண்ணு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, இனமைககு இநதிய அளவில 
பயிர்க ்காப்பீடடுத் திட்டத்மத நம்மும்டய ைாண்புமிகு தமிழ்க 

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]



112 வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, சொது விவாதம்
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முதைமைச்சர் அண்ைன எ்டப்பாடியார் அைர்்களும்டய அரசு 
சிைப்பா்கச ப்சயலபடுத்தி ைருைதால, தமிழ்கம் முதனமை ைாநிைைா்க 
விளஙகி ைருகிைது எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. இதுைமர 
ரூ.7,618 ப்காடி அளவிற்கு பயிர்க ்காப்பீடடுத் பதாம்கயா்கப் 
பபற்று, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களும்டய 
ைழியில ப்சயலபடும் அரசு, விை்சாயி்களுககு ைழஙகியிருககிைது 
எனபமத ைாண்புமிகு ்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

பிற்ப்கல 12–45

பைலும், ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும்டய சிை்கஙம்க 
ைாைட்டத்தில 2016–2017 ஆம் ஆண்டு ்காப்பீடடு நிறுைனத்தால 
ஏைத்தாழ ரூ.297 ப்காடிபய 38 இைட்சத்து 20 ஆயிரம் 
ஒப்பளிக்கப்படடுள்ளது. 2017–2018 ஆம் ஆண்டில ஏைத்தாழ 
305 ப்காடி ரூபாயும், 2018–2019 ஆம் ஆண்டில 132 ப்காடிபய 52 
இைட்சம் ரூபாயும், இதுைமரயில விை்சாயி்கள் ்கைககில ைரவு 
மைக்கப்படடுள்ளது எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினரது பதாகுதியான ்காமரககுடியில, 2016–2017 
ஆம் ஆண்டு முதல இதுைமர விை்சாயி்களுககு ைழஙகிய பயிர்க 
்காப்பீடடுத் பதாம்க, 75 ப்காடிபய 89 இைட்சம் ரூபாய் எனபமத 
ைாண்புமிகு ்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள், நனறி ப்சாலலுங்கள். 
(குறுககீடு) நனறி ப்சாலலுங்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ப்சாலகிபைன, ப்சாலகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர், உங்கள் பதாகுதிககு 75 ப்காடி ரூபாய் பயிர்க ்காப்பீடு 
ைழஙகியிருககிைார்்கள், நனறி ப்சாலலுங்கள். 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ப்சாலகிபைன. ைாண்புமிகு பைளாண்மைத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ்காப்பீடடு நிறுைனத்தால 
தமிழ்கத்தில எவைளவு பயிர்க ்காப்பீடடு இழப்பீடடுத் பதாம்க 
ப்காடுக்கப்படடிருககிைது, அைற்றில சிை்கஙம்க ைாைட்டத்திற்கு 

[திரு. இரா. துமரக்கண்ணு]
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எவைளவு ப்காடுக்கப்படடிருககிைபதனறு ப்சானனார்்கள். நான 
அமத ைறுக்கவிலமை. அது ்சரிதான. ஆனால, இனனும் சிை 
விை்சாயி்களுககு அது விடுபடடிருககிைது எனறு ப்சாலகிபைன. 
யார் யாருககு விடுபடடிருககிைது எனறு உங்களால ப்சாலை 
முடியவிலமைபயனைால, எனனால ப்சாலை முடியும்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
பைளாண்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்கண்ணு: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, யாருககும் விடுப்டவிலமை. 
அஙப்க விை்சாயி்களும்டய ைஙகிக ்கைககும், கூடடுைவு ைஙகிக 
்கைககும் பைறுபடடிருககினை ்காரைத்தால, 1 ்சதவிகிதம்தான 
இதுைமர அைர்்களுககு ைழங்கப்ப்டாைல இருககிைது எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு ்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, நான பதளிைா்கச ப்சாலகிபைன. இழப்பீடடுத் பதாம்க 
விடுபடடிருககிைது எப்படிபயனைால, நான, J.D. (Agriculture) 
ைற்றும் Collector ஆகிபயாரு்டன discuss ப்சய்தபபாது, ‘ப்காஞ்சம் 
wait ப்சய்யுங்கள், எப்படியாைது முயற்சி ப்சய்கிபைாம்’ எனறு 
Collector அைர்்கள் எனனி்டம் ப்சானனார்்கள். நான ப்சாலைது 
எனனபைனைால, சிை்கஙம்க ைாைட்டத்தில இனனும் 150 
ஊர்்களில இழப்பீடடுத் பதாம்க ைழங்கப்ப்டவிலமை. இதுதான 
உண்மை. நான எதற்்கா்கவும் உங்களி்டம் மிம்கப்படுத்திச ப்சாலலும் 
பநாக்கத்தில பப்சவிலமை. இமத, . . 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ம்கத்தறி 
ைற்றும் துணிநூல துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணிைன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, இநதப் புதிய பயிர்க ்காப்பீடடுத் 
திட்டத்தில எநதவிதைான குளறுபடி்களும் இலமை. நம்டமுமையில 
எனன சிக்கல இருககிைது எனறு பார்த்தால, அப்பா பபயரில 
இருக்கககூடிய ப்சாத்துக்கமள, விை்சாய நிைங்கமள ைாரிசு்களா்க 

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]
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இருக்கககூடிய பிள்மள்கள் பகிர்நது, அைர்்கள் விை்சாயம் 
ப்சய்கிைார்்கள். அவைாறு அைர்்கள் பா்கப் பிரிவிமன ப்சய்து 
விை்சாயம் ப்சய்கிைபபாது, பத்திரப் பதிவு மூைைா்க அைர்்களும்டய 
பபயரில பட்டா ைாறுதல ப்சய்யப்ப்டாைல இருககிைது. இப்பபாது 
கூடடுைவுக ்க்டன்கள் முழுைதும் ்கணினிையைாக்கப்பட்ட 
்காரைத்தால, எநத நிறுைனம் ்க்டன ைழஙகுகிைபதா, அநத 
நிறுைனம், premium பதாம்க ்கடடியிருககிைைர் யார், ்சரியான நபரா 
அலைது பினாமியா எனறு ஆய்வு ப்சய்கினைபபாது பதரிகிைது. 
உதாரைைா்க இப்பபாது ்காளிமுத்து எனகிை ஒருைர், premium 
பதாம்க ்கடடியிருககிைாபரனைால, அைர் தநமதயின பபயரில 
நிைத்தின பட்டா இருககிைது. ஆனால, நிைத்தில ்சாகுபடிமய 
இைர் ப்சய்திருககிைார். பட்டா ைாறுதலில இைரது பபயர் 
இலைாத ்காரைத்தினாலதான, இதுபபானை விை்சாயி்களுககு 
பயிர்க ்காப்பீடடு இழப்பீடடுத் பதாம்க ைழஙகுைதில தம்டயும், 
ப்காடுக்க இயைாத சூழ்நிமையும் ஏற்படடிருககிைது. அமதக 
்கண்்டறிநததற்குப் பினனர், இனனாரும்டய ை்கன்கள்தான 
இைர்்கள்; இைருககு பினாமி எைரும் இலமை; இைர்்களுககு 
இழப்பீடடுத் பதாம்க ைழங்க பைண்டுபைனறு தாசிலதாரி்டத்தில 
்கடிதத்மத ்சானபைாடு ைாஙகிக ப்காடுத்த பிைகு, அைர்்களுககு 
்காப்பீடடுத் பதாம்க ைழங்கப்படுகிைது. இதுதான யதார்த்தைா்க 
அஙப்க ந்டககிை ஒனறு. 

பைலும், ைற்பைாரு தைறும் ந்டககிைது. கூடடுைவுச ்சங்கங்களின 
மூைைா்க premium பதாம்கமயக ்கடடி, insurance claim 
ப்சய்கிைைர்்கள், அநத survey no.–பைபய பதசியையைாக்கப்பட்ட 
ைஙகி்களிபையும் premium பதாம்கமயக ்கடடி, இரண்்டாைதா்க 
ஒரு insurance பதாம்கமயப் பபறுைதற்கு முயற்சிககிைார்்கள். 
அப்படி முயற்சிககிைபபாது, அதுவும் தைறு எனறு நிறுத்தப்படுகிைது. 
எனனும்டய ஊரில ைடடும் 2,000 ஏக்கர் அளவிற்கு நிைங்கமளக 
்காடடி இதுபபானை தைறு நம்டபபற்றிருககிைது. Nationalised 
Bank–்களில ைறு insurance அதாைது, 2–ைது insurance 
claim ப்சய்ைதற்்கான முயற்சி்கள் எலைாம் ்கண்்டறியப்படடு, 
ைாைட்ட ஆடசியரால ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படடு தற்பபாது 
நிறுத்தப்படடிருககிைது. அநத அடிப்பம்டயில, சிைரும்டய 
account–கூ்ட மு்டககி மைக்கப்படடிருககிைது எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு ்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

[திரு. ஓ.எஸ. ைணியன]
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2020 பிபரவரி 19]

  பிற்ப்கல 12–50

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்கதர் 
ைற்றும் கிராைத் பதாழில்கள் ைாரியத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. ்க. ்பாஸ்்க்ரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, சிை்கஙம்க ைாைட்டத்தில இனனும் 85 
கிராைங்களுககு Insurance நிறுைனங்களால இழப்பீடடுத் பதாம்க 
ப்காடுக்க பைண்டியதிருககிைது. Insurance company–லும், அநத 
ைாைட்ட பைளாண் அலுைைரி்டமும் பபசியபபாது, ைரும் 21 ஆம் 
பததி ப்காடுத்துவிடுைதா்க உறுதி அளித்துள்ளார்்கள். ைாைட்ட 
ஆடசித் தமைைர் அைர்்களும் 21 ஆம் பததி இழப்பீடடுத் பதாம்க 
ப்காடுத்துவிடுைார்்கள் எனறு ப்சாலலியிருககிைார்்கள் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
பைளாண்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்கண்ணு: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ஒடடுபைாத்தைா்கப் 
பார்த்தீர்்கபளனைால, 1 ்சதவிகிதம்தான விை்சாயி்களுககு பயிர்க 
்காப்பீடடுத் திட்டத்தில இழப்பீடு ப்காடுக்கப்ப்ட பைண்டிய நிமை 
இருககிைது எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு ்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள் பபசுங்கள். உங்களுககுப் பபாதுைான 
அளவிற்கு இதுகுறித்து விளக்கம் ப்காடுக்கப்படடிருககிைது. நிமைய 
பபசிவிடடீர்்கள். பைறு subject பற்றிப் பபசுங்கள். 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, பைறு subject எப்படிப் பபசுைது? விை்சாயி்கள் 
subject–ஐ விடடு விடடு பைறு subject–ககு நான பபா்கைாடப்டன. 
பைறு subject–ககு எலைாம் எனனால இப்பபாது பபா்க முடியாது.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 
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ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு 
்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்கள், அைர்்களது 
ைாைட்டத்தில விை்சாயி்களுககு பயிர்க ்காப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ் 
பயிர்க ்காப்பீடடுத் பதாம்க கிம்டக்கவிலமைபயனறு 
சுடடிக்காடடுகினைார். 150 ஊர்்களில உள்ள விை்சாயி்களுககு 
விடுபடடுள்ளதா்கச ப்சாலகினைார்்கள். அதி்காரி்கள் உரிய ஆய்வு 
ப்சய்து, தகுதியானைர்்களுககு இழப்பீடடுத் பதாம்க கிம்டப்பதற்கு 
அரசு ைழிைம்க ப்சய்யும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, அதற்குரிய ந்டைடிகம்க்கமள விமரைா்க எடுககுைாறு 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. அடுத்து, உள்ளாடசித் துமை. உள்ளாடசித் 
துமையில பதர்தல நம்டபபற்ைது. பதர்நபதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி்கள் 
எலபைாரும் அநதநதப் பபாறுப்மப ஏற்றுகப்காண்்டார்்கள். 
ஆனால, அைர்்களுககு நிதிப் பற்ைாககுமை இருககிைது. 
ஒவபைார் இ்டத்திலும் அநதப் பிரசசிமன; நிதிமய எப்படிக 
ம்கயாளுைது எனபது அைர்்களுககுத் பதரியவிலமை. நிதி 
இருநதாலதாபன ம்கயாளுைதற்கு! நிதியிலமை. ஒவபைாருைரும் 
பபாறுப்பபற்றுகப்காண்்டவு்டபன, தான பபரிய பபாறுப்புககு 
ைநதுவிடப்டாம்; நாம் நிமனத்தபடிபயலைாம் ைக்களுககு 
நனமை ப்சய்துவி்டைாம் எனறு நிமனத்துவிட்டார்்கள். ஆனால, 
எஙகுபை நிதியிலமை. நிதியிலைாததால அைர்்களுககு எனன 
ப்சய்ைது எனறு பதரியவிலமை. எனனும்டய பைண்டுப்காள், 
புதியதா்கப் பபாறுப்பபற்றிருப்பைர்்களுககு முதலில நலை training 
ப்காடுங்கள். அரசின நம்டமுமை்கள் குறித்து training ப்காடுங்கள். 
ஒருைர் President ஆகியிருககிைார். President எனை முமையில 
எனன பைமை ப்சய்ய பைண்டுபைனறு அைர்்களுககுத் பதரிய 
பைண்டும். Account எலைாம் எப்படி move பண்ணுைது எனறு 
பதரிய பைண்டும். இதற்கு ஒரு training ப்காடுக்க பைண்டும். 
Training ப்காடுககிபைாம் எனறு ப்சாலலியிருககிைார்்கள். இனனும் 
ப்காடுக்கவிலமை. அதனாலதான அைர்்களுககுத் பதரியவிலமை. 
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
ப்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, உள்ளாடசிப் பிரதிநிதி்கள் 
பைற்றி பபற்ைவு்டன ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின 
உத்தரவிற்கிைங்க உ்டனடியா்க ஒவபைார் ைாைட்டத்திலும் 
கூட்டம் ந்டத்தப்பட்டது. உள்ளாடசிப் பிரதிநிதி்களுககு training 
ைடடுைலை; அைர்்களின பதவி குறித்தும் ைற்ை விைரங்கள் 
குறித்தும் விளக்கைா்க ஒரு ம்கபயடு தயாரித்து புத்த்கைா்கக 
ப்காடுக்கப்படடிருககிைது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களும்டய 
ைாைட்டத்திலும் ப்காடுத்திருககிபைாம். அமத அைர்்கள் படித்தால 
பதரியும். ைாைட்ட ஆடசித் தமைைர் அைர்்களின தமைமையில 
எனனும்டய ைாைட்டத்தில உள்ளைர்்களுககும் நான ைழஙகிபனன. 
ைற்ை ைாைட்டங்களில ைற்ை அமைச்சர்்கள் ்கைநதுப்காண்டு 
ைழஙகியுள்ளார்்கள். 

அபதபபானறு, நிதிமயப் பபாறுத்தளவில, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்களின அறிவுமரயினபபரில, 
உள்ளாடசி்களுககு, கிராைப் பஞ்சாயத்து்களுககு அர்சாங்கம் 
்சார்பில நிதி ைழங்கப்படுகிைது. அபதபபாை, ைத்திய 
அர்சாங்கத்திலிருநது பபைப்ப்ட பைண்டியுள்ள 14th Finance 
Commission நிதிமயப் பபறுைதற்கு ப்சனை ைாரத்திலகூ்ட 
ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படடு, நிதி பபைப்ப்டவுள்ளது. அநத 
நிதிபயலைாம் ைநதால பஞ்சாயத்துக்களுககுத்தான ைழங்கப்படும். 
ப்சனைைாரம் பபானபபாதுகூ்ட, இநத நிதிமயப் பபறுைதற்கு 
முயற்சி எடுக்கப்படடிருககிைது எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, இப்பபாழுதுதான 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான நிதிநிமை ்சைர்ப்பிக்கப்படடு அதனமீது விைாதம் 
நம்டபபற்றுகப்காண்டிருககிைது. அதிலதான ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அண்ைன அைர்்கள் பபசிகப்காண்டிருககிைார்்கள். 
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இநத விைாதங்கபளலைாம் முடிவுற்ை பிைகு demand ஆரம்பிக்க 
இருககிைது. அப்பபாது அமனத்து ைானியக ப்காரிகம்க்களும் 
நிமைபைற்ைப்பபற்று, பினபு உ்டனடியா்க உரிய நிதி அமனத்து 
உள்ளாடசி அமைப்பு்களுககும் விடுவிக்கப்படும் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்ளக ்க்டமைப்படடிருககிபைன. 

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

பிற்ப்கல 12–55

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, சிை இ்டங்களில உள்ளாடசித் பதர்தல இதுைமரயில 
நம்டபபைாைல இருககிைது. அதற்கு பை ்காரைங்கமளச 
ப்சாலகிைார்்கள். உதாரைத்திற்கு நான ஒனமைச சுடடிக்காட்ட 
விரும்புகிபைன. திருப்புைனம் ஊராடசி ஒனறியத் பதர்தல இரண்டு 
முமை தள்ளி மைக்கப்படடுள்ளது. அதற்கு ்சட்டம்–ஒழுஙகுதான 
்காரைம் எனறு அரசு அதி்காரி்கள் பதரிவிககினைனர். நிச்சயைா்க 
அஙப்க எநதவிதைான ்சட்டம்–ஒழுஙகுப் பிரசசிமனயும் 
கிம்டயாது. ஓர் உள்பநாக்கத்பதாடுதான இநதத் பதர்தல 
தள்ளிமைக்கப்படடுள்ளது. அஙப்க பைாத்தமுள்ள ்கவுனசிைர் 
இ்டங்களின எண்ணிகம்க 18 ஆகும். அதில, 11 இ்டங்களில திராவி்ட 
முனபனற்ைக ்கழ்கம் ைற்றும் ்காஙகிரஸ ்கடசி பைற்றிபபற்றுள்ளது. 
ஆனால, பதர்தமை தள்ளிமைத்துக ப்காண்ப்ட பபாகிைார்்கள். 
(குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
ப்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, இநதியாவிபைபய பைளிப்பம்டத் 
தனமைபயாடு, சிைப்பான முமையில உள்ளாடசித் பதர்தமை 
ந்டத்துைதற்கு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் உறுதுமையா்க 
இருநதார். அதில எநதவிதைான தமையீடும் கிம்டயாது. ைாநிைத் 
பதர்தல ஆமையம் எனபது ஒரு தனி அமைப்பு. பதர்தல 
தள்ளிமைக்கப்படுைது குறித்பதலைாம் முடிபைடுப்பது பதர்தல 
ஆமையம்தான. பதர்தமை ந்டத்துைதற்கு, ்சட்டம்–ஒழுஙகு 
உள்ளிட்ட எலைாவிதத்திலும் முழுமையா்க உறுதுமையா்க 
இருநதது இநத அரசு. (குறுககீடு) திராவி்ட முனபனற்ைக 

[திரு. ஓ. பனனீர்ப்சலைம்]
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்கழ்க உறுப்பினர்்கள் ்சத்தம் பபாடுகிைார்்கள். அைர்்களும்டய 
ஆடசிக ்காைத்தில எவைாறு பதர்தல நம்டபபற்ைது எனபது 
எலபைாருககும் பதரியும். தற்பபாது நம்டபபற்ை இநதத் பதர்தல 
்சரியான முமையிலதான நம்டபபற்ைது. எங்கள் ்கடசிமயச 
்சார்நத பைடபாளர்்கள்கூ்ட ப்சைம் ைாைட்டத்தில, 2 ஓடடு்கள், 3 
ஓடடு்கள் ைற்றும் 10 ஓடடு்கள் வித்தியா்சத்தில பைற்றி ைாய்ப்பிமன 
இழநதிருககிைார்்கள். அநத அளவிற்கு பதர்தல ்சரியான முமையில 
நம்டபபற்ைது. இதில எநதவிதைான உள்பநாக்கமும் கிம்டயாது 
எனபமத மூத்த உறுப்பினருககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
விடுபட்ட இ்டங்களில மீண்டும் பதர்தமை, பதர்தல ஆமையம் 
்சரியான முமையில ந்டத்தும். முதல ்கட்டம், இரண்்டாம் 
்கட்டம் என இரண்டு ்கட்டங்களா்க தற்பபாது பதர்தமை ந்டத்தி 
முடித்துள்ளது பதர்தல ஆமையம். ைாைட்ட நிருைா்கம் ஏதாைது 
பிரசசிமன இருப்பதா்க சுடடிக்காடடியிருககும்பட்சத்திலதான, 
பதர்தல ஆமையம் அஙப்க பதர்தமை தள்ளி மைத்திருககும். 
ஆ்கபை, பதர்தல ்சரியான முமையில ந்டத்தப்படும் எனபமத 
ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, Chairman election இரண்டு முமை 
தள்ளி மைக்கப்படடுவிட்டது. மூனைாைது முமையாைது 
பதர்தமை ந்டத்துைதற்கு ஏற்பாடு ப்சய்ய பைண்டுபைனறு 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. ்காரைம் பைறு ஒனறும் இலமை. எங்கள் 
ைாைட்டத்மதச ்சார்நத ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்களுககு 
அது நனைா்கத் பதரியும். அைரி்டம் ப்கடடீர்்கபளனைால, அைர் 
உங்களி்டம் பதளிைா்கச ப்சாலைார். ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கமள அமழத்துப் பபசுங்கள். அஙப்க எனன நம்டபபற்ைது 
எனறு அைர் ப்சாலைார். அைருககு நனைா்கத் பதரியும். இமத 
இபதாடு விடடுவிடுகிபைன. அடுத்த முமையாைது பதர்தமை 
ந்டத்துங்கள். பைறு ஒனறும் கிம்டயாது. பதர்தல ஆமையம் இநதத் 
பதர்தமை நிறுத்தவிலமை. (குறுககீடு) பதர்தல ஆமையத்திற்கு 
சிபாரிசு ப்சய்தது ைாைட்ட நிருைா்கம்தான. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]
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ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, இநதத் பதர்தமை முழுைதுைா்க 
ந்டத்துைது ைாநிைத் பதர்தல ஆமையம்தான; அரசு அலை; 
அரசு ்சம்பநதப்பட்டது அலை; பதர்தமை அறிவிப்பதும் பதர்தல 
ஆமையம்தான; பதர்தமை ந்டத்துைதும் பதர்தல ஆமையம்தான.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, பபாதுைா்க நிதிப் பற்ைாககுமைமயபயலைாம் 
்சரிப்சய்ய பைண்டியது நைது ்க்டமையாகும். ைத்திய அரசி்டமிருநது 
ைாநிைத்திற்கு எவைளவு நிதி இனனும் ைரபைண்டியுள்ளது? அமத 
அரசு ஏன இதுைமரயில ப்கடடுப் பபைாைல உள்ளது? அமத 
ஏன இதுைமரயில ப்கடடுப் பபைாைல உள்ளீர்்கள்? அதற்ப்கனறு 
ஒரு பபாராட்டம் ந்டத்துபைாம். நாங்கள் அமனைரும் அதில 
்கைநதுப்காள்கிபைாம். நீங்களும் ைாருங்கள்; அமனைரும் ப்சர்நது 
பபாராட்டம் ந்டத்துபைாம். அமனைரும் ைாருங்கள்; அதற்ப்கனறு 
பபாராட்டம் ஒனமை ந்டத்துபைாம். அமத ஏன ப்சய்யைாடப்டன 
எனகிறீர்்கள்? 

