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சென்னை, புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டையிலுள்ள சட்டமன்றப்
பேரவை
மண்டபத்தில்
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
திரு. ப. தனபால் அவர்கள் தலைமையில் காலை 10–00 மணியளவில்
பேரவை கூடியது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:
“எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.”
ஒரு
செயலைச்
செய்ய
வேண்டும்
என்று
எண்ணி,
எண்ணியபடி செயல் ஆற்றுவதில் உறுதியுடன் இருப்பாரானால்
அவர் எண்ணியபடியே செயலில் வெற்றி அடைவார்.

1. இரங்கற்குறிப்புகள்
முன்னாள் உறுப்பினர்கள் திருமதி ஆர். சாவித்திரி
அம்மாள், திரு. கே.பி. இராஜேந்திர பிரசாத்
ஆகிய�ோர் மறைவு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றப்
பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்களான திருமதி ஆர். சாவித்திரி
அம்மாள் அவர்கள் 3–10–2019 அன்றும், திரு. கே.பி. இராஜேந்திர
பிரசாத் அவர்கள் 14–2–2020 அன்றும் மறைவுற்ற செய்தியினை
இப்பேரவைக்கு வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
திருமதி ஆர். சாவித்திரி அம்மாள் அவர்கள் 1991–1996 ஆம்
ஆண்டுகளில் முகையூர் த�ொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப்
பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, நன்கு பணியாற்றினார்கள்.
திரு. கே.பி. இராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் 2001–2006
ஆம் ஆண்டுகளில் பத்மநாபபுரம் த�ொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு
சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, நல்லமுறையில்
பணியாற்றினார்கள். மேலும் 2001 முதல் 2002 வரை அமைச்சராகவும்
பணியாற்றினார்கள்.
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இம்முன்னாள் உறுப்பினர்களது மறைவால் அவர்களைப்
பிரிந்து வருந்தும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும்,
அனுதாபத்தையும் இப்பேரவையின் சார்பிலும், என் சார்பிலும்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மறைந்த
இப்பெருந்தகைகளுக்கு
மரியாதை
செலுத்தும்
வகையில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று
இரண்டு மணித்துளிகள் அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
(உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று இரண்டு
மணித்துளிகள் அமைதி காத்தனர்.)

2. இரங்கல் தீர்மானம்
“குருதி மாவள்ளல்கோன்” திரு. பி.ஏ.கே.பி. இராஜசேகரன்
அவர்கள் மறைவு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: சென்னை, இராயபுரம், கிரேஸ்
கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த திரு. பி.ஏ.கே.பி. இராஜசேகரன்
அவர்கள் 1–2–2020 அன்று உடல்நலக் குறைவினால் மறைவுற்ற
செய்தியறிந்து இப்பேரவை அதிர்ச்சியும் ஆற்றொணாத் துயரமும்
க�ொள்கிறது.
மறைந்த திரு. பி.ஏ.கே.பி. இராஜசேகரன் அவர்கள் அதிக
அளவில் இரத்த தானம் வழங்கி இந்திய அளவில் சாதனை
படைத்தத�ோடு இரத்த தானம் குறித்த விழிப்புணர்வையும்
ஏற்படுத்தியவர். 2002 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு
வாரியம் இவருக்கு “குருதி மாவள்ளல்கோன்” என்கிற விருது
வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது.
அன்னாரது மறைவினால் அவரைப் பிரிந்து வருந்தும் அவரது
குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபத்தினையும்
இப்பேரவை தெரிவித்துக்கொள்கிறது.
இந்த இரங்கல் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும் முகத்தானும்
மறைந்த இப்பெருந்தகைக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும்
மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று இரண்டு
மணித்துளிகள் அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

(உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று இரண்டு
மணித்துளிகள்
அமைதி
காத்ததன்மூலம்
தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பெற்றது.)
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3. வினாக்கள்–விடைகள்
உடுக்குறியிட்ட வினாக்கள்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினாக்கள்–விடைகள். வினா
வரிசை எண் 26, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன்,
மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
26—
பள்ளியைத் தரம் உயர்த்துதல்
*50927—திரு. எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன்:
மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும்
விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கம்பம் த�ொகுதி, உத்தமபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
உ. அம்மாபட்டி கிராமத்தில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளியை
மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை
அமைச்சர்:
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
சரித்திர சாதனை படைத்து மூன்றாண்டு சாதனை குறித்த
சிறப்பு மலரை வெளியிட்டிருக்கிற (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு அம்மா வழியில் ஆட்சி நடத்திக் க�ொண்டிருக்கிற
மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் திரு. ஈ.பி.எஸ் அவர்களுக்கும்,
அவர்களுக்கு
உறுதுணையாக
இருக்கின்ற
மாண்புமிகு
திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளை முதலில்
நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
முற்பகல் 10–05
சிறந்த ஆளுமைத் திறனில் இந்தியாவிலேயே தமிழகம்
முதன்மை மாநிலமாகத் திகழ்வதற்கு விருது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) அதேப�ோல, ‘ச�ோழ மண்டலம் ச�ோறுடைத்து’
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என்று ச�ொல்வார்கள்; அந்த மண்டலத்தைக் காப்பதற்காக
ஆணையிட்டிருக்கிற அதே நேரத்தில், ஆசிய கண்டத்திலேயே
இல்லாத அளவிற்கு ஒருங்கிணைந்த கால்நடை பூங்கா ஒன்றை
அமைத்து, வரலாறு படைத்திருக்கிற நம்முடைய மாண்புமிகு
தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
9 மருத்துவக் கல்லூரிகளை ஒரே ஆண்டிலே க�ொண்டு வந்து
வரலாறு படைத்திருக்கிற (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நம்முடைய
அம்மா அவர்களின் வழியில் நடைபெறுகின்ற இந்த அரசு,
மற்றவர்கள் ச�ொல்வதைப்போல் மூன்று ஆண்டுகள் அல்ல;
நூறு ஆண்டுக்காலம் இந்த ஆட்சி என்றைக்கும் நிலைக்கப்
ப�ோகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் க�ோடிட்டுக் காட்டிட
விரும்புகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அம்மா அவர்கள்
இந்தச் சட்டமன்றத்திலே, எனக்குப் பிறகும் இந்த ஆட்சி 100
ஆண்டுக் காலம் நிலைக்கும் என்றார்கள்; அதற்கான ஆக்கத்தையும்,
ஊக்கத்தையும்
அளிப்பத�ோடு
எந்த
நேரத்திலும்,
யார்
வேண்டுமென்றாலும்,
எளிமையான
முறையில்
சந்திக்கின்ற
அளவில் செயல்படுகின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக
முதலமைச்சர் திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி அவர்களுக்கும்
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அவர�ோடு உறுதுணையாக இருந்து,
எல்லாப் பணிகளையும் ஆற்றி வருகின்ற மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய
நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் முதலில் நான்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
(அ) மற்றும் (ஆ) மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்
திரு. ஜக்கையன் அவர்கள், கம்பம் த�ொகுதி, உத்தமபாளையம்
ஊராட்சி ஒன்றியம், உ. அம்மாபட்டி கிராமத்தில் உள்ள
உயர்நிலைப்
பள்ளியை
மேல்நிலைப்
பள்ளியாகத்
தரம்
உயர்த்த வேண்டுமென்ற வேண்டுக�ோளை வைத்திருக்கிறார்.
அந்தப் பள்ளியைத் தரம் உயர்த்துகின்ற வகையில், அதற்குத்
தேவையான நிலங்கள் இல்லை, ப�ோதுமான நிதியும் அரசிடம்
செலுத்தப்படவில்லை. ஆகவே, அதைப் பற்றி மீண்டும் அரசு
பரிசீலிக்கும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன் அவர்கள்.

திரு. எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்

அவர்களுக்கும்,

மாண்புமிகு

முதலமைச்சர்

அவர்களுக்கும்,

109

வினாக்கள்-விடைகள்

2020 பிப்ரவரி 17]
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு
அமைச்சர்
பெருமக்களுக்கும்,
மாண்புமிகு
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்
அனைவருக்கும்
என்னுடைய
அன்பான
வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இன்றையதினம் நம்முடைய தமிழக அரசியல் வரலாற்றில்
ஒரு முக்கியமான ப�ொன்னாள் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில்
நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்
அவர்கள் பதவியேற்ற மூன்று ஆண்டுகளில் 16,382 க�ோப்புகளில்
கையெழுத்திட்டு, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நான்காம் ஆண்டில்
அடியெடுத்து வைக்கிற இந்த நல்ல நேரத்தில் தமிழ்நாட்டின்
நெற்களஞ்சியமான காவேரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட
சிறப்பு வேளாண்மை மண்டலமாக அறிவித்து, குடிமராமத்துத்
திட்டம் உட்பட பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி, மத்திய அரசின்
நல் ஆளுமைத் திறனிற்கான தர வரிசையில், இந்தியாவிலேயே
தமிழகம் முதல் இடம் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) என்ற சிறப்பைப்
பெற்றுத் தந்த மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு
துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு அமைச்சர்
பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளை, வணக்கத்துடன்
இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
என்னுடைய கம்பம் சட்டமன்றத் த�ொகுதியில் இருக்கின்ற
உ. அம்மாபட்டி கிராமத்திலுள்ள ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள்
பக்கத்து கிராமத்திற்குச் சென்று படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில்
இருக்கிறார்கள். அந்த உ. அம்மாபட்டியைச் சுற்றி பல கிராமங்கள்
இருக்கின்றன. அந்தக் கிராமத்தில் படிக்கின்ற மாணவர்கள்
எல்லோரும், ஏழை விவசாயத் த�ொழிலாளர் குடும்பத்தைச்
சேர்ந்தவர்கள். அதனால், மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை
அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு முதலமைச்சர், மாண்புமிகு
துணை
முதலமைச்சர்
அவர்களின்
ஒப்புதலைப்
பெற்று
உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்தித்
தர வேண்டுமென்று மீண்டும் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஓர் உயர்நிலைப் பள்ளியை,
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மேல்நிலைப்
பள்ளியாகத்
தரம்
உயர்த்த
வேண்டுமென்று
ச�ொன்னால், குறைந்தது மூன்று ஏக்கர் நிலம் இருக்க வேண்டும்,
ஆனால், அங்கே 1.33 ஏக்கர் நிலம்தான் இருக்கிறது. அதுமட்டுமல்ல
இரண்டு இலட்சம் ரூபாய் நிதியினை அரசிற்கு வழங்கிட
வேண்டும். அந்த நிதியும் வழங்கப்படவில்லை. ஆகவே, இதனைக்
கருத்தில்கொண்டு மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் அதற்கான
பணிகளை மேற்கொள்வாரேயானால், மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களின் கவனத்திற்கு எடுத்துச்சென்று அதனை நிறைவேற்றித்
தருவதற்கு அரசு பரிசீலிக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன் அவர்கள்.

திரு. எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, சமீபத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரவு–செலவுத் திட்ட
அறிக்கையில் அனைத்துத் துறைகளுடன் ஒப்பிடும்பொழுது,
பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு அதிகபட்சமாக 34,181.73 க�ோடி ரூபாய் நிதி
ஒதுக்கியதற்கு என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இந்திய அரசின் மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்
வெளியிட்டுள்ள
செயல்
திறன்
தரக்
குறியீட்டின்படி,
அணுக்கமான பள்ளி வசதியை வழங்குவதில், இந்தியாவிலேயே
தமிழகம் முதல் இடத்தைப் பெற்றிருக்கிறது என்பதை இந்த
நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) த�ொடக்கக் கல்வியில், மாணவர் நிகர சேர்க்கையில்
99.88
சதவிகிதத்தை
எட்டி
சாதனை
படைத்திருக்கிறது
என்பதையும், பள்ளிக் கல்வியில் மட்டுமல்ல, உயர் கல்வியிலும்,
இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதல் இடத்தைப் பெறுவதற்கு
நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.
அந்த வகையில்,
மாண்புமிகு
இதய
தெய்வம்
புரட்சித்
தலைவி
அம்மா
அவர்கள் மாணவச் செல்வங்களுக்காக வழங்கிய 14 வகையான
ப�ொருட்களை விலையில்லாமல் வழங்குகின்ற காரணத்தினால்,
இன்றையதினம் நம்முடைய மாணவர்கள் இந்தியாவிலேயே
முதலிடத்தைப் பெறுகின்ற வாய்ப்பினைப் பெற்றிருக்கிறார்கள்.
கடந்த 3 ஆண்டுகளில், 250 நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப்
பள்ளிகளாகவும், 202 உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மேல்நிலைப்
பள்ளிகளாகவும்
தரம்
உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன
என்பதை
நான் மகிழ்ச்சிய�ோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அந்தவகையிலே,
கம்பம் த�ொகுதி, உ. அம்மாபட்டி கிராமத்திலுள்ள உயர்நிலைப்
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பள்ளியையும் தரம் உயர்த்தித் தர
வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

வேண்டுமென்று

மீண்டும்

முற்பகல் 10–10

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்களுடைய
க�ோரிக்கைகள்
அனைத்தும்
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்களுடைய
கவனத்திற்குக்
க�ொண்டு
செல்லப்படும் என்பதை முதலில் நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மேலும், அங்கே பத்தாவது வகுப்பில் 30 மாணவர்கள்
மட்டுமே கல்வி பயின்று வருகின்றனர். 100 மாணவர்கள் கல்வி
பயில வேண்டும். பத்தாவது வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுடைய
எண்ணிக்கையை
உயர்த்துவதற்கு
மாண்புமிகு
சட்டமன்ற
உறுப்பினர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்ற
வேண்டுக�ோளை வைக்க விரும்புகிறேன். மேலும், மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுடைய க�ோரிக்கையை அரசு பரிசீலித்து,
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்குக் க�ொண்டு
சென்று, நிறைவேற்றித்தரும் என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கு. பிச்சாண்டி அவர்கள்.

திரு. கு. பிச்சாண்டி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாகத்
தரம் உயர்த்துவதைப் ப�ொறுத்தவரையில், தி.மு.க. ஆட்சியில்
தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரே ஆண்டில் 100 பள்ளிகளைத்
தரம் உயர்த்திக் க�ொடுத்தார்கள். பல கிராமங்களில் town bus
வசதி இல்லாத காரணத்தினால், மாணவர்கள் town bus வசதியை
செய்து க�ொடுக்க வேண்டுமென்று அதிகளவில் க�ோரிக்கை
வைக்கிறார்கள். பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்படாமல் இருக்கின்ற
காரணத்தினால், town bus–ல் அதிக த�ொலைவு சென்று எல்லோரும்
கல்வி கற்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. ஆகவே, எந்தெந்தப்
பகுதியிலுள்ள மாணவர்கள் அதிக த�ொலைவு சென்று கல்வி
பயின்று வருகிறார்கள் என்பதை அரசு அறிந்து, ஒரே ஆண்டில்
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அந்தந்தப் பகுதியிலுள்ள உயர்நிலைப் பள்ளிகளை, மேல்நிலைப்
பள்ளிகளாகத் தரம் உயர்த்துவதற்கு இந்த அரசு முன்வருமா
என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.
மேலும்,
என்னுடைய
த�ொகுதியில்
வேளானந்தல்
ஊராட்சியிலுள்ள
உயர்நிலைப்
பள்ளியை
மேல்நிலைப்
பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்துவதற்குண்டான நிதியைச் செலுத்தி
பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆனால், அந்தப் பள்ளி இதுநாள்
வரையில் மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்தப்படவில்லை.
அதேப�ோல, மங்கலம் என்ற கிராமத்திலுள்ள பள்ளியை பெண்கள்
பள்ளி, ஆண்கள் பள்ளி என இரண்டு பள்ளிகளாகப் பிரிக்க
வேண்டுமென்ற க�ோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அந்தப் பள்ளியை
இரண்டு பள்ளிகளாகப் பிரிப்பதற்குண்டான இட வசதி உட்பட
அனைத்து வசதிகளும் அங்கே இருக்கின்றன. ஆனால், அந்தப்
பள்ளியும் இதுநாள் வரையில் பிரிக்கப்படவில்லை. ஆகவே, கல்வித்
துறையில் முன்னேற வேண்டுமென்ற நிலையில், அனைவருக்கும்
கல்வி வழங்க வேண்டுமென்ற திட்டத்தின் அடிப்படையில் கல்வி
கற்பதில் இடைநிற்றல் இல்லாமல் இருப்பதற்கும், மாணவர்கள்
அதிக தூரம் town bus–ல் சென்று கல்வி கற்காமல் அந்தந்த
ஊர்களிலேயே கல்வி கற்கும் வகையில் பள்ளிகளைத் தரம்
உயர்த்தித் தருவதற்கும் இந்த அரசு முன்வருமா என்பதை அறிய
விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
ச�ொன்ன கருத்துகளை மனதிலே ஏற்றுதான், தமிழகம் முழுவதும்
உள்ள அனைத்து சட்டமன்றத் த�ொகுதிகளிலும், எங்கெங்கெல்லாம்
மாணவர்கள் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள், எங்கெங்கெல்லாம்
பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டுமென்பது குறித்து இந்த
அரசு ஆய்வு செய்து க�ொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களுடைய கவனத்திற்குக் க�ொண்டு சென்று, ஒவ்வொரு
சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய வேண்டுக�ோளையும் மனதிலே
க�ொண்டு, இந்தப் பணிகளை இந்த ஆண்டே செய்வதற்கு அரசு
தயாராக இருக்கிறது என்பதை முதலில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மேலும், மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், அவர்களுடைய
ஆட்சிக்
காலத்தின்போதுதான்
100
பள்ளிகள்
தரம்
உயர்த்தப்பட்டன என்று குறிப்பிட்டார். நடுநிலைப் பள்ளிகள்
உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகவும், உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மேல்நிலைப்
பள்ளிகளாகவும் ம�ொத்தம் 225 பள்ளிகளை ஒரே ஆண்டில் தரம்
உயர்த்தி வரலாறு படைத்திருக்கின்ற அரசு, இந்த அரசு என்பதையும்
நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அனைத்து
அரசுகளும் இதைத்தான் செய்து க�ொண்டிருக்கின்றன. மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுடைய க�ோரிக்கையையும் இந்த அரசு
பரிசீலித்து, அந்தப் பகுதிகளிலுள்ள குறைபாடுகளை நீக்குவதற்கு
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு எடுத்துச்
சென்று, பள்ளியைத் தரம் உயர்த்தித் தருவதற்கு அரசு நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. தங்கம் தென்னரசு அவர்கள்.