நிதிக குழு நைககு பரிநதுமர ப்சய்தது 74,340 ப்காடி 
ரூபாயாகும். ஆனால, நைககு ஒதுககியிருப்பது 30,000 ப்காடி 
ரூபாய்தான. இதுகுறித்து ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்களுககுத் 
பதளிைா்கத் பதரியும். மீதமுள்ள பதாம்க எனனைாயிற்று? அமத 
ைத்திய அரசி்டமிருநது ஏன ப்கடடுப் பபைவிலமை? ைத்திய 
அரசும், நீங்களும் எவைளவு பநருக்கைா்க இருககிறீர்்கள். ஆனால, 
நைககு ைரபைண்டிய மீதமுள்ள பதாம்கமய ஏன ப்கடடுப் பபை 
ைாடப்டன எனகிறீர்்கள்? இவைளவு பநருக்கைா்க ைத்திய அரசு்டன 
இருநதுப்காண்டு, மீதமுள்ள பதாம்கமய நீங்கள் பபைாைல 
இருப்பது தமிழ்நாடடிற்கு ப்சய்கிை துபரா்கம். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, இதற்கு பைமுமை இநத ைனைத்தில 
நான விரிைா்க விளக்கம் பதரிவித்துவிடப்டன. இதுகுறித்த ்காரை, 
்காரியங்கள் அமனத்தும் ஏற்ப்கனபை ப்சாலைப்படடுவிட்டன. 
ைத்திய அரசு நிதிமய பத்திரைா்க ம்கயில எடுத்துக ப்காண்டு 
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மைத்திருப்பது பபாைவும், நாங்கள் ப்சனறு அமத ைாங்காைல 
உள்ளது பபாைவும் ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அண்ைன அைர்்கள் 
இஙப்க ப்சாலலிகப்காண்டிருககிைார். அப்படிக கிம்டயாது.

  பிற்ப்கல 1–00

ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் அஙகு ப்சலலும்பபாது 
பநரிலும், ்கடிதம் ைாயிைா்கவும் பைமுமை ைலியுறுத்தியிருககிைார். 
நானும், அரசுத் துமை ்சார்பா்க நம்மும்டய நிதித் துமைச ப்சயைாளர் 
அைர்்களும் பநரடியா்கப் பபாய்கூ்ட ப்கடடிருககிபைாம். அைர்்கள் 
தருகிபைன எனறு ப்சாலகிைார்்கள். பலபைறு ைாநிைங்களுககுக 
ப்காடுககும்பபாது, நிதிநிமைமைமயப் பபாறுத்து உங்களுககும் 
தருகிபைாம் எனறு ைாககுறுதி ப்காடுத்திருககிைார்்கள் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. பைமுமை நாங்கள் முயற்சி ப்சய்து 
ைத்திய அரசி்டமிருநது ைரபைண்டிய ைானியம், 16–ைது நிதிக 
குழுவில ஏற்பட்ட குமைவு, பலபைறு இனங்களில 40 ்சதவிகிதைா்கக 
குமைக்கப்பட்ட அளவு, இதன மூைைா்க நாம் பபைபைண்டிய 
நிதிமய முமையா்கக ப்கடடுகப்காண்ப்ட இருககிபைாம். அைர்்களும் 
தருைதா்கச ப்சாலலிகப்காண்ப்ட இருககிைார்்கள் எனபமதத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. அநத நிதி உறுதியா்க ைரும் எனபமத 
நான பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு 
ைணி்க ைரித் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.சி. வீ்ரைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, VAT அைல ப்சய்யப்பட்டபபாது 
்காஙகிரஸ அரசு ைத்தியில ஆடசியில இருநதது. அப்பபாது, அைர்்கள் 
ப்காடுக்காைல விட்ட VAT நிலுமைத் பதாம்கயான மூைாயிரம் 
ப்காடி ரூபாய் இனனும் ப்காடுக்கப்ப்டாைல இருககிைது. தற்பபாது 
அது ரூபாய் ஐநதாயிரம் ப்காடி அளவிற்கு நிலுமையில இருப்பதா்க 
நம்மும்டய ைாண்புமிகு மீன ைளத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
பதரிவித்திருககிைார்்கள். ்காஙகிரஸ அர்சால நிறுத்தப்பட்ட அநத 
VAT நிலுமைத் பதாம்க இனனும் ைழங்கப்ப்டாைல இருககினைது. 
ைத்தியில நீங்கள் ஆடசியில இருநத ்காைத்தில நிதி ைழங்காைல 
ைஞசித்த ைஞ்சமன்கமள, அனமைககு தமிழ்கத்திற்கு ப்சய்த 
துபரா்கங்கமளபயலைாம் நீங்கள் உைர்நதுப்காள்ள பைண்டும் 
எனறு அனபபாடு பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

[திரு. ஓ. பனனீர்ப்சலைம்]
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்கதர் 
ைற்றும் கிராைத் பதாழில்கள் ைாரியத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ்க. ்பாஸ்்க்ரன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, திருப்புைனம் யூனியனில பதர்தல தள்ளி 
மைக்கப்பட்டது பற்றிச ப்சானனார்்கள். சிை்கஙம்க ைாைட்டத்தில 
பைாத்த யூனியன்கள் 12. அதில ஒனறில ைடடும் பதர்தல 
நிலுமையில உள்ளது. 7 யூனியன்களில அ.தி.மு.்க., ைற்ைைற்றில 
தி.மு.்க. பைற்றி பபற்ைது. அதாைது, 7 யூனியன்களில அ.தி.மு.்க., 3 
யூனியன்களில தி.மு.்க., பைற்றி பபற்ை நிமையில ஒரு யூனியனில 
பதர்தல தள்ளி மைக்கப்படடுள்ளது. அஙகு ** அஙகுள்ள ைாைட்ட 
Superintendent பதர்தமைத் தள்ளி மைத்துவிட்டார்்கள்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்கதர் 
ைற்றும் கிராைத் பதாழில்கள் ைாரியத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
பபசிய அநத ைார்த்மத அமைக குறிப்பிலிருநது நீக்கப்படுகிைது. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள் பபசுங்கள். 
(குறுககீடு்கள்)

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, அைர்்கள் இருைரும் பபசியதற்கு நான பதில 
ப்சாலை ைரவிலமை. அதமன விடடுவிடுகிபைன. (குறுககீடு்கள்) 
சிை உண்மை்கள் தனனாபை ைரும்பபாது அதமனத் தடுக்க 
பைண்்டாம். விடடுவிடுங்கள். அடுத்தது பபா்கைாம். 

2013–ல ைார்ச 19 ஆம் பததி எனறு நிமனககிபைன. ைாண்புமிகு 
முனனாள் முதைமைச்சர் அைர்்கள் அம்ைா உைை்கத்திமன 
தமிழ்கம் முழுைதும் பை இ்டங்களில திைநதார்்கள். அமை 
தற்பபாது ஒழுங்கா்க ந்டக்கவிலமை. அதற்கு நிதிப் பற்ைாககுமை 
இருககிைது. நீங்கள் எனன ப்சாலலியிருககிறீர்்கள் எனைால, 
அநதநத Municipality–யிலிருநது ப்சைவு ப்சய்யுங்கள் எனறு 
ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். அைர்்களால ப்சய்ய முடியாது. அைர்்களுககு 
Central fund–தான ைருகிைது. நீங்கள் பபாட்ட உத்தரவிற்கு ப்சைவு 
ப்சய்ைது எனபது முமையும் இலமை. அதனால இனமைககுப் 
பை இ்டங்களில அம்ைா உைை்கங்கள் ந்டத்த முடியாைல 
நிறுத்தப்படடிருககினைன. எனகப்காரு சினன ்சநபத்கம், நீங்கள் 
அம்ைாமை ைைநதுவிடடீர்்கபளா எனறு? ஏபனனைால (குறுககீடு) 
நான ப்சாலகிபைன. . . 

** ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைரின ஆமைககிைங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
ந்கராடசி நிருைா்கம் ைற்றும் ஊர்க ைளர்சசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
ப்சயைாக்கத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, (குறுககீடு) பபசும்பபாது குமை 
ப்சாலலிப் பபசிவிடுகிறீர்்கள். நாங்கள் அம்ைாமை ைைநதுவிடப்டாம் 
எனறு ப்சானனால அது எப்படி? எங்கள் புரடசித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்கமள உயிர் உள்ளைமர நாங்கள் எலைாம் ைைக்க ைாடப்டாம். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அம்ைாவினும்டய ைழியிபை, அம்ைா 
அைர்்கள் அறிவித்த திட்டங்கள் ைடடுைலை; அம்ைா அைர்்கள் 
நிமனத்த திட்டங்கமளபயலைாம் ைாண்புமிகு முதைமைச்சரும் 
ைற்றும் ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சரும் அறிவித்து 
ப்சயலபடுத்திக ப்காண்டிருககிைார்்கள். அதுைடடுைலை, அம்ைா 
உைை்கத்திமன நிறுத்தவிலமை. எஙகு நிறுத்தியிருககிைார்்கள்? 
ஏபதனும் ஒரு இ்டத்மதச ப்சாலலுங்கள்? எஙகுபை நிறுத்தவிலமை. 
அமனத்துப் பகுதி்களிலும் உள்ள அம்ைா உைை்கங்களுககுச 
ப்சனறு ஆய்வு ப்சய்கிபைாம். எலைாப் பகுதி்களிலும் சிைப்பா்க 
ந்டநதுப்காண்டிருககினைன. 

அதாைது, சிை ந்கராடசி்களுககு சிை பிரசசிமன்கள் இருககினைன. 
அம்ைா உைை்கங்களுககு ப்சைவு ப்சய்யமுடியாத சூழ்நிமை்கள் 
இருககினைன. அதில ைாற்றுக ்கருத்து இலமை. அதனால எஙப்கயும் 
நிறுத்தவிலமை; ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களும்டய 
்கைனத்திற்கு நிமைமை்கமளக ப்காண்டுப்சனைபபாது, 100 
ப்காடி ரூபாமய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள், அம்ைா 
உைை்கத்திற்்கா்க பபருநதனமைபயாடு ஒதுககியிருககிைார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதுைடடுைலை; இனமைககுப் 
பலபைறு பதாழில நிறுைனங்கள் உள்ளன. அத்தம்கய பபரிய 
நிறுைனங்களி்டம் CSR Fund இருககினைது. இதற்ப்கலைாம் ஒரு 
குழு அமைக்கசப்சாலலி ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
உத்தரவிடடுள்ளார்்கள். அதுதான முககியைானது. அதுைடடுைலை; 
இனமைககு ‘அட்சய பாத்திரா’ எனை ஒரு நிறுைனத்தினமூைம் 
நம்மும்டய ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ‘்காமை உைவுத் 
திட்டத்தின’ ைாயிைா்க தினநபதாறும் ்காமையில 5,000 பள்ளி 
ைாைைர்்களுககு உைவு ைழங்க ஏற்பாடு ப்சய்திருககிைார்்கள். 
இனமைககு அதமன விரிவுபடுத்துைதனமூைம் 30,000 முதல 
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35,000 ைாந்கராடசிப் பள்ளியில படிக்கககூடிய ைாைை 
ைாைவியர்்களுககு ைழங்க ஏற்பாடு ப்சய்துள்ளார்்கள். இதுபபால 
எநதபைாரு ைாய்ப்பு இருநதாலும் ப்சய்யககூடியைர் ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். எங்கமளபயலைாம் அம்ைா அைர்்கள் 
உருைாககியிருககிைார்்கள். எனமைககும், எநத பநரத்திலும் 
அம்ைாமை ைைக்கவிலமை. எங்களது ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
ைற்றும் ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சமர எடுத்துகப்காண்்டால, 
அைர்்கள் கிமளச ப்சயைாளர் பதவியிலிருநது படிப்படியா்க 
உயர்நது ைநதிருககிைார்்கள். ஆ்கபை, எனமைககும் அம்ைா 
அைர்்களின ைழியில ஆடசி ந்டககும். நாங்கள் யாரும் அம்ைாமை 
ைைக்கைாடப்டாம். அம்ைா உைை்கம் இனனும் சிைப்பா்க ந்டககும். 

பிற்ப்கல 1–05

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ைருைாய் 
ைற்றும் பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் த்கைல பதாழிலநுடபத் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதைகுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, மூத்த உறுப்பினர் அைர்்களுககு 
எப்படியாைது எங்கள்பைல பழி சுைத்த பைண்டுபைனபபத 
பநாக்கைா்க இருககிைது. அம்ைாமை ைைநதுவிடடீர்்கள் எனறு நீங்கள் 
ப்சானனீர்்கள். இதுைமரககும் யாரும் ப்சாலைாத ்கருத்து இது. 
நீங்கள் ்சட்ட்சமபயில ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். இனமைககுககூ்ட, 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் பபண்ணினத்துக்கா்க 
உமழத்தார்்கள் எனபமத நிமனவுகூரும் ைம்கயில, 5 முத்தான 
திட்டங்கமள அறிவித்திருப்பபதாடு, (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின பிைநத தினைான பிப்ரைரி 
24 ஆம் பததிமய “பபண் குழநமத்களின பாது்காப்புத் தினைா்க” 
அறிவித்து, ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்களுககு 
அழியாப் பு்கமழப் பபற்றுக ப்காடுத்துள்ளார்்கள் ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமதப்பபாை, 
புரடசித் தமைவி அம்ைாவும்டய திருப்பபயரிபை, அைர்்கள் ்கண்்ட 
்கனமை நனைாககுகிை ைம்கயிபை அமனத்து திட்டங்களுககும் 
அைர்்கள் எனன நிதி ஒதுககீடு ப்காடுத்தார்்கபளா, அமதவி்டக 
கூடுதைா்க இநதத் தாய்த் திருநாடடிபை, நிதி ஒதுககீடு ப்சய்து 
ப்காண்டிருககிபைாம். உதாரைத்திற்கு 4 கிராம் தங்கம் எனறு 
ப்சானனால, 8 கிராம் தங்கம் ப்காடுக்க பைண்டும் எனறு 
அம்ைா அைர்்கள் ்கனவு ்கண்்டார்்கள். அைர்்கள் ்கண்்ட 

[திரு. எஸ.பி. பைலுைணி]
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்கனமை நனைாககியிருககிைது ைாண்புமிகு அம்ைாவும்டய அரசு. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

அமதப்பபாை, உமழககும் பபண்்களுககு இரு ்சக்கர 
ைா்கனம் தர பைண்டுபைனறு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் 
்கனவு ்கண்்டார்்கள். அநதக ்கனமை நனைாககுகிை ைம்கயில 
ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்கமள அமழத்து ைநது, இநத 
தாய்த் திருநாடடில உமழககும் பபண்்களுககு இரு ்சக்கர ைா்கனம் 
ைழஙகும் திட்டத்மதக ப்காடுத்தார்்கள். நீங்கள் ைைநதுவிடடீர்்கபளா 
எனறு எங்களுககு ஐயைா்க இருககிைது. நாங்கள் உயிருள்ளைமர, 
்கம்டசி ப்சாடடு இரத்தம் இருககிைைமர புரடசித் தமைவி இதய 
பதய்ைம் அம்ைா அைர்்கமள ைைக்க ைாடப்டாம். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அதில உங்களுககு எநதக ்கைமையும் பைண்்டாம். 
உங்கள் தமைைமர நீங்கள் ைைநதுவி்டாதீர்்கள். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள், ½ ைணி பநரத்திற்குபைல 
பபசியாகிவிட்டது, முடியுங்கள்.. 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: இபதா முடித்துவிடப்டன. அம்ைா 
அைர்்கமளப் பற்றி அதி்கைா்கப் பப்சக கூ்டாது எனறு எனககும் 
பதரியும். அைர்்கள் எப்படி இருநதார்்கள் எனறு எனககுத் 
பதரியும். அைர்்கமளப்பற்றி விைர்்சனம் ப்சய்ைதா்க நீங்கள் யாரும் 
தயவுப்சய்து நிமனத்துகப்காள்ள பைண்்டாம். எனனும்டய பநாக்கம் 
அது இலமை. அைர்்கள் பபயரில அைர்்கள் ஆரம்பித்த அம்ைா 
உைை்கம், இப்பபாழுது சிை இ்டங்களில நிறுத்தப்படடிருககிைது. 
ைாண்புமிகு அமைச்சர் அைர்்கள் எநத இ்டத்தில நிறுத்தப்பட்டது 
எனறு ப்கட்டார்்கள். நான ப்சாலகிபைன. ்காமரககுடியில 
நிறுத்தியிருககிைார்்கள். (குறுககீடு) இலமை, இலமை, நான இரண்டு 
நாட்களுககு முனபுதான அஙப்க ப்சனபைன. அநத அம்ைா 
உைை்கத்மத இயங்கச ப்சய்யுங்கள், அவைளவுதான. நீங்கள் இதில 
அவைளவு உைர்சசிை்சப்படடுப் பப்ச பைண்்டாம். (சிரிப்பு) இது 
ஒனறும் பபரிய விஷயபை இலமை.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு ்சட்டைனை 

[திரு. ஆர்.பி. உதயகுைார்]
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்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்கள்தான உைர்சசிை்சப்படடுப் 
பபசுகிறீர்்கள். அம்ைா அைர்்கமள நாங்கள் ஏபதா ைைநததுபபாைவும், 
நீங்கள் நிமனத்துக ப்காண்ப்டயிருப்பமதப் பபாைவும் ஒரு 
பதாற்ைத்மத ஏற்படுத்திப் பபசினால, அதற்குண்்டான பதிமை 
நாங்கள் அமையில ப்சாலலித்தாபன ஆ்க பைண்டும். ஏபனனைால 
இது பத்திரிம்கயில ப்சய்தியா்க பைளிைநதுவிடும். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அண்ைன, பபசுங்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: அடுத்தது, ஒவபைாரு ந்கரத்திபையும் 
திருடடுச ்சம்பைங்கள் நம்டபபறுகினைன. அத்தம்கய திருடம்டத் 
தடுப்பதற்கு எனனும்டய ்கருத்மத நான ப்சாலகிபைன. CCTV 
Camera–க்கமள எலைா இ்டங்களிலும் fix ப்சய்யச ப்சாலலுங்கள். 
எநதத் திருடம்டக ்கண்டுபிடித்தாலும், அநத இ்டத்திலிருககும் 
CCTV Camera–க்களினமூைம் த்கைல கிம்டககிைது. பை Police 
அதி்காரி்களி்டம் நான பபசிபனன. அைர்்களும்டய விருப்பம், 
Police நிமனககினை எலைா இ்டங்களிபையும், இநத CCTV 
Camera–க்கமள fix ப்சய்ய பைண்டுபைனறு நிமனககிைார்்கள். 
அதற்கு உரிய ஏற்பாடம்டச ப்சய்ய பைண்டும்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ப்சனமன ைாந்கரத்திலிருநது 
பலபைறு ந்கரங்களில குற்ை நி்கழ்வு்கமளக ்கண்்காணிப்பதற்்கா்க 
CCTV Camera–க்கள் பபாருத்தப்படடு ைருகினைன. ப்சனமன 
ைாந்கரத்தில ைடடும் சுைார் 2½ இைட்சத்திற்கும் பைற்பட்ட 
CCTV Camera–க்கள் பபாருத்தப்படடிருககினைன. அமதப்பபாை 
பலபைறு பபருந்கரங்களிலும் இது பபாருத்தப்படடிருககினைது. 
அமதப்பபாை, ்சாமைச ்சநதிப்பு்கள்–அதி்கைான பபாககுைரத்து 
பநரி்சல உள்ள ்சாமை ்சநதிப்பு்களிலும் CCTV Camera–க்கமளப் 
பபாருத்த பைண்டுபைனறு அறிவுறுத்தப்படடிருககினைது. CCTV 
Camera–க்கமளப் படிப்படியா்க பபாருத்தி, குற்ைங்கமளக 
குமைப்பதற்்கான ந்டைடிகம்க்கள் பைற்ப்காள்ளப்படடிருககினைன. 
இதனமூைம், எளிதா்கக குற்ைைாளி்கமளக ்கண்டுபிடிப்பதற்கு 
CCTV Camera–க்கள் உதவுகினைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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2020 பிபரவரி 19]

ப்சாலைதுபபால, ்க்டநத ்காைங்களிபைலைாம் குற்ைைாளி்கமளப் 
பிடிப்பது எனபது சிரைைான ்காரியைா்க இருநதது. இப்பபாழுது 
CCTV Camera–ஐ பபாருத்தியதன விமளைா்க, இனமைககுக 
குற்ைங்கள் குமைநதிருககினைன. அதுைடடுைலைாைல, 
குற்ைைாளி்கமள எளிதா்கக ்கண்டுபிடித்து, நீதிைனைத்தில நிறுத்தி 
அைர்்களுககு உரிய தண்்டமனமய அரசு, ்காைல துமை பபற்றுத் 
தநதுப்காண்டிருககிைது எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

  பிற்ப்கல 1–10

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர், பபசுங்கள். 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: அடுத்து, திருகப்காயில்களின 
ப்சாத்துக்கமள மீட்டதா்க, 7,233 ஏக்கர் நிைங்கமள மீட்டதா்க 
நிதிநிமை அறிகம்கயில ப்சாலைப்படடிருககிைது. உண்மையிபைபய 
அப்படி மீட்கப்படடிருநதால அமதப் பாராட்ட பைண்டும். 

தமிழ்நாடடில பை இ்டங்களில திருகப்காயில்களுககுச 
ப்சாநதைான இ்டங்கமளபயலைாம் பை பபர் தைைா்க ஆககிரமிப்பு 
ப்சய்து மைத்திருககிைார்்கள். அைற்மைபயலைாம் மீடப்டடுக்க 
பைண்டும். அது ஒனறு. இரண்்டாைதா்க, ப்காயில நிைங்கமள 
இநத அரசு பைறு எது எதற்ப்கா எடுத்துப் பயனபடுத்துைதா்கத் 
த்கைல்கள் ைருகினைன. பைறுவிதைா்க அலை; அரசுத் துமை்களின 
பயனபாடடிற்்கா்க எடுக்கப்படுகினைன. அவைாறு இருநதாலகூ்ட, 
இது ப்காயில ப்சாத்து; ்சாமி வீடடு ப்சாத்து; இதில ம்க 
மைககும்பபாழுது மி்கவும் ஜாககிரமதயா்கத்தான ம்க மைக்க 
பைண்டும். நான உங்கள் நனமைக்கா்கத்தான ப்சாலகிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்களுககு 
எநத அச்சமும் பதமையிலமை. ஏற்ப்கனபை, திராவி்ட முனபனற்ைக 
்கழ்க ஆடசியில ப்காயில நிைங்கமளபயலைாம் எடுத்துதான 
்சைத்துைபுரம் ்கடடினார்்கள். ஆ்கபை, நலை பநாக்கத்திற்்கா்க 
ப்காயில நிைங்கமள எடுத்துப் பயனபடுத்துைதில தைறிலமை. 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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அதுைடடுைலை; ப்காயில நிைங்கமள அரசுப் பணி்களுககு 
பயனபடுத்தும்பபாழுது, அதற்்கா்க ஒரு குழு அமைக்கப்படடு, 
விமை நிர்ையம் ப்சய்யப்படுகிைது. 100 ்சதவீதத்திற்கும்பைல, 
அதாைது ்சநமத ைதிப்மபவி்ட பை ை்டஙகு அதி்கைா்க விமைமய 
நிர்ையம் ப்சய்து, அநதத் பதாம்கமய இநத அரசு இநது ்சைய 
ைற்றும் அைநிமையங்கள் துமைககுச ப்சலுத்திவிடுகிைது. அதற்குப் 
பிைகுதான அநத நிைம் எடுக்கப்படடு, ்சம்பநதப்பட்ட துமைககு 
ஒப்பம்டக்கப்படுகிைது எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. இதில 
அைநிமையத் துமைககு எநதவிதைான நஷ்்டமும் இலமை. ஆ்கபை, 
முககியப் பணிக்களுக்கா்க அநத நிைங்கமளக ம்கய்கப்படுத்த 
பைண்டிய சூழ்நிமை ஏற்படும்பபாதுதான, அைற்மைக ம்கய்கப்படுத்தி 
அரசு பயனபடுத்துகிைது எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி, பபசுங்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் துமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ப்காயில 
நிைங்கள் எமதயும் தனியாருககுக ப்காடுப்பதிலமை. அரசுப் 
பணி்களுககுப் பயனபடுத்துைதற்்கா்க, அத்தியாைசியத் பதமை 
இருககினைபபாழுது, ்சாமை ை்சதி ஏற்படுத்தபைா அலைது 
பிை துமை்களுக்கான ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுைதற்ப்கா பதமை 
ஏற்படுகினைபட்சத்தில, அைநிமையத் துமைககுச ப்சாநதைான 
நிைம் ்சநமத ைதிப்பிற்ப்கற்ைைாறு கூடுதைான நிதிமயக 
ப்காடுத்துதான ம்கய்கப்படுத்தப்படடு, பதமைப்படும் துமைககு 
பினனர் ஒப்பம்டக்கப்படுகிைது எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு ்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் துமணத் தமலவர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ்கரி. இராை்சாமி அைர்்கள்.

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் தமைமை)

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
ப்சானனதுபபானறு, அைநிமையத் துமைககு உரிய இழப்பீடு 
பபாய்ச ப்சர்கிைது எனறு ப்சானனால ்சரி. அடுத்து, ்காமரககுடியில 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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ைருத்துைைமனககுள்பள ஒரு ்கட்ட்டம் ்கட்டப்படடிருககிைது. 
பநாயாளி்களு்டன அைர்்களுககுத் துமையா்க ைருபைர்்கள் 
தஙகுைதற்்கா்க அது ்கட்டப்படடிருககிைது. அநதக ்கட்ட்டம் ்கடடி 
முடிக்கப்படடு மூனறு ைரு்டங்களா்கத் திைக்கப்ப்டாைல இருககிைது. 
நான அஙகு ப்சனறு எனன ்காரைம் எனறு ப்கட்டதற்கு, 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ைநது அமதத் திைநது மைக்க 
பைண்டும் எனறு ப்சானனார்்கள். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் எஙப்க இஙகு ைநது திைநது மைக்கப்பபாகிைார்்கள் எனறு 
நான அைர்்களி்டம் ப்சானபனன. தயவுப்சய்து, ்காமரககுடிககு 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ைர பைண்டும். அஙகு 
ைநது, அநதக ்கட்ட்டத்மதத் திைநது மைக்க பைண்டும் எனறு 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

அபதபபானறு, துப்புரவுத் பதாழிைாளர்்களுக்கா்க 
25 வீடு்கள் ்கட்டப்படடிருககினைன. அமை உள்ளாடசித் 
துமையினமூைம் ்கட்டப்படடிருககினைன. ைருத்துைைமனயில 
்கட்டப்பட்ட ்கட்ட்டமும் உள்ளாடசித் துமையினமூைம்தான 
்கட்டப்படடிருககிைது. இநத இரண்ம்டயும் திைநது மைக்க 
பைண்டும். புதியதா்கக ்கட்ட்டங்கள் ்கடடிவிடடு ஏன திைக்காைல 
அப்படிபய மைத்திருக்க பைண்டும்? ஆ்கபை, அதற்்கான உரிய 
ஏற்பாடு்கமளச ப்சய்து தர பைண்டும் எனறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: உமரமய முடியுங்கள், 
பநரைாகிவிட்டது.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: முடித்துவிடுகிபைன. ைத்திய அரசு 
விை்சாயி்களுககு இனபனானமையும் ப்சய்திருககிைது. அதாைது, 
உரத்திற்்கான ைானியத்மதக குமைத்திருககிைது. அமதயும் இநத 
அரசு ப்கடடுப் பபை பைண்டும். ஏபனனில, இது விை்சாயி்கமளப் 
பாதிககினை ஒரு பிரசசிமன.

அடுத்து, TNPSC–ல எனன ந்டககிைது எனபது உங்களுககுத் 
பதரியும். அபதபபானறு, ஆசிரியர்்கள் பதர்வில எனன ந்டநதது? 
NEET பதர்வில எனன ந்டநதது? அமை தனனாடசி அதி்காரம் 
பபற்ை அமைப்பு்கள் எனறு இதற்ப்கலைாம் ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கள் பதில ப்சானனாலும் ப்சாலைார்்கள். இருநதாலும், 
தமிழ்கத்தில ந்டககும் நி்கழ்வு்களுககு இநத அரசுதான பபாறுப்பு. 
இது மி்க, மி்க முககியைானது. முககியைான பதர்வு. இதில தைறு 
எப்படி ஏற்படுகிைது? ஏன அநத இ்டத்தில. . .

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]
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[2020 பிபரவரி 19

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இமளஞர் நைன ைற்றும் விமளயாடடு பைம்பாடடுத் துமை 
அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தசஙக்காடமடைன்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அைர்்கள், ஆசிரியர் பதர்வு ைாரியத்தில தைறு நம்டபபற்ைதா்க 
குறிப்பிடடுச ப்சானனார்்கள். எனன தைறு ந்டநதது எனறு அைர் 
ப்சாலைாபரயானால, அதற்்கான உரிய ந்டைடிகம்க எடுக்கப்படும். 
எநதத் தைறுபை நம்டபபைவிலமை. தைைான குற்ைச்சாடம்ட 
உறுப்பினர் அைர்்கள் ப்சாலைக கூ்டாது. ஆசிரியர் பதர்வு 
ைாரியத்மதப் பற்றிச ப்சானனார்்கள்; Tamil Nadu Public Service 
Commission எனறு ப்சாலகிைார்்கள்; NEET எனறு ப்சாலகிைார்்கள். 
எலைாைற்மையும் ைரிம்சயா்கச ப்சாலலிகப்காண்ப்ட ைருகிைார்்கள். 
எலைாைற்மையும் குறித்துப் பபசிகப்காண்ப்ட ைருகிைார்்கள். NEET 
பதர்மை ந்டத்துைது ைத்திய அரசு. அஙப்க ைத்திய அரசி்டம் 
ப்சனறு ப்களுங்கள். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ைளம் ைற்றும் 
பணியாளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள்.

பிற்ப்கல 1–15

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜைககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர் அைர்்கள், 
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் பதர்ைாமையத்மதப் பற்றிக 
குறிப்பிட்டார்்கள். TNPSC–மயப் பபாறுத்தைமரயில அது 
தனனாடசி பபற்ை ஓர் அமைப்பு. அப்படிப்பட்ட தனனாடசி 
பபற்ை அமைப்பு்களுககு அரசு நிதி ஒதுககுபை தவிர, அதனும்டய 
அனைா்ட ந்டைடிகம்க்களில அரசு தமையீடு எனபது கிம்டயாது. 
பநற்மையதினம் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் அவைளவு 
பதளிைா்கச ப்சாலலியிருககிைார். 6,300 centres இருககினைன. 6,300 
centres–ல ஒனறு, இரண்டு centre–ல இதுபபானை முமைப்கடு 
நம்டபபற்ைது எனறு ப்சானனவு்டபன, அரசு எப்படிக ்கண்டுபிடித்து, 
அதில எநதைாதிரியான ந்டைடிகம்க எடுககிைது எனபதுதான 
முககியம். அமத நீங்கள் பார்க்க பைண்டும். இபத பைறு அர்சா்க 
இருநதால முழுப் பூ்சணிக்காமயச ப்சாற்றில ைமைத்தாலும் 
ைமைத்துவிடடிருப்பார்்கள். எங்கமளப் பபாறுத்தைமரயில, 
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பைளிப்பம்டத்தனமைபயாடு, திைநத ைனபதாடு இருககிபைாம். 
அநத ைம்கயில தைறு ப்சய்தைர்்கமள விரடடி, விரடடிப் பிடித்து, 
50–ககும் பைற்பட்டைர்்கமள ம்கது ப்சய்து, ்சட்டத்தினமுன 
நிறுத்திய ஒபர அரசு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய 
அரசு. ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின உத்தரவினபபரில 
CBCID–ன ந்டைடிகம்க ்சரியான பாமதயில பபாய்க 
ப்காண்டிருககிைது. தைறு ப்சய்தைர்்கள் எப்பபர்ப்பட்ட 
ப்காம்பனா்க இருநதாலும்்சரி, ்சட்டத்தினமுன நிறுத்தப்படுகினை 
நிமைமை இருககும். ஆனால, ்க்டநத ்காைத்தில எனன ந்டநதது 
எனபது நாடடுககும், உங்களுககும் பதரியும், அமத பைளியிபைதான 
ப்சாலை முடியும். அமத இஙகு ப்சாலை முடியாது. OK. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
உமரமய முடியுங்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு ைக்கள் நலைாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர் சி. விஜை ்பாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, பபரறிஞர் அண்ைா அைர்்கள் 
இநத ைாைனைத்திபை ஒரு ்கருத்மதச ப்சாலலியிருககிைார். 
‘்காஙகிரஸ்காரர்்கள் எப்பபாழுதும் படடுகப்காடம்டககு ைழி 
ப்கட்டால, அைர்்கள் ப்காடம்டப் பாககுககு விமை ப்சாலைார்்கள்’ 
எனறு பபரறிஞர் அண்ைா அைர்்கள் இநத அமையிபை பதிய 
மைத்திருககிைார்்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அமத இநத அமைககு 
இநத பநரத்தில ப்சாலைது பபாருத்தைா்க இருககிைது, ஏபனனைால, 
TNPSC–ல நம்டபபற்ைமத நீங்கள் ப்சாலலி, அதனபிைகு ்கலவித் 
துமையில ைநது ப்சானன ்காரைத்தினாபை, பபரறிஞர் அண்ைா 
அைர்்களின கூற்று பபாருத்தைான கூற்று. அமத இநத அமைககு 
இநத பநரத்திபை நான நிமனவுபடுத்தக ்க்டமைப்படடிருககிபைன 
எனபமத அனபபாடு பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி, உமரமய முடியுங்கள்.

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: நீங்கள் எனன ப்சானனாலும்்சரி, 
எப்படிப் பபசினாலும்்சரி, எங்கமள திம்ச திருப்பபை முடியாது 
நாங்கள் எனன plan–ல பபாய்க ப்காண்டிருககிபைாபைா, 
அப்படித்தான பபாபைாம். நீங்கள் இப்படிபயலைாம் திம்ச 
திருப்புைது ்காஙகிரசுககு, . . . 

[திரு. டி. பஜயககுைார்]
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, அண்ைன ப்சானனது நூற்றுககு நூறு 
உண்மை. எநதக ்காைத்திலும் ்காஙகிரம்ச திம்ச திருப்பபை 
முடியாது. 1967–ல நீங்கள் பதாலவியம்டநதீர்்கள். அதிலிருநது 
இனறுைமர நீங்கள் திம்ச திரும்ப முடியாத நிமையிலதான 
இருககிறீர்்கள் எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: அது உண்மைதான. இைஞ்சம், ைாைண்யம், 
அத்தமன, . . . 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ைளம் ைற்றும் 
பணியாளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜைககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, எனன plan மைத்திருககிறீர்்கபளா, அது 
எங்களுககுத் பதரியாது. ஆனால, அண்ைல ை்காத்ைா ்காநதி, அைர் 
சுதநதிரம் ைாஙகியவு்டபன ப்சாலலிவிட்டார், ்காஙகிரம்ச ்கமைத்து 
விடுகிபைன எனறு அைர் ப்சானனார். இது அைர் ப்சானனது. 
இனபனாரு point ப்சாலகிபைன. உங்கள் ்கடசியிலிருககிை 
E.V.K.S. நலை certificate ப்காடுத்திருககிைார். ைாண்புமிகு 
அண்ைன முதைமைச்சர் எ்டப்பாடியார் அைர்்களும்டய அரசு 
சிைப்பா்கச ப்சயலபடுகிைது எனறு அவைளவு பபரிய certificate 
ப்காடுத்திருககிைார். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) இதற்கு எனன 
ப்சாலை ைருகிறீர்்கள்? 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: உமரமய முடித்துவிடுகிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர், 
உமரமய ப்காஞ்சம் முடியுங்கள். 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: நான எனன ப்சய்ைது? ைாண்புமிகு 
அமைச்சர்்கள் எலைாம் குறுககிடடுப் பபசுகிைார்்கள். TNPSC 
பதர்வு முமைப்கடம்டப் பபாறுத்தைடடில, நீங்கள் ப்சாலகிை 
ைாதிரி 50–ககும் பைற்பட்டைர்்கமள ம்கது ப்சய்திருககிறீர்்கள். நான 
இலமைபயனறு ப்சாலைவிலமை. இதுபபானறு TNPSC Group I 
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பதர்வினமூைம் பதர்வு ப்சய்யப்படடு, இப்பபாது எத்தமன பபர் 
அதி்காரி்களா்க இருககிைார்்கள்? அைர்்கள் எநத அடிப்பம்டயில 
பதர்நபதடுக்கப்பட்டார்்கள்? அைர்்கள் பபாட்ட உத்தரவு்கள் 
எலைாம் எனன? ஒவபைாரு அதி்காரி்கமயயும் ஒவபைாரு, . . . 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மீன ைளம் ைற்றும் 
பணியாளர் ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜைககுைார்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, இப்பபாது D.M.K.–மைப் பபாறுத்தைமரயிபை, 
Group-I பதர்வு குறித்து பதரிவித்து, CBI வி்சாரமை ப்காரி 
நீதிைனைத்திற்குப் பபாயிருககிைார்்கள். எனபை, இதற்குபைல நான 
பப்ச முடியாது. ஒனமை ைடடும் நான ப்சாலகிபைன. யாமரயும் 
இநத அரசு ்காப்பாற்ைாது. தைறு ப்சய்தைர்்கள் யாரா்க இருநதாலும் 
்சரி, அைர்்கள் ்சட்டத்தினமுன பதில ப்சாலலிபய ஆ்க பைண்டும். 
CBI வி்சாரமை ப்காரி தி.மு.்க. நீதிைனைத்திற்குச ப்சனறிருககிைது. 
எனபை, அநத அடிப்பம்டயிபை, வி்சாரமை நீதிைனைத்தில 
இருககிைபடியால, அதி்கைா்க எனனால பதில ப்சாலை முடியாது. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர் 
திரு. ்கரி. இராை்சாமி, உமரமய முடிக்கச ப்சாலலி உங்கமளக 
ப்கடடுக ப்காண்டிருககிபைன. (குறுககீடு) இலமை, இலமை, 
ைாண்புமிகு அமைச்சர்்கள் பதில ப்சானன விஷயங்கள் குறித்பத 
நீங்கள் திரும்பத் திரும்ப பபசிக ப்காண்ப்ட இருககிறீர்்கள். உமரமய 
முடியுங்கள். உமரமய முடியுங்கள். 

திரு. ்கரி. இ்ராைசாமி: புதிதா்கத் பதர்நபதடுக்கப்பட்ட 
பஞ்சாயத்து தமைைர்்களுககு இருககும் cheque power 
எலைாம் ஏபதா Online–ல ைாற்றிவிட்டதா்கச ப்சாலகிைார்்கள். 
அைர்்களுககு ைறுபடியும் cheque power–ஐக ப்காடுத்தீர்்களா 
எனறு எனககுத் பதரியவிலமை. அமத எனனபைனறு பார்த்து 
ப்சய்யுங்கள். ்கனனியாகுைரி ைாைட்டத்தில சுற்றுைா மையத்மத 
விரிவுபடுத்த பைண்டும். இப்பபாது ைாைலைபுரத்திபை நனைா்கச 
ப்சய்திருககிறீர்்கள். 10 ப்காடி ரூபாய் அதற்கு ப்காடுத்திருககிறீர்்கள். 
அபதபபாை, ்கனனியாகுைரிககு 15 ப்காடி ரூபாமய ஒதுககி, 
பைண்டிய ை்சதி்கமளச ப்சய்யுங்கள். இநதத் பதர்தல்கள் எலைாம் 
நலை முமையில எநதத் தைறும் இலைாைல நம்டபபறுைதற்குரிய 
ந்டைடிகம்கமய எடுங்கள். இம்ைாைனைத்தில எனககு பபசுைதற்கு 
ைாய்ப்பளித்த உங்களுககு நனறி.