திரு. தங்கம் தென்னரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், பள்ளிகளைத்
தரம் உயர்த்துவது சம்பந்தமாகப் பேசுகின்றப�ோது, உயர்நிலைப்
பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த வேண்டுமென்றால் ஒரு இலட்சம்
ரூபாய் நிதியும், மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த
வேண்டுமென்றால் இரண்டு இலட்சம் ரூபாய் நிதியும் ப�ொது
மக்களுடைய பங்கீட்டுத் த�ொகையாக வழங்க வேண்டுமென்ற
நிபந்தனை இருக்கிறது என்று இங்கே குறிப்பிட்டார். அதில்,
உயர்நிலைப் பள்ளிகளை, SSA ஆக இருந்தாலும் சரி, RMSA ஆக
இருந்தாலும் சரி, இந்தக் காலகட்டங்களில் எல்லாம் பள்ளிகளைத்
தரம் உயர்த்துவதற்கு இந்தத் திட்டங்களின் அடிப்படையில் மத்திய
அரசே நிதி உதவி வழங்கிவிடுகிறது. தற்போது Samagra Shiksha
Abhiyan வந்துவிட்டது. ஆகவே, இந்தத் திட்டங்களுக்கு மத்திய
அரசிலிருந்து நேரடியாகவே நிதி பெற்று தரம் உயர்த்தக்கூடிய
நிலை இருக்கின்றப�ோது, உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகத் தரம்
உயர்த்துவதற்கு ப�ொது மக்களிடமிருந்து ஒரு இலட்சம் ரூபாய்
வாங்க வேண்டிய அவசியம் தற்போது எழவில்லை என்பதுதான்
எங்களுடைய கருத்து. மற்றொன்று, மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு
ப�ொது மக்களின் பங்கீட்டுத் த�ொகையாக இரண்டு இலட்சம்
ரூபாய் செலுத்துகிற�ோம். 100 பள்ளிகளைத் தரம் உயர்த்தினீர்கள்
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என்றால் அதில் எவ்வளவு வந்து விடப்போகிறது? 2 க�ோடி ரூபாய்
வரும். 34,000 க�ோடி ரூபாய் அளவிற்கு பட்ஜெட் ப�ோடக்கூடிய
ஒரு துறையில், இந்த இரண்டு க�ோடி ரூபாய் என்பது எந்த
அளவில் பெரிய த�ொகையாக வந்துவிடப் ப�ோகிறது என்பதுதான்
எங்களுடைய கேள்வி. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) உயர்நிலைப்
பள்ளியைத் தரம் உயர்த்துவதற்காக கிராமத்திலிருந்து ஒரு இலட்சம்
ரூபாயை வாங்குவது என்பது மிகவும் சிரமம். இரண்டு இலட்சம்
ரூபாய் கட்டுவது என்பது மிகவும் சிரமம். எனவே, பள்ளிகள்
தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டுமென்றால் ப�ொது மக்கள் பங்கீட்டுத்
த�ொகை வழங்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையிலிருந்து முற்றிலுமாக
விலக்களிப்பதற்கு இந்த அரசு முன்வருமா என்பதைத் தங்கள்
வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

முற்பகல் 10–15

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள் குறிப்பிட்டதுப�ோல எல்லாப் பள்ளிகளுக்கும் அது
விதிவிலக்கு அல்ல. கிராமங்கள் மற்றும் மலைவாழ் பகுதிகளில்
உள்ள பள்ளிகளுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்படுகின்றது. எனவே,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கூறியதை மனதில் க�ொண்டு,
நடுநிலைப்
பள்ளியினை
உயர்நிலைப்
பள்ளியாகத்
தரம்
உயர்த்துவதற்கு ரூ.1 இலட்சமும், உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப்
பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்துவதற்கு ரூ.2 இலட்சமும் என இருக்கும்
நிபந்தனையை தளர்த்துவது குறித்து அரசு பரிசீலிப்பதற்கு
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு நாங்கள்
எடுத்துச் செல்வோம். ஏனென்று ச�ொன்னால், அனைத்துப்
பள்ளிகளிலிருந்தும் நாங்கள் அந்த நிதியினைப் பெறுவதில்லை.
Remote villages என்று ச�ொல்லப்படுகின்ற கிராமப் பகுதிகள்
மற்றும்
மலைவாழ்
பகுதிகளில்
இருக்கின்ற
பள்ளிகளுக்கு
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் விதிவிலக்கு அளித்து
வருகின்றார்கள். எனவே, இதனையும் கவனத்தில்கொண்டு இந்த
அரசு பரிசீலிக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 27,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்,
மாண்புமிகு மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
27—
துணை மின் நிலையம்
*24852—திரு. எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்:
மாண்புமிகு மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
குறிஞ்சிப்பாடி த�ொகுதி, குறிஞ்சிப்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
கருங்குழி ஊராட்சியில் துணை மின் நிலையம் அமைக்கும்
பணிகளைத் த�ொடங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி, மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும்
ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்

அவர்களே, ஒரு சாமானியன் இந்த நாட்டை ஆள முடியுமா
என்ற கேள்வியின் அடிப்படையில், ஒரு சாமானியன்தான்
நல்லாட்சியைத் தர முடியும் என்று (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
‘முத்தான மூன்றாண்டு, முதலிடமே அதற்கு சாட்சி’ என்று
ச�ொல்லக்கூடிய அளவிற்கு (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஒரு
சிறப்பான ஆட்சியைக் க�ொடுத்து, எங்களது இதய தெய்வம்
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் கனவை நிறைவேற்றித் தருகின்ற
வகையில், எனக்குப் பின்னாலும் இந்த ஆட்சி 100 ஆண்டுகாலம்
இருக்க வேண்டும், கழகம் 100 ஆண்டுகாலம் இருக்க வேண்டும்
என்று ச�ொன்னதை நிறைவேற்றித் தருகின்ற வகையில், (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) குடிமராமத்து நாயகனாக, ஒரு விவசாயியாக
இருந்து, இன்று விவசாயிகளின் பாதுகாவலராகவும், அதுப�ோல்
அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் பாதுகாவலராகவும் இருந்து,
சிறப்பான ஆட்சியை நடத்தி, மூன்றாண்டு முடித்து இன்றையதினம்
நான்காவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கின்ற மரியாதைக்குரிய
தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் அவர்களுக்கு
வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அவருக்கு
உறுதுணையாக இருக்கின்ற ஜல்லிக்கட்டு நாயகன், மரியாதைக்குரிய
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தமிழ்நாட்டினுடைய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அருமை
அண்ணன் அவர்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கருங்குழி ஊராட்சியில்
ஒரு துணை மின் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்று
கேட்டிருக்கிறார். இதுசம்பந்தமாக அரசு அந்தப் பகுதியில்
இடத்தைக் கண்டறிகின்றப�ோது, அரசு விலை கிட்டத்தட்ட
ரூ.4,500/– தான் ஒரு சென்ட்டின் விலையாக இருக்கின்றது.
இதனை தனியாரிடம் கேட்கும்போது, ஒரு ஏக்கருக்கு ரூபாய்
நான்கரை க�ோடி வேண்டும் என்கிறார்கள். நாங்களும் பலமுறை
ஆய்வு செய்கின்றப�ோது, அங்கு இடம் கிடைப்பது அரிதாக
இருந்த காரணத்தினால்தான் இன்னும் அந்தத் துணை மின்
நிலையம் அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. ஏற்கெனவே 10½ கி.மீ.
த�ொலைவிலுள்ள 2x16 கே.வி. துணை மின் நிலையத்திலிருந்து
மின்சாரம் வந்துக�ொண்டிருக்கின்றது. அதனை உடனடியாகத் தரம்
உயர்த்தி தற்போதைக்கு அங்கு மின்னழுத்தம் இல்லாத அளவிற்கு
மின் விநிய�ோகம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கின்றோம்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களும் ஓர் அமைச்சராக இருந்தவர்.
அந்தப் பகுதியில் ஏதேனும் ஒரு இடத்தினை குறைந்த விலைக்கு
வாங்கிக் க�ொடுப்பார்கள் என்று ச�ொன்னால், அதனை உடனடியாக
அரசு வாங்கி அங்கு துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கு
நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

திரு. எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கூறியபடி,
அந்தப் பகுதியில் நிலம் குறைந்த விலையில் இருக்கின்றது.
ஆனால்,
அங்கு
அதிகாரிகள்
பார்வையிட்டப�ோது,
Main
Road–ல்தான் இடம் வேண்டும் என்று அவர்கள் ச�ொல்கிறார்கள்.
Main Road–ல் இடத்தின் விலை எவ்வளவு ப�ோகும் என்பது
எல்லோருக்கும் தெரியும். எனவே, அந்த விலைக்கு நீங்களும் வாங்க
மாட்டீர்கள், விவசாயிகளும் க�ொடுக்கமாட்டார்கள். எனவே,
அந்தப் பகுதியின் உள் பகுதியில் 100 மீட்டர் உள்ளே உள்ள ஒரு
பகுதியில் நிலம் க�ொடுப்பதற்குத் தயாராக இருக்கின்றார்கள்.
ஆனால், அதற்கு அரசு க�ொஞ்சம் விலையினை அதிகரித்துக்

வினாக்கள்-விடைகள்

117

2020 பிப்ரவரி 17]
க�ொடுத்தால்,
விவசாயிகள்
இடத்தினைக்
க�ொடுப்பதற்குத்
தயாராக இருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால், கருங்குழி பகுதி என்பது
வள்ளலார் அவர்கள் தண்ணீரில் விளக்கேற்றிய பகுதியாகும்.
எனவே, ஆன்மீகப் பகுதியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால்
உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இலட்சக்கணக்கான
மக்கள் வந்து செல்கின்றனர். அதுப�ோல் அருகில் உள்ள வடலூர்
ஒரு பெரிய நகரம் ஆகும். அந்த நகரத்திற்கும் sub–station இல்லை.
இங்கிருந்துதான் மின்சாரம் செல்ல வேண்டும். ஆகவே, இங்கு
குறைந்த மின்னழுத்தம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதனைத்
தவிர்க்கும் வகையில், அத்தகைய வாய்ப்பினை மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் உருவாக்கித் தருவார்களா என்பதை அறிய
விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களிடம் நாங்கள் ர�ோடு
மார்க்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை; உள்ளே
இருந்தாலும் பரவாயில்லை. அதற்குத் தள வசதியை ஏற்படுத்தித்
தர வேண்டும். தனியார் இடங்களில் நாங்கள் அந்தக் கம்பங்களைப்
ப�ோடும்போது அவர்கள் மறுக்கின்றார்கள். எங்களது காட்டுக்குள்
கம்பம் வரக் கூடாது என்று அவர்கள் மறுக்கிறார்கள். 100 மீட்டர்
உள்ளே இருந்தால் பரவாயில்லை. மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் ச�ொன்னால், உடனடியாக அதிகாரிகளை உங்களிடத்தில்
த�ொடர்புக�ொள்ளச் ச�ொல்கிற�ோம். 100 மீட்டர், 200 மீட்டர்
உள்ளே இருந்தாலும், உள்ளே வண்டி ப�ோகும் அளவிற்குப் பாதை
வசதிகள் இருக்கும் என்று ச�ொன்னால் உடனடியாக அந்த இடம்
எடுக்கப்பட்டு அங்கு துணை மின் நிலையம் அமைக்கப்படும்.
ஏற்கெனவே 1x16 கே.வி., 1x10 கே.வி. துணை மின் நிலையம் என்று
இருக்கின்றது. அந்த 1x10 கே.வி. துணை மின் நிலையத்தினை
உடனடியாக 1x16 கே.வி. துணை மின் நிலையமாக மாற்றிக் க�ொடுக்க
இருக்கின்றோம். இப்போதைக்கு மின்னழுத்தம் குறைவதற்கு
வாய்ப்பு இருக்கும். கூடிய விரைவில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் அந்த இடத்தினைத் தேர்வு செய்து க�ொடுப்பார்கள்
என்று ச�ொன்னால், உடனடியாக மின்சார வாரியம் அந்த
இடத்தினை எடுத்து துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்குத்
தயாராக இருக்கின்றது என்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர்
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அவர்களுக்கு
மாண்புமிகு
பேரவைத்
வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

தலைவர்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் அவர்கள்.