[திரு. ்கரி. இராை்சாமி]
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பிற்ப்கல 1–20

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு மின்சாரம், 
ைதுவிைககு ைற்றும் ஆயத்தீர்மைத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. தங்கைணி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு ்சட்டைனை ்காஙகிரஸ ்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள் பபசும்பபாது, எங்கள் பதர்தல அறிகம்கயில 
ஐநதாண்டு ்காைத்தில பூரை ைதுவிைககு ப்காண்டுைரப்படும் எனறு 
ப்சாலலியிருககிபைாம் எனறு பபசினார்்கள். அப்படி எஙப்கயும், 
ப்சாலைவிலமை. ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள், “ைதுவிைககு 
படிப்படியா்க அைலபடுத்தப்படடு, பூரை ைதுவிைககு எனை 
நிமை எய்தப்படும்” எனறுதான ப்சானனார்்கள். முதலில சிலைமை 
ைதுபானக ்கம்ட்கள் திைநதிருககும் பநரம் குமைக்கப்படும் எனைார்்கள். 
அதனபடி பநரம் குமைக்கப்படடிருககிைது. அடுத்து ்கம்ட்களின 
எண்ணிகம்க குமைக்கப்படும் எனைார்்கள். அதனபடி கிட்டத்தட்ட 
1,400 ்கம்ட்கள் குமைக்கப்படடிருககினைன. பினனர், சிலைமை 
ைதுபானக ்கம்ட்களின உள்பள பார்்கள் இருநதால, மூ்டப்படும் 
எனபைாம். அதனபடி 3,000 பார்்கள் மூ்டப்படடிருககினைன. 
அடுத்து குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகி பாதிக்கப்படடிருப்பபாமர 
மீடபதற்கு மீடபு நிமையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் எனபைாம். 
அதனபடி இமை அமனத்தும் ப்சயலபடுத்தப்படடிருககினைன. 
எனபை, படிப்படியா்க பூரை ைதுவிைககு எனனும் இைடசியத்மத 
நாங்கள் அம்டபைாம் எனறுதான ப்சாலலியிருககிபைாபைபயாழிய, 
ஐநதாண்டு ்காைத்தில பூரை ைதுவிைககு ப்காண்டுைரப்படும் 
எனறு ப்சாலைவிலமை. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

*திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, 2020–2021 ஆம் ஆண்டு நிதிநிமை அறிகம்கககு 
இம்ைனைத்தினும்டய ஒப்புதமைப் பபறுைதற்்கா்க இம்ைனைத்தில 
மைத்து, நம்மும்டய ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கள் 
ைனைத்தின ஒப்புதமை பைண்டியிருககிைார். அநத அடிப்பம்டயில, 
இநத நிதிநிமை அறிகம்கயினமீது எங்கள் திராவி்ட முனபனற்ைக 
்கழ்கத்தின ்சார்பில நான சிை ்கருத்து்கமள இநத அமையிபை 
மைக்க விரும்புகிபைன.

இஙப்க நம்மும்டய ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கமளப் 
பற்றி எலபைாரும் ப்சானனர்்கள். பத்தாைது முமையா்க இநத 
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நிதிநிமை அறிகம்கமயப் படித்திருககிைார் எனறு பாராடடினார்்கள். 
அதில எனககு ஒனறும் ைாறுபட்ட ்கருத்திலமை. எஙப்கபயா ஒரு 
கிராைத்திபை, மூமையிபை பிைநது, எப்படிபயா ைளர்நது, பிைகு 
இநத ைாைனைத்தில பத்து முமை நிதிநிமை அறிகம்கமயப் 
படிப்பது எனபது ்சாதாரைைான ்காரியம் அலை. அது, அைருககுக 
கிம்டத்திருககிை அதிர்ஷ்்டம் எனறுதான நான ப்சாலபைன. 
சிைபபருககுத்தான அப்படிப்பட்ட ைாய்ப்பு கிம்டககும். எனமனப் 
பபாறுத்தைமரயிலகூ்ட, இதுைமர சுைார் 40, 45 நிதிநிமை 
அறிகம்க்கள் இநத ைனைத்திபை ்சைர்ப்பிக்கப்படடிருப்பமத நான 
பார்த்திருககிபைன. அநத ைம்கயில, இைர் பத்து முமை நிதிநிமை 
அறிகம்க தாக்கல ப்சய்திருககிைார் எனபமத நான பாராட்டக 
்க்டமைப்படடிருககிபைன. ஆனால, இைமரவி்ட, தமிழ்க ்கைர்னரா்க 
இருநத திரு. பரா்சய்யா அைர்்கள், 17 முமை ஆநதிராவில பதா்டர்நது 
நிதிநிமை அறிகம்கமய தாக்கல ப்சய்திருககிைார். இப்படிச சிைபபர் 
இருககிைார்்கள். 

நம்மும்டய ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கமள நான 
பாராடடுகிை அபத பைமளயில, அைரும்டய நிதிநிமை அறிகம்கமய 
பாராட்டககூடிய ைம்கயிபை அைர் அமத இஙப்க மைக்கவிலமை 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனபதுதான எனனும்டய ்கருத்தா்க 
இருககிைது. ்காரைம், ஒரு நிதிநிமை அறிகம்க எனபது, ஓர் ஆண்டு 
ைருைானத்மத எலைாம் கூடடி, பிைகு ைநத ைானியங்கமளக கூடடி, 
்க்டமனக ்கழித்து, அதுபபானறு, ப்சனைமுமை பபாட்ட திட்டங்கள் 
எலைாம் எனனைாயிற்று எனறு ப்சாலலி, ைருகினை ஆண்டு்களில 
எனபனனன திட்டங்கமள எலைாம் பபா்ட பைண்டும் எனறு 
பதரிவிப்பதுதான நிதிநிமை அறிகம்க. ஆனால, இநத நிதிநிமை 
அறிகம்கயில ஏற்ப்கனபை பபா்டப்பட்ட திட்டங்கள் எலைாம் 
எனனைாயிற்று எனறும் பதரிவிக்கவிலமை; ைருகிை ஆண்டிலும் 
எனபனனன திட்டங்கள் இருககினைன எனறும் பதரிவிக்கவிலமை. 
இப்படிச சுருக்கைா்கப் பார்த்தால, இது நிதிநிமை அறிகம்க. 
ஆனால, 127 பக்கத்திற்கு பைைா்கப் படித்தார். ஆம், 3 ைணி 20 
நிமி்டங்கள் படித்தார். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத்  
தமைைர் அைர்்கபள, 3 ைணி 17 நிமி்டங்கள்தான படித்பதன. 
அமதபயலைாம் இதிபை பதரிவித்தால படிப்பதற்கு சுைார் 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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5 ைணிபநரம் ஆகும். இதற்கு முனபு ஒவபைாரு திட்டத்திற்கும், 
ஒவபைாரு துமைககும் எவைளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது; 
இப்பபாது எவைளவு கூடுதைா்க ஒதுக்கப்படடிருககிைது எனை 
விைரங்கபளலைாம் எனனும்டய பதிலுமரயில விரிைா்க ைரும் 
எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: அமத நீங்கள் பதரிவிப்பீர்்கள் எனபது 
எனககுத் பதரியும். அமத எழுதிக ப்காடுப்பதற்குதாபன அதி்காரி்கள் 
இருககிைார்்கள். அதில பபரிய பிரசசிமன இலமை. நீங்கள் 
நாமளககு விளக்கம் ப்சாலலுங்கள். ஆனால, நான ப்சாலைது 
எனனபைனறு ப்கட்டால, நீங்கள் அவைளவு பநரம் ்கஷ்்டப்படடு 
படித்தீர்்கள். இவைளவு பக்கங்கமளப் புரடடினீர்்கள். ஆனால, 
நாபைலைாம் சிறு ையதில பள்ளிககு பபாகும்பபாது, Elementary 
School–ககு முனனாபை, ஒருைன பஞசு மிட்டாய் விற்பான. பஞசு 
மிட்டாய் பார்ப்பதற்கு இவைளவு பபரியதா்க இருககும். அமத 
ைாஙகிப் பார்த்தால, ‘புஸ’ எனறு பபாய்விடும். (சிரிப்பு) ஆ்க, இது 
ஒரு பஞசு மிட்டாய் படபஜட; அவைளவுதான. ‘It is a realistic 
Budget’ எனறு நம்மும்டய Finance Secretary ப்சானனார். Sorry 
SIr, to make a comment on you. It is not a realistic budget; It 
is surrealistic Budget. Even I can say, it is an Ultimate Budget. 
So, I am not bothered. I come to the point.

பிற்ப்கல 1–25

நம்மும்டய ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கள், 2011–2012 ஆம் 
ஆண்டில நிதிநிமை அறிகம்க படித்தார். அதிபை, 2–ைது பக்கத்தில 
“ைாண்புமிகு ்சட்டப் பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாநிை அரசின 
நிதிநிமை ்கடுமையான, பநருக்கடியான சூழ்நிமையிலதான இநத 
அரசு பபாறுப்பபற்றுள்ளது எனபமத ்சட்டைனை உறுப்பினர்்கள் 
நனகு அறிைார்்கள்” எனறு அைர் அனமைககுச ப்சானனார். 
பிைகு, முனனாள் நிதியமைச்சர் பபராசிரியமரக குறிப்பிடுகிைார். 
“முநமதய அர்சால தாக்கல ப்சய்யப்பட்ட இம்டக்காை நிதிநிமை 
அறிகம்கயில சிறிதளவு ைருைாய் உபரி ்காட்டப்படடிருநதாலும்,”– 
பபராசிரியர் ப்காஞ்சம் உபரி ்காடடியிருநதாலகூ்ட–“நாங்கள் 
புதிய திட்டங்கமளத் பதா்டஙகுைதற்கு எநத நிதி ஆதாரத்திற்கும் 
அநத நிதியில இ்டமிலமை எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 
ைாைா்க, ைாநிை அரசு ஒரு இைட்சம் ப்காடி ரூபாய்ககுக 

[திரு. ஓ. பனனீர்ப்சலைம்]
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கூடுதைான ்க்டன சுமையில மூழ்கியிருககிைது.” ஒரு இைட்சம் 
ப்காடி ரூபாய்கப்க இவைளவு பாடு எனைால, நான்கமர இைட்சம் 
ப்காடி ரூபாய் அளவிற்கு இனமைககுக ்க்டமனக ப்காண்டுைநது 
மைத்திருககிறீர்்கபள, (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) நாங்கள் எனன 
ப்சய்ைது? இநத ஒரு இைட்சம் ப்காடி ரூபாய் ்க்டமன நாங்கள் 
எப்படிச ்சைாளிப்பது எனறு அனமைககு அைர் ப்சானனார். 
இதிபை எனககு ஒனறும் ்கைமை இலமை. ஆனால, இநத நான்கமர 
இைட்சம் ப்காடி ரூபாய் ்க்டமன எங்கள் தமைைர் ஆடசிககு 
ைநது எப்படி அடுத்த முமை ்சைாளிக்கப் பபாகிைார் எனபதுதான 
எனககு இருககிை ்கைமை. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, அப்படிப்பட்ட நிமைமை 
ைராது. அமதப்பற்றி நீங்கள் ்கைமைப்ப்ட பைண்டிய அைசியமும் 
ஏற்ப்டாது. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் பபசுகினைபபாழுது, ஒரு இைட்சம் ப்காடி ரூபாய் ்க்டன 
இருநததற்ப்க இப்படி எனைால, நான்கமர இைட்சம் ப்காடி 
ரூபாய் ்க்டன இருநதால எப்படி இருககும் எனறு ஒரு வினாமை 
எழுப்பினார். அனமைககு ஒரு இைட்சம் ப்காடி ரூபாய் எனபது 
இனமைககு நான்கமர இைட்சம் ப்காடி ரூபாய்ககு ்சைம் எனபமத 
இநத பநரத்திபை பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
நான்கமர இைட்சம் ப்காடி ரூபாய் இப்பபாழுது எதற்கு ்சைம்? 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, நான ப்சாலைமத தாங்கள் 
்சற்று ்கைனித்தால பதரியும். அனமைககிருநத பை ைதிப்பு பைறு, 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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இனமைககு இருககிை பை ைதிப்பு பைறு. விமைைாசி உயர்நது 
ப்காண்டிருககும்பபாழுது இனமைககு பைத்தின ைதிப்பும் 
உயர்கினைது. பை ைதிப்பு உயர்நதிருககிைது எனபமதத்தான 
சுடடிக்காடடுகினபைன. அனமைககு ஒரு இைட்சம் ப்காடி எனபது 
பபரிய அளவு. இனமைககு நான்கமர இைட்சம் ப்காடி எனபது–
கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டு ்காைத்திற்குப் பிைகு, பைத்தினும்டய 
ைதிப்பு உயர்நது ப்காண்டு பபாகினை ்காரைத்தினால, இனமைககு 
நான்கமர இைட்சம் ப்காடி ரூபாய் அளவிற்கு உயர்நதிருககிைது 
எனபமதத்தான நான பதரிவித்பதன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
அனமைககு விமைைாசி உயர்நத நிமையில, ஒரு இைட்சம் 
ப்காடி ரூபாய் எனபது பபரியது. ஆனால அநத ஒரு இைட்சம் 
ப்காடி ரூபாய் ்க்டமன நிதியமைச்சர் அைர்்கள் அனமைககு 
எப்படி ப்சாலகிைாபரனைால, சிறிதளவுகூ்ட உபரி மைக்காைல 
பபாய்விட்டார்்கள் எனறு ஒரு மநயாண்டி பண்ணியிருநதார். 
அதற்குத்தான இமதச ப்சானபனன. 

இரண்்டாைது, அபத 2011–2012 ஆம் ஆண்டு 
நிதிநிமை அறிகம்கயில, தனி நபர் ைருைானத்மதப்பற்றிக 
குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. தனி நபர் ைருைானம் 2011–2012 ஆம் 
ஆண்டில 1,04,000 ரூபாயா்க இருநதது. அடுத்த 10 ஆண்டு்களில 
ைாநிைத்தின தனி நபர் ைருைானம் 6 ை்டங்கா்க உயர்த்தப்படும் 
எனறு 2012–2013 ஆம் ஆண்டு நிதிநிமை அறிகம்கயில, பக்கம் 6–ல 
அறிவித்தார். அதாைது 10 ஆண்டு்களில தனி நபர் ைருைானத்மத 6 
இைட்சம் ரூபாயா்க உயர்த்துபைாம் எனறு கூறியிருநதார். ஆனால, 
2017–2018 ஆம் ஆண்டில தனி நபர் ைருைானம் 1,42,000 ரூபாயா்க 
உயர்நதிருககிைது. அப்படியானால 6 ஆண்டு்களில 38,000 ரூபாய் 
ைடடும்தான உயர்நதிருககிைது. எஞசியுள்ள அடுத்த 4 ஆண்டு்களில 
இமத எப்படி 6 இைட்சம் ரூபாயா்க உயர்த்த முடியும் எனறு 
ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கள் நாமளககுத் பதரிவிக்க 
பைண்டுபைனறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

அடுத்து, பபாருளாதார ைளர்சசி. 2009–2010 ஆம் ஆண்டில 
பபாருளாதார ைளர்சசி 8.96 ்சதவிகிதைா்க இருநதது. அது 
எங்களும்டய ஆடசி. 2010–2011 ஆம் ஆண்டில அது 10 ்சதவிகிதைா்க 
உயரும் எனறு ப்சானபனாம். எங்களும்டய ஆடசியிபை 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]



139வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, சொது விவாதம்
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பபாருளாதார ைளர்சசி 8.96 ்சதவிகிதைா்க இருநதது. அது 10 
்சதவிகிதைா்க உயரும் எனறு ப்சானபனாம். ஆனால, நீங்கள் 
ஆடசிககு ைநதபிைகு, 2013–2014 ஆம் ஆண்டில, ைாநிைத்தின 
பைாத்த பபாருளாதார ைளர்சசி 4.6 ்சதவிகிதம் ைடடுபை எனறு 
அனமைய நிதிநிமை அறிகம்க பக்கம் 5–ல பதரிவித்திருககிறீர்்கள். 
அதுைடடுைலைாைல, 2019–2020 ஆம் ஆண்டில ைாநிைத்தின 
பைாத்த பபாருளாதார ைளர்சசி 7.27 ்சதவிகிதபை ைநதிருககிைது; 
அதுவும் தற்பபாமதய நிதிநிமை அறிகம்க பக்கம் 5–ல இருககிைது. 
ஆம்கயினால, இநதப் பபாருளாதார ைளர்சசியிலும் நீங்கள் 
முனபனைவிலமை. 

அடுத்து, பதாமைபநாககுத் திட்டம் 2023–ல, ைாண்புமிகு 
அம்மையார் அைர்்கள் ப்சானனதுதான தமிழ்நாடு ்கட்டமைப்பு 
பைம்பாடடு நிதி. . .

பிற்ப்கல 1–30

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு ்சட்டைனை எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள், ‘பபாருளாதார ைளர்சசியில 
நீங்கள் முனபனைவிலமை’ எனை ஒரு தைைான ்கருத்மதப் பதிய 
மைத்துக ப்காண்டிருககிைார்்கள். இநதிய அளவில மி்கப் பபரிய 
பபாருளாதார ைநத நிமை நிைவும் சூழ்நிமை இருககிைது. இது எலைா 
ைாநிைங்கமளயும் பாதித்திருககிைது. ஆனால, தமிழ்கத்தில ைடடும், 
நம்மும்டய நிதி நிமைமயச சீராககி, பபருககி, ஒரு ்கடடுககுள் 
ப்காண்டு ைநதிருககிபைாம். இநதிய அளவில பபாருளாதார 
ைளர்சசி 5 ்சதவிகிதம்தான எனறு இருககினை சூழ்நிமையிலும்கூ்ட, 
நம்மும்டய பபாருளாதார ைளர்சசி 7.27 ்சதவிகிதைா்க இருககிைது 
எனபதமன ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள் அறிநது, புரிநது ஒத்துகப்காள்ள பைண்டும் எனறு நான 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: நான ஒப்புகப்காள்கிபைனா, இலமையா 
எனபது அலை. எங்களும்டய ஆடசியில பபாருளாதார ைளர்சசி 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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8.96 ்சதவிகிதைா்க இருநதது. ஆனால, நீங்கள் இவைளவு ்காைம் 
ஆடசியில இருநதும்கூ்ட, 2019–2020 ஆம் ஆண்டில பபாருளாதார 
ைளர்சசி 7.27 ்சதவிகிதபை உள்ளது. எங்கள் ஆடசியில இருநதமதவி்ட 
பபாருளாதார ைளர்சசி உங்கள் ஆடசியில குமைநதிருககிைது 
எனபமத நான சுடடிக்காடடுகிபைன, அவைளவுதான. 

அபதபபானறு, தமிழ்நாடு ்கட்டமைப்பு பைம்பாடடு நிதி; இது 
அம்மையார் அைர்்கள் ப்காண்டு ைநத ஒரு திட்டம். ஆனால, 
இதற்கு, 2012–2013 ஆம் ஆண்டில ஆயிரம் ப்காடி ரூபாமய 
ஒதுககியிருககிறீர்்கள்; அபதபபானறு, 2013–2014 ஆம் ஆண்டில 
இரண்்டாயிரம் ப்காடி ரூபாமய ஒதுககியிருககிறீர்்கள்; 2014–2015 ஆம் 
ஆண்டில ஒனறும் ஒதுக்கவிலமை; 2015–2016 ஆம் ஆண்டில ஒனறும் 
ஒதுக்கவிலமை; 2016–2017 ஆம் ஆண்டில ைறுபடியும் இரண்்டாயிரம் 
ப்காடி ரூபாமய ஒதுககியிருககிறீர்்கள்; 2017–2018 ஆம் ஆண்டில 
இரண்்டாயிரம் ப்காடி ரூபாமய ஒதுககியிருககிறீர்்கள்; 2018–2019 
ஆம் ஆண்டில ஒனறும் ஒதுக்கவிலமை; இப்பபாது, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில இரண்்டாயிரம் ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககிறீர்்கள். 
இவைளவு பைத்மத ஒதுககியிருககிறீர்்கபள, இதுைமரயில 
எநதத் திட்டத்மதயாைது ப்காண்டு ைநது ப்சயலபடுத்தி 
முனபனற்றியிருககிறீர்்களா? தமிழ்நாடு ்கட்டமைப்பு பைம்பாடடு 
நிதியிலிருநது எனபனனன பணி்கள் ப்சய்யப்படடுள்ளன எனபமத 
நாமளயதினம் ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கள் பதரிவிக்க 
பைண்டும் எனறு நான ப்கடடுகப்காள்கிபைன.

அடுத்து, நிதிக குழு; இநத நிதிக குழுவினும்டய 
பைமை எனனபைனைால, நம்மி்டத்திலிருநது ைாஙகுகினை 
பைத்மதபயலைாம் ப்சர்த்து, ்கம்டசியில உட்கார்நது, எநபதநத 
ைாநிைத்திற்கு எவைளவு நிதி தருைது எனறு பஙகிடுகினை 
விை்காரத்மதத்தான ப்சய்கிைது; இது ைத்திய அரசு ப்சய்கினை 
பைமையாகும். ைத்திய அரசி்டம் குவியும் நிதிமய ைாநிைங்களுககுப் 
பஙகிடடுத் தருைதுதான நிதிக குழுவின முககிய பைமை. இநத 
நிதிக குழு ஒவபைாரு முமையும், ஒரு முமைமயக ம்கயாளுைார்்கள். 
14–ைது நிதிக குழு, 2019 ஆம் ஆண்டு ைக்கள் பதாம்கமய 
அடிப்பம்டயா்கக ப்காண்டு நிதி ஒதுககியது. இதனால, தமிழ்கம் 
பபரும் இழப்மபச ்சநதித்தது. அதற்குக ்காரைம், குடும்பக 
்கடடுப்பாடடு திட்டத்மத தீவிரைா்க அைலபடுத்தியதுதான; 
அதனால நிதி குமைநது பபானது. 15–ைது நிதிக குழு, 2019 
ஆம் ஆண்ம்டப் பபானறு ைக்கள் பதாம்கமயக ்கைககில 
எடுத்துகப்காண்டு நிதி ஒதுக்கக கூ்டாது எனை ்காரைத்தால, 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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இநத அநியாயத்மத ்கண்டிக்க பைண்டுபைனபதற்்கா்கவும், இதற்கு 
எதிர்ப்பு பதரிவிப்பதற்்கா்கவும், ப்கரளா முதலைர் உடப்ட 11 
ைாநிைங்களினும்டய முதலைர்்கள் ைற்றும் நிதியமைச்சர்்கள் 
ஒனைா்கச ப்சர்நது, தாங்கள் பாதிக்கப்படுகினபைாம் எனை 
்காரைத்தினாலதான, ஜனாதிபதிமய பநரில ப்சனறு பார்த்தார்்கள். 
எங்களும்டய தமைைர் தளபதி ஸ்டாலின அைர்்களும் இமத 
உைர்நது இநத அநியாயத்மத எதிர்க்க பைண்டும் எனறு எலைா 
முதைமைச்சர்்களுககும் ்கடிதம் எழுதினார்்கள். ஆனால, நீங்கள் 
அதிபை ப்காஞ்சம் தீவிரம் ்காட்டாைல பபானதால, இனமைககு 
உங்களுககுப் பபருைளவிற்கு ைரபைண்டிய நிதி ைராைல பாதிப்பு 
ஏற்படடிருககிைது. 

பிற்ப்கல 1–35

அதுைடடுைலைாைல, இதனால ைாநிைங்களுககு ஏற்படுகினை 
விமளவு எனனபைனறு ப்கட்டால-ைாநிைங்களுககு ஏற்படும் 
இழப்மப ஈடுப்சய்ய ைத்திய அரசு ்க்டமைப்படடுள்ளது எனறு 
இப்பபாது ப்சாலகிறீர்்கள். ைாநிைங்களுககு ஏற்படும் இழப்மப ஈடு 
ப்சய்ய ைத்திய அரசு ்க்டமைப்படடுள்ளது. 14–ைது நிதிக குழுவின 
பரிநதுமரப்படி, தமிழ்நாடடிலுள்ள உள்ளாடசி அமைப்பு்கள் 
பபைபைண்டிய, 2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கான அடிப்பம்ட 
ைானியைான 4,345 ப்காடி ரூபாமயயும், 2017–2018 ஆம் ஆண்டு 
முதல பபைபைண்டிய ப்சயலதிைன ைானியைான 2,029 ப்காடி 
ரூபாமயயும் நம் ைாநிை அரசு இனறுைமர பபைவிலமை. இநத 
நிலுமைத் பதாம்க்கமள விடுவிககுைாறு ைாநிை அரசு, ைத்திய 
அரசி்டம் பதா்டர்நது ைலியுறுத்தி ைருகிைது. இவைளவு பதாம்க; 
உள்ளாடசி அமைப்பு்களுக்கான ைானியம் 14–ைது நிதிக குழுமை 
வி்ட 15-ைது நிதிக குழுவில 31 ்சதவிகிதம் குமைநதுவிட்டது. இதுவும் 
உங்களும்டய நிதிநிமை அறிகம்கயில ப்சாலைப்படடிருககிைது. 
ைத்திய அரசி்டமிருநது தமிழ்நாடடின பங்கா்கப் பபைப்படும் 
ைத்திய ைரி்களின நிதிப் பகிர்வு 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
திருத்த ைதிப்பீடு்களில ைரைாறு ்காைாத வீழ்சசிமயக 
்கண்டுள்ளதால பபருைளவில பாதிப்மப ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
இநத ைரைாறு ்காைாத வீழ்சசி தமிழ்நாடம்ட சிக்கைான 
சூழ்நிமைககுக ப்காண்டு ப்சனறுவிடும். உங்களும்டய ஆடசியில 
இருககிை நிதிநிமைமை இது. நீங்கபள இநத நிதிநிமைமைககு 
பபாறுப்பபடுக்க பைண்டும். ஆனால, இதற்கு நீங்கள் எனன 
ப்சாலகிறீர்்கபளனைால, நாங்கள் ைத்திய அரசி்டம் ப்கடபபாம், 
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ைலியுறுத்துபைாம். ஏன, fight பண்ணுங்கபளன. நாங்கள் ஆதரைா்க 
இருககிபைாம் உங்களுககு. மதரியைா்க fight பண்ணுங்கபளன. 
எங்கள் அண்ைா ப்சானனார்; “இபதா பாருங்கள், எங்கமளக 
்காடடி நீங்கள் ைத்திய ்சர்க்காரி்டம் ப்கடடு பைம் ைாஙகுங்கள். 
இலமைபயனைால, தி.மு.்க.-்காரர்்கள் ்சண்ம்ட பபாடுைார்்கள் 
எனறு ப்சாலலுங்கள். எங்கமளக ்காடடி நீங்கள் நிதி ைாஙகுங்கள்” 
எனறு ்காஙகிரஸ்காரர்்களி்டம் ப்சானனார்்கள். அதுைாதிரி நீங்கள், 
‘தி.மு.்க.–்காரர்்கள் எங்கமள வி்டைாட்டார்்கள்’, எனறு எங்கமளக 
்காடடி நீங்கள் நிதி ைாஙகுங்கபளன. ஏன பயப்படுகிறீர்்கள்? 
ப்டலலிககுப் பபா்கைாடப்டன எனகிறீர்்கபள!

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள், ‘நீங்கள் ஏன fight ப்சய்யவிலமை?’ எனறு 
ப்கடகிைார்்கள். அதாைது, 14 ஆைது ைற்றும் 15 ஆைது நிதிக குழுவின 
பரிநதுமர்களால நைது ைாநிைத்திற்கு ஏற்படடுள்ள பாதிப்பு்கமள 
எடுத்துச ப்சாலலியிருககிபைாம். அப்படி எடுத்துச ப்சாலலிய 
பிைகு சிை ைாற்ைங்கமள அைர்்களும் ப்சய்திருககிைார்்கள். 
விரிைான விளக்கம் எனனி்டம் இருககிைது. உங்களும்டய 
விைாதத்மத முழுமையா்கக ப்கடடு அதற்குரிய விளக்கத்மத 
நாமள நான தருகிபைன. ஏபனனைால இதிபை விளக்கைா்கச 
ப்சாலை முடியாது. (குறுககீடு) ப்கடகிறீர்்கள் அலைைா? (குறுககீடு) 
அமதத்தான ப்கடகிபைன. (குறுககீடு) நாமளக்கா? (குறுககீடு) 
அதனால எனபனனன பாதிப்பு்கள் ஏற்படுகிைபதனறும், அதனால 
நம்மும்டய ைாநிைத்திற்கு எனபனனன நிதி குமைநதிருககிைது 
எனபமதயும் நாங்கள் ைலியுறுத்திச ப்சாலகிபைாம். ஆனால, சிை 
திருத்தங்கமள அைர்்களும் ப்காண்டு ைநதிருககிைார்்கள். 1971 
ைக்கள்பதாம்க அடிப்பம்டயில எடுத்துகப்காள்ள பைண்டும், 2011 
ைக்கள்பதாம்க அடிப்பம்டயில எடுத்துகப்காள்ளக கூ்டாது எனறு 
நாங்கள் ப்சாலலியிருககிபைாம். அதில சிை திருத்தங்கமளபயலைாம் 
ப்காண்டு ைநதிருககிைார்்கள். அநதத் திருத்தங்களின அடிப்பம்டயில 
நாங்கள் பதா்டர்நது ைலியுறுத்திக ப்காண்டு ைருகிபைாம். அதற்்கான 
பரி்காரமும் அைர்்கள் ப்சய்ைதா்கச ப்சாலலியிருககிைார்்கள். 
இமதபயலைாம் எனனும்டய பதிலுமரயில நான விரிைா்கச 
ப்சாலகிபைன. ஏபனனைால, நீங்கள் fight ப்சய்யுங்கள் எனறு 
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ப்சாலகிறீர்்கள். Fight ப்சய்ைது எனைால எனன? ்கத்தி எடுத்து 
்சண்ம்ட பபா்ட முடியுைா? அபதலைாம் இநதக ்காைத்தில 
முடியாது. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள். 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: எப்படிச ்சண்ம்ட பபாடுைது எனறு 
ப்கடடீர்்கள். அமதயும் நான ப்சாலலிவிடுகிபைன. Chief Ministers’ 
Conference ந்டநதது. ஐநதாைது ஐநதாண்டு திட்டத்தில ப்சைம் 
இரும்பாமை உண்டு எனறு இநதிரா ்காநதி அம்மையார் அைர்்கள் 
ப்சாலலியிருநதார்்கள். அதனால ்காமையிபைபய ்கமைஞர் பபாய் 
உட்கார்நதுவிட்டார். Agenda–ஐப் பார்த்தார். ப்சைம் இரும்பாமை 
குறித்து அதில இலமை. ைாமையில அநத meeting–ககு அைர் 
பபா்கவிலமை. இநதிரா ்காநதி அம்மையார் அைர்்கள் ைநது 
உட்கார்நதவு்டன, ‘Tamil Nadu Chief Minister எஙப்க?’ எனறு 
ப்கட்டார். ‘தமிழ்நாடடுககு ப்சைம் இரும்பாமைத் திட்டம் 
இலமை எனபதால அைர் மி்கவும் ப்காபைா்க இருககிைார்’ எனறு 
ப்சானனார்்கள். உ்டபன அநத அம்ைா phone ப்சய்தார்்கள். 
“Mr. Karunanidhi, please come. I will add that Steel Plant” 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) எனறு ப்சாலலி, உ்டபன கூப்பிடடு, அபத 
திட்டத்தில ப்சைம் இரும்பாமை திட்டத்மதக ப்காடுத்தார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) B.C. Roy, பநருமை, “My dear boy” 
எனறு ப்சாலைார். ைங்கத்திலிருநது நதிநீமர அ்சாமிற்குத் 
திருப்பி வி்டைாம் எனறு அைர் ப்சானனவு்டன ப்சானனார், 
ைங்கத்திலிருநது நதிநீமர அ்சாமிற்குத் திருப்பிவிட்டால, பலபைறு 
துக்கங்கமள அனுபவிக்க பநரிடும் எனறு ப்சானனார். அநதைாதிரி 
பண்ணுங்கள் ்சார் நீங்கள். (சிரிப்பு) 

 பிற்ப்கல 1–40

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, நாங்களும் இதுபபானறு பை உதாரைங்கமளச 
ப்சாலை முடியும். 1970–1972 ்காைக்கட்டத்தில ்கர்நா்ட்க அரசு, 
நம்மும்டய அனுைதிமயப் பபைாைல 4 அமைக்கடடு்கமளக 
்கடடும்பபாது நீங்கள் fight ப்சய்திருக்க பைண்டும். அமதத் 
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தடுத்து நிறுத்தியிருக்க பைண்டும். உங்களும்டய ஆடசிக 
்காைத்திலதான அமதக ்கடடுைதற்கு (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
உச்ச நீதிைனைத்தில இருநத ைழகம்க ைாபஸ பபற்றுக ப்காண்டு, 
இநதிரா ்காநதி அம்மையாருககு signal ்காடடினீர்்கள். அதனால 
ைநத விமளவுதான ்காபைரிப் படும்கககு நீர்ைரத்து குமைநதது. 
(குறுககீடு) நான பபசி முடித்துவிடுகிபைன. (குறுககீடு) 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: அநத அம்மையார் ்சைாதானம் ப்சய்தார்்கள். 
மீண்டும், அநத ைழகம்கப் பபா்டைாம் எனை முடிபைாடுதான 
ைாபஸ ைாஙகிபனாபை தவிர, பைைலை. 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: நீங்கள் மீண்டும் ைழககு 
பபா்டவிலமைபய! அதனால ைநத விமளவுதான ்காபைரி 
நடுைர் ைனைத்தினும்டய இறுதித் தீர்ப்பு. இறுதித் தீர்ப்பு ைநத 
பினபும் அமத உறுதி ப்சய்யும் ைம்கயில, அரசிதழில பைளியி்ட 
நீங்கள் ந்டைடிகம்க எடுக்கவிலமை. அப்பபாழுது ஏன நீங்கள் 
அைர்்கபளாடு ்சண்ம்ட பபா்டவிலமை? 7 ைரு்டங்களுககுப் 
பினபு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் உச்ச நீதிைனைம் ப்சனறு, 
அநத ைழககில ைாதாடி, பபாராடி, ்சட்டப் பபாராட்டம் ந்டத்தி, 
அர்சாமைமயப் பபற்றுத் தநத முதைமைச்சரா்க இருநதார்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: எவைளபைா நிதி பபாய்விட்டது எனைார். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ்காபைரி நதிநீர் 
ஆமையத்மத அமைக்க பைண்டுபைனறு 22 நாட்கள் நாங்கள் 
பபாராடி, பபாராடி நா்டாளுைனைத்மதபய ஒத்தி மைக்கககூடிய 
அளவிற்கு எங்களும்டய பபாராட்டம் அஙப்க ந்டநதது. (குறுககீடு) 
இமதபயலைாம் பதரிநதும், புரிநதும் ஒவபைாரு பநரத்திலும் ைாநிை 
அரசினும்டய உரிமை்கள், தமிழ்நாடடு ைக்களும்டய ஜீைாதார 
உரிமை்கள் எநத பநரத்தில பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், அமதத் தடுத்து 
நிறுத்தும் ்சகதியா்க இதய பதய்ைம் ்டாக்டர் புரடசித் தமைவி 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள்தான இருநதார்்கள். (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) எநதக ்கடசிககும் அநத ்சகதி இலமை.

[திரு. ஓ. பனனீர்ப்சலைம்]
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திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு துமை முதலைர் அைர்்கள் 
ப்சாலைது ைாதிரி, அது. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: இருங்கள், இருங்கள். (குறுககீடு)

திரு. தும்ரமுரு்கன்: இமத அமைக்க பைண்டுபைனறு 
நீங்கள்தாபன ப்கடடீர்்கள். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ஒரு நிமி்டம் இருங்கள். 
(குறுககீடு) ைாண்புமிகு மீன ைளம் ைற்றும் பணியாளர் ைற்றும் 
நிருைா்கச சீர்திருத்தத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜைககுைார்: ஒரு நிமி்டம். ப்காஞ்சம் 
relaxed ஆ்க இருங்கள். ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
ப்சைம் உருக்காமை ்சம்பநதைா்க ைரும்பபாது அைர்்களும்டய 
தமைைர் எவைளவு ப்காபைா்க இருநதார் எனறு ப்சானனார். 
்சரி, அபத ப்காபத்திமன, ்கச்சத் தீவிமன இைஙம்கககு தாமர 
ைார்த்தபபாது ஏன உங்கள் தமைைர் ்காட்டவிலமை? (குறுககீடு) 
ஒரு நிமி்டம், இனனும் இருககிைது. அதற்குள் எழுநதிருக்க 
பைண்்டாம். இனனும் இருககிைது. (குறுககீடு்கள்) ்சரி, அது ஒனறு. 
்கச்சத் தீமை தாமர ைார்த்துக ப்காடுத்ததனால, இனமைககும் 
நம்மும்டய மீனைர்்கள் ்கஷ்்டப்படடுக ப்காண்டிருககிைார்்கள். 
(குறுககீடு்கள்) நாங்கள் ைறுைாழ்வுத் திட்டத்மத ஏற்படுத்தி, 
அைர்்கமளக ்காப்பாற்றுகிபைாம். அது ஒரு முயற்சி. (குறுககீடு்கள்) 
இரண்்டாைது, அபத ப்காபத்மத, இைஙம்கப் பிரசசிமனயில, 
்காடடியிருக்க பைண்டும். நம்மும்டய பதாப்புள்ப்காடி 
உைவு்களா்க இருககினை தமிழர்்கள் அழிக்கப்பட்டபபாது, அநதக 
ப்காபம் பபாஙகி எழுநதிருநதது எனைால, ஒனைமர இைட்சம் 
பபர் ்காப்பாற்ைப்படடிருப்பார்்கள் அலைைா! (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள். இனனும் ஒனறு இருககிைது. (குறுககீடு்கள்) இனனும் 
ஒனறு இருககிைது. உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) Please. 

அடுத்தது, நீங்கள் 17 ைரு்டங்களா்க ைத்தியில powerful ஆ்க 
இருநதீர்்கள். Powerful ஆ்க இருநது எனன ப்சய்தீர்்கள் எனறு 
ப்கட்டால, உங்களும்டய தமைைர் பபரிய படடியமை ைாசித்தார். 
(குறுககீடு்கள்) எனபனனன ப்சய்பதாம் எனறு ப்சாலலி, பபரிய 
படடியமை ைாசிப்பார். ்சரி. ஆனால, அநத 17 ைரு்டங்களில நீங்கள் 
நிமனத்திருநதால ஆண்்டாண்டு ்காைைா்க நம்மும்டய ஜீைாதார 
உரிமை்கமள முழுமையா்க நீங்கள் ்காப்பாற்றியிருக்கைாம். அதிபை 
நீங்கள் தைறிவிடடீர்்கள். (குறுககீடு்கள்)
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திரு. தும்ரமுரு்கன்: ஆயிரம் முமை இமத நான இநத அமையிபை 
ப்சாலலியிருககிபைன. ்கச்சத் தீமைப் பபாறுத்தைமரயில, 
எங்களுககுத் பதரியாைபைபய ப்காடுத்துவிட்டார்்கள். ்கமைஞர் 
அைர்்களுககுககூ்ட பதரியாைபைபய ப்சய்தார்்கள் எனபமதக 
்கண்டித்துத்தான ஆயிரம் முமை ஆதாரத்பதாடு நான 
ப்சாலலியிருககிபைன. இரண்்டாைது, அப்படிபய ஆதாரைா்கச 
ப்சாலகிறீர்்கபள-பிரபா்கரமன ம்கது ப்சய்து ப்காண்டுைர 
பைண்டுபைனறு ப்சானனது நாங்கள் அலை; நீங்கள்தான. 
அைமரக ப்காண்டுைநது தூககில பபாடுபைாம் எனறு ப்சானனது 
நீங்கள்தான. இப்பபாது அமதப்பற்றி விடுங்கள். 

மூனைாைதா்க, இநத நிதிநிமை அறிகம்கமயப் 
பபாறுத்தைமரயில, 2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ைரவு–
ப்சைவு ைதிப்பீடு B–ல 33,978.47 ப்காடி ரூபாயா்க இருநத 
ைத்திய ைரியின ைாநிை அரசிற்்கான பஙகு 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டு திருத்திய ைதிப்பீடடில 26,392.40 ப்காடி ரூபாயா்க, 
முனபனப்பபாதும் இலைாத ைம்கயில குமைக்கப்படடிருப்பதால, 
தமிழ்நாடு பபரும் பினனம்டமை அம்டகிைது. அதாைது, 2019–ல 
ஒதுக்கப்பட்டமதவி்ட, ஆனால, அபத பநரத்தில பஙகு ைரும்பபாது 
கிட்டத்தட்ட 34 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய்ககு, 26 ஆயிரம் ப்காடி 
ரூபாய்தான ைநதிருககிைது. அது பபரிய பினனம்டவு எனறு நான 
ப்சாலைவிலமை. நீங்கள்தான இநத நிதிநிமை அறிகம்க புத்த்கத்தில 
119–ம் பக்கத்தில ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். அதுைடடுைலை; 2019–2020 
ஆம் ஆண்டிமன ஒப்பிடும்பபாது, ந்கர்ப்புை ைளர்சசி உள்ளாடசி 
அமைப்பு்களுக்கா்க ைழங்க பதிவு ப்சய்யப்படடுள்ள ைானியங்கள் 
31 ்சதவிகிதைா்கக குமைக்கப்படடிருககினைன. 15–ைது நிதிக குழு 
ம்கயாண்்ட தைைான ்கைககு முமைபய இதற்குக ்காரைம் எனறு 
நீங்கபள அதற்குச ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். ஆம்கயினால, நிதி. . .