அவர்கள்
உறுப்பினர்

முற்பகல் 10–20

திரு. எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, கலைஞர் ஆட்சிக் காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு
ஆண்டுத�ோறும் 40,000 இணைப்புகள் இலவசமாக க�ொடுப்பதாகத்
திட்டம் இருந்தது. அது த�ொடர்ந்து வந்துக�ொண்டிருந்தது. கடந்த
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, விவசாயக் குடும்பத்திலே பிறந்த
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், அவருடைய ஆட்சியில் tatkal
system–ல் 3 இலட்சம் ரூபாய் பணம் கட்டினால் மின் இணைப்பு
உடனே வழங்கப்படும் என்று ச�ொன்னார்கள். அந்தத் திட்டம்
இப்போது seniority அடிப்படையில் ப�ோய்க்கொண்டிருக்கிறது.
10,000 இணைப்புகள் வழங்கும் இலக்கினைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை.
கலைஞருடைய
ஆட்சிக்
காலத்திலிருந்து
த�ொடர்ச்சியாக
ஆண்டுத�ோறும் 40 ஆயிரம் மின்சார இணைப்புகளை இலவசமாகக்
க�ொடுத்த திட்டம், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
40 ஆயிரம் மின் இணைப்புகளை இலவசமாகக் க�ொடுக்கத்
த�ொடங்கிய திட்டம் அது. ஆனால், இப்போது க�ொடுப்பது 10,000
மின் இணைப்புகள். ஆனால், அதற்குப் பணம் கட்டியும், 10,000 மின்
இணைப்புகளும் ஒழுங்காகக் க�ொடுக்கப்படவில்லை. விவசாயக்
குடும்பத்தில் பிறந்து விவசாயியாக இருக்கின்ற முதலமைச்சர்
அவர்களின் ஆட்சியில்—முதலமைச்சர் அவர்கள், க�ொஞ்சம்
** —ஏனென்றால் தண்ணீர் இல்லை. 5 ஆண்டுக் காலமாக
தண்ணீர் கிடையாது. வாய்க்காலில் தண்ணீர் வரவில்லை.
வரப்பில் தண்ணீர் வரவில்லை. விவசாயிகள் நம்பியிருக்கின்ற
இந்தத் திட்டம், த�ொடர்ந்து நடைபெறுமா? ஆண்டுத�ோறும்
க�ொடுக்கின்ற 40,000 இலவச மின்சார இணைப்புகள் த�ொடர்ந்து
வழங்கப்படுமா?
நிறுத்தப்பட்டுள்ளத�ோ
என்ற
சந்தேகம்
விவசாயிகள் மத்தியில் இருக்கிறது. ஏனென்றால் அங்கே சென்று
கேட்டால், ‘இல்லை’ என்கிறார்கள்; ‘அந்தத் திட்டம் இப்பொழுது
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்
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இல்லை, 3 இலட்சம் ரூபாய் திட்டம்தான் இருக்கிறது’ என்று
ச�ொல்கிறார்கள். விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்கிற�ோம் என்று
ச�ொல்கிறீர்கள். ஆனால், விவசாயிகளுக்கு 30,000 மின் இணைப்புகள்
வழங்குவது இப்போது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது த�ொடர்ந்து
செயல்படுத்தப்படுமா? கடந்த ஆண்டு 40,000 இலவச மின்சார
இணைப்புகள் க�ொடுக்கின்ற திட்டத்தில் இதுவரையில் எவ்வளவு
பேர் பயன் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்ற விவரத்தை மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவிப்பார்களா என்பதைத் தங்கள்
வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: நீங்கள் பேசுகின்றப�ொழுது
முதலமைச்சர் அவர்கள் ** என்று ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். அது
அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் எதிர்க்கட்சி
என்பதால் சட்டமன்றத்தில் மக்களுக்குத் தேவையான கேள்வியைக்
கேட்கின்றார், அதற்கு நாங்கள் பதில் ச�ொல்கின்றோம்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அமைச்சர் ** இருந்தால்
ப�ோதும். அமைச்சர் ready–ஆக இருக்கிறார்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: Tatkal system க�ொண்டு வந்த
காரணத்தினால் இலவச மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்று
உண்மைக்கு மாறான ஒரு தகவலைச் ச�ொல்லியிருக்கின்றார். அது
உங்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் வேண்டுமென்றால் நடந்திருக்கலாம்.
கடைசியாக, 2010–2011–ல் நீங்கள் என்ன க�ொண்டு வந்தீர்கள்? 2
இலட்சம் connections க�ொடுக்கிறோம் என்று ச�ொன்னீர்கள். 4
வருடங்கள் க�ொடுக்காமல், கடைசி வருடம் க�ொண்டு வந்தீர்கள்.
ம�ொத்தமாக 1 இலட்சம் connections க�ொடுத்தீர்கள். அதற்குப்
பிறகு க�ொடுக்கவேயில்லை. உங்கள் ஆட்சியில்தான் கரன்ட்டே
இல்லையே! விவசாயத்திற்கு current க�ொடுத்தால் என்ன,
க�ொடுக்கவில்லையென்றால் என்ன? (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
Current இல்லையே! அப்புறம் என்ன செய்ய முடியும்? 8 மணி
நேரம், 10 மணி நேரம் current cut இருந்தது. Connection–ஐ
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.
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வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்யப் ப�ோகிறார்கள்? விவசாயத்திற்கு
current வாங்கி என்ன செய்யப் ப�ோகிறார்கள்? மக்கள் எல்லோரும்
உங்களைத் திட்டிவிட்டு, அதனால் எங்களுக்கு ஓட்டுப் ப�ோட்டு
நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிற�ோம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
உறுப்பினர் ச�ொன்னது தவறான கருத்து. Tatkal–ல், யாரையுமே
நாங்கள் வற்புறுத்தவில்லை. இப்பொழுது நீங்கள் train–ல் ப�ோகிறீர்கள்,
உங்களை tatkal–ல் வாங்கச் ச�ொல்லி யாராவது கூப்பிடுகிறார்களா?
Normal–ல் ப�ோக வேண்டியதுதானே, உங்களை யார் tatkal–ல்
வாங்கச் ச�ொல்கிறார்கள்? அதுமாதிரிதான் Tatkal system–மும்.
Tatkal system–ஐப் ப�ொறுத்தவரை, உங்களுடைய சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களே, நல்ல திட்டம், இன்னும் அதிகப்படுத்துங்கள்
என்றுதான் கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். விவசாயிகளைப்
ப�ொறுத்தவரை, எங்களுக்கு உடனடியாக மின் இணைப்பு
வேண்டும். அதனால், tatkal system–ஐக் க�ொண்டு வாருங்கள்.
இன்னும் super tatkal system இருந்தால்கூட க�ொண்டு
வாருங்கள் என்று ச�ொன்னார்கள். மாண்புமிகு அம்மாவினுடைய
அரசு, மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர்
ஒரு விவசாயி என்கின்ற காரணத்தினால், விவசாயிகளுக்கு
விரைந்து மின்னிணைப்பைக் க�ொடுக்க வேண்டுமென்பதற்காக
இந்தத் திட்டத்தைக் க�ொண்டு வந்திருக்கின்றார். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) இது ஒன்று. இரண்டாவது, 10,000 இணைப்புகள்
க�ொடுக்கின்றப�ோது,
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
seniority
அடிப்படையில் 10,000 இணைப்புகள் குறைகின்றன. இப்பொழுது
2001 ஆம் ஆண்டு விண்ணப்பித்தவர்களின் seniority தான்
வந்திருக்கிறது. நீங்கள் ஏத�ோ 40,000 இணைப்புகள் க�ொடுத்தோம்,
50,000 இணைப்புகள் க�ொடுத்தோம் என்கிறீர்களே, எப்படி
2000 ஆம் ஆண்டு விண்ணப்பித்தவர்களின் seniority வந்தது?
2006–லிருந்து 2011 வரைக்கும் நீங்கள் ஆட்சியில் இருந்தீர்களே,
ஏன் 2001 ஆம் ஆண்டோடு அதனை நிறுத்திவிட்டுப் ப�ோனீர்கள்?
உங்கள் ஆட்சியில் 1998 ஆம் ஆண்டோடு நின்றுவிட்டது.
இப்பொழுது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் 2001 ஆம்
ஆண்டு விண்ணப்பித்தவர்களின் seniority வந்திருக்கிறது. நீங்கள்
40,000 இணைப்புகள் க�ொடுத்திருந்தால் எப்படி இவ்வளவு pending
வரும்? (குறுக்கீடு) தகவலைச் ச�ொல்லலாம். நீங்கள் கேள்வி
கேளுங்கள், நாங்கள் வேண்டாம் என்று ச�ொல்லவில்லை. நாங்கள்
பதில் ச�ொல்கின்ற இடத்தில் இருக்கின்றோம். அதற்காக தவறாகச்
ச�ொல்லக் கூடாது.
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நாங்கள் tatkal system–ல் வருடத்திற்கு 10,000 இணைப்புகள்
க�ொடுக்கின்றோம். கடந்த ஆண்டு கஜா புயலின் காரணமாக,
முழுமையாக அங்கே கவனம் செலுத்திய காரணத்தினால் 10,000
இணைப்புகளைக் க�ொடுக்க முடியவில்லை. நான் கடந்த ஆண்டில்
சட்டமன்றத்திலே பலமுறை ச�ொல்லியிருக்கின்றேன், ஏற்கெனவே
நிலுவையிலுள்ள,
வருடத்திற்கு
10,000
என்ற
அளவிலான
இலவச மின் இணைப்புகள�ோடு, tatkal–ல் உள்ள 10,000 மின்
இணைப்புகளையும் சேர்த்து, 20,000 மின் இணைப்புகளைக்
க�ொடுப்போம் என்று ச�ொன்னோம். 2017 ஆம் ஆண்டுதான்
முதன்முதலாக அதை அறிவித்தோம். அறிவித்த முதல் ஆண்டே 10,000
மின் இணைப்புகள் ப�ோக மேலும் 20,385 மின் இணைப்புகள் என
ம�ொத்தம் 30,385 மின் இணைப்புகள் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
தவறான கணக்கைச் ச�ொல்லக் கூடாது. அடுத்த ஆண்டு கஜா
புயல் வந்த காரணத்தினால் க�ொடுக்கவில்லை. அதை 20,000
மின் இணைப்புகளாக இந்த ஆண்டு க�ொடுக்க இருக்கின்றோம்.
ஏற்கெனவே tatkal–ல் வாங்கியவர்களுக்கும், அதுப�ோக சாதாரண
வரிசையில் இருப்பவர்களுக்கும் தலா 10,000 connections என
ம�ொத்தம் 20,000 connections–ஐக் க�ொடுக்க இருக்கின்றோம்.
வருடா வருடம் அதைக் க�ொடுக்க இருக்கின்றோம். நீங்கள்
ச�ொன்னாலும், ச�ொல்லாவிட்டாலும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் விவசாயிதான். நீங்கள் மத்தியில் 17 ஆண்டுக் காலம்
ஆட்சியில் இருந்தீர்கள். நீங்கள் டெல்டா பகுதியில் மீத்தேன்
திட்டத்திற்கு கையெழுத்து ப�ோட்டீர்கள்? எல்லாம் செய்தீர்கள்;
ஏன் வேளாண்மை மண்டலமாக அறிவிக்கவில்லை? அறிவித்தது
யார்? விவசாயி என்பதால்தானே அறிவித்தார்! (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) நீங்கள் எங்கே அறிவித்தீர்கள்? நீங்கள் இதைச்
செய்திருக்கலாம் அல்லவா? உங்கள் கட்சி மத்திய அரசிலும்
அங்கம் வகித்திருந்தது, தமிழ்நாட்டிலும் ஆட்சியில் இருந்தீர்கள்;
நீங்கள்
அப்போது
அறிவித்திருக்கலாமே!
யார்
உங்களை
வேண்டாமென்று ச�ொன்னார்கள்? ஆக, மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு பதில் ச�ொல்வதற்கு இந்த
அரசு தயாராக இருக்கின்றது. அதில் எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது.
இந்த அரசில், Tatkal system மூலம் மட்டும் இணைப்புகளைக்
க�ொடுக்கின்றார்கள், இலவச மின் இணைப்புகள் க�ொடுப்பது
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று ச�ொன்ன வார்த்தை தவறான வார்த்தை
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(குறுக்கீடு)
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முற்பகல் 10–25
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நான் ஒன்றைச்
ச�ொல்லிக்கொள்கின்றேன். tatkal மின் இணைப்பு என்பது
விரும்பியவர்களுக்குக் க�ொடுக்கின்ற மின் இணைப்பு. ஏற்கெனவே
காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ளோருக்கு வருடத்திற்கு 10,000
பேருக்கு மின் இணைப்புகள் க�ொடுக்கின்றோம். கிட்டத்தட்ட
கடந்த
மூன்றாண்டுக்
காலத்தில்
மட்டும்
72,525
மின்
இணைப்புகள் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) நேற்றையதினம், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள்கூட
ஒரு
பேட்டியில்
ச�ொல்கின்றப�ோது,
மூன்று
துறைகளுக்கு
மட்டும் budget–ல் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது
என்று
ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள்.
விவசாயத்திற்காகத்தான்
இவ்வளவு த�ொகை க�ொடுத்திருக்கின்றோம். விவசாயத்திற்காக
வழங்கப்படும் மானியத்திற்காகத்தான் இந்த வரவு–செலவுத்
திட்டத்தில்
இவ்வளவு
த�ொகையை
ஒதுக்கியிருக்கிற�ோம்.
அதேப�ோல, வீட்டு மின் இணைப்புகளுக்கு 100 யூனிட் இலவச
மின்சாரம் க�ொடுக்கின்ற காரணத்தினால், அரசு அதற்கு மானியம்
தருகிறது. 11 இலட்சம் குடிசைகள் இருக்கின்றன. அதற்காகவும்
அரசு மானியம் தருகிறது. அதனால்தான் தமிழ்நாடு மின்
வாரியத்திற்கு அதிகமான நிதியை அரசு ஒதுக்குகின்றது. இது
விவசாயிகளின் அரசு. விவசாயிகளுக்குத் தேவை இருக்கின்ற
காரணத்தினால்தான் அதிக நிதியை ஒதுக்கியிருக்கின்றார்கள்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அதைக்கூட நீங்கள் ப�ொறுத்துக்கொள்ள
முடியாமல், ஏத�ோ மின்சார வாரியத்திற்கு அதிகமான நிதியை
ஒதுக்கிவிட்டார்கள் என்று ச�ொல்கிறீர்கள். இது என்ன டெண்டர்
விடுவது ப�ோன்ற பணியா? எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களில்
பலர் அமைச்சர்களாக இருந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு இது
தெரியாதா? ஆகவே, தவறான எண்ணத்தை மக்கள் மத்தியில்
பரப்ப வேண்டாம். நாங்கள் வெளிப்படைத் தன்மையுடன்
பணியாற்றுகின்றோம்.
இது
விவசாயிகளுடைய
அரசுதான்.
நீங்கள்
ச�ொன்னாலும்,
ச�ொல்லாவிட்டாலும்
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு விவசாயிதான். விவசாயிகளைப்
பாதுகாக்க வேண்டுமென்பதற்காகத்தான் வேளாண் மண்டலம்
குறித்து அறிவித்திருக்கின்றார். 72,525 மின் இணைப்புகளை
இந்த அரசு கடந்த 4 ஆண்டு காலத்தில் க�ொடுத்திருக்கிறது.
ஆகவே,
த�ொடர்ந்து
மின்
இணைப்புகள்
வழங்கப்படும்.
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அதிலே எந்தவித மாற்றுக் கருத்தும் கிடையாது. நான் மீண்டும்,
மீண்டும் ச�ொல்கிறேன்; tatkal மின் இணைப்பு என்பது யார்
விரும்புகிறார்கள�ோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வழங்கப்படுகிறதே
தவிர, யாருக்கும் வலுக்கட்டாயமாகக் க�ொடுப்பதில்லை. இன்னும்
ச�ொல்லப்போனால்,
tatkal
மின்
இணைப்புகள்
இன்னும்
அதிகம் வேண்டும் என்றுதான் ப�ொதுமக்கள் கேட்கிறார்கள்.
வருடத்திற்கு இன்னும் 10,000 மின் இணைப்புகளைச் சேர்த்துக்
க�ொடுங்கள்
என்றுதான்
கேட்கிறார்கள்.
ஆகவே,
இந்தத்
திட்டம் மக்கள் மத்தியிலும், விவசாயிகள் மத்தியிலும் நல்ல
வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்
அவர்கள் கேட்ட கேள்வி, எல்லோரும் பணம் கட்டியிருந்தால்கூட
seniority ப�ோடுகிறீர்களே! அவ்வாறு இல்லாமல் மின் இணைப்பு
தரப்படுமா என்றுதான் கேட்டார். ஆனால், மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் பதில் ச�ொல்கின்றப�ோது, ஏத�ோ எங்கள் ஆட்சியில்
current–ஏ இல்லாமல் ப�ோனது ப�ோலவும், உங்கள் ஆட்சியில்தான்
current அப்படியே க�ொட்டுவதைப் ப�ோலவும் பேசினார்கள்.
நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். அப்படி உங்கள் ஆட்சியில் current
மிதமிஞ்சி இருக்குமானால், விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும்
pumpset–க்கு current connection ஏன் க�ொடுக்கக் கூடாது
என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) அவ்வாறு க�ொடுக்க முடியுமா, முடியாதா என்றுதான்
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ச�ொல்ல வேண்டுமே தவிர,
ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்தும் வகையில் மாண்புமிகு மூத்த
அமைச்சர் ச�ொல்லக் கூடாது. இரண்டாவதாக, வேளாண்
மண்டலம் அமைக்கப்படும் என்றெல்லாம் அறிவித்தோம் என்று
ச�ொன்னார்கள். நாங்கள் அதை வரவேற்கிற�ோம், இல்லையென்று
ச�ொல்லவில்லை. ஆனால், இப்போதிருக்கின்ற கேள்வி, மத்திய அரசு,
‘வேதாந்தா குழுமத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை;
அதை எடுங்கள்’ என்று ச�ொல்கிறது. நீங்கள் அதை எதிர்த்து
மத்திய அரசிடம் பேசி, சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் க�ொண்டு
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வருவதற்கு முன்வருவீர்களானால் நாங்கள் அதை
தயாராக இருக்கிற�ோம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

ஆதரிக்கத்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்

அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, கடந்த காலத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பாக 37 நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்று, இந்தியாவிலேயே 3–வது பெரிய
கட்சியாக மத்திய அரசில் அங்கம் வகித்தது. அப்போது, 37
பேர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்துக�ொண்டு, அங்கே
இருக்கின்ற seat–ஐ தேய்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள்
ச�ொன்னீர்கள். இப்போது நாங்கள் கேட்கின்றோம். இப்போது
உங்கள் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை மக்கள் எதற்காகத்
தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பியுள்ளார்கள்? (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற பிரச்சினைகளை நாடாளுமன்றத்தில்
எடுத்துச் ச�ொல்ல வேண்டுமென்பதற்காகத்தான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து
அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே, இதுகுறித்து நீங்கள் அங்கே
குரல் க�ொடுங்கள். நீங்கள் அப்போது எங்களைச் ச�ொன்னீர்கள்
அல்லவா! ‘ஏன் இதைப் பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் பேசவில்லை;
ஏன் கேட்டுப் பெறவில்லை’ என்று நீங்கள் எங்களைப் பற்றி
அப்போது பேசினீர்கள் அல்லவா! இப்போது நீங்கள் இந்தப்
பிரச்சினையை பற்றிப் பேசி அனுமதி வாங்கிக் க�ொடுங்கள்.
அதற்காகத்தான் உங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

திரு. துரைமுருகன்: நீங்கள் ச�ொல்லிவிடுவீர்கள்; நாங்கள்
வாங்கிக் க�ொடுக்க வேண்டுமா? நன்றாக இருக்கிறதே Sir நியாயம்!
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்

அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இதே பதிலைத்தானே அன்றைக்கு நாங்கள்
ச�ொன்னோம். இதேப�ோன்றுதானே அன்றைக்கு எங்களைக்
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கேட்டீர்கள்? அன்றைக்கு எங்களைக் கேட்ட கேள்வியை இன்று
நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கிற�ோம். ‘அதிக எண்ணிக்கையிலான
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்
இடம்
பெற்றிருக்கிறீர்கள்.
இந்தியாவிலேயே நாடாளுமன்றத்தில் 3–வது பெரிய கட்சியாக
இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஏன் இவற்றையெல்லாம் சாதிக்கவில்லை’
என்று நீங்கள் எங்களை அன்று கேட்டீர்கள். இப்போது நாங்கள்
உங்களைக் கேட்கிற�ோம்; அதிக எண்ணிக்கையில் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களாக
வெற்றி
பெற்று,
நாடாளுமன்றத்தில்
இந்தியாவிலேயே 3–வது பெரிய கட்சி என்று நீங்கள் வெளியில்
பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்போது ஏன் நீங்கள் இந்தப்
பிரச்சினையை அங்கு க�ொண்டு வரவில்லை என்று நாங்கள்
கேட்கிற�ோம். நீங்கள் அன்று எங்களைக் கேட்டீர்களே! அதையே
நாங்கள் இப்போது திருப்பிக் கேட்கிற�ோம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

முற்பகல் 10–30

திரு. துரைமுருகன்: உங்களைப் ப�ோன்று மத்திய அரசுடன்
நாங்கள் அப்படி இணைந்து இல்லை. நாங்கள் எதிரும் புதிருமாக
இருக்கிற�ோம். இரண்டாவது, அப்படியென்றால் ஏன் fight
செய்யவில்லை என்று கேட்கிறீர்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் இந்த மண்டலத்தை அறிவித்தவுடனே எங்களைக்
கேட்டிருந்தால் நாங்கள் அதற்கு ய�ோசனை ச�ொல்லியிருப்போம்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்

அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கிட்டத்தட்ட 14 ஆண்டுக்காலம்
மத்தியிலே, ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தீர்கள். நீங்கள் என்னென்ன
திட்டங்களைக் க�ொண்டு வந்தீர்கள் என்பது நாட்டு மக்களுக்குத்
தெரியும். எவ்வளவு திட்டங்களைக் க�ொண்டு வந்தீர்கள்? எனக்கு
முன்னால் பேசிய மரியாதைக்குரிய மின்சாரத் துறை அமைச்சர்
ச�ொன்னார், நீங்கள் பதில் ச�ொன்னீர்கள். டெல்டா பகுதியை
சிறப்பு
வேளாண்
மண்டலமாக
அறிவிக்கப்பட்டதைப்பற்றி
ச�ொன்னார்கள். ஆக, அப்போது நீங்கள்தான் க�ொண்டு வந்தீர்கள்,
அதை நீங்கள் ஏன் இரத்துச் செய்யவில்லை, அதற்கு ஏன் குரல்
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க�ொடுக்கவில்லை? அந்த அதிகாரத்தை உங்களிடம் மக்கள்
க�ொடுத்திருந்தார்கள். அதை நீங்கள் தவற விட்டு விட்டீர்கள்,
அதை நாங்கள் இப்போது செய்திருக்கிற�ோம்; அதைத்தான் அவர்
ச�ொன்னார்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்கள், ‘நீங்கள் இப்போது மத்திய அரசுடன் ஒற்றுமையாக
இருக்கிறீர்களே, ஏன் இதை நீங்கள் செய்யக் கூடாது’ என்ற
கேள்வியை இங்கே கேட்கிறார். நீங்களும், காங்கிரஸ் கட்சியும்
மத்தியில்
ஒன்றாகத்தான்
இருந்தீர்கள்.
காவேரி
நடுவர்
மன்றத்தினுடைய இறுதித் தீர்ப்பு வந்தப�ோது 2007–ல், அதற்கு
அரசாணையைப் பெற்றுத்தருகிற இடத்தில் நீங்கள் இருந்தீர்கள்.
நீங்கள் நினைத்திருந்தால் 24 மணி நேரத்தில் காவேரி நடுவர்
மன்றத்தினுடைய
இறுதித்
தீர்ப்புக்கான
அரசாணையைப்
பெற்றுத் தந்திருக்க முடியும்; உங்களால் முடியவில்லை. நீங்களும்
அப்படித்தானே இருந்தீர்கள். 2011–ல் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள்
முதலமைச்சராக வந்ததற்குப் பிறகு இந்தப் பிரச்சினையை
மாண்பமை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துச் சென்று, வாதாடி,
ப�ோராடி,
2013–ல்,
7
ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னால்
உச்ச
நீதிமன்றத்தினுடைய
தீர்ப்பின்
மூலமாக
காவேரி
நடுவர்
மன்றத்தினுடைய
இறுதித்
தீர்ப்புக்கான
அரசாணையைப்
பெற்றுத் தந்த ஒரே தலைவர், ஒரே முதலமைச்சர் இதய தெய்வம்
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள்தான் (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) என்பதை மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்களுக்கு
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்கள்
வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள்
கேட்கின்றப�ோது எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர்கள்
கவனிக்கவில்லையென்று நினைக்கிறேன். அவர் கேட்ட கேள்வி,
மின்சாரம் க�ொடுக்கப்படுமா என்று கேட்டார். அமைச்சர் மாற்றிச்
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ச�ொல்கிறாரென்று ச�ொல்கிறார். அவர் தெளிவாகச் ச�ொன்னார்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் ஒரு விவசாயி **
என்று ச�ொல்லி, இலவச மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றதா,
Tatkal
மட்டும்தான்
க�ொடுக்கப்படுகின்றதா,
பணத்திற்கு
அதனை மாற்றிக் க�ொடுக்கின்றீர்களா, இலவச மின்சாரத்திற்குப்
பதிலாக இதுப�ோன்று Tatkal முறையில் க�ொடுக்கப்படுகின்றதா,
க�ொடுப்பீர்களா, நிறுத்தி விடுவீர்களா என்றெல்லாம் கேட்டார்.
நீங்கள் பேசிக்கொண்டு கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டீர்களென்று
நினைக்கிறேன். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்களுக்குத் தெரியும். நான் தடை மீறி, வரம்பு மீறி
செல்கின்றவன் அல்ல என்பது உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.
கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும்தான் நான் பதில் ச�ொன்னேன்.
ஆக,
நான்
இப்போதும்
தெளிவாகச்
ச�ொல்கின்றேன்.
இந்த மூன்றாண்டுக் காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 72,525 மின்
இணைப்புகள்
இலவசமாகக்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
விவசாயிகளுடைய அரசு என்பதால் எந்தச் சூழ்நிலையிலும்
விவசாயத்திற்குக் க�ொடுக்க வேண்டிய மின் இணைப்புகளை
நாங்கள் க�ொடுத்துக்கொண்டே இருப்போம். அதேப�ோல,
இலவச மின்சாரமும் த�ொடர்ந்து வழங்கப்படும். அதில் எந்த
மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை என்பதை மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 28,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எஸ். செல்வம�ோகன்தாஸ் பாண்டியன்,
மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத்
திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
28—
பாதாள சாக்கடைத் திட்டம்