பிற்ப்கல 1–45

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. ்பன்னீர்தசல்வம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, இநத ைரு்டத்திற்குரிய நிதிநிமை அறிகம்கமய 
நீங்கள் பாருங்கள். 105–ைது பக்கத்தில, ைத்திய அரசி்டமிருநது பபறும் 
உதவி ைானியங்கள் 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–ப்சைவுத் 
திட்ட ைதிப்பீடு்களில 25,602.74 ப்காடி ரூபாயா்க உள்ளமதக 
்காடடிலும், திருத்த ைதிப்பீடு்களில 30,463.57 ப்காடி ரூபாமய 
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எடடும் என ைதிப்பி்டப்படடிருககிைது; உயர்த்தப்படடிருககிைது 
எனபமதயும் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. ைத்திய அரசி்டமிருநது 
ைரககூடிய ைானியங்களின அளமை, ைதிப்பீடம்டக ்காடடிலும் 
கூடுதைா்க 25 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாயிலிருநது 30 ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய் 
எனை அளவிற்குப் பபறுைதற்குரிய ந்டைடிகம்க்கமள நாங்கள் 
எடுத்துக ப்காண்டிருககிபைாம் எனபதும் குறிப்பி்டப்படடிருககிைது.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: அடுத்து, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
15–ைது நிதிக குழுவின பரிநதுமரயில, ைாநிைங்களுககிம்டபயயான 
நிதிப் பகிர்வினகீழ் தமிழ்நாடடின பஙகு 4.020 ்சதவிகிதைா்க 
இருநதது. அது 4.189 ்சதவிகிதைா்க சிறிதளவு உயர்நதுள்ளது 
எனறு ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். 4.020 ்சதவிகிதைா்க இருநதது 4.189 
்சதவிகிதைா்க, அநத ப்காஞ்சம் உயர்நதமத, அஙகுதான நீங்கள் 
relax ப்சய்துவிடடீர்்கள், சிறிதளவு உயர்நதது எனறு நீங்கள் பக்கம் 
119–ல ப்சாலலியிருககிறீர்்கள். இதில ஏபதா ைாநிைங்களுக்கான 
நிதிப் பகிர்வில தமிழ்நாடடின பஙகு உயர்நதது பபானறு ஒரு 
பிம்பத்மத நம்மும்டய ைாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அைர்்கள் 
்காட்ட முயலகிைார். 13–ைது நிதிக குழுவில இநதப் பஙகு 4.96 
்சதவிகிதைா்க இருநதது. 4.96 ்சதவிகிதைா்க இருநதது, ்க்டநத 
14–ைது நிதிக குழுவில 4.023 ்சதவிகிதம் எனை அளவிற்கு 
்கணி்சைா்கக குமைநதது. இது, 2015–2016 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
நிதிநிமை அறிகம்க புத்த்கம் பக்கம் 13–ல, 4.96 ்சதவிகிதைா்க  
இருநதது 4.023 ்சதவிகிதைா்கக குமைநது, தற்பபாது 4.18 ்சதவிகிதைா்க 
சிறிது உயர்நதிருககிைது. முனனர் இருநத 4.96 ்சதவிகிதத்பதாடு 
ஒப்பிடும்பபாது, இநத 4.18 ்சதவிகிதம் எனபது குமைைானதுதான. 

மூனைாைது, நிதி்கமள ஒதுககுகிறீர்்கள். நீங்கள் நிதி்கமள 
நிமைய ஒதுககுகிறீர்்கள், அதில ஒனறும் ்சநபத்கம் இலமை. 
ஆனால, அநத நிதி்கமளச ப்சைவு ப்சய்கிறீர்்களா எனைால 
இலமை. இப்பபாது உதாரைத்திற்குப் பாருங்கள், இநத A.G. 
report–பை பபாடடிருககிைார்்கள். நான எலைாைற்மையும்வி்ட 
பபாதுப் பணித் துமைமயத்தான பார்த்பதன. ‘விட்ட குமை, 
பதாட்ட குமையா்க’ நான ப்காஞ்சம் பார்த்பதன. எனனபைனறு 
ப்கடடீர்்கபளனைால, 2013 ஆம் ஆண்டு, 2013–2014 ஆம் ஆண்டில 
பபாதுப் பணித் துமைககு 1,860 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககிறீர்்கள். 
ப்சைவு எவைளவு பதரியுைா? 782 ப்காடி ரூபாய். ஒப்பளிப்பு 

[திரு. ஓ. பனனீர்ப்சைைம்]
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எவைளவு பதரியுைா? 42 ்சதவிகிதம். 2014–2015 ஆம் ஆண்டில 
2,006 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககிறீர்்கள். ப்சைவு எவைளவு 
பதரியுைா? 977 ப்காடி ரூபாய். 43 ்சதவிகிதம்தான. 2015–2016 ஆம் 
ஆண்டில 1,976 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககிறீர்்கள்; ப்சைவு 1,187 
ப்காடி ரூபாய். 61 ்சதவிகிதம். 2016–2017 ஆம் ஆண்டில 1,675 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககியிருககிறீர்்கள்; ப்சைவு 641 ப்காடி ரூபாய். 2017–2018 
ஆம் ஆண்டில 2,071 ப்காடி ரூபாய்; 1,730 ப்காடி ரூபாய்தான 
ப்சைைாகியிருககிைது. நீங்கள் ப்சைவு ப்சய்ைது ைடடுைலை;  
எனககு ஓர் ஆச்சரியம் எனனபைனறு ப்கடடீர்்கபளனைால, A.G. 
Audit–ல ப்சாலலியிருககிைார்்கள். 

பிற்ப்கல 1–50

நீங்கள் நிதிமய ஒதுககுைது ைடடுைலை; எலைாைற்றுககும் 
Finance Department–தான. Finance Department 37 துமை்களுககு 
எவைளவு நிதி ஒதுககியிருககிைார்்கள் எனறு படபஜடடில 
பபாடடிருககிைார்்கள். 2013–2014–ல Finance–ககு 2,000 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககினீர்்கள். 2,000 ப்காடி ரூபாயும் அப்படிபய 100 ்சதவிகிதம் 
திரும்பி ைநதுவிட்டது. 2014–2015–ல 2,000 ப்காடி ஒதுக்கப்பட்டதில 
100 ்சதவிகிதம் ்சரண்்டர் ப்சய்யப்படடிருககிைது. 2015–2016–ல 
1,980 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டதில 99 ்சதவிகிதம் ப்சைவு. 
2016–2017–ல 1,970 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டதில 92 ்சதவிகிதம் 
ப்சைவு. 2017–2018–ல Finance–ககு 2,000 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு. 
அநத 2,000 ப்காடி ரூபாய் திரும்பி ைநதுவிட்டது. எதற்்கா்க பைம் 
ஒதுககுகிறீர்்கள். அப்புைம் பார்த்தால இலமைபயனறு நிற்கிறீர்்கள். 
ஆம்கயினாபை படபஜட பபாடுைது பபரிதலை. 

அபதைாதிரி குண்்டாறு திட்டத்திற்்கா்க 2011–2012–ல, 
அதற்கு முதல ்கட்டைா்க 93 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககினீர்்கள். 
2012–2013–ல பக்கம் 13–ல, 50 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககிறீர்்கள். 
2013–2014–ல 189 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககிறீர்்கள். 189 ப்காடி 
ரூபாய் எனபது barrage ்கடடுைதற்கு எனறு நிமனககிபைன. 
அது நான அமைச்சரா்க இருநத பபாது 150 ப்காடி ரூபாயில 
்கடடியது. ்காபைரி ைற்றும் தாமிரபரணி இரண்டுககும் ப்சர்த்து 
2014–2015–ல 120 ப்காடி ரூபாய். ்காபைரி ப்ளஸ தாமிரபரணி 
திட்டத்திற்்கா்க 2015–2016–ல 253 ப்காடி ரூபாய். 2016–2017–ல எநத 
நிதியும் கிம்டயாது. 2017–2018–ல குண்்டாறு திட்டத்திற்கு எநத 

[திரு. துமரமுரு்கன]



149வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, சொது விவாதம்
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நிதியும் கிம்டயாது. 2018–2019–ல நிதி கிம்டயாது. 2019–2020–ல 
நிதி கிம்டயாது. 2020–2021–ல 700 ப்காடி ரூபாய். நான ப்கட்க 
விரும்புைது, அதற்கு 3 ைரு்டங்களா்க பைபை ஒதுக்கவிலமை. 
இவைளவு நாட்களா்க ஒதுககிய பைம் எனனைானது? 4–ைது 
ைரு்டம் 700 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககுகிறீர்்கபள, ப்சைவு ப்சய்ய 
முடியும் எனறு ்கருதுகிறீர்்களா? அபதைாதிரி. . . 

 ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ஒவபைார் ஆண்டும் ஒவபைாரு 
திட்டத்திற்்கா்க நிதி ஒதுககீடு ப்சய்ைது எனபது எலைா ஆடசியிலும் 
்கம்டபிடிக்கப்படும் நம்டமுமை்களில ஒனறு. ஒரு ்சாமை எனறு 
எடுத்துகப்காண்்டால, ்சாமைமய அ்கைப்படுத்த பைண்டும். 
அதற்்கா்க நிைம் எடுக்க பைண்டும். நிைம் எடுககினைபபாழுது நிை 
உரிமையாளர்்கள் நீதிைனைம் ப்சனறு விடுகிைார்்கள். அப்பபாழுது 
அதில ்காைதாைதம் ஏற்படுகிைது. அமதப்பபாை நீங்கள் பபாதுப் 
பணித் துமை திட்டத்மதப்பற்றிக குறிப்பிடடீர்்கள். ஒபர ஆண்டிபை 
அநதத் திட்டத்மத நிமைபைற்ை முடியாது. இனமைககு ஆதனூர்–
குைாரைங்கைம் தடுப்பமை அறிவிக்கப்படடிருககினைது. ஆற்றில 
தண்ணீர் ைநதவு்டன அமத நிறுத்திவிடுகிபைாம். மீண்டும் தண்ணீர் 
நினை பிைகுதான அநதப் பணிமயச ப்சய்கிபைாம். இனமைககு 
முகப்காம்பில தடுப்பமை ்கடடுைதற்கு நிதி ஒதுககீடு ப்சய்பதாம். 
ஆனால, பணிமய ஆரம்பித்து இரண்ப்ட ைாதங்களில ்காபைரியில 
தண்ணீர் ைநதுவிட்டது. அதனால பைமைமய நிறுத்திவிட்டார்்கள். 
மீண்டும் இப்பபாதுதான அநதப் பணி துைங்கப்படுகிைது. இப்படி 
பலபைறு சிரைங்கள் இருககினை ்காரைத்தினாலதான, அநதக 
குறிப்பிட்ட ்காைத்திற்குள் அநதப் பணிமய நிமைவு ப்சய்ய 
முடியவிலமை. அபதபபாை ்சாமைப் பணி்களும்; பபாதுப் பணித் 
துமையின பணி்களும் அப்படித்தான. நீங்களும் பபாதுப் பணித் 
துமையில அமைச்சரா்க இருநதீர்்கள். குறிப்பிட்ட ்காைத்தில 
நிமைவு ப்சய்ய பைண்டுபைனறு ப்சானனால, எலைா ைம்கயிலும் 
தம்டயிலைாைல இருநதால, குறிப்பிட்ட ்காைத்திற்குள் அநதப் பணி 
நிமைவு ப்சய்யப்படும். அபதபபாை, குறிப்பிட்ட ஆண்டு்களிபை 
அநத நிதி ஒதுககீடு ப்சைவு ப்சய்யப்படும் எனபமதயும் ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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திரு. தும்ரமுரு்கன்: நான ஏற்றுகப்காள்கிபைன. திட்டபை 
ப்சயைாக்கப்ப்டவிலமை எனைால, அடுத்த ைரு்டம் நிதிபய 
ப்காடுக்க ைாட்டார்்கள். இப்பபாழுது எப்படி ந்டககிைது எனறு 
எனககுத் பதரியவிலமை. நம்மும்டய Chief Secretary ைற்றும் 
நம்மும்டய Secretary எலைாம் நீண்்ட நாட்களா்க இருப்பைர்்கள். 
Standing Finance Committee எனை ஒனறு இருககும். அநத Standing 
Finance Committee–ககுச ப்சனறு அமைச்சரா்க இருப்பைர்்கள் 
இநதத் திட்டத்திற்கு இவைளவு நிதி பைண்டும் எனறு ப்கடபார்்கள். 
அப்பபாது அைர்்கள் பபாடடுப் பிடிககிை பிடியிபை, பைத்மத 
ைாஙகிக ப்காண்டு பைளியில ைநதால பபாதும் எனறிருககும். 
அதுபபானை Standing Finance Committee இருககிைதா எனறு 
எனககுத் பதரிவிலமை. Standing Finance Committee–ககுத் 
பதரிநதிருநதால, இவைாறு நிதி ஒதுக்க ைாட்டார்்கள்.

அத்திக்க்டவு–அவிநாசி திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுககீடு. 2017–2018–
ல 780 ப்காடி ரூபாய்; 2018–2019–ல 780 ப்காடி ரூபாய்; 2019–2020–ல 
1,000 ப்காடி ரூபாய்; 2020–2021–ல 500 ப்காடி ரூபாய்; இப்பபாதுதான 
நீங்கள் அடிக்கல நாடடியிருககிறீர்்கள். ப்சனை ைரு்டம் 20–2–2019 
அனறு அடிக்கல நாடடியிருககிறீர்்கள்.

 ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

பிற்ப்கல 1–55

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, அதற்கு அடிக்கல நாட்டப்படடு 
ஓராண்டு ஆகிவிட்டது. அநதப் பணி்கள் எலைாம் துரிதைா்க 
நம்டபபற்று ைருகினைன. இநத ஆண்டு இறுதிககுள் பணி்கள் 
நிமைவு ப்சய்யப்படடு, திட்டம் பயனபாடடிற்கு ைரும் எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. (பைம்சமயத் தடடும் 
ஒலி) உங்கள் ஆடசிக ்காைத்திபை அத்திக்க்டவு–அவிநாசி 
திட்டத்மத ைக்கள் ப்கடடுகப்காண்டிருநதார்்கள். எநதக 
்காைத்திலும் நிமைபைற்ைப்ப்டாைல இருநத திட்டத்மத, பை 
ஆண்டு்காைைா்க நிலுமையில இருநத திட்டத்மத, இனமைககு 
திருப்பூர், ஈபராடு ைற்றும் ப்காயம்புத்தூர் ைாைட்ட விை்சாயி்கள் 
மைத்த ப்காரிகம்கமய நிமைபைற்றிய ஒபர அரசு ைாண்புமிகு 
அம்ைாவின அரசு. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதற்குரிய நிதிமய 
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ஒதுககீடு ப்சய்து, ஒப்பநதம் வி்டப்படடு, அடிக்கல நாட்டப்படடு 
பணி்கள் விமரைா்க நம்டபபற்றுக ப்காண்டிருககினைன. 
அது விமரைா்க ைக்களின பயனபாடடிற்கு ைரும் எனபமதத் 
தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. அைரும் பபாதுப் 
பணித் துமை அமைச்சரா்க இருநதைர். இதுபற்றி அைருககு 
நனைா்கபை பதரியும். ஏபதா ப்சாலை பைண்டும் எனபதற்்கா்கச 
ப்சாலலிகப்காண்டிருககினைார். அைர் இப்படிபயலைாம் 
பபசுைார் எனறு பதரிநதிருநதால, அைரும்டய ்காைத்தில 
எனபனனன திட்டங்கள் எப்படிபயலைாம் நிமைபைற்ைப்பட்டன 
எனபதற்்கான விைரங்கமள நான நிமைய ப்காண்டுைநதிருப்பபன. 
அைர் முழுக்க முழுக்க பை ஆண்டு ்காைைா்க பபாதுப் பணித் 
துமையில அமைச்சரா்க இருநத அனுபைம் உள்ளைர். ஒரு திட்டம் 
எனறு எடுத்துகப்காண்்டால, எனபனனன ்காரை ்காரியத்திற்்கா்க 
தாைதைாகிைது; எனபனனன குமைபாடு்கள் இருககினைன; 
அநத நிதிமய எநதக ்காரைத்திற்்கா்க ப்சைவு ப்சய்ய முடியாது 
எனபபதலைாம் அைருககு நனைா்கத் பதரியும். ஆ்கபை, எதிர்க்கடசி 
ைரிம்சயிலிருநது அைர் பபசுகினை ்காரைத்தினால, இநதக 
குமைமய அைர் ப்சாலலிகப்காண்டிருககினைார் எனறு நான 
்கருதுகினபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
அத்திக்க்டவு–அவிநாசி திட்டத்மத நாங்கள் ைரபைற்கிபைாம். 
திரு. சுப்பராயன திருப்பூர் எம்.எல.ஏ. ஆ்க இருநதபபாது நாபன 
பை ஊர்்களுககு ந்டநபத பபாய், ஏரி்களுககுத் தண்ணீர் ப்காண்டு 
பபா்க முடியுைா, எநபதநத ஏரிககுக ப்காண்டு பபா்க முடியும்; 
அமதயும் pipe–ல ப்காண்டு பபா்க முடியுைா, canal–ல ப்காண்டு 
பபா்க முடியுைா எனறு எலைா area–்களுககும் ப்சனறு, கிராைம் 
கிராைைா்கச சுற்றி ைநதைன நான. ஆம்கயினால, அபதலைாம் 
எனககு பதரியும்; அதனால அநதத் திட்டத்மத நான ைரபைற்கிபைன. 
இதற்கு முனபு ஆயிரம் ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககினறீர்்கள்; 
இப்பபாது இரண்்டாயிரம் ப்காடி ரூபாய் ஒதுககியிருககினறீர்்கள். 
ஆனால அநதத் திட்டத்திற்கு நிதிமய ஒதுககுைமதப்பபால 
்காண்பிககினறீர்்கபள தவிர, பைமை ந்டக்க பைண்்டாைா எனறு 
ப்கடகினபைன.

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]



152 வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, சொது விவாதம்
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ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, நான ஏற்ப்கனபை ப்சானனமதப்பபால, ஒரு 
திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுககுகினபைாம். ஆனால, அநதத் திட்டத்திற்குத் 
பதமையான நிைங்கமள எடுககினைபபாது, பிரசசிமன எழுகினைது. 
உ்டனடியா்கப் பபாய் ஒருைரும்டய நிைத்மத எடுத்துவி்ட முடியாது. 
அப்படிபய நாம் நிைத்மத ஆர்ஜிதம் ப்சய்தாலும், அைர்்கள் 
நீதிைனைத்திற்குப் பபாய்விடுகிைார்்கள். ஆ்கபை, குறிப்பிட்ட 
்காைத்திற்குள் அநதத் திட்டத்மத நிமைபைற்ை முடியவிலமை. 
அநதத் திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதிமயயும் முழுமையா்கச 
ப்சைவு ப்சய்ய முடியவிலமை. இதுபற்றி உங்களுககு முழுக்க முழுக்க 
நனைா்கத் பதரியும். நிை எடுப்பு எவைளவு பிரசசிமன எனபது 
அமனைருககும் பதரியும். தாமிரபரணி–்கருபைனியாறு திட்டத்மத 
உங்கள் ஆடசிக ்காைத்தில எடுத்தீர்்கள். இனறுைமர அதற்கு நிைத்மத 
எடுக்க முடியவிலமை. ப்காஞ்சம் ப்காஞ்சைா்க நிைத்மத எடுத்து, 
அநதத் திட்டத்தினும்டய நான்காைது ்கட்டத்திற்்கான அநதப் 
பணிமயத் துைஙகும் நிமைமய நாங்கள் உருைாககி இருககினபைாம். 
ஆ்கபை, நிைம் எடுப்பது ஒரு ்சைாைா்க இருககினைது. அதற்கு 
நிதி ஒதுககீடு ப்சய்தாலும்கூ்ட, அநதக குறிப்பிட்ட ்காைத்திற்குள் 
அநதத் திட்டத்மத நிமைபைற்ை முடியாததற்குக ்காரைம் அநத நிை 
எடுப்புப் பிரசசிமனதான. இப்பபாது குண்்டாறு திட்டத்திலகூ்ட 
நிை எடுப்புப் பிரசசிமன இருநதுப்காண்டிருககினைது. அதற்குத் 
பதமையான நிதி ஒதுக்கப்படடிருககினைது. நிைம் ஆர்ஜிதம் 
ப்சய்ைதிலதான ்காைதாைதம் ஏற்படுகிைது. அதற்குண்்டான 
நிதிமய ஒதுககினாலகூ்ட, அநதக குறிப்பிட்ட ்காைத்தில நிைம் 
ஆர்ஜிதம் ப்சய்ய முடியாத சூழ்நிமை இருககினை ்காரைத்தினால, 
அநத நிதிமயச ப்சைைழிக்க முடியாத சூழ்நிமை இருககினைது 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
நான ஒத்துகப்காள்கிபைன. Land Acquisition–ல பபரிய பிரசசிமன 
இருககினைது எனபமத நான ைறுக்கவிலமை. அடுத்து, தீயமைப்புத் 
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துமை எனபது மி்கவும் முககியைானது. பைள்ளம் பபானை 
பபரி்டர் ்காைத்தில அைர்்கள்தான ைாடிக ்கட்ட்டங்களிபைலைாம் 
ஏறி பணி்கமளச ப்சய்கினைார்்கள். அைர்்களுககு வீடு 
்கடடிக ப்காடுககினறீர்்கள். அதமன நான ைரபைற்கிபைன. 
2019–2020–ல 403 ப்காடி ரூபாமய ஒதுககியிருககினறீர்்கள். 
இவைாண்டு நிதிநிமை அறிகம்கயில 405 ப்காடி ரூபாமய 
ைடடும்தான ஒதுககியிருககினறீர்்கள். 2 ப்காடி ரூபாமய ைடடும்தான 
அதி்கைா்க ஒதுககியிருககினறீர்்கள். எது எதற்ப்கா ப்சைவு 
ப்சய்கினறீர்்கள், இதற்கு ப்காஞ்சம் ப்சர்த்து ஒதுககியிருக்கைாம். 

இரண்்டாைதா்க, ஒபர திட்டத்மத இரண்டு முமை 
ப்சாலகினறீர்்கள். அது எதற்ப்கனறு எனககுப் புரியவிலமை. 
இராைநாதபுரத்தில குடிதண்ணீர்த் திட்டம் ப்காண்டு ைருைதற்கு 
2015–2016–ல அநதத் திட்டத்மதச ப்சாலலியிருககினறீர்்கள். அபத 
திட்டத்மத 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான நிதிநிமை அறிகம்க, 
51 ஆம் பக்கத்தில ப்சாலலியிருககினறீர்்கள். இது உங்களும்டய 
பிரசசிமன. 

மூனைாைதா்க, ைாைலைபுரத்தில 250 ப்காடி ரூபாமய 
ப்சைவு ப்சய்து, அதன தரத்மத உயர்த்தப்பபாைதா்கச 
ப்சாலலியிருககினறீர்்கள். ஆனால, ஏற்ப்கனபை அநத இ்டத்தில 
ஒரு Aquarium அமைக்கப்படும் எனறு ப்சாலலியிருககினறீர்்கள். 
ஒரு ்கப்பமைககூ்ட அஙப்க ப்காண்டு ைநது மைத்தார்்கள். அநதக 
்கப்பலும் மூழ்கிவிட்டது. 

நான்காைதா்க, 1,620 ப்காடி ரூபாய் ப்சைவில ப்காயம்புத்தூர் 
விைான நிமையத்திலிருநது உப்பிலிபாமளயம் ைமரயில உள்ள 
10.1 கிபைா மீட்டர் நீளத்திற்கு 200 ப்காடி ரூபாய் ப்சைவில 
உயர்ைட்டச ்சாமை அமைக்கப்படும் எனறு பதரிவித்தீர்்கள். அமத 
நான ைரபைற்கிபைன. அதில ைாறுபட்ட ்கருத்து இலமை. ஆனால, 
ஏற்ப்கனபை ்கமைஞர் அைர்்களால துைக்கப்படடு, ஆங்காஙகு 
நினறுப்காண்டிருககினை அநத ைதுரைாயில–துமைமு்கச ்சாமைமய 
ஏன நீங்கள் எடுக்கக கூ்டாது? அதில இனனும் ஏன அரசியல 
்காழ்ப்புைர்சசி? ைக்களுக்கா்கச ப்சய்ய பைண்டியதுதாபன? 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைதுரைாயில திட்டம் எனபது 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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ைத்திய அரசினும்டய திட்டம். அது ைாநிை அரசினும்டய 
திட்டம் அலை. அநத பநர்பாடம்ட ைாற்றியமைக்க பைண்டும் 
எனறிருநத ்காரைத்தினால, அநதத் திட்டம் நினறு பபாய் 
இருநதது. இப்பபாது அநதத் திட்டத்மத ைத்திய அரசு விமரநது 
ப்சயலபடுத்தி்ட பைண்டும் எனறு ைாநிை அரசு ைலியுறுத்தி 
ைருகினைது. இது உங்களுககு நனைா்கத் பதரியும். உங்களும்டய 
ஆடசிக ்காைத்தில அநத நீர்ைழிப் பாமதயில pillar அமைத்த 
்காரைத்தினால, நீர்ைழிப் பாமத தம்டபடுகினை நிமை ஏற்பட்டது; 
பைள்ளக ்காைத்தில அதன பாதிப்பு அதி்கைா்க இருககும் எனை 
்காரைத்தினால, அநதத் திட்டத்மத ைாற்றி அமைக்க பைண்டும் 
எனறுதான அப்பபாது நிறுத்தப்பட்டது. அநதத் திட்டத்மதக 
ம்கவி்டவிலமை. இப்பபாது அபதலைாம் ்சரி ப்சய்யப்படடு, அது 
இப்பபாது ைத்திய அரசினும்டய பரிசீைமனயில இருககினைது. 
பைலும், அதன நீளத்மத நீட்ட பைண்டும் எனபதற்்கா்க இப்பபாது 
நிலுமையில இருககினைபத தவிர, பைபைானறும் இலமை.

ைற்பைானமையும் ப்சானனார்்கள்; ப்காமை விைான 
நிமையத்திலிருநது உப்பிலிபாமளயம் ைமர உயர்ைட்டப் பாைம் 
்கடடுைதற்கு நான ஏற்ப்கனபை ப்சானனமதப்பபால, நிைம் 
எடுப்பதில பிரசசிமன இருககிைது. உங்களும்டய ஆடசிக 
்காைத்திபைகூ்ட பபாரூரில பாைம் ்கடடுைதற்கு அறிவித்துவிடடு 
நீங்கள் நிைம் எடுக்காைல, அடிக்கல நாடடிவிடடுச 
ப்சனறுவிடடீர்்கள். பிைகு பாைம் அமைக்கப்படும் இ்டங்களின நிை 
உரிமையாளர்்கள் எலைாம் நீதிைனைத்திற்குச ப்சனறுவிட்டார்்கள். 
நானகு ஆண்டு்கள் ்கழித்துத்தான நீதிைனைத்தில தீர்ப்பு ைாஙகி, பிைகு 
அநதத் திட்டத்மத நிமைபைற்றியிருககிபைாம். அபதபபாைதான, 
எநதத் திட்டத்மத எடுத்துகப்காண்்டாலும்,...

பிற்ப்கல 2–00

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: பபரமையின முனனனுைதியு்டன 
அமையின அலுைல பநரம் நீடடிக்கப்படுகிைது. 

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: முதற்்கட்ட பணி்கள் 
முழுைதும் நிமைபைற்ைப்பட்ட பிைகு, அநதப் பணிமய எடுத்தால 
குறிப்பிட்ட ்காைத்திற்குள் அநதப் பணிமய நிமைபைற்ைைாம். 
அப்பபாதுதான நீங்கள் ப்சானனதுபபாை, ஒரு நிதி ஒதுககீடு 
ப்சய்தால, அதமன முழுமையா்கச ப்சைவு ப்சய்ய முடியும். 
அநத அடிப்பம்டயிபை, ப்காயம்புத்தூரில ்கட்டப்ப்ட உள்ள 
உயர் ைட்டப் பாைத்திற்கு இனமைககு விரிைான திட்ட அறிகம்க 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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தயாரிக்கப்படடு, நிைம் எலைாம் ம்கய்கப்படுத்தப்படடு, விமரைா்க 
அநதப் பணி துைங்கப்படும் எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. நிைம் எடுப்புப் பணி்கள் அஙப்க இருநத 
்காரைத்தினாலதான, அநத திட்டப் பணிமய எடுக்க முடியவிலமை 
எனபமதத் தங்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: எங்கள் ப்காை்டாவுககு ஒரு முககியைான 
பிரசசிமன. பஞ்சாயத்து்களில பதர்நபதடுக்கப்பட்டைர்்களுகப்கலைாம் 
jeep ைழஙகுைதற்கு இனனும் நிதி ைரவிலமை. அதமனத் தரும்படிக 
ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

ப்டல்டா பகுதி்கமளப் பாது்காக்கப்பட்ட பைளாண் 
ைண்்டைைா்க அறிவிக்கப் பபாகிறீர்்கள். அதில எனன பிரசசிமன 
இருககிைது? அது தைறு எனறு ப்சாலைவிலமை; அமத நாங்கள் 
ைரபைற்கிபைாம். அதற்கு முனபு, அநதப் பகுதியில இருககும் 
விை்சாயி்களுககு பநல ப்காள்முதல விமைமய உயர்த்தி ப்காஞ்சம் 
உதவி ப்சய்யுங்கள். இப்பபாது Minimum Support Price எவைளவு 
ப்காடுக்க பைண்டும்? பைளாண் விஞஞானி திரு. M.S. சுைாமிநாதன 
அைர்்கள் எனன recommendation ப்சய்திருககிைார் எனைால, 
ஒரு குவிண்்டாலுககு ரூ.3,000/– ப்காடுக்க பைண்டும் எனறு 
ப்சாலலியிருககிைார். எஙப்கபயா இருககிை ்சத்தீஸ்கர் ைாநிைத்தில 
ஒரு குவிண்்டாலுககு ரூ.2,550/– ப்காடுககிைார்்கள். ப்கரளாவில 
ஒரு குவிண்்டாலுககு ரூ.2,500/– ப்காடுககிைார்்கள். ைாண்புமிகு 
திரு. ப்கஜ்ரிைால அைர்்கள் ப்டலலியில ஒரு குவிண்்டாலுககு 
ரூ.2,667/– ப்காடுககிைார்்கள். ஆநதிராவில ைாண்புமிகு திரு. பஜ்கன 
பைா்கன பரடடி அைர்்கள், நீங்கள் எனன பைண்டுபைனைாலும் 
ப்சய்து ப்காள்ளுங்கள்; ஏக்கருககு ரூ.10,000/– எனறு 
ப்சாலலியிருககிைார். ஆ்கபை, ்சத்தீஸ்கரில ரூ.2,550/–, ப்கரளா ரூ.2,500/–, 
ப்டலலி ரூ.2,667/–, ஆநதிரா ரூ.10,000/–, ஆனால தமிழ்நாடடில ரூ.1,870 
ைடடும்தான ப்காடுககிறீர்்கள். இமத சிறிது உயர்த்திக ப்காடுங்கள். 
ப்டல்டா பகுதிமய பாது்காக்கப்பட்ட பைளாண் ைண்்டைைா்க 
அறிவிப்பமதக ்காடடிலும், இதமன நீங்கள் ப்சய்தீர்்கள் எனைால, 
விை்சாயி்களுககு அது மி்கப் பபரிய உதவியா்க இருககும் எனறு 
நான ப்கடடுகப்காள்கிபைன. மூனைாைதா்க...

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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[2020 பிபரவரி 19

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உைவு ைற்றும் 
நு்கர்பபாருட்கள் ைழங்கல துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் Minimum Support Price பநலலுககு உயர்த்திக 
ப்காடுக்க பைண்டும்; ைற்ை ைாநிைங்களில எலைாம் கூடுதைா்கக 
ப்காடுககிைார்்கள் எனை ்கருத்மத இஙப்க ப்சாலலியிருககினைார்்கள். 
நம்மும்டய தமிழ்கத்மதப் பபாறுத்தைமர, தற்பபாது ஒரு 
குவிண்்டாலுககு ப்காள்முதல ப்சய்யப்படுகினை விமை 
ரூ.1,905/– எனபமதத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. ரூ.1,850/– எனறு 
ப்சானனார்்கள்; ஆனால, நாம் குவிண்்டாலுககு ரூ.1,905/– 
ப்காடுககிபைாம். (குறுககீடு) உங்களும்டய ்காைத்தில 2011–ல, நீங்கள் 
ஆடசிமயவிடடு இைஙகுகிைபபாது (குறுககீடு) . . .

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு அமைச்சர் 
அைர்்கமளப் பதில ப்சாலை விடுங்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, 2011–ல ரூ.1,060/– ஆ்க இருநத பநல 
ப்காள்முதல விமை, இனமைககு ரூ.1,905/– ஆ்க தமிழ்கத்தில 
இருககிைது எனபமத ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. Minimum Support 
Price–ஐப் பபாறுத்தைமர, அது ைத்திய அரசு நிர்ையிக்கககூடியது. 
நம்மைப் பபாறுத்தைமர, ஒவபைாரு ஆண்டும் நாம் கூடுதைா்க 
அைர்்களுககு 50 ரூபாய், 70 ரூபாய் எனறு Minimum Support Price–ஐ 
உயர்த்திக ப்காடுககிபைாம். இநத ஆண்டு நாம் இதுைமர 8,14,170 
பை. ்டன பநலமை ப்காள்முதல ப்சய்திருககிபைாம். அதில 1,47,000 
விை்சாயி்கள் பயனபபற்றிருககிைார்்கள். அதுைடடுைலைாைல, 1,545 
ப்காடி ரூபாய் பைம் விை்சாயி்களுககு ைரவு மைக்கப்படடிருககிைது. 

பிற்ப்கல 2–05

ஒரு நாமளககு அதி்கபட்சைா்க 32,000 பைடரிக ்டன பநலதான 
இதுைமரயில ப்காள்முதல ப்சய்யப்படடு ைநதது. இனமைககு, 
இதுைமர இலைாத அளைா்க 45,000 முதல 50,000 பைடரிக ்டன ைமர 
ஒரு நாமளககுக ப்காள்முதல ப்சய்யப்படடு ைருகிைது. (பைம்சமயத் 
தடடும் ஒலி) அதுைடடுைலைாைல, ஒரு நாமளககு ைடடும் ரூ.100 



157வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, சொது விவாதம்
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ப்காடி அளவிற்கு பைம் விை்சாயி்களும்டய ைஙகிக ்கைககு்களில 
ைரவு மைக்கப்படடிருககிைது. 24 ைணி பநரத்தில விை்சாயி்களுககு 
பைம் ைழங்கப்படுகிைது எனபதமனயும் ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, இதனால எனககு எனன இருககிைது? நான இருப்பமதச 
ப்சானபனன. ‘ஐயா, ப்காடுங்கள்’ எனறு ப்கடப்டன. ைாண்புமிகு 
உைவுத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் ‘ப்காடுக்க முடியாது’ எனறு 
ப்சாலகிைார். தஞ்சாவூர் ைாைட்ட ைக்கள் பார்த்துகப்காள்ைார்்கள். 
இதில எனகப்கனன ஆயிற்று? (சிரிப்பு) 

்சரி. அடுத்து, ஒரு முககியைான பிரசசிமனமய நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின ்கைனத்திற்குக ப்காண்டு 
ைர விரும்புகிபைன. இதமன ைனிதாபிைானத்தின அடிப்பம்டயில 
ப்கடகிபைன. பபரறிைாளன உச்ச நீதிைனைத்தில பதாடுத்த 
ைழககில, 6–9–2018 அனறு உச்ச நீதிைனைத்தில ைாநிை அரசு எனன 
முடிவிமன பைற்ப்காண்டுள்ளது எனறு ப்கடடு, இரண்டு ைார 
்காைத்திற்குள் பதிைளிக்க பைண்டுபைனறு உத்தரவிட்டது. ஆனால, 
ைாநிை அரசு, உச்ச நீதிைனைத்தில குறிப்பிட்ட ்காைத்திற்குள் உரிய 
பதிமை அளிக்கத் தைறிவிட்டது. 

ைாநிை அரசின ்க்டமைமய உைர்த்த பைண்டிய நிமைககு 
நீதியர்சர் அைர்்கள் தள்ளப்பட்டார். ஆளுநர் எனபைர், ைாநிை 
அரசின அங்கபை தவிர, அைர் இமையான அதி்காரம் பம்டத்தைர் 
அலை. அைர் ைத்திய அரசின பிரதிநிதி அலை எனபமத 
பலபைறு தீர்ப்பு்களில உச்ச நீதிைனைம் பதளிவுபடுத்தியிருககிைது. 
இநதக ்கருத்மதத்தான அநத நீதியர்சர்்கள் தமிழ்க அரசின 
ைழக்கறிஞர்்களுககு நிமனவூடடினார்்கள். இநதிய அர்சமைப்புச 
்சட்டம், Article 161–னபடி, தண்்டமனக குமைப்பு அதி்காரத்தில 
அமைச்சரமையின முடிபை இறுதியானது. ஆளுநருககு எனறு 
தனிப்பட்ட அதி்காரம் எதுவும் இலமை எனறு ‘பரூராம்’ எனபைரது 
ைழககில உச்ச நீதிைனைம் தீர்ப்பளித்திருககிைது. இமைபயலைாம் 
பதரிநதும்கூ்ட, பபரறிைாளன விை்காரத்தில நீங்கள் ்சற்று 
பைத்தனைா்க இருப்பதா்க நான உைருகிபைன. 

[திரு. இரா. ்காைராஜ்]
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தருைபுரியில உங்களும்டய ்கடசிக்காரர்்கள் ஒரு பபருநமத 
எரித்த நி்கழ்வில ைாடடிகப்காண்்டபபாது, 25–10–2018 அனறு. . . 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: அமதப்பற்றி எதற்்கா்கப் 
பபசுகிறீர்்கள்? (குறுககீடு) 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: அமத ஏற்று இைர்்கள் தீர்ைானம் பபாடடு 
அனுப்பினார்்கள். உ்டபன, 31 ஆம் பததி, பபாய் ைாஙகிகப்காண்டு 
ைநதுவிட்டார்்கள். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைனைங்கள் ைற்றும் சிமைச்சாமை்கள் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ராஜீவ ்காநதி படுப்காமை ைழககில 
சிமைைாசி்களா்க இருககினை, பபரறிைாளன உடப்ட 7 பபர்்கள் 
விடுதமை ப்சய்யப்ப்ட பைண்டும் எனபதிபை எநதவித ைாறுபட்ட 
்கருத்தும் இலமை. ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரசின 
ப்காள்ம்க, அைர்்கள் விடுதமை ப்சய்யப்ப்ட பைண்டும் எனபதுதான. 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதனாலதான உச்ச நீதிைனைத்தில, 
பபரறிைாளன தாக்கல ப்சய்த ைழககில, ‘அநத ைழகம்க ஆளுநர் 
முடிவு ப்சய்யைாம்’ எனறு ப்சானனவு்டபன, அதில ்காைதாைதம் 
ப்சய்யாைல, அைர்்கள் விடுதமை ப்சய்யப்ப்ட பைண்டுபைனறு, 
24 ைணி பநரத்திபைபய, ்சட்டைனைத்தில தீர்ைானத்மத 
நிமைபைற்றியைர் ைாண்புமிகு புரடசித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள். 
(பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) அதில, அனமைககு இருநத ்காஙகிரஸ 
அரசு, ைத்திய அர்சாங்கம் ‘அைர்்கமள விடுதமை ப்சய்யக கூ்டாது’ 
எனறு உச்ச நீதிைனைத்தில ஒரு ைழகம்கத் தாக்கல ப்சய்தது. 
அநத ைழககில ஒரு தீர்ப்மப ைழஙகியபிைகு, ைாநிை அர்சாங்கம் 
முனவிடுதமை ப்சய்ைதில இநத ைழகம்கத் தவிர்த்து, ைற்ைைர்்கமள 
முனவிடுதமை ப்சய்யைாம் எனறு ஒரு விளக்கத்மதக ப்காடுத்தது. 
ஆனால, அதற்குப்பிைகு, பபரறிைாளனும்டய ஒரு ைனு, ஆளுநரி்டம் 
்கருமை ைனு ஒனறு இருககிைது எனறு உச்ச நீதிைனைத்தில 
முமையிட்டவு்டன, உச்ச நீதிைனைம் அநத ைனுவினமீது ஆளுநர் 
முடிபைடுக்கைாம் எனறு பதளிவுபடுத்தியவு்டபன, நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு முதலைர் அைர்்கள், ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின 
ைழியில நம்டபபறுகினை இநத அரசு, அம்ைா அைர்்களின 
ப்காள்ம்கயினபடி, அைர்்கள் விடுதமை ப்சய்யப்ப்ட பைண்டும் 

[திரு. துமரமுரு்கன]
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2020 பிபரவரி 19]

எனை ப்காள்ம்கயின அடிப்பம்டயில, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள், உ்டனடியா்க அமைச்சரமைமயக கூடடி, அநதக 
கூட்டத்தில அநத 7 பபமரயும் விடுதமை ப்சய்யைாம் எனை தீர்ைானம் 
நிமைபைற்ைப்படடு, ஆளுநருககு அனுப்பி மைக்கப்பட்டது. 