*27398—திரு. எஸ். செல்வம�ோகன்தாஸ் பாண்டியன்:
மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி,
சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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(அ) தென்காசி த�ொகுதி, தென்காசி நகராட்சியில் பாதாள
சாக்கடைத் திட்டத்தினைச் செயல்படுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி, மாண்புமிகு நகராட்சி
நிருவாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத்
துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
ஒரு விவசாயியாகப் பிறந்து, ஒரு விவசாயியாக, அற்புதமாக
ஆட்சியை நடத்தி, மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா
அவர்கள் அறிவித்த திட்டங்களையும், மக்களுக்குத் தேவையான
அத்தனை திட்டங்களையும் தந்து, அனைத்துத் தரப்பு மக்களாலும்
நல்லரசு என்றும் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) எப்போதும்
சந்திக்கக்கூடிய
முதலமைச்சர்,
எளிமையான
முதலமைச்சர்
என்றும் பாராட்டப்படக்கூடிய, அம்மாவினுடைய அரசின்
சிறப்பான நிருவாகத்தால் இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலம்
என்ற விருதைப் பெற்றுத் தந்ததற்கும், (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டலமாக அறிவித்ததற்கும், (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) 11
மருத்துவக் கல்லூரிகளை மத்திய அரசிடமிருந்து பெற்றுத் தந்து
சரித்திர சாதனை புரிந்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளையும்,
நன்றியையும்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அதேப�ோல,
இந்த
அத்தனை திட்டங்களுக்கும் உறுதுணையாக இருந்த எங்கள்
ஜல்லிக்கட்டு நாயகன் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அண்ணன் ஓ.பி.எஸ். அவர்களுக்கும் நன்றியையும், வாழ்த்துகளையும்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(அ) மற்றும் (ஆ) தென்காசி த�ொகுதி, தென்காசி நகராட்சியில்
பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக, கசடு கழிவுநீர்
மேலாண்மைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. எஸ். செல்வம�ோகன்தாஸ் பாண்டியன் அவர்கள்.
திரு. எஸ். செல்வம�ோகன்தாஸ் பாண்டியன்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே, நம்மை எல்லாம்
சென்றிருக்கின்ற
பெரும்
தலைவர்கள்,

வாழவைத்துவிட்டுச்
புரட்சித்
தலைவர்
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எம்.ஜி.ஆர்., புரட்சித் தலைவி அம்மா ஆகிய இரு தலைவர்களையும்
வணங்குகிறேன். இன்றைக்கு உலக நாடுகளெல்லாம் தமிழகத்தைத்
திரும்பிப் பார்க்கும் அளவுக்கு தமிழகத்தை வளர்ச்சிப் பாதைக்குக்
க�ொண்டு சென்று க�ொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களை வணங்குகிறேன்.
முற்பகல் 10–35
எங்களுடைய பல நாள் க�ோரிக்கையான தென்காசியைத்
தலைமையிடமாகக் க�ொண்டு, தென்காசி தனி மாவட்டத்தை
உருவாக்கித் தந்தத�ோடு மட்டுமல்லாமல், நேரடியாக அங்கே
வந்து தென்காசி மாவட்டத்தை உருவாக்கித் தந்த மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகலந்த
வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அத�ோடு, அவருக்கு உற்ற
துணையாக இருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதல்வர்
அண்ணன் திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான
வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்
துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் தென்காசி நகராட்சிக்கு பாதாள
சாக்கடைத் திட்டம் க�ொண்டுவர வேண்டுமென்று கேட்டப�ோது,
அதற்கு மாற்றுத் திட்டமாகிய கசடு கழிவுநீர் மேலாண்மைத்
திட்டம் செயலாக்கப்பட்டு வருகிறது என்று பதிலளித்துள்ளார்கள்.
அதை நானும் அறிவேன். ஆனால், தென்காசி நகராட்சியானது
இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நகராட்சியாக அமைந்துள்ளது.
இன்றைக்கு, அது தென்காசி மாவட்டத்திற்குத் தலைமையிடமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த
நகராட்சியானது
கிரேடு
1
நிலையில் உள்ளது. அங்கே 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக்
கணக்கெடுப்புப்படி கிட்டத்தட்ட 70,545 பேர் இருந்தார்கள்.
இப்போது
10
ஆண்டுகள்
ஆகின்றன.
இன்றைக்கு,
அது
இருமடங்காகி ஒன்றரை இலட்சத்திற்குமேல் மக்கள் இருக்கக்கூடிய
நிலை இருக்கின்றது. அதுமட்டுமல்ல, அது 26.15 Square Kilometer
பரப்பளவிற்கு பரந்து, விரிந்திருக்கின்ற பெரிய நகராட்சியாகும்.
ஆகையால், இந்த கசடு கழிவுநீர் மேலாண்மைத் திட்டம் மட்டும்
ப�ோதாது. எனவே, இதனைக் கனிவ�ோடு பரிசீலித்து பாதாள
சாக்கடைத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த ஆவன செய்யப்படுமா
என்பதைத் தங்கள் மூலமாக அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி
தென்காசி
நகராட்சியின்
மக்கள்தொகை
70,545
ஆகும்.
தென்காசி நகராட்சியில் தற்போதுள்ள மக்கள்தொகை மற்றும்
வெளியேறும் கழிவுநீரின் அடிப்படையில் பாதாள சாக்கடைத்
திட்டம் அமைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. தென்காசி
நகராட்சியின் மக்கள்தொகை ஒரு இலட்சத்திற்கும் குறைவாக
உள்ள காரணத்தினால், பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்திற்கு
மாற்றாக
கசடு
கழிவுநீர்
மேலாண்மைத்
திட்டத்தைச்
செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் எதிர்காலத்திலே அதிக மக்கள்தொகை வரும் என்றும்,
தென்காசி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம்
ச�ொன்னார்கள். பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும்
நேர்வில், சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குத் தேவைப்படும் இடங்கள்
அதிகமாகக் கிடைப்பதில்லை. இப்போது, மாநகராட்சிகளிலே
இடம் கிடைப்பதில் அதிக சிரமம் இருக்கிறது; அதேப�ோல
நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளிலெல்லாம் இடம் கிடைப்பதில்லை.
இடம் சம்பந்தமாக ஏதாவது வழக்குக்குப் ப�ோய் விடுகின்றனர்;
அதற்கான இடத்தை எங்கேயும் தருவதில்லை; அதனால்தான்,
இந்தத்
திட்டத்தைக்
க�ொண்டு
வந்தார்கள்.
தென்காசி
நகராட்சியில் வீடுகளில் உள்ள கழிவுநீர் சேகரிப்புத் த�ொட்டிகளில்
தினசரி 40 KLD, அதாவது நாள�ொன்றுக்கு 40 ஆயிரம் லிட்டர்
கழிவுநீர் சேகரமாகிறது. அவ்வாறு சேகரமாகும் கழிவுநீரை
லாரிகளில் எடுத்துச் சென்று சுத்திகரிக்க மத்தளம்பாறை உரக்
கிடங்கு பகுதியில் ரூபாய் 4 க�ோடியே 15 இலட்சம் மதிப்பீட்டில்
கசடு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று
வருகிறது. இதுவரை 20 சதவிகிதப் பணிகள் முடிவடைந்திருக்கின்றன.
இப்பணிகள் ஜூன் மாதத்திற்குள் முடிவடையும் என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அதேப�ோல, இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் வெளியேறும் கசடு
கழிவுநீர் விவசாயப் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்படும். மேலும்,
இந்தத் திட்டத்தை நாம் implement செய்துவிட்டோம். மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் கேள்வி கேட்டப�ோது, இந்தத் திட்டம்
implement செய்யப்பட்டு, தற்போது பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தத் திட்டம் சரியான முறையில் செயல்படுத்தப்படும். அப்படி
ஒருவேளை, ஒரு சூழ்நிலையில், சுத்திகரிப்பு நிலையம் எல்லாம்
அமைப்பதற்கு அங்கே இடம் கிடைக்கின்றபட்சத்திலும், அங்கு
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மக்கள்தொகை பெருகுகின்றபட்சத்திலும் மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களுடைய அரசு அதை கனிவ�ோடு பரிசீலிக்கும் என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. எஸ். செல்வம�ோகன்தாஸ் பாண்டியன் அவர்கள்.

திரு. எஸ். செல்வம�ோகன்தாஸ் பாண்டியன்: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கனிவ�ோடு பரிசீலிக்கப்படும்
என்று தெரிவித்த மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தென்காசி நகராட்சியானது 1964 ஆம்
ஆண்டுக்கு முன்பாக பேரூராட்சியாக செயல்பட்டு வந்தது.
அந்தப் பேரூராட்சிக்கு குற்றாலம் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்
மூலமாக தண்ணீரை வழங்கிக் க�ொண்டிருந்தார்கள். ஆனால்,
இப்போது, நம்முடைய மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்களுடைய அரசில் மாண்புமிகு தமிழக
முதலமைச்சர் அவர்கள் நமக்கு விரிவான நல்லத�ொரு குடிநீர்த்
திட்டம் வழங்கும் விதமாக, அதாவது ‘நகராட்சியைத் தேடி
மக்கள்’ என்ற நிலையை மாற்றி, ‘மக்களைத் தேடி நகராட்சி’
என்ற நிலையில், எங்களுடைய தென்காசி நகராட்சிக்கு 44.43
க�ோடி ரூபாயில் புதிதாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் திட்டத்தை
செயலாக்கக்கூடிய நிலையில் உள்ளார்கள். அதை விரைந்து தாங்கள்
முடிப்பதுமட்டுமல்லாமல், அந்தத் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும்
சூழ்நிலையில், அங்கே அதிகமான சாலைகள் பழுதடைந்துள்ளன.
ஏனென்றால், இந்தத் திட்டத்தை காரணமாகக் காண்பித்து அந்தப்
பழுதுகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லை. அதனால்,
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அந்தப் பகுதிக்கு IUDM
அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் மூலமாக அதிகமான நிதியை சாலைப்
பணிகளுக்கு ஒதுக்குவத�ோடு, குடிநீர்த் திட்டத்தை விரைந்து
செயல்படுத்துவதற்கும் ஆவன செய்வார்களா என்பதைத் தங்கள்
மூலமாக அறிய விரும்புகின்றேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
முற்பகல் 10–40

மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், அந்தக்
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குடிநீர்த்
திட்டத்தை
விரைவாக
முடிக்க
வேண்டுமென்று
ச�ொன்னார்கள். வீட்டு இணைப்பு வழங்கக்கூடிய குடிநீர்த்
திட்டத்தை
விரைவாகச்
செயல்படுத்த
வேண்டுமென்று
ச�ொன்னார்கள். கண்டிப்பாக, விரைவாகச் செயல்படுத்தப்படும்.
அதுமட்டுமல்லாமல், பழுதடைந்த சாலைகளை உடனடியாக சீர்
செய்து தர வேண்டுமென்று ச�ொன்னார்கள். இப்போது பல்வேறு
திட்டங்கள் மூலமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பல்வேறு சாலைப்
பணிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விடுபட்ட பணிகள் குறித்து
நிதிநிலைக்கேற்ப மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன்
எடப்பாடியார் அவர்களின் கவனத்திற்குக் க�ொண்டு செல்லப்படும்
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய த�ொகுதியான திருச்செந்தூர்
சட்டமன்றத் த�ொகுதியில் அமைந்திருக்கின்ற திருச்செந்தூர்
பேரூராட்சிப் பகுதி, அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமியின்
இரண்டாம் படைவீடாக அமைந்திருக்கின்ற பகுதி. அந்தப் பகுதி
அதிகமான சாமானிய மக்கள் குடியிருக்கின்ற பகுதியாக இருக்கிறது.
அதையெல்லாம் அறிந்து எங்களுடைய முத்தமிழ் அறிஞர்
தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தைத்
தந்து, அந்தப் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஆனால், பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் அவசரக�ோலமாக
முடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாதாள சாக்கடைத் திட்டம்
நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றதே தவிர திருச்செந்தூர் பகுதியில்
உள்ள ர�ோடுகளில் எல்லாம் கழிவுநீர் செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை
இருக்கிறது. சாமானிய மக்கள் வருகின்ற அந்தப் பகுதியில் கழிவுநீர்
செல்கின்ற காரணத்தினால் கடுமையான ந�ோய் பாதிப்புகள்
மற்றும் துர்நாற்றம் நிறைந்த பகுதியாக மாறியிருக்கிறது. தலைவர்
கலைஞர் அவர்கள் க�ொண்டுவந்தப�ொழுது, அந்தக் கழிவுநீரை
சுத்தமான நீராக மாற்றி, 50 ஏக்கர் நிலங்களை ஒதுக்கி அதிலே
கீரைத் த�ோட்டங்களை அமைக்க வேண்டுமென்ற வகையிலே
திட்டங்களை வகுத்தார்கள். ஆனால், அந்தக் கழிவுநீர் எல்லா
இடங்களிலும் சுற்றிவிட்டு மீண்டும் திருச்செந்தூருக்கே வருகிற
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சூழ்நிலை
ஏற்பட்டு
கடுமையாகப்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் திருச்செந்தூர்
வரப்போவதாகச் ச�ொல்கின்றார்கள். திருச்செந்தூர் அருள்மிகு
சுப்பிரமணிய சுவாமியை வணங்கி, அதிகாரிகளிடம் ஆய்வு
நடத்தி, பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தைச் சரியான முறையில்
நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான
திட்டங்களைத்
தீட்டுவார்களா
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
வேண்டி அமர்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே, அருள்மிகு திருச்செந்தூர் முருகன் க�ோயில்
பிரசித்தி பெற்ற க�ோயில். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களும்
அமைச்சராக
இருந்தவர்.
பாதாள
சாக்கடைத்
திட்டம்
க�ொண்டுவந்து செயல்படுத்தப்பட்டப�ோதிலும், முழுமையாகச்
செயல்படுத்தப்படவில்லை, வீதிகளிலே கழிவுநீர் ஓடுகிறது என்று
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ச�ொன்னார்கள். அந்தமாதிரி
ஒரு தகவல் எங்களுக்கு வரவில்லை. மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர் அங்கேயே இருப்பவர். அப்படி இருக்கின்றபட்சத்தில்,
உடனடியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அதேப�ோல, தற்போது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
பேரூராட்சி, நகராட்சிப் பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளை,
குறிப்பாக, அதிகம் பழுதடைந்த சாலைகளை சீர் செய்யுமாறு
உத்தரவிட்டுள்ளார்கள். சாலைகள் பழுதடைந்திருந்தால் அவை
சரி செய்யப்படும். அதேப�ோல வீதிகளில் ஓடக்கூடிய பாதாள
சாக்கடை கழிவுநீர் கண்டிப்பாக உடனடியாக சரி செய்யப்படும்.
திருச்செந்தூர் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
7–1–2010 அன்று 14.48 க�ோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த
அவர்களுடைய ஆட்சிக் காலத்தில்தான் அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
21 வார்டுகளில் 18 வார்டுகளில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம்
செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. திட்டப் பணிகள் 2 சிப்பங்களாக
நிறைவேற்றப்பட்டன.
சிப்பம்
1–ல்,
12–11–2010
அன்று
18
மாதங்களில் பணிகள் முடிக்கப்பட வேண்டுமென்று ஒப்பந்தம்
ப�ோடப்பட்டிருக்கிறது. சிப்பம் 2–ல், 3.9 மில்லியன் லிட்டர்
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கழிவுநீர் நீட்டித்த பிராணவாயு ஏற்றமுறையில் EASP முறையில்
சுத்திகரிப்பு செய்யும் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பதற்கான
உத்தரவு
17–8–2010–ல்
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
அனைத்துப்
பணிகளும்
முடிவடைந்து,
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்கள்
இருக்கும்போது 2015 ஆம் ஆண்டு துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
எனக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்
குறிப்பிட்டதைப்போல சூழ்நிலை இல்லையென்று அதிகாரிகள்
பதில்
க�ொடுத்திருக்கிறார்கள்.
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள் கூறியதுப�ோன்ற சூழ்நிலை இருந்தால், ஆய்வு செய்து
கண்டிப்பாக, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

முற்பகல் 10–45

திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, தென்காசி புதிய மாவட்டத்திலே பெரிய ஊர்
கடையநல்லூர் நகராட்சி. கடையநல்லூர் நகராட்சியில் பாதாள
சாக்கடைத் திட்டம் தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் ஏற்கெனவே
அறிவிக்கப்பட்டு, அது அப்படியே கிடப்பில் ப�ோடப்பட்டுவிட்டது.
கடையநல்லூர் நகராட்சி எல்லையில் குடிநீர் இணைப்புகள்
வழங்கப்படவில்லை என்று பலமுறை இதே சட்டமன்றத்திலே
க�ோரிக்கை வைக்கப்பட்டபின் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு, நமது
மாவட்டத்தினுடைய அமைச்சர் அவர்களுடைய முன்னிலையில்,
6,000 பேருக்கு புதிய குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என
அறிவிக்கப்பட்டு, இதுவரை அது முழுமை பெறாமல், குறையாக
இருந்து க�ொண்டிருக்கின்றது. அந்தப் பணி எந்த அளவில்
இருக்கின்றது என்பதும் எங்களுக்குத் தெரியவில்லை. நகராட்சி
ஆணையர் பலபேர் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள். தற்போது அங்கு
குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்குவதில் முறைகேடுகள் ஏற்பட்டதாகக்
கூறி, தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து அதிகாரிகளெல்லாம்கூட
அங்கு
வந்து
ஆய்வு
செய்திருக்கின்றார்கள்.
ம�ொத்தத்தில்
6,000 பேருக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என்று
ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாகவே அறிவிக்கப்பட்டும், அந்தப்
பணிகளெல்லாம் நடைபெறாமல், அங்கிருக்கக்கூடிய மக்களெல்லாம்
அவதிக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். க�ோடை காலம் வர
இருக்கின்றது.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. முஹம்மது அபூபக்கர், நீங்கள் துணைக் கேள்வியை
சுருக்கமாகக் கேட்டால் பரவாயில்லை. மணியைப் பாருங்கள்.
இதுவரை 3 கேள்விகள்தான் கேட்கப்பட்டுள்ளன. மாண்புமிகு
உறுப்பினர்கள்
சுருக்கமாகக்
கேள்விகளைக்
கேட்டால்,
மாண்புமிகு அமைச்சர்களும் சுருக்கமாகப் பதில் ச�ொல்வார்கள்;
நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புத் தரலாம். ஆனால், என்னால் வாய்ப்பு
க�ொடுக்க முடியாத அளவிற்கு நீங்கள் துணைக் கேள்வியைக்
கேட்பதிலேயே நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். நான் என்ன
செய்வது? கேள்வியை சுருக்கமாகக் கேட்டு முடியுங்கள்.
திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்களின் முன்னிலையிலே அறிவிக்கப்பட்ட 6,000
குடிநீர் இணைப்புகள் எப்பொழுது வழங்கப்படும் என்பதைத்
தங்கள் மூலமாக அறிய விரும்புகின்றேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள்
பேசும்பொழுது, பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் தி.மு.க. ஆட்சியில்
அறிவிக்கப்பட்டு, கைவிடப்பட்டது என்று ச�ொன்னார்கள். தி.மு.க.
ஆட்சியில் ம�ொத்தமாக 55 பாதாள சாக்கடைத் திட்டங்கள்
நிறைவேற்றப்படும் என அறிவித்தார்கள். ஆனால், 20 திட்டங்கள்
மட்டுமே அப்போது செயலாக்கத்தில் எடுக்கப்பட்டன. எஞ்சிய
35 திட்டங்களில், 18 திட்டங்கள் நிருவாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட
நிலையிலும், 17 திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையிலும்,
அப்போது தி.மு.க. ஆட்சியால் கைவிடப்பட்டன. எடுக்கப்பட்ட
20 திட்டங்களில் ஒரு திட்டம் மட்டும், அதாவது பல்லாவரத்தில்
மட்டும் இத்திட்டம் தி.மு.க. ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மீதமுள்ள 19 திட்டங்களில், மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததற்குப் பிறகுதான்,
1,624 க�ோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, பல்வேறு திட்டங்கள்
முடிக்கப்பட்டுள்ளன, பல்வேறு திட்டங்கள் செயலாக்கத்தில்
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உள்ளன. பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தை நிறைவேற்றும்போது
பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன. இதுகுறித்து முன்பே
கூறியிருக்கிறேன். சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு நிலம் எடுப்பதில்
பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. நிறைய இடங்களில் depth அதிகமாக
இருக்கும், அதாவது மணல் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் depth
அதிகமாக இருக்கும். இதுப�ோன்ற பல்வேறு சூழ்நிலைகள்
இருக்கின்றன.
நெருக்கமாக
இருக்கக்கூடிய
city–ல்தான்
பைப் லைன் பதிப்பது ப�ோன்ற பணிகளைச் செயல்படுத்த வேண்டிய
சூழ்நிலை
இருக்கிறது;
இதுப�ோன்ற
பிரச்சினைகளெல்லாம்
இருக்கின்றன.
அதேப�ோன்று, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், 6,000 குடிநீர்
இணைப்புகள் வழங்குவது பற்றிக் கூறினார்கள். அதுகுறித்து,
உடனடியாக துறைரீதியாக ஆய்வு செய்து, உடனடியாக வழங்க
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்கள்
வாயிலாக
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 29,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. கி. மாணிக்கம், மாண்புமிகு மீன்
வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
29—
புதிய மீன் த�ொட்டி
*54278—திரு. கி. மாணிக்கம்:
மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச்
சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) ச�ோழவந்தான் த�ொகுதி, அலங்காநல்லூர் ஒன்றியம்,
பாலமேடு அருகில் உள்ள சாத்தியார் அணையில் பழுதடைந்துள்ள
மீன் த�ொட்டிக்கு மாற்றாக புதிய மீன் த�ொட்டி அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, “எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும்;
இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும்” என்ற மாண்புமிகு
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய
கனவை நனவாக்கி, நல்லாட்சி நடத்தி வரும் மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவருக்கு உறுதுணையாக
இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அண்ணன்
அவர்களுக்கும்
என்னுடைய
வாழ்த்துகளை
மகிழ்ச்சிய�ோடு
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

(அ) மற்றும் (ஆ) மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி தாலுகா,
சாத்தியார் அணைக்கட்டில் மீன்குஞ்சு வளர்ப்புப் பண்ணை 1968–
லிருந்து இயங்கி வருகிறது. 1,281 சதுர மீட்டர் க�ொண்ட, ஆண்டுக்கு
1.0
இலட்சம்
மீன்விரலிகளை
வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய
மீன்
பண்ணையினை மேம்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்ள விரிவான
திட்ட அறிக்கை மதுரை மீன் துறை உதவி இயக்குநரால் தயாரிக்க
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுக
திட்டக் க�ோட்டம், செயற்பொறியாளரால் திட்ட மதிப்பீடு ரூ.420
இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, மீன் வளம் மற்றும் நீர்
உயிரின வளர்ப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி, அதாவது,
FAIDA–ன்மூலம்
நிதியுதவி
பெற்று,
புனரமைக்க
முயற்சி
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கி. மாணிக்கம் அவர்கள்.

திரு. கி. மாணிக்கம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, தமிழக மக்களை தம் மக்கள் என்றும், ‘மக்களால் நான்,
மக்களுக்காகவே நான்’ என்றும் வாழ்ந்து, இந்த மண்ணை விட்டு
மறைந்தாலும் தமிழக மக்களின் நெஞ்சங்களில் என்றென்றும்
நீங்காத இடத்தைப் பெற்றிருக்கும், நம்மையெல்லாம் வாழ வைத்த
மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களை
வணங்கி, மத்திய அரசிடமிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த
ஆளுமை விருதையும், இந்தியாவிலுள்ள பெரிய மாநிலங்களில்
சிறந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு என்ற பெருமையையும் பெற்றுத் தந்த,
ஒரே ஆண்டில் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை இம்மாநிலத்திற்குப்
பெற்றுத் தந்த, காவேரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட
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வேளாண்
மண்டலம்
என்று
அறிவித்த,
விவசாயிகளின்
விடிவெள்ளி, குடிமராமத்து நாயகன், க�ொங்கு நாட்டுத் தங்கம்
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வணங்குகிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
முற்பகல் 10–50
த�ொடர்ந்து 10–வது முறையாக இம்மாமன்றத்தில், வளமான
தமிழகத்தை உருவாக்கிட, புதிய வரிகளே இல்லாத, உலகம் ப�ோற்றும்
உன்னதமான நிதிநிலை அறிக்கையைத் தந்திட்ட, ஜல்லிக்கட்டு
நாயகன், இதய தெய்வம் அம்மா அவர்களின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம்,
தென்பாண்டிச் சிங்கம், தேனி தந்த பூந்தென்றல், மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை வணங்குகிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும்
பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்
அவர்களையும் வணங்கி, எங்கள் மாவட்டக் கழகத்தினுடைய
செயலாளர், மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை
மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் உள்ளிட்ட
அனைத்து அமைச்சர் பெருமக்களையும் வணங்குகிறேன்.
சாத்தியார் அணையில் மீன்குஞ்சு வளர்க்கக்கூடிய திட்டம்
நிறைவேற்றித் தரப்படும் என்று அறிவித்த மாண்புமிகு மீன் வளம்
மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கு எனது த�ொகுதி மக்கள் சார்பாக நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
திண்டுக்கல்
மாவட்டம்,
க�ொடைக்கானல்
வட்டம்,
க�ொடைக்கானலில் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்கள் 2015 ஆம் ஆண்டு விதி 110–ன்கீழ்
க�ொடைக்கானலில் மீன் பண்ணை அமைக்கும் பணிக்காக ரூ.10
க�ோடி வழங்கி, இந்தத் திட்டம் 15–7–2015 அன்று மீன் வளத் துறையின்
ச�ொந்த இடத்திலே பூமி பூஜை ப�ோடப்பட்டு த�ொடங்கப்பட்டது.
மேற்படி
இடம்
க�ொடைக்கானல்
மக்களுடைய
குடிநீர்த்
தேவைக்காகத் தேவை என்று கூறி, மாற்று இடம் தேர்வு
செய்யப்பட்டு, திண்டுக்கல். . .

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திரு. மாணிக்கம், நீங்கள்
நன்றி
ச�ொல்லிவிட்டீர்கள்.
அடுத்து,
சம்பந்தமில்லாமல்
க�ொடைக்கானலுக்குப் ப�ோய்விட்டீர்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை,
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இல்லை. நீங்கள் இந்தக் கேள்வியை எப்போது முடிப்பது? சீக்கிரம்
முடியுங்கள்.

திரு. கி. மாணிக்கம்: மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மூலமாக
10–10–2015 அன்று 1.25 ஏக்கர் இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, மீன்
வளத் துறையின் மூலமாக வழங்கப்பட்ட பணி நடைபெற்றப�ோது
நீதிமன்றம் சென்று, நீதிமன்றத் தடையுத்தரவு பெற்றிருக்கிறார்கள்.
அந்த இடத்தில் மீன் பண்ணை அமைக்க மறு சீராய்வு மனு
ப�ோடுவதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவார்களா
என தங்கள் மூலமாக அறிய விரும்புகிறேன். (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, இல்லை. (குறுக்கீடுகள்)
நீங்கள்
உட்காருங்கள்.
(குறுக்கீடுகள்)
எல்லோரும்
இதே
முறையைப் பின்பற்றினீர்கள் என்றால்தான் நிறைய கேள்விகளைக்
கேட்க நான் அனுமதிக்க முடியும். நீங்கள் அந்த முறையைப்
பின்பற்றுவதில்லையே! நான் என்ன செய்வது? (குறுக்கீடுகள்)
உட்காருங்கள். மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும்
நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, க�ொடைக்கானலிலே ரூ.9 க�ோடியே 75
இலட்சம் செலவில் மீன் பண்ணை அமைப்பது குறித்து மாண்புமிகு
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 2014–2015 ஆம்
ஆண்டு விதி 110–ன்கீழ் அறிவித்தார்கள். அவர்கள் அறிவித்ததன்
அடிப்படையிலே த�ொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, அதன்
அடிப்படையில் இரண்டு, மூன்று இடங்கள் பார்க்கப்பட்டு,
பின் மண்ணலூர் என்ற கிராமத்தில் அமைக்க நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால், மண்ணலூர் என்ற கிராமத்தில்
அமைப்பதை எதிர்த்து திரு. எஸ்.எம். பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் சிலர்,
உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு த�ொடர்ந்து, அந்தப் பகுதி ecologically
sensitive area என்பதால் அங்கு மீன் பண்ணை அமைக்க அரசு
அளித்த அனுமதியை உயர் நீதிமன்றம் இரத்து செய்தது. எனவே,
மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் மேல்முறையீடு
செய்து அங்கே மீன் பண்ணை அமைப்பது குறித்து ஆவன
செய்வீர்களா என்ற கேள்வியைக் கேட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே,
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்மீது மேல் முறையீடு செய்வது குறித்து,
அரசு வழக்கறிஞரிடம் கருத்து பெறப்படும். அதன்படி நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

140

வினாக்கள்-விடைகள்

[2020 பிப்ரவரி 17

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 30,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. வே. சம்பத்குமார், மாண்புமிகு உயர்
கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
30—
பலவகை த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி

*57321—திரு. வே. சம்பத்குமார்:

மாண்புமிகு உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

(அ) அரூர் த�ொகுதியில் பலவகை த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி
துவக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன், உயர் கல்வித் துறை
அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழகத்தில்
அனைவருக்கும் சமமான உயர் கல்வி என்ற நிலையை உருவாக்கிய
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களை வணங்கி,
மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் உயிர் மூச்சு
முக்தி அடைந்ததும், இனி எல்லாம் முடிந்துவிட்டது, முடியாது
என்றார்கள். அம்மாவின் வழியில் ஒன்றாய் நின்று நன்றாய் நடத்தி,
மூன்றை முடித்து, கடமை, உண்மை, நன்மை என்ற மூன்றுடன்
நான்கிற்கு நகர்கிற�ோம். இனி நான்கும் நமதே, எந்நாளும் நமதே.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இனி நாளெல்லாம் நம் ஆட்சி,
நாடெல்லாம் நல்லாட்சி என்பதைச் ச�ொல்லிக்கொள்கிறேன்.
(அ) மற்றும் (ஆ) அரூர் த�ொகுதியில் பலவகை த�ொழில்நுட்பக்
கல்லூரி துவங்குவது குறித்த கருத்துரு ஏதும் தற்போது அரசின்
பரிசீலனையில் இல்லை என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களின் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. வே. சம்பத்குமார் அவர்கள்.
முற்பகல் 10–55

திரு. வே. சம்பத்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்

அவர்களே,
நாள்
எதிர்க்கட்சிகளுக்கும்,

குறித்து
சுற்றித்

திரிந்து
திரிந்து

க�ொண்டிருக்கின்ற
க�ொண்டிருக்கும்
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துர�ோகிகளுக்கும் தனது செயல்பாடுமூலம் மூன்றாண்டுகள் முத்திரை
பதித்த முத்தான மக்கள் நலத் திட்டங்கள்; 16,382 க�ோப்புகளில்
கைய�ொப்பமிட்ட சாதனை நாயகர்; மாண்புமிகு “அம்மாவின்
ஆன்மா”; அம்மா அவர்களின் வழியில் எங்களை வழிநடத்திக்
க�ொண்டிருக்கும் குடிமராமத்து நாயகர்; வாழும் கரிகால்சோழன்;
டெல்டா மாவட்டங்களை இணைத்து பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு
வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு
முதலமைச்சர் அவர்களை வணங்குகிறேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) 2020 ஆம் ஆண்டில் வரியில்லாத நிதிநிலை அறிக்கையை
தாக்கல் செய்த மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும்,
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
அனைவருக்கும் சமமான உயர் கல்வி என்ற அடிப்படையில்,
இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தை உயர் கல்வியில் 49 சதவிகிதம் என்ற
அளவிற்கு உயர்த்தி, தமிழகத்திலே தருமபுரி மாவட்டத்தை உயர்
கல்வியில் 98.41 சதவிகிதம் என மாற்றி அழகுபார்த்த “வாழும்
அதியமான்” தமிழ்நாடு உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்களை
வணங்குகிறேன்.
எனது அரூர் சட்டமன்றத் த�ொகுதி மக்களின் எண்ணங்களுக்கு
செயல்வடிவம் க�ொடுத்து, வெற்றி கண்ட மாண்புமிகு தமிழக உயர்
கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்கள், அப்பகுதியில் வருடத்திற்கு
10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளில் சேருகின்ற நான்காயிரத்திற்கும்
மேற்பட்ட
மாணவர்கள்
மேற்படிப்பிற்கு
வெளியூருக்குச்
செல்கிறார்கள்.
அவர்களின்
நலனில்
அக்கறை
க�ொண்ட
மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு, பலவகை த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி
ஒன்றை ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்க வேண்டுமென்று நான் அன்போடு
கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, அரூர் சட்டமன்றத் த�ொகுதி அமைந்துள்ள
தருமபுரி மாவட்டத்தில் 3 அரசு பலவகை த�ொழில்நுட்பக்
கல்லூரிகள், 17 சுயநிதி பலவகை த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள்
என
ம�ொத்தம்
20
கல்லூரிகள்
இருக்கின்றன.
கடந்த,
2019–2020 ஆம் கல்வியாண்டில், 3 அரசு பலவகை த�ொழில்நுட்பக்
கல்லூரிகளில் ம�ொத்தம் 960 மாணவ, மாணவியர் பயிலும்
வகையிலே சேர்க்கை இடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டிருந்தன. அதிலே,
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685 இடங்கள் மட்டுமே பூர்த்தியடைந்துள்ளன. மீதம் 275 சேர்க்கை
இடங்கள் பூர்த்தியாகவில்லை என்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அதேவேளையில், 17 சுயநிதி பலவகை த�ொழில்நுட்பக்
கல்லூரிகளிலே,
2019–2020
ஆம்
கல்வியாண்டிலே,
4,677
மாணாக்கர்கள்
பயிலும்
வகையிலே
சேர்க்கை
இடங்கள்
ஒப்பளிக்கப்பட்டிருந்தன. அதிலே, 1,288 இடங்கள் மட்டுமே
பூர்த்தியாகியுள்ளன. மீதம் 3,389 சேர்க்கை இடங்கள் காலியாக
உள்ளன என்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இப்போதிருக்கின்ற நிலையிலே, அரசு
பலவகை த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளிலே, மேலும் 275 மாணவர்களை
சேர்க்கின்ற வகையிலே இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன. ஆகவே,
எதிர்வரக்கூடிய காலகட்டங்களில், மாணவர்களின் சேர்க்கை
கூடுதலாக இருக்கின்றபட்சத்திலே, மாண்புமிகு அம்மாவின்
வழியில் த�ொடரும் இந்த அரசானது இதனைப் பரிசீலனை செய்யும்
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்து அமர்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. வே. சம்பத்குமார் அவர்கள்.