ஒரு ைாநிை அரசுககு இருககினை அதி்காரத்மதப் பயனபடுத்தி, 
்சட்டத்தினபடி, இநதிய அர்சமைப்புச ்சட்டத்தினகீழ் எனன 
அதி்காரம் ப்காடுக்கப்படடிருககிைபதா, அநத அதி்காரத்மதப் 
பயனபடுத்தி, அமைச்சரமைமயக கூடடி, அமைச்சரமையின முடிவு 
ஆளுநருககுத் பதரியப்படுத்தப்படடுவிட்டது. ஆளுநர் இத்தமன 
நாட்களுககுள்தான முடிபைடுக்க பைண்டும் எனறு எஙப்கயும், எநத 
இ்டத்திலும் குறிப்பி்டப்ப்டவிலமை. ஆளுநர் உ்டனடியா்க ஒரு ைார 
்காைத்திற்குள் முடிபைடுக்க பைண்டும்; ஒரு ைாத ்காைத்திற்குள் 
முடிபைடுக்க பைண்டும் எனறும் ப்சாலைப்ப்டவிலமை. ைாநிை 
அர்சாங்கம் அனுப்புகினை தீர்ைானத்தினமீது, முடிவினமீது, ஆளுநர் 
ஒரு குறிப்பிட்ட ்காைத்திற்குள் முடிபைடுக்க பைண்டுபைனறு 
எநதத் தீர்ப்பிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ்காைக ப்கடுமை உச்ச 
நீதிைனைமும் நிர்ையிக்கவிலமை; அர்சமைப்புச ்சட்டத்திலும் 
ப்சாலைப்ப்டவிலமை. இப்பபாது, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள் ப்சானனதுபபாை, தற்பபாது 
்கம்டசியா்க நம்டபபற்ை ைழககிபை உச்ச நீதிைனைம்கூ்ட பதளிைா்க 
எனன ப்சாலலியிருககிைது எனைால, ‘ஆளுநரும்டய அதி்காரத்திபை 
நாங்கள் தமையி்ட விரும்பவிலமை. அமதப்பற்றி நாங்கள் பப்ச 
விரும்பவிலமை’ எனறுதான ப்சாலலியிருககிைது. அதாைது, unofficial 
ஆ்க, நம்மும்டய அரசு ைழக்கறிஞரி்டம், அர்சாங்கத்தி்டமும், 
ஆளுநரி்டத்திலும் பபசி, எனன முடிவு எடுக்கப்படடிருககிைது 
எனறுதான ப்கடடு ப்சாலைச ப்சாலலியிருககிைார்்கள் எனபமதத் 
தவிர, எநதவிதைான உத்தரவும் பிைப்பிக்கப்ப்டவிலமை. 

 பிற்ப்கல 2–10

ஆளுநரது முடிவிமனப் பற்றிபயா, ஆளுநரது அதி்காரத்மதப் 
பற்றிபயா நாங்கள் பபசுைதற்குத் தயாரா்க இலமைபயனறு 
பதளிைா்கச ப்சாலலியிருககிைார்்கள். ஆ்கபை, ைாநிை 
அர்சாங்கத்திற்கு இநதிய அர்சமைப்புச ்சட்டத்தில எனன 
அதி்காரம் ப்காடுக்கப்படடிருககிைபதா, அநத அதி்காரத்மத 
முழுமையா்கப் பயனபடுத்தி, அம்ைா அைர்்களின எண்ைத்தினபடி, 
பபரறிைாளன உடப்ட அநத 7 பபமரயும் விடுதமை ப்சய்ய 
பைண்டும் எனறு ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 
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அனுப்பிய தீர்ைானத்மத பைதகு ஆளுநர் அைர்்களுககு நாங்கள் 
அனுப்பிவிடப்டாம். பைதகு ஆளுநர் அைர்்கள் நலை முடிமை 
எடுப்பார் எனறு இநத அரசு எதிர்பார்த்துகப்காண்டிருககிைது. 
நாங்களும், உங்கமளப்பபானறு நலை முடிமை எதிர்பார்த்துகப்கா
ண்டிருககிபைாம். பபரறிைாளன விடுதமை ப்சய்யப்ப்ட பைண்டும் 
எனறு இனமைககுச ப்சாலகிறீர்்கள். இமத நான குற்ைச்சாட்டா்கச 
ப்சாலைவிலமை, ைக்களுககு நிமனவுபடுத்த விரும்புகிபைன. நீங்கள் 
ஆடசியில இருநதபபாது இபத பபரறிைாளனின ்கருமை ைனு 
உங்களி்டம் ைநதபபாது, நளினிமயத் தவிர, பபரறிைாளன உடப்ட 
ைற்ை 6 பபமரயும் தூககிலி்டைாம் எனறு தீர்ைானத்மத நிமைபைற்றி 
அனுப்பியைர்்கள் நீங்கள். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, ைாண்புமிகு ்சட்டத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் 
ஒரு விளக்கத்மதச ப்சாலலியிருககிைார்்கள், நானும் அமத 
ஏற்றுகப்காள்கிபைன. ஆனால, அபத பநரத்தில உச்ச நீதிைனைம், 
“ஏன ஆளுநர் இனனும் முடிபைடுக்கவிலமை எனை ப்கள்விமயக 
ப்கட்க உங்களுககு அதி்காரம் இருககிைது. நீங்கள் ப்கட்கைாம்” எனை 
ஒரு ்கருத்மதச ப்சாலலியிருககிைது. அநத அடிப்பம்டயில, நீங்கள் 
ஆளுநமரக ப்கடடிருககிறீர்்களா? ஆளுநமர ைலியுறுத்தககூடிய 
சூழ்நிமையில இருககிறீர்்களா எனை அநத அடிப்பம்டயிலதான 
எங்கள் ்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்கள் உங்களி்டத்தில இநதப் 
பிரசசிமனமய நிமனவுபடுத்தியிருககிைார்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைனைங்கள் ைற்றும் சிமைச்சாமை்கள் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, நானும் அமதத்தான ப்சானபனன; 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் அைர்்களுககு, நானும் 
அமதபயதான ப்சானபனன. உச்ச நீதிைனைம் தனது உத்தரவில 
எமதயும் பதளிவுபடுத்தவிலமை. ஆளுநமரக ப்கடபதற்கு 
ைாநிை அரசுககு அதி்காரம் இருககிைது எனபைா, குறிப்பிட்ட 
்காைகப்கடுவிற்குள் நீங்கள் அமதச ப்சய்ய பைண்டுபைனபைா உச்ச 
நீதிைனைம் ப்சாலைவிலமை. ஆளுநரும்டய அதி்காரத்மதப்பற்றி 
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நாங்கள் பபசுைதற்குத் தயாரா்க இலமைபயனறு உச்ச நீதிைனைம் 
பதளிைா்கத் பதரிவித்தபதாடு, நீங்கள் அதி்காரபூர்ைைற்ை 
முமையில, ஆளுநரி்டத்தில ப்கடடு, எங்களி்டத்தில பதரிவியுங்கள் 
எனறுதான உச்ச நீதிைனைம் ப்சாலலியிருககிைபத தவிர, எநதவித 
உத்தரமையும் பிைப்பிக்கவிலமை எனபமத ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் தமைைர் 
அைர்்களுககுத் பதரிவித்துகப்காள்கிபைன.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, நான இப்பபாது ைாதம், எதிர்ைாதம் புரிைதற்்கா்க 
இமதத் துைக்கவிலமை. 28 ஆண்டுக ்காைம் சிமையில 
ைாடிகப்காண்டிருககிைார்்கள். பநல்சன ைண்ப்டைா அைர்்கள்கூ்ட 
27 ைரு்டங்கள்தான சிமையிலிருநதார்்கள். ஆனால, இநத 28 ஆண்டுக 
்காைம் எனபமத ைனிதாபிைான அடிப்பம்டயில நம்மும்டய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் ்கருத்திபைப்காண்டு, தனககு 
இருககிை அதி்காரத்மதப் பயனபடுத்தி, தனககு இருககினை 
ப்சலைாகம்கப் பயனபடுத்தி, மீண்டும் ஆளுநரி்டத்தில அைபர பபசி 
அலைது பைறு யாமரயாைது அனுப்பி பபசி, அநதக ்காரியத்மதச 
ப்சய்ைாபரயானால, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கமள நாபன 
பாராட்டக ்க்டமைப்படடிருககிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்களுககு, எங்களும்டய ைாண்புமிகு 
்சட்டத் துமை அமைச்சர் அைர்்கள் பதளிைான விளக்கத்மதக 
ப்காடுத்துவிட்டார். ைாண்புமிகு ்சட்டத் துமை அமைச்சர் 
அைர்்கள் பதளிவுபடுத்திவிட்டார். எங்களுககு அக்கமை இருககினை 
்காரைத்தினாலதான, அைர்்கமள நாங்கள் பபராலில விடப்டாம். 
அதற்கு முனபு யாரும் பபராலிலகூ்ட அைர்்கமள வி்டவிலமை. பை 
ஆண்டு ்காைைா்க சிமையில ைாடிகப்காண்டிருநதைர்்கமளககூ்ட 
பபராலில விட்டது, அமனத்திநதிய அண்ைா திராவி்ட 
முனபனற்ைக ்கழ்க அரசுதான. (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 
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அதுைடடுைலைாைல, நான அதற்குள்பள பபா்க 
விரும்பவிலமை. ைாண்புமிகு ்சட்டத் துமை அமைச்சர் அமனத்து 
விளக்கங்கமளயும் ப்சாலலிவிட்டார். உங்களும்டய ஆடசிக 
்காைத்திலகூ்ட, அமைச்சரமையில எனன முடிவு ப்சய்யப்பட்டது 
எனபமதயும் அைர் பதரிவித்துவிட்டார். அதன உள்பள நான 
ப்சலை விரும்பவிலமை. அைர்்கமள விடுதமை ப்சய்ய பைண்டும் 
எனபதில நாங்கள் உறுதியா்க இருககினபைாம். எங்களும்டய 
அதி்காரத்திற்குடபடடு, அமைச்சரமையில தீர்ைானம் 
நிமைபைற்ைப்படடு, ஆளுநருககு அனுப்பிமைக்கப்பட்டது. ஆளுநர் 
நிச்சயைா்க நலை முடிமை எடுப்பார் எனறு எதிர்பார்ககினபைாம். 
ைத்திய அரசும் பதளிவுபடுத்திவிட்டது. இதிபை ஆளுநபர முடிவு 
ப்சய்யைாம் எனறு ைத்திய அரசும் பதளிவுபடுத்திவிட்டது. ஆ்கபை, 
நாங்களும் எதிர்பார்ககிபைாம்; நீங்களும் எதிர்பார்ககிறீர்்கள், 
நாடடு ைக்களும் எதிர்பார்ககினைார்்கள். எனபை, பைதகு ஆளுநர் 
அைர்்கள், இதில நலை முடிமை எடுப்பார் எனறு நம்புகிபைாம்.

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
நான இப்பபாதும், ைறுபடியும் ப்சாலகிபைன, உச்ச நீதிைனைம் 
ஆளுநரி்டத்தில உங்கமளச ப்சாலைச ப்சாலகிைார்்கள். ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர், “நான ப்சாலகிபைன” எனறு ப்சாலவீர்்கபளா, 
அலைது எங்களுககு பதில ப்சாலலிவிடடு, ப்சனறு எப்படி அநத 
பைபைாரு case–ல Advocate General, Home secretary ஆகிபயாமர 
அனுப்பிமைத்து ப்சய்தீர்்கபளா, அமதப்பபானறு ப்சய்தாலும் ்சரி. 
ஏபனனைால, தருைபுரி ைழககில, . . .

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி க்க. ்பழனிசாமி: ைாண்புமிகு 
பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, தருைபுரி ைழககு ைடடுைலை; 
அமனத்துபை பபானைனச ப்சம்ைல, புரடசித் தமைைர் 
எம்.ஜி.ஆர். அைர்்களின நூற்ைாண்டு விழாவில அறிவிக்கப்பட்டதன 
அடிப்பம்டயிலதான விடுதமை ப்சய்பதாபைபயாழிய, தனிச சிைப்பு 
ப்காடுத்து விடுதமை ப்சய்யவிலமை. இது பைறு; அது பைறு. இநத 
ைழககிற்கும் அநத ைழககிற்கும் முடிசசு பபா்டாதீர்்கள். ஒவபைாரு 
ைழககும் வித்தியா்சப்படடிருககினைது. 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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பிற்ப்கல 2–15

அதுைடடுைலை, Supreme Court சிை விதிமுமை்கமள 
ைகுத்திருககிைது. எநபதநத தண்்டமன பபற்ைைர்்கமளபயலைாம் 
விடுதமை ப்சய்ய பைண்டுபைனறு விதிமுமை்கமள ைகுத்திருககிைது. 
அநத விதிமுமைககு உடபடடுத்தான நாம் விடுதமை ப்சய்ய 
முடியும். ஆ்கபை, இது பைறு case; அது பைறு case, இரண்ம்டயும் 
ப்காண்டுைநது இமைக்க பைண்்டாம். 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, நான பைறு ஒனறும் ப்கடடுகப்காள்ளவிலமை. 
ைனிதாபிைான அடிப்பம்டயில நான ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கமளக ப்கடடுகப்காள்ைபதலைாம், தயவுப்சய்து ைாண்புமிகு 
ஆளுநர் அைர்்களுககு ஓர் அழுத்தத்மதக ப்காடுங்கள். அது 
நீங்கள் எப்படிக ப்காடுப்பீர்்கபளா எனககுத் பதரியாது. அமத 
நீங்கள் பைளிப்பம்டயா்கச ப்சாலை பைண்டுபைனறு நானும் 
ப்கட்கவிலமை. அவைாறு அழுத்தம் ப்காடுத்து, அைர்்கள் 7 பபரும் 
பைளியில ைநதால அனமைககுத்தான தமிழ்கத்திற்கு நிம்ைதியான 
பபருமூசசு எனபதாலதான அமத நான ப்சானபனபன தவிர 
பைறு அலை. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
நீதிைனைங்கள் ைற்றும் சிமைச்சாமை்கள் துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்மு்கம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் 
அைர்்கள், தருைபுரி பபருநது எரிப்பு ைழகம்கப் பற்றி ஏபதா ப்சாலை 
ைநதார். (குறுககீடு) இலமையிலமை; அது தைைா்க ைநதுவி்டக 
கூ்டாது. தருைபுரி பபருநது எரிப்பு குற்ைைாளி்கமள, சிமைைாசி்கமள 
எநத ஒரு உள்பநாக்கத்து்டனும், அதாைது அமனத்திநதிய 
அண்ைா திராவி்ட முனபனற்ைக ்கழ்கத்தினர் எனபதற்்கா்க 
விடுதமை ப்சய்யவிலமை. எம்.ஜி.ஆர். நூற்ைாண்டு விழாவிமன 
முனனிடடு, 10 ஆண்டு்காைம் சிமைைா்சம் முடித்தைர்்கமள 
விடுதமை ப்சய்யைாம்; சிை தகுதி்கள், சிை நிபநதமன்களுககுடபடடு 
அநத நிபநதமன்கமளப் பூர்த்தி ப்சய்தைர்்கமள விடுதமை 
ப்சய்யைாம் எனறு ப்சாலைப்பட்டது. தருைபுரி பபருநது எரிப்பு 

[திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி]
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[2020 பிபரவரி 19

ைழககில உச்ச நீதிைனைம் பதளிைா்கச ப்சாலலியிருககிைது. 
அதிபை, ைாைவி்கமள ப்காமை ப்சய்ய பைண்டும் எனை 
உள்பநாக்கத்பதாடு அநத பஸ எரிப்பு ்சம்பைம் நம்டபபைவிலமை. 
அதிபை குற்ைம் ்சாட்டப்பட்டைர்்கமள அநதக குற்ைத்திலிருநது 
விடுதமை ப்சய்யைாம் எனறு ப்சாலைப்படடிருககிைது. 
ஆ்கபை, அைர்்கள் சிமைைா்சம் ப்சய்தது அநதப் பபருநமத 
எரித்த ைழககிற்கு ைடடும்தான. அதிபை அைர்்களுககு எநத 
உள்பநாக்கமும் இலமை எனபது உச்ச நீதிைனைத்தின தீர்ப்பிபை 
பதளிைா்கச ப்சாலைப்படடிருககிைது. பைலும், அைர்்கள் 11 
ஆண்டு்காைம் சிமைைா்சம் முடித்திருககிைார்்கள். 10 ஆண்டு ்காைம் 
சிமைைா்சம் முடித்ததால, அநத நிபநதமன்களுககுடபடடுத்தான 
அைர்்கள் விடுதமை ப்சய்யப்படடிருககிைார்்கள். அப்படிப் 
பார்த்தீர்்கபளனைால, தருைபுரி ைழககிபை குற்ைம் 
்சாட்டப்பட்டைர்்கள் ஆளும்்கடசிமயச ்சார்நதைர்்கள் 
எனபதால விடுதமை ப்சய்யப்படடிருககிைார்்கள் எனறு 
நீங்கள் ப்சானனீர்்கபளனைால, பபரறிஞர் அண்ைாவினும்டய 
நூற்ைாண்டு விழாவிமன முனனிடடு, உங்கள் கூட்டணியிலிருநத 
்கடசியின ்கவுனசிைர் லீைாைதி அனமைககு ைதுமரயிபை குத்தி 
ப்காமை ப்சய்யப்பட்டார். நீங்கள் 5 ஆண்டு்களுககுள்பளபய அநதக 
குற்ைைாளி்கமள, சிமைைாசி்கமள முனவிடுதமை ப்சய்தீர்்கபள, 
அைர்்கமள எநத அடிப்பம்டயிபை விடுதமை ப்சய்தீர்்கள்? 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் 
துமைத் தமைைர் அைர்்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: நீங்கள் ப்சாலலிய ்காரைத்மதத்தான, 
நாங்களும் ப்சாலபைாம். (சிரிப்பு) ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
அைர்்கபள, முககியைான ஒனறு Finance Minister–ககு. SC, ST 
ைாைைர்்களுக்கான scholarship ைழஙகுைபத இலமை. நீங்களும் 
college ந்டத்துகிறீர்்களா எனபது எனககுத் பதரியாது; அது ்கஷ்்டம். 
2018–2019 ஆம் ஆண்டில 50 ்சதவிகிதம்தான நிலுமை. இப்பபாது 
2020 ஆம் ஆண்டு 100 ்சதவிகிதம் ப்காடுக்கப்ப்டவிலமை. ஒவபைார் 
college–பையும் எவைளபைா பாககி இருககிைது. Please, இதிைாைது 
ப்காஞ்சம் நிதி ஒதுககுங்கள் எனறு ப்கடடுகப்காள்கிபைன. 

்கம்டசியா்க, ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 
தங்களி்டம்கூ்ட நான பதரிவித்பதன. ‘The Hindu’ பத்திரிம்கயிபை 
20–12–2019 ஆம் ஆண்டில பைளியான ஒரு ப்சய்தி: 

[திரு. சி.வி. ்சண்மு்கம்]
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“There were also widespread allegations in the media 
regarding the quality of the persons selected for the post of 
Vice–Chancellor and the process involved in the selection. 
The vigilance raids on two former Vice–Chancellors, the arrest 
of a sitting Vice–Chancellor and the suicide committed by a 
former Registrar in the last two years bear testimony to the 
present condition. It worries me when I see Vice–Chancellors 
and professors prosecuted for corruption. It was a ‘blot on 
civilisation’ to see Vice–Chancellors and University professors 
being prosecuted for corruption. The public and the student 
community wanted a university administration that was transparent, 
highly–disciplined and corruption–free” எனறு பதரிவித்திருககிைது. 
இத்து்டன எனனும்டய உமரமய நிமைவு ப்சய்கிபைன. நனறி 
ைைக்கம். (பைம்சமயத் தடடும் ஒலி) 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: ைாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துமை அமைச்சர் அைர்்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன்்பழ்கன்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் 
தமைைர் அைர்்கள் சுடடிக்காடடியது அைர்்களும்டய ஆடசிக 
்காைத்தில Vice–Chancellor ஆ்க பநரடியா்க நியமிக்கப்பபற்ை 
திரு. இராதாகிருஷ்ைன எனபைர்தான சிமைச்சாமைககுச ப்சனைார் 
எனபமத இநத பநரத்திபை நான பதரிவித்துகப்காள்ைபதாடு 
ைடடுைலைாைல, ைாண்புமிகு இதய பதய்ைம் புரடசித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்களும்டய ஆடசிக ்காைத்திபை நியமிக்கப்படுகிை துமை 
பைநதர்்கள் அத்தமனபபருபை பநரடியா்க Governor அைர்்களால 
நியைனம் ப்சய்யப்படடு, பணிபுரிநதுப்காண்டிருககிைார்்கள் 
எனபமதயும் ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கள் ைாயிைா்க 
ைாண்புமிகு எதிர்க்கடசித் துமைத் தமைைர் அைர்்களுககுத் 
பதரிவித்துகப்காள்கிபைன. 

ைாண்புமிகு க்ப்ரமவத் தமலவர்: பபரமையின இனமைய 
நி்கழ்சசி்கள் இத்து்டன முடிவுற்ைன. பபரமை மீண்டும் நாமள 
(20–2–2020), வியாழககிழமை ்காமை 10 ைணிககுக கூடும். ைைக்கம். 

பினனர், பபரமை பிற்ப்கல 2–19 ைணிககு ஒத்திமைக்கப்பபற்ைது.

[திரு. துமரமுரு்கன]
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11. க்ப்ரமவமுன் மவக்கபத்பற்ை ஏடு்கள

(அ) சட்டமுறை விதிகளும், ஆறைகளும்

–ஏதுமிலமை–

 (ஆ) அறிக்றககள், அறிவிக்றககள் மறறும் ஏற்ை 
்தனாள்கள்

–ஏதுமிலமை–

——–

 