திரு. வே. சம்பத்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழக உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கு
நன்றி.
என்னுடைய
அரூர்
சட்டமன்றத்
த�ொகுதியில் செயல்பட்டுவரும் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின்
உறுப்புக் கல்லூரியில் அதிக மாணவர்கள் சேர்க்கை இருக்கின்ற
காரணத்தினால், புதிய பாடப் பிரிவுகள் மற்றும் கூடுதல்
வகுப்பறைக் கட்டடங்களைக் கட்டிக் க�ொடுக்க மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா என்று கேட்டு
அமர்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
பல்கலைக்கழகத்தினுடைய
உறுப்புக்
கல்லூரியாக அரூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
இருந்தது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன்
எடப்பாடியார் அவர்கள் 41 பல்கலைக்கழகங்களினுடைய உறுப்புக்
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கல்லூரிகளை ஒட்டும�ொத்தமாக அரசுக் கல்லூரிகளாக மாற்றி
அறிவித்து, அதனடிப்படையிலே, அரசு நிர்ணயித்திருக்கின்ற
கட்டணம் இப்போது வசூல் செய்யப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது.
வரக்கூடிய கல்வியாண்டிலே அவர் கேட்கின்றபடி, கூடுதலாக
வகுப்பறைகள், ஆய்வகக் கட்டடங்கள் கட்டுகின்ற வகையிலேயும்,
அதேநேரத்தில் கூடுதல் பாடப் பிரிவுகளையும் மாணாக்கர்களுக்கு
வழங்கி, அங்கே மாணாக்கர்களுடைய சேர்க்கைக்கு வசதி செய்து
தரப்படும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள்
வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்து
அமர்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 31,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி, மாண்புமிகு
த�ொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
31—
காகிதத் த�ொழிற்சாலை

*51459—டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி:

மாண்புமிகு த�ொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) மயிலம் த�ொகுதியில் உள்ள கிராமங்களில் சாகுபடி
செய்யப்படும்
சவுக்கு
மரங்களைப்
பயன்படுத்தி
காகிதத்
த�ொழிற்சாலை அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்பத், த�ொழில் துறை அமைச்சர்:

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
விவசாயக்
குடும்பத்தில் பிறந்து, ‘மக்கள் பணியே மகேசன் பணி’ என்று
எண்ணற்ற வரலாற்றுத் திட்டங்களை மாநில மக்களுக்குத் தந்து,
மூன்றாண்டுகளில் ஒவ்வொரு நாளையும் வரலாற்றில் இடம்
பெறுகின்ற நாளாக மாற்றி, தேசிய விருதுகள் என பல்வேறு
விருதுகளைப் பெற்று, மாண்புமிகு அம்மாவின் வழியில் தமிழகத்தை
முதன்மை மாநிலமாக மாற்றி, நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து
வைக்கின்ற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களையும், அவர�ோடு
துணை நிற்கின்ற மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும்
வணங்குகிறேன்.
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(அ) மற்றும் (ஆ) மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
மயிலம்
சட்டமன்றத்
த�ொகுதியில்
இருக்கின்ற
வேளாண்
பெருங்குடி மக்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற, விவசாயம் செய்கின்ற
சவுக்கு மரங்களைப் பயன்படுத்தி, அங்கே புதியதாக ஒரு காகிதத்
த�ொழிற்சாலை அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லையென்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
முற்பகல் 11–00

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவையின் முன்னனுமதியுடன்

வினாக்கள்–விடைகள் நேரம் நீட்டிக்கப்படுகிறது.
உறுப்பினர் டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி அவர்கள்.

மாண்புமிகு

டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, விழுப்புரம் மாவட்டம் என்பது விவசாயத்தை
மட்டுமே பிரதானத் த�ொழிலாகக் க�ொண்டுள்ள மாவட்டமாகும்.
மக்கள்தொகையில்
75
சதவிகிதம்
பேர்
விவசாயத்தையே
சார்ந்துள்ளனர். அங்கே சுமார் 5.68 இலட்சம் பண்ணைக்
குடும்பங்கள் உள்ளன. இதில் 91 சதவிகிதம் பேர், சிறு மற்றும் குறு
விவசாயிகள் ஆவர். மாவட்டத்திலுள்ள க�ோமுகி, மணிமுத்தாறு,
வீடூர் மற்றும் சாத்தூர் அணைகள் மூலம் 53,000 ஏக்கர் நிலம் பாசன
வசதி பெறுகின்றது. ம�ொத்தமாக, 3,37,000 ஹெக்டேர் நிலத்தில்
சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. 2013–2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடப்பு
ஆண்டு வரை உணவு தானிய உற்பத்தியில் இந்த மாவட்டம்தான்
முதன்மை மாவட்டமாக இருக்கிறது. இந்த மாவட்டத்தின்
முக்கிய பயிராக கரும்பு, வாழை, நெல் இருந்தாலும், சில
ஆண்டுகளாக பருவ மழை ப�ொய்த்ததாலும், ஆறுகளில் நீர்வரத்து
குறைந்துவிட்டதாலும், நெல்லுக்கு மாற்றுப் பயிராக வறட்சியைத்
தாங்குகிற சவுக்குப் பயிரை இங்கே அதிகமாக சாகுபடி செய்து
வருகிறார்கள். ஒவ்வோர் ஆண்டும் சுமார் 30,000 ஹெக்டேர்
நிலத்தில் சவுக்கு சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. நெல், கரும்பு
ப�ோன்ற பயிர்களுக்கு ஆதார விலை நிர்ணயிப்பதைப்போல,
சவுக்குக்கு ஆதார விலை நிர்ணயிக்கப்படுவதில்லை. எனவே,
சவுக்கு மரங்களை வெட்டுகிறப�ோது, வியாபாரிகள் கேட்கின்ற
அடிமாட்டு விலைக்குத்தான் சவுக்கினை விற்க வேண்டிய அவல
நிலைக்கு விவசாயிகள் ஆளாக்கப்படுகிறார்கள்.
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கரூரில் காகிதத் த�ொழிற்சாலை இருக்கின்ற காரணத்தினால்,
கரூர் மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களில் இருக்கிற வியாபாரிகள்
சவுக்கை நல்ல விலைக்கு வாங்குகிறார்கள். அதைப்போல
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் குறிப்பாக, எங்கள் மயிலம் த�ொகுதியில்
அதிகமாக உற்பத்தியாகிற சவுக்கைப் பயன்படுத்தி அங்கே ஒரு
காகிதத் த�ொழிற்சாலை அமைப்பதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் முன்வருவார்களா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக அறிய
விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு த�ொழில் துறை

அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்பத்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஒரு காகிதத் த�ொழிற்சாலை நிறுவப்பட
வேண்டுமென்றால்,
நாள�ொன்றுக்கு
30,000
கன
மீட்டர்
தண்ணீர்
தேவை.
நீர்வளம்
அதிகம்
இருக்க
வேண்டும்.
குறிப்பாக, வருடத்திற்கு 2 இலட்சம் டன் மரக்கூழ் தயாரிக்கத்
தேவையான மரங்கள் வேண்டும். கரூரிலும், முண்டிப்பட்டியிலும்
Bagasse–ல்தான்
காகிதத்
த�ொழிற்சாலைகள்
இயங்கிக்
க�ொண்டிருக்கின்றன. சுமார் 6 இலட்சம் டன் கரும்புச் சக்கையை
(bagasse) வாங்கிக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். அத்தகைய சூழ்நிலை
இருக்கிறது. சுமார் 1,000 ஏக்கர் நிலம் வேண்டும்; 2,500 க�ோடி
ரூபாய் முதலீடு வேண்டும்; நாள�ொன்றுக்கு 30,000 கன மீட்டர்
தண்ணீர் வேண்டும்; 6 இலட்சம் டன் கரும்புச் சக்கை வேண்டும்;
2 இலட்சம் டன் மரக்கூழ் தயாரிக்கத் தேவையான மரங்கள்
வேண்டும். இந்தக் காரணங்களாலும், அங்கே ஏற்புடைய இடங்கள்
இல்லாத காரணத்தினாலும், அங்கே காகிதத் த�ொழிற்சாலை
நிறுவுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி அவர்கள்.

டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அங்கே காகிதத்
த�ொழிற்சாலை
நிறுவுவதற்கான
சாத்தியக்கூறுகள்
இல்லை
என்பதற்கான காரணங்களை இங்கே ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
முழு அளவில் காகிதத் த�ொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான
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சாத்தியக்கூறுகள் இல்லையென்றாலும்கூட, காகிதத் த�ொழிற்சாலை
அமைப்பதற்கு மூலப்பொருளாக இருக்கிற மரக்கூழ் தயாரிக்கிற
த�ொழிற்சாலையையாவது அங்கே அமைத்தால், அதன் மூலமாக
சவுக்கு வியாபாரிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைப்பதற்கு உதவியாக
இருக்கும். அதுமட்டுமல்ல, ஏற்கெனவே மயிலம் த�ொகுதியில்
சிப்காட் த�ொழிற்சாலை நிறுவுவதற்காக 770 ஏக்கர் நிலம்
அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த இடத்தில் ஓர்
உணவு பதப்படுத்தும் பூங்கா, மூன்றில் ஒரு பங்கு இடத்தில்தான்
அமைக்கப்படும் என்று சென்ற ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மீதி இடம் அப்படியே பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது.
எனவே, அந்த இடத்தைப் பயன்படுத்தி, மரக்கூழ் தயாரிக்கிற
த�ொழிற்சாலையை
அமைத்தாலாவது
அங்கேயிருக்கிற
விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி, நீங்கள் மூலக் கேள்விய�ோடு உரையை
முடியுங்கள்.

டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி: டெல்டா பிரதேசங்களில்
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் மூலமாக நெல்லை
நீங்கள் க�ொள்முதல் செய்வதைப்போல, காகிதத் த�ொழிற்சாலை
மூலமாக குறைந்தபட்சம் சவுக்கை க�ொள்முதல் செய்கிற விற்பனை
நிலையங்களையாவது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைத்தால்
நலமாக இருக்கும். இந்தக் க�ோரிக்கையை மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் நிறைவேற்றித் தருவார்களா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக
அறிய விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு த�ொழில் துறை

அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்பத்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, வானூர் தாலுகா மற்றும் திண்டிவனம் தாலுகாவில்
கடந்த
ஆண்டு
சவுக்கை
க�ொள்முதல்
செய்திருக்கிற�ோம்.
கிட்டத்தட்ட 18,000 மெட்ரிக் டன் சவுக்கை நாங்கள் க�ொள்முதல்
செய்திருக்கிற�ோம். அங்கே 18,000 மெட்ரிக் டன் அளவிற்குத்தான்
சவுக்கு விளைகிறது. 2 இலட்சம் டன் அளவிற்கு அங்கே சவுக்கு
விளையவில்லை. குறிப்பாக, Debarking செய்துதான் சவுக்கு மரக்
கட்டைகளை கரூர் paper plant–க்கும், முண்டிப்பட்டி paper plant–
க்கும் க�ொடுக்க வேண்டும். அந்தமாதிரி சூழ்நிலைதான் இருக்கிறது.
இந்த ஆண்டு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய
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திருக்கரங்களால் முண்டிப்பட்டியில் மரக்கூழ் தயாரிக்கின்ற
ஒரு த�ொழிற்சாலையை அமைப்பதற்கு 1,500 க�ோடி ரூபாய்
அளவிற்கு திட்டமிடப்பட்டு, அந்தத் திட்டத்திற்கு அடிக்கல்
நாட்டப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, 18,000 டன், 20,000 டன் அளவிற்கு
வானூர் தாலுகா மற்றும் திண்டிவனம் தாலுகாவில் உள்ள சவுக்கு
மரங்களை மரக்கூழ் தயாரிப்பதற்காக Tamil Nadu paper plant
எடுத்துக்கொள்ளும். அதில் ஒன்றும் பிரச்சினை இல்லை. அதற்கு
5,575 ரூபாய் என்ற அளவில் delivery rate நாங்கள் க�ொடுக்கின்றோம்.
இன்னும் இதற்கு rate–ஐ உயர்த்திக் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு
இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
முற்பகல் 11–05
மேலும், திண்டிவனம் வட்டம், வெண்பெண்ணையாத்தூர்,
க�ொள்ளாறு, பெலாகுப்பம் பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 571 ஏக்கர்
நிலத்தை SIPCOT கையகப்படுத்தி இருக்கின்றது. புதிய நில எடுப்புச்
சட்டத்தின்படிதான் அந்த நில உரிமையாளர்களுக்கு நாங்கள் பணம்
க�ொடுக்கின்றோம். அதற்குக்கூட எங்களுக்கு Environment Clearance
இப்போது வந்துவிட்டது. அங்கே உடனடியாக த�ொழிற்பேட்டை
அமைப்பதற்குண்டான சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றது. அங்கே Food
Processing Unit ஒன்று அமையவுள்ளது. அவர்களையும் நாங்கள்
push செய்து க�ொண்டிருக்கின்றோம்; எப்படியாவது அங்கே
அந்தத் த�ொழிற்சாலையை அமைக்க வேண்டும். மாண்புமிகு
சட்டத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் திண்டிவனத்தில் ஒரு
த�ொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் அடிக்கடி
கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார். இந்தச் சூழ்நிலையில் NIKE என்ற
shoe தயாரிக்கின்ற த�ொழிற்சாலையை நிறுவுவதற்குண்டான
நடவடிக்கையை இந்த அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. அவர்களும்
அங்கே சென்று அந்த இடத்தைப் பார்த்துவிட்டு வந்துவிட்டார்கள்.
இதில் 20,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். Shoe
தயாரிக்கின்ற இந்தக் கம்பெனி முழுவதுமாக export சார்ந்த
கம்பெனி. இந்த கம்பெனியானது Taiwan based company. இந்த
கம்பெனி 300 க�ோடி ரூபாய் அளவிற்கு invest செய்து, 250 ஏக்கர்
பரப்பில் SEZ–ல் த�ொடங்குவதற்குத் தயாராக இருக்கின்றது. மயிலம்
பகுதி, வானூர் பகுதி என்பது ஏழை எளிய மக்கள் வாழ்கின்ற
பகுதி என்பதை வலியுறுத்தி மாண்புமிகு சட்டத் துறை அமைச்சர்
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அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு ஏற்ப, நிச்சயமாக திண்டிவனம்
தாலுகாவில் அந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் வருவதற்குண்டான
முயற்சியை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 32. . .
(குறுக்கீடு) சற்று இருங்கள். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத்
தலைவர் அவர்கள்.
திரு.
துரைமுருகன்:
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே, சென்ற கூட்டத்தில், Parliament–ல் exclusively for
Members–க்கு இருக்கின்ற Central Hall ப�ோல், அங்கத்தினர்கள்
மட்டும் உட்கார்ந்து coffee சாப்பிடுகின்ற ஒரு வளாகத்தை
உருவாக்கித் தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன். ஏனென்றால்
மற்ற இடங்களில் ப�ோய் உட்கார்ந்து பேசுவது சரியாக இல்லை
என்று Central Hall ப�ோல் உருவாக்கித் தாருங்கள் என்று
கேட்டேன். தாங்கள் அந்தக் க�ோரிக்கையை ஏற்று, Committee
Hall–ல் அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்திருக்கின்றீர்கள். இப்போது
நான் ப�ோய் பார்த்தேன். எனவே, MLAs சார்பில் மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி, வணக்கம்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்

அதனை
முறையாகப்
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பயன்படுத்திக்கொள்ளும்படி

வினா வரிசை எண் 32, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எஸ்.
ஆஸ்டின், மாண்புமிகு உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல்
துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
32—
புதிய நியாய விலைக் கடை

*2228—திரு. எஸ். ஆஸ்டின்:

மாண்புமிகு உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
கன்னியாகுமரி த�ொகுதி, தடிக்காரன்கோணம் ஊராட்சி,
வீரப்புலி கிராமத்தில் புதிய நியாய விலைக் கடை அமைக்க அரசு
ஆவன செய்யுமா?
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மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே,
நான்
வணங்குகின்ற
தெய்வம்
மாண்புமிகு
இதய தெய்வம், புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய
நல்லாசிய�ோடு, தமிழகத்தில் ஏழை எளிய சாதாரண மக்களுடைய
வாழ்விற்காக நித்தம் நித்தம் திட்டங்களைத் தீட்டிச் செயல்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கின்ற
வேளையில்
விவசாயிகள்,
விவசாயத்
த�ொழிலாளர்கள், விவசாயக் கூலிகள் மட்டுமே நிறைந்திருக்கின்ற
எங்கள் திருவாரூர் மாவட்டம் உள்ளிட்ட காவேரி டெல்டா
பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை மண்டலமாக அறிவித்த
தமிழகத்தினுடைய
அருமைக்குரிய
அண்ணன்
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், அவர்களுக்கு உற்ற துணையாக,
உறுதுணையாக
இருந்து
செயலாற்றிக்
க�ொண்டிருக்கின்ற
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய
வணக்கத்தையும், நன்றியையும் முதலில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், கன்னியாகுமரி மாவட்டம்,
கன்னியாகுமரி த�ொகுதி, தடிக்காரன்கோணம் ஊராட்சியில்
உள்ள நியாய விலைக் கடையைப் பிரித்து ஒரு பகுதிநேரக் கடை
வேண்டும் என்று க�ோரிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள். அந்த
நியாய விலைக் கடை 1,113 குடும்ப அட்டைகளுடன் செயல்பட்டு
வருகின்றது. அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற வீரப்புலி கிராமத்தில்,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேள்வி கேட்டப�ோது, 50 குடும்ப
அட்டைகள் இருந்தன. தற்போது 20 குடும்ப அட்டைகள் குறைந்து
30 குடும்ப அட்டைகள்தான் இருக்கின்றன. எனவே, 30 குடும்ப
அட்டைகள் உள்ள வீரப்புலி என்ற இடத்திற்கென தனியாக
ஒரு பகுதிநேரக் கடை அமைப்பதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை
என்பதனை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எஸ். ஆஸ்டின் அவர்கள்.

முற்பகல் 11–10

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ** என்ற ப�ொதுமக்களின் மன வேதனையை மிகுந்த
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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வருத்தத்தோடு இங்கே பதிவு செய்து
அமைச்சர் அவர்கள். . . (குறுக்கீடு)

க�ொண்டு,

மாண்புமிகு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
கேள்வி நேரத்தில் இங்கே குற்றச்சாட்டுகளை ச�ொல்கிறார். **
என்று ச�ொல்கிறார். உங்கள் ஆட்சியில்தான் ** தவிர, எங்கள்
ஆட்சியில் அல்ல.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. எஸ். ஆஸ்டின், கேள்வி நேரத்தில் ப�ொதுவாக குற்றச்சாட்டு
வேண்டாம், அதனை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்குகிறேன்.
(குறுக்கீடு) இல்லை. அது நீக்கப்படுகிறது. (குறுக்கீடு) நீங்கள்
கேள்வியைக் கேளுங்கள்.
திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
குற்றச்சாட்டாகச்
ச�ொல்லவில்லை.
நாட்டு
நடப்பைத்தான்
பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். குற்றச்சாட்டாகச் ச�ொல்லவில்லை.
மாண்புமிகு முதலமைச்சரைய�ோ, அரசாங்கத்தைய�ோ, மாண்புமிகு
அமைச்சரைய�ோ, யாரையும் குறிப்பிட்டு நான் ச�ொல்லவில்லை.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. எஸ். ஆஸ்டின், நான் இன்று கேள்வி நேரத்தை எவ்வளவு
சீக்கிரம் முடிக்க முடியும�ோ அவ்வளவு விரைவாக முடிப்பதற்கு
முயற்சி செய்கிறேன். இன்னும் 3, 4 கேள்விகள் இருக்கின்றன.
நேரத்தைப் பாருங்கள். நீங்கள் க�ொஞ்சம் ஒத்துழையுங்கள்.
(குறுக்கீடு) இல்லை. கேள்வியை மட்டும் கேளுங்கள்.
திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், 30 குடும்ப
அட்டைகள் வீரப்புலி பகுதியிலே இருக்கின்றன, அதற்காகத்
தனியாக ஒரு கடை அமைக்க வேண்டுமா என்று கேட்டிருந்தார்கள்.
ஒரு நபர் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவரைப் பாதுகாக்க வேண்டிய
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க

வினாக்கள்-விடைகள்

151

2020 பிப்ரவரி 17]
கடமை நம்முடைய அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது. இருந்தாலும்
நான் கேள்விப்பட்ட வரையில், 80 குடும்ப அட்டைகள் அங்கே
இருப்பதாகச் ச�ொன்னார்கள். அந்த வீரப்புலி பகுதியிலிருந்து
அவர்கள் ப�ொருட்களை வாங்கக்கூடிய நியாய விலைக் கடை
என்பது அருமநல்லூர் பகுதியிலே இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட
இரண்டரை கில�ோ மீட்டர் தூரம் நடந்து செல்ல வேண்டும்.
அதிலும் இடையிலே பழையாறு குறுக்கே வருகின்றது. பழையாற்றில்
இறங்கித்தான் ஏற வேண்டியிருக்கின்றது. பழையாற்றில் தண்ணீர்
ப�ோகின்றப�ோது 4 கில�ோ மீட்டர் சுற்றிச் சென்றுதான், நியாய
விலைக் கடையில் ப�ொருட்களை வாங்க வேண்டிய நிலையில்
அப்பகுதி மக்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே, விதிமுறைகளை சற்று
தளர்த்தி அந்தப் பகுதி மக்களுக்கு நன்மை செய்கின்ற வகையிலே,
அவர்களுடைய கஷ்டத்தைப் புரிந்துக�ொண்டு, இந்த அரசு அந்தப்
பகுதியில் ஒரு நியாய விலைக் கடை அமைப்பதற்கு முன்வருமா
என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களிடம்
அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும்
நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், வீரப்புலி
என்ற இடத்தில் இருக்கும் நியாய விலைக் கடையில் 80 குடும்ப
அட்டைகள் இருப்பதாகச் ச�ொன்னார்கள்.
[மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் (திரு. சு. ரவி) தலைமை]
ஆனால், 30 குடும்ப அட்டைகள்தான் இருக்கின்றன என்பது இந்த
வாரத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட புள்ளிவிவரம். எனவே, அவர்
ச�ொன்னதுப�ோல், 80 குடும்ப அட்டைகள் இருக்குமாயின் மீண்டும்
ஆய்வு செய்து, ஒரு நதியைக் கடக்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தால்,
வீரப்புலி என்ற கிராமத்தில் ஒரு புதிய நியாய விலைக் கடை
அமைப்பதற்குரிய குறிப்பாணையை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்
அவர்களிடம் பெற்று, அதனைச் செய்து க�ொடுப்பதற்குரிய
வாய்ப்பு இருந்தால், நிச்சயமாக உறுதியாக செய்து க�ொடுப்போம்
என்கின்ற அந்தச் செய்தியினை இந்த நேரத்தில் மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு
அம்மாவினுடைய அரசைப் ப�ொறுத்தவரை, சாதாரண மக்கள்
எந்தச் சூழ்நிலையிலும் பாதிக்கப்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக
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அவர்களைப் பாதுகாக்கின்ற வகையிலேதான் ப�ொது விநிய�ோகத்
திட்டத்தை மிகச் சிறப்பாக செயல்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றோம்.
அந்தவகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை
மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் (திரு. சு. ரவி): மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. எஸ். ஆஸ்டின் அவர்கள்.
திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே,
வீரப்புலி சந்திப்பு அருகிலே உள்ள ARS தடிக்காரன்கோணம்
நியாய விலைக் கடைக்கு CMS area, பாரதி நகர், வீரப்புலி
மாட்டுத்தாரை, நீதிப்புரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கிட்டத்தட்ட
300 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ஒரு கில�ோ மீட்டர் தூரம் சென்று
ப�ொருட்களை வாங்குகின்றார்கள். எனவே, மாண்புமிகு அமைச்சர்
ச�ொன்னதைப்போல, வீரப்புலி பகுதியிலே குடும்ப அட்டைகளின்
எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால், வீரப்புலி அருகில் உள்ள CMS
area, பாரதி நகர், வீரப்புலி மாட்டுத்தாரை, நீதிப்புரம் உள்ளிட்ட
பகுதிகளிலுள்ள அந்த 300 குடும்ப அட்டைதாரர்களையும்
இணைத்து ஒரு முழுநேர நியாய விலைக் கடையைய�ோ அல்லது
பகுதிநேர நியாய விலைக் கடையைய�ோ அமைக்கலாம். அதனை
அமைத்துத்
தருவதற்கு
மாண்புமிகு
அமைச்சர்
அவர்கள்
முன்வருவார்களா என்பதைக் கேட்டுக்கொள்வத�ோடு, ஏற்கெனவே
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்
துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய பதிலுரையில் நான் ஒரு
துணைக் கேள்வி கேட்டிருந்தேன். சகாய நகர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட
குறுக்கன்குளம் பகுதியில் மக்கள் மூன்று கில�ோ மீட்டர் நடந்து
சென்று ப�ொருட்களை வாங்க வேண்டியிருக்கின்றது. அங்கே ஒரு
நியாய விலைக் கடை, பகுதிநேர நியாய விலைக் கடை அமைத்துத்
தரப்படுமா என்று கேட்டிருந்தேன். எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும்,
ஆளும் கட்சிக்கு விதிவிலக்கு அளிப்பதுப�ோல எதிர்க்கட்சிக்கும்
அளிப்பீர்களா என்று கேட்டிருந்தேன். அவர்களும் அழகாக பதில்
ச�ொன்னார்கள். ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்று பார்ப்பதில்லை,
நிச்சயமாகப் பரிசீலிக்கப்படும் என்று ச�ொன்னார்கள். மூன்று
ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. இன்னும் மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்களின் பரிசீலனையில் அது வரவில்லை என்று கருதுகிறேன்.
அதையும் சேர்த்து அமைத்துத் தர வேண்டும் என்று பணிவ�ோடு
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் (திரு. சு. ரவி): மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
முற்பகல் 11–15

மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ்: மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர்
அவர்களே, அதே தடிக்காரன்கோணம் பகுதியில் இன்னொரு
முழுநேர நியாய விலைக் கடை அமைக்க வேண்டுமென
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 8
ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் 795 முழுநேர நியாய விலை
அங்காடிகளும், 1,686 பகுதிநேர அங்காடிகளும் என ம�ொத்தம்
2,481 புதிய அங்காடிகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின்மூலம்
சாதாரண மக்களுக்கு உணவுப் ப�ொருட்களை விநிய�ோகம்
செய்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம் என்பதனை மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் தலைமை)
தமிழ்நாடு முழுவதும் 35,744 நியாய விலைக் கடைகளின்மூலம்
சிறப்பான
முறையில்
ப�ொது
விநிய�ோகத்
திட்டம்
செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
இரண்டு க�ோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த இரண்டு
க�ோரிக்கைகள்மீதும், ஆய்வின் அடிப்படையில், தேவைக்கேற்ப
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதனை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்கள்
வாயிலாக
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 33,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பூண்டி கி. கலைவாணன், மாண்புமிகு
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
33—
கால்நடை மருத்துவமனை
*53300—திரு. பூண்டி கி. கலைவாணன்:
மாண்புமிகு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) திருவாரூர் த�ொகுதி, க�ொரடாச்சேரி ஒன்றியம், ஆய்குடி
ஊராட்சியில் கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. உடுமலை K. ராதாகிருஷ்ணன், கால்நடை
பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய
ஆசிய�ோடு, இந்த அரசு மூன்று ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து,
நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது. இந்த அரசை
சிறப்பான முறையில் வழிநடத்திக் க�ொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு
தமிழக முதல்வர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும்,
அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த அரசை வழிநடத்திச்
செல்கின்ற மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அண்ணன்
அவர்களுக்கும்
எனது
நன்றிகளையும்,
வாழ்த்துகளையும்
தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு. எடப்பாடியார் அவர்களுடைய
அரசு, மக்களின் நலனுக்காகவே செயல்படுகின்ற அரசு. இந்த அரசு
மூன்று ஆண்டுகளில் 300 ஆண்டுகள் சரித்திரம் பேசும் அளவிற்கு
அனைத்துத் துறைகளிலும் சாதனைகள் பல படைத்து, நான்காம்
ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது. குறிப்பாகச் ச�ொல்ல
வேண்டுமென்று ச�ொன்னால், கால்நடை பராமரிப்புத் துறையில்
சேலம் மாவட்டம், தலைவாசலில் 1,800 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில்
ரூ.1,020 க�ோடி செலவில் தெற்காசியாவிலேயே முதன்முறையாக
உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒருங்கிணைந்த கால்நடைப் பூங்கா அமைய
அடிக்கல் நாட்டிய மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர்
அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த
நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
(அ) மற்றும் (ஆ) திருவாரூர் மாவட்டம், திருவாரூர் த�ொகுதி,
க�ொரடாச்சேரி
ஒன்றியம்,
ஆய்குடி
ஊராட்சிக்குட்பட்ட
கிராமங்களான ஊர்க்குடி, மடப்புரம், முகுந்தனூர், க�ொல்லக்கண்டம்,
க�ொத்தவாசலில் சுமார் 703 கால்நடை அலகுகள் மட்டுமே உள்ளன.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் அந்தப் பகுதியில் புதிய கால்நடை
மருத்துவமனை
துவக்க
வேண்டுமென்று
க�ோரியுள்ளார்கள்.
அரசு விதிமுறைகளின்படி, முதலில் கால்நடை கிளை நிலையம்
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த�ோற்றுவிக்கப்பட்டு, பின்பு அது கால்நடை மருந்தகமாகவும்,
அதற்குப் பின்னர், கால்நடை மருத்துவமனையாகவும் தரம்
உயர்த்தப்பட வேண்டும். ஆய்குடி ஊராட்சியில் 3,000 கால்நடை
அலகுகளுக்கும் குறைவாக உள்ளதால் அங்கு புதிய கால்நடை
கிளை நிலையம்கூட அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. பூண்டி கி. கலைவாணன், இருக்கையில் இல்லை.
வினா
வரிசை
எண்
34,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
திரு. கே. பழனி, மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப
நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
34—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
*52573—திரு. கே. பழனி:
மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
விடையளிப்பாரா—

குடும்ப நலத்
வினாக்களுக்கு

(அ) ~பெரும்புதூர் த�ொகுதி, ~பெரும்புதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், இருங்காட்டுக்கோட்டை–காட்ரம்பாக்கம் இடையில்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே,

(அ)
மற்றும்
(ஆ)
~பெரும்புதூர்
சட்டமன்றத்
தொகுதி,
~பெரும்புதூர்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்திலுள்ள
இருங்காட்டுக்கோட்டை-காட்ரம்பாக்கம் இடையில் புதிய ஆரம்ப
சுகாதார நிலையம் அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கே. பழனி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
தமிழகத்தின் மக்கள் முதல்வர், குடிமராமத்துப் பணி நாயகர்,
இந்தியாவில் தமிழகத்தை முதன்மை மாநிலமாக உருவாக்கித் தந்த
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வணங்குகிறேன்.
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
எங்கள் மாவட்டத்தினுடைய ஊரகத் த�ொழில் துறை அமைச்சர்
அண்ணன் திரு. பா. பென்ஜமின் அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
என்னுடைய
காஞ்சிபுரம்
மாவட்டம்,
~பெரும்புதூர்
சட்டமன்றத் த�ொகுதியில் ~பெரும்புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில்
இருங்காட்டுக்கோட்டை, காட்ரம்பாக்கம் ஆகிய ஊராட்சிகள்
இருக்கின்றன. இந்தத் த�ொகுதி, த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்த
த�ொகுதியாக உள்ளது. அந்த இடத்தில் ப�ொதுமக்கள் 7,000 பேர்
வசிக்கிறார்கள். அங்குள்ள த�ொழிற்சாலைகளில் தினந்தோறும்
20,000 த�ொழிலாளர்கள் பணிபுரிகிறார்கள். அந்த இடத்தில் ஓர்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை அமைத்துக் க�ொடுத்தால், அந்தப்
பகுதி மக்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்பதால், அங்கு ஆரம்ப
சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்படுமா என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்களிடம் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
அமைப்பதற்கு
அந்தக்
கிராமத்தில்
மக்கள்
த�ொகை
ப�ோதுமானதாக இல்லை என்று துறை ரீதியாக கருத்துரு
வரப்பெற்றிருக்கிறது. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய
க�ோரிக்கையை
வருங்காலத்தில்
நிதிநிலைமைக்கேற்ப
அரசு
கனிவ�ோடு
பரிசீலனை
செய்யும்
என்பதை
மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

திரு. கே. பழனி அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்
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திரு. கே. பழனி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
அந்த இடத்தில் 20,000 த�ொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிறார்கள்,
7,000 ப�ொது மக்கள் வாழ்கிறார்கள். அந்த இடத்தில் ஓர் ஆரம்ப
சுகாதார நிலையம் அமைத்துக் க�ொடுத்தால் அந்தப் பகுதி
மக்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொண்டு,
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்து
அமர்கின்றேன். வணக்கம்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 35,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எ.பி. சக்திவேல், மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
35—
இ–சேவை மையம்
*26157—திரு. எ.பி. சக்திவேல்:
மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும்
தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ)
அம்மா
இ–சேவை
மையங்களை
வட்டாட்சியர்
அலுவலகங்கள், கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்கள் மட்டுமல்லாது
கிராம நிருவாக அலுவலர் அலுவலகங்களிலும் அமைக்க அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 120 க�ோடி மக்கள்
வாழ்கின்ற இந்திய தேசத்திலே, நல்லாட்சி நடத்துகிற நாடு,
அன்னைத் தமிழ்நாடு என்கிற ஒரு வரலாற்றுப் பெருமையைப்
பெற்றுத் தந்து, ‘மூன்று நாட்கள் நிலைக்காது’ என்று கூறப்பட்ட
அந்த வியூகத்தைத் தகர்த்தெறிந்து, மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல,
இதே இடத்தில் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் ‘நூறு
ஆண்டுகள் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இந்த அன்னைத் தமிழகத்தில்,
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மக்களுக்கு
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சேவையாற்றும்’ என்று ச�ொன்னதைப்போல, அந்த இலட்சியக்
கனவினை நனவாக்குகின்ற வகையிலே நான்காம் ஆண்டில்
அடியெடுத்து வைத்திருக்கிற அம்மா அவர்களின் அரசைத்
தலைமை தாங்குகிற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களையும்,
அவர்களுக்குத் துணை நிற்கிற மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
முற்பகல் 11–20
(அ) மற்றும் (ஆ) சேலம் தெற்குத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட
பகுதிகளில் 23 இ–சேவை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேவை ஏற்படுமாயின், பிற இடங்களிலும் இ–சேவை மையங்கள்
த�ொடங்குவதற்கு மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு பரிசீலனை
செய்யும். தற்போது கிராம நிருவாக அலுவலகங்களில் இ–சேவை
மையங்கள் த�ொடங்குவது பற்றி அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எ.பி. சக்திவேல் அவர்கள்.

திரு. எ.பி. சக்திவேல்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, அரசை நாடி மக்கள் சென்ற நிலையை மாற்றி, மக்களை
நாடி அரசு என்ற சிறப்புத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தித் தந்த
மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களையும்,
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அம்மா அவர்களின் வழியில் மக்களைத்
தேடிச் சென்று அவர்களின் குறைகளைத் தீர்க்க முதலமைச்சரின்
சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம் நடத்தி, அதில் சுமார் 5 இலட்சம்
மனுக்களுக்குத் தீர்வு கண்டு, நான்காம் ஆண்டில் நல்லாட்சியைத்
த�ொடரும் மக்களின் நம்பிக்கை நாயகர், அவர்களின் நலம்
பேணும் தரணி ப�ோற்றும் தமிழகத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்,
மாட்சிமை ப�ொருந்திய அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களையும்,
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நல்லாட்சிக்குத் துணை நின்று, நாடு
ப�ோற்றும் நிதிநிலை அறிக்கையை வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு
துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களையும்,
மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர் அவர்களையும், வாய்ப்பு
வழங்கிய தங்களையும், மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களையும்,
சக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஏழை எளிய
மக்கள்
தங்கள்
க�ோரிக்கைகளை
நிறைவேற்றிக்கொள்ளவும்,
தங்களுக்குத் தேவையான வருமானம், இருப்பிடம் மற்றும் சாதிச்
சான்றிதழ்களைப் பெறவும், பட்டா பெயர் மாற்றம் உள்ளிட்ட
ஆவணங்களை எளிய முறையில் உடனடியாகப் பெற்றுக்கொள்ள
இதய தெய்வம் அம்மா அவர்களால் அம்மா இ–சேவை மையம்
என்ற திட்டம் துவக்கப்பட்டு, மக்களுக்குப் பெரிதும் பயன்பாட்டில்
உள்ளது. சான்றிதழ்கள், ஆவணங்கள் ஆகியவற்றைப் பெறுவதுடன்,
திருமண உதவித் திட்டம் உள்ளிட்ட மாண்புமிகு இதய தெய்வம்
அம்மா அரசின் பல்வேறு நலத் திட்டங்களைப் பெறுவதற்கு
ஏழை எளிய மக்கள் இத்திட்டத்தினைப் பெரிதும் பயன்படுத்தி
வருவதால், அம்மா இ–சேவை மையங்களை சேலம் தெற்குத்
த�ொகுதியில் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள், கூட்டுறவுக் கடன்
சங்கங்கள் மட்டுமல்லாது, மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கூறியதுப�ோல் 25 இடங்களில் அம்மா இ–சேவை
மையங்கள் செயல்பட்டு வந்தாலும், அனைவரும் எளிதாகவும்,
விரைவாகவும் பயன்பெறும்விதமாக, கிராம நிருவாக அலுவலர்
அலுவலகங்களிலும், இச்சேவையைத் துவக்கி வைத்து, அதற்குத்
தேவையான உபகரணங்களை வழங்கி விரிவுபடுத்திட, மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் கனிவான பார்வைக்கு
எடுத்துச் சென்று நிறைவேற்றித் தர வேண்டுமாய் மாண்புமிகு
வருவாய்த் துறை அமைச்சர் அண்ணன் அவர்களைத் தங்கள்
மூலமாகப் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும்
பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இந்த இ–சேவை மையங்கள், அரசு
அலுவலகங்களுக்குச்
செல்லாமலேயே
சான்றிதழ்களைப்
பெறக்கூடிய வசதிகளை மக்களுக்குச் செய்து க�ொடுத்திருக்கிறது.
ஏற்கெனவே, நமது தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டி.வி நிறுவனம்,
த�ொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், அதேப�ோல்
சுனாமிக்குப் பின் நிலைத்த வாழ்வாதாரத் திட்டம் மற்றும் கிராமத்
த�ொழில்முனைவ�ோர் ஆகியவற்றின் வாயிலாக இந்த இ–சேவை
மையங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. சக்திவேல் அவர்கள் ஒரு த�ொலைந�ோக்குப் பார்வைய�ோடு,
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கிராம நிருவாக அலுவலகங்களில் அவற்றைத் த�ொடங்கினால்
அவை மக்களுக்கு மேலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்கின்ற
ஒரு நல்ல ஆல�ோசனையை வழங்கியிருக்கிறார். மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களின் மேலான கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று,
ஆய்வின்போது அவற்றைக் கவனத்தில் க�ொண்டு, நிச்சயமாக அரசு
பரிசீலனை செய்யும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எ.பி. சக்திவேல் அவர்கள்.

திரு. எ.பி. சக்திவேல்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, சிறந்த நிருவாகம், ஆட்சி ஆளுமைத் திறனில்
தமிழகம் முதன்மை மாநிலம் என்ற நற்சான்றிதழ�ோடு, நூற்றுக்கும்
மேற்பட்ட பல்வேறு விருதுகளை தமிழகத்திற்குப் பெற்றுத் தந்து,
அன்னைத் தமிழகத்தின் பெருமையையும், இதய தெய்வம் அம்மா
அவர்களது அரசின் ஆட்சி அருமையையும், அகிலமெங்கும்
பரவச் செய்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன்
திரு. எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு
துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், தங்களுக்கும் என்
நிறைவான நன்றியைப் பணிவாக சமர்ப்பிக்கின்றேன்.
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மக்கள்
எளிதாக அரசின் நலத் திட்ட வசதிகளைப் பெற, இதய
தெய்வம் அம்மா அவர்களின் அரசு, வருவாய்த் துறை சார்பாக
புதிய மாவட்டங்களையும், புதிய க�ோட்டங்களையும், புதிய
வட்டங்களையும் உருவாக்கி வருவதில் வரலாற்றுச் சாதனை
படைத்து வருகிறது. அந்தவகையில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்
அலுவலகங்கள்,
க�ோட்டாட்சியர்
மற்றும்
வட்டாட்சியர்
அலுவலகங்களில் உள்ளதுப�ோல், ஏழை எளிய மக்கள், வயது
முதிர்ந்தோர், மாற்றுத் திறனாளிகள் வரும் இடங்களான, வருவாய்
ஆய்வாளர் மற்றும் கிராம நிருவாக அலுவலர் அலுவலகங்களிலும்
வாகனம் நிறுத்தும் வசதி, இருக்கை வசதியுடன்கூடிய நிழற்கூடம்,
ஆண், பெண், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான கழிவறைகள்,
சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகளை அமைத்துத்
தருவதற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன்
எடப்பாடியார் அவர்களின் கனிவான பார்வைக்கு எடுத்துச்
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சென்று, மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர் அண்ணன்
அவர்கள் நிறைவேற்றித் தருவதற்கு ஆவன செய்வாரா என்பதைத்
தங்கள்மூலம் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும்
பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் வைத்த
க�ோரிக்கையில், பொது மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து
தரப்பட
வேண்டுமென்று
கேட்டிருக்கிறார்கள்.
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களின் மேலான கவனத்திற்குக் க�ொண்டு
சென்று அது பரிசீலிக்கப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினாக்கள்–விடைகள் நேரம்

முடிவுற்றது.

[குறிப்பு: ஓர்
உரையின்
த�ொடக்கத்தில்
உடுக்குறி
(*)
இடப்பெற்றிருந்தால்
அவ்வுரை
உறுப்பினரால்
சரிபார்க்கப்பெற்றது என்பதைக் குறிக்கும்.]

4. தகவல் க�ோரல்
(அ) குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப்பெறும்
வகையில் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுதல்
மற்றும் சென்னை, வண்ணாரப்பேட்டையில்
நடைபெற்றுவரும் ப�ோராட்டம் குறித்து
முற்பகல் 11–25

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ஏற்கெனவே குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப்
பெறக்கூடிய வகையில் ஒரு தீர்மானத்தை இந்த அவையில்
க�ொண்டுவர வேண்டுமென்று உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான்
க�ொண்டு வந்திருக்கிறேன். சென்ற கூட்டத்தொடரில் அது
ஆய்வில் இருக்கிறது என்று நீங்கள் ச�ொல்லியிருந்தீர்கள். இந்தக்
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கூட்டத்தொடர் த�ொடங்கிய நேரத்திலும் உங்கள் கவனத்திற்கு
அதை நான் க�ொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஆகவே, நான் கேட்க
விரும்புவது,
மற்ற
மாநிலங்களைப்போல,
தமிழ்நாட்டிலும்,
நடைபெற்றுக்
க�ொண்டிருக்கக்கூடிய
இந்தச்
சட்டமன்றக்
கூட்டத்தொடரில்
அதை
நிறைவேற்றித்தர
வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் CAA, NPR அதைப்போல
NRC
ப�ோன்றவற்றை
எதிர்த்து,
நம்முடைய
தமிழகமும்
தற்போதைய டெல்லியைப்போல ஒரு ப�ோராட்டக் களமாக
மாறிக்கொண்டு வருகிறது என்பது எல்லோருக்கும் நன்றாகத்
தெரியும். தமிழ்நாட்டைப் ப�ொறுத்தவரையிலே, பல நாட்களாக
அமைதியாக, அறவழியிலே இந்தப் ப�ோராட்டம் த�ொடர்ந்து
நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்கிறது. அதன் த�ொடர்ச்சியாகத்தான்
சென்னை, வண்ணாரப்பேட்டையிலே அறவழியில் ப�ோராட்டம்
நடைபெற்றது; த�ொடர்ந்து அதுவும் நடந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
அதிலும்
குறிப்பாக,
பெண்கள்
உட்புறச்
சாலையிலே
அமைதியாக அந்தப் ப�ோராட்டத்தைத் த�ொடர்ந்து நடத்திக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு க�ொடுத்த காவல் துறைக்கும்,
ப�ோராட்டம்
நடத்தியவர்களுக்கும்
எந்தப்
பிரச்சினையும்
நிச்சயமாக இல்லை. ஆனால், திடீரென்று காவல் துறையினரை
தடியடி நடத்துமாறு தூண்டிவிட்டது யார் என்பது, புரியாத புதிராக
இருக்கிறது. அந்தத் தூண்டுதலால் அங்கு ஒரு மிகப் பெரிய வன்முறை
சம்பவம் அரங்கேறியிருக்கிறது. அப்படி நடைபெற்ற நேரத்திலே,
அந்தச் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு உடனடியாக மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள�ோ அல்லது மாண்புமிகு அமைச்சர்கள�ோ
நேரில் சென்று பேசி, அமைதிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்பது
என்னுடைய கருத்து. அதே நேரத்தில், ப�ோராடியவர்களை
விடுதலை செய்திருப்பது என்பது ஒரு நல்ல அறிகுறிதான். அதை
நான் வரவேற்க விரும்புகிறேன். அதேநேரத்தில் அவர்கள்மீது
ப�ோடப்பட்டிருக்கக்கூடிய வழக்குகளை உடனடியாக வாபஸ்
வாங்க வேண்டுமென்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.
ப�ோராட்டங்கள் த�ொடரக்கூடிய இடத்திலே இந்த அரசு உரிய
பாதுகாப்பை வழங்கி, அமைதி திரும்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை
ஏற்படுத்த
வேண்டும்.
குடியுரிமை
திருத்தச்
சட்டத்தைத்
திரும்ப பெற வலியுறுத்தி, இந்தச் சட்டமன்றத்திலே இப்போது
நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தக் கூட்டத்தொடரிலேயே
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ஒரு தீர்மானத்தைக் க�ொண்டுவர வேண்டும். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) இதுதான் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய
க�ோரிக்கை; இதுதான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய
க�ோரிக்கையாகவும் இருக்கிறது. எனவே, தமிழக மக்களுடைய
உணர்வுகளை இந்த அரசு மதிக்க வேண்டுமென்று நான்
கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மதச் சார்பற்ற முற்போக்குக்
கூட்டணியின் சார்பில் த�ொடர்ந்து பல ப�ோராட்டங்களை,
ஆர்ப்பாட்டங்களை, மறியல்களை, ஊர்வலங்களை, கண்டனக்
கூட்டங்களை நாங்கள் த�ொடர்ந்து நடத்திக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
நாங்கள் மட்டுமல்ல, பல கட்சிகள் நடத்துகின்றன, பல அமைப்புகள்
த�ொடர்ந்து நடத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றன. அதேநேரத்தில் மதச்
சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் சார்பிலே தமிழகம் முழுவதும்
இருக்கக்கூடிய மக்களை நாடிச் சென்று, அவர்களிடத்திலே
கையெழுத்து பெற்று, ஏறக்குறைய 2 க�ோடிக்கும்மேல் கையெழுத்து
பெற்று, அதை இந்திய நாட்டின் மேதகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு
அனுப்பி வைக்க வேண்டுமென்று முடிவு செய்து, நேற்றையதினம்
விமானம்
மூலமாக
அதை
அனுப்பி
வைத்திருக்கிற�ோம்;
டெல்லிக்குப் ப�ோய்ச் சேர்ந்திருக்கிறது. வருகிற 19 ஆம் தேதி
மேதகு இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் அவர்களைச் சந்தித்து, மதச்
சார்ப்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அத்தனைபேரும் அதை வழங்க
இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை ஆதரித்ததற்கு பிராயச்சித்தமாக,
பெற்றோருடைய பிறந்த ஊர், பிறந்த தேதி கேட்கும் NPR
கணக்கெடுப்பை தமிழகத்திலே நடத்த மாட்டோம் என்று இந்த
அரசு தெளிவாக அறிவிக்க வேண்டும். வழக்கமான மக்கள்தொகைக்
கணக்கெடுப்பை எடுங்கள். அதில் நாங்கள் குறுக்கிட விரும்பவில்லை.
அதில் தவறும் கிடையாது. ஆனால், சிறுபான்மையின மக்கள்
உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் துன்பப்படுத்தக்கூடிய,
துயரப்படுத்தக்கூடிய நிலையிலே NPR எடுக்க அனுமதியில்லை
என்றும், குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப் பெற
வேண்டுமென்றும் இந்த அவையிலே உடனடியாக தீர்மானத்தை
நிறைவேற்ற வேண்டுமென்று நான் வலியுறுத்தி, வற்புறுத்தி கேட்டு
அமைகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உங்கள் தீர்மானம் சம்பந்தமாக
நீங்கள் ஏற்கெனவே க�ொடுத்ததற்கு சென்ற கூட்டத்தொடரிலேயே
நான் பதில் க�ொடுத்துவிட்டேன். ஒருமுறை ஒரு கூட்டத்தொடரிலே
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ஒரு ப�ொருள் குறித்து க�ொடுத்ததை விவாதிப்பதற்கு இல்லையென்று
ச�ொன்னால், அந்தக் கூட்டத்தொடரின் த�ொடர்ச்சியிலே அதை
விவாதிக்கக் கூடாது என்பது விதி 173 (உ)–வில் தெளிவாகவே
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, அதற்கு வாய்ப்பில்லை. நீங்கள்
கூறிய மற்ற விவரங்களுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
பதில் தெரிவிப்பார்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, இல்லை. அதற்கு
நான் அனுமதியில்லையென்று ச�ொல்லிவிட்டேன். அதனால்
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, இல்லை. வண்ணாரப்பேட்டை
சம்பந்தமாக என்றால், அனுமதி தருகிறேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. கரி. இராமசாமி அவர்கள், ச�ொல்லுங்கள்.
முற்பகல் 11–30

திரு. கரி. இராமசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
தமிழ்நாட்டில் த�ொடர்ந்து ப�ோராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.
இதற்கு, அரசு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைக்க வேண்டும். ப�ொதுவாக,
ப�ோராட்டங்கள் நடக்கின்ற இடத்தில் திடீரென்று காவல் துறையைச்
சார்ந்தவர்கள் தடியடி நடத்துகிறார்கள். பல அசம்பாவிதங்கள்
நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் காரணமாக
இருக்கக்கூடிய பிரச்சினை தமிழகத்தில் என்ன என்பது உங்களுக்கும்
தெரியும், எங்களுக்கும் தெரியும். அதனை சட்டமன்றத்திலே ஒரு
தீர்மானமாகக் க�ொண்டு வந்தால், அதனால் யாருக்கும் எந்த
பாதிப்பும் கிடையாது. இந்த அரசிற்கும் நல்ல பெயர் வரும். மக்கள்
முழுமையாக அரசை நம்புவார்கள். வாக்குறுதிகளை நீங்கள்
க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். அந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு,
இச்சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானத்தைக் க�ொண்டு வருவதற்கு
ஏன் காலதாமதப்படுத்துகிறீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.
ஆனால், ப�ோராட்டங்கள் த�ொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. அந்தப்
ப�ோராட்டங்களை அவ்வளவு எளிதாக எண்ண வேண்டாம்
என்று நான் உங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மத்திய அரசாக
இருந்தாலும்,
மாநில
அரசாக
இருந்தாலும்
மக்களுடைய
எண்ணம் என்ன என்பதைப் புரிந்து செயல்பட வேண்டும்.
அதற்கு அரசு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். இதுப�ோன்ற
தடியடி சம்பவங்கள் சென்னையிலே இன்று நடந்ததுப�ோல்,
வேறு இடங்களில் நடக்காமல் இருப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை
எடுக்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகள் எல்லோரும் ஒரு தீர்மானத்தை
நிறைவேற்ற வேண்டுமென்று க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். காங்கிரஸ் கட்சி
சார்பாகவும் க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். (குறுக்கீடு) இந்தத் தீர்மானத்தை
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இந்தச் சட்டமன்றத்திலே க�ொண்டுவர வேண்டுமென்று கேட்டு
அமர்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
ப�ோதும், உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர், வண்ணாரப்பேட்டை
சம்பவத்தைப் பற்றி மட்டும் பேசுங்கள்.
*திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் சம்பந்தமாக
எங்களுடைய
வேதனைகளை
எல்லாம்
சென்ற
கூட்டத்
த�ொடரிலேயே நாங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றோம். மாண்புமிகு
முதலமைச்சர், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் மற்றும் பல்வேறு
ப�ொறுப்புகளிலே இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர்களை
எல்லாம் எங்கள் சமுதாயத்தைச் சார்ந்த பிரதிநிதிகள் எல்லாம்
நேரிலே சந்தித்து கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள்.
திராவிட இயக்கத்தினுடைய பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்தவர்கள்
என்று ச�ொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய இந்த ஆட்சியிலே இதுவரை
பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த அந்த நல்லிணக்கம் த�ொடர
வேண்டும். பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திராவிட
முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள்கூட
எங்களது சமுதாயத்தினுடைய பிரதிநிதிகளைச் சந்தித்தார்கள். அதை
ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய வகையில், இது முஸ்லிம் மக்களுக்கு மட்டும்
பாதிப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு சட்டம் அல்ல; ஒட்டும�ொத்தமாக
இந்திய இறையாண்மையையே கேள்விக்குறியாக்கக்கூடிய ஒரு
சட்டமாக இருப்பதால், ஒரு மாபெரும் மனிதச் சங்கிலிப்
ப�ோராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம், கையெழுத்து இயக்கம் ஆகியவற்றை
நடத்தி, இந்திய அரசை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை
ஏற்பட்டிருக்கிறது. தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா
அவர்களின் வழிவந்த இந்த ஆட்சியில் உறுதுணையாக இருக்க
வேண்டுமென்று நாங்கள் த�ொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றோம்.
எங்களுடைய
வேதனைகளை
நீங்கள்
புரிந்துக�ொள்ளுங்கள்.
வேதனைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம்,
கவன ஈர்ப்பு ப�ோன்றவற்றைச் செய்வதுதான் ஒரே வழியே
தவிர, வேற�ொன்றும் இல்லை. தலைநகர் டெல்லியில்கூட மத்திய
அரசாங்கத்தினுடைய உள் துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில்
இருக்கக்கூடிய ஷாஹீன் பாக் பகுதியில் காவல் துறையின்
அனுமதியுடன் அமைதியான முறையில் த�ொடர் ப�ோராட்டங்கள்
நடைபெற்று வருகின்றன.
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அதுப�ோன்ற நிலைமை மாறி இதுவரையில் அனுமதி
வழங்கப்பட்டதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய வகையில்,
சென்னை, வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் மட்டும் ஏன் தடியடி
சம்பவம் நடந்தது? சம்பவம் நடந்தப�ோது, அன்றையதினம்
நான் நள்ளிரவு 2–00 மணி வரையில் அங்குதான் இருந்தேன்.
அந்தத் த�ொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர், மீன் வளத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்களுக்குக்கூட
நன்றாகத்
தெரியும்.
அவர்கள்கூட அந்த நேரத்தில் அங்கு வந்தால், மேலும் கலவரம்
அதிகமாக்கப்பட்டுவிடும�ோ என்ற காரணத்தினாலேயே வர
முடியவில்லை என்று ச�ொன்னார்கள். எனவே, இதுவரை
அமைதியாக நடைபெற்று வந்த அந்தப் ப�ோராட்டக் களத்தில் ஏன்
தடியடி நடத்தப்பட்டது என்பதுதான் கேள்வியாக இருக்கின்றது.
தடியடி
நடப்பதற்குண்டான
சூழ்நிலையை
ஏற்படுத்திய
அதிகாரி யார் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. எனவே,
தயவுகூர்ந்து சிறுபான்மையின சமுதாயத்தினுடைய, முஸ்லிம்
சமுதாயத்தினுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய வகையில்,
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை எதிர்த்து ஒரு தீர்மானத்தை
நிறைவேற்ற வேண்டும். கேரள மாநிலம் உள்ளிட்ட 6 மாநிலங்களுக்கு
மேல் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கின்றார்கள். அதுப�ோன்று
ஒரு தீர்மானத்தை நமது தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் நீங்கள்
நிறைவேற்ற வேண்டும்.
மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு விஷயத்தில், புதிதாக பல்வேறு
ஆவணங்களையும், கேள்விகளையும் கேட்க இருப்பதாகவும்,
அது ஏப்ரல் முதல் வாரத்திலேயே துவங்கப்பட இருப்பதாகவும்
த�ொடர்ந்து செய்திகளாக வந்து க�ொண்டிருக்கின்றன. அந்த
விஷயத்திலும், தமிழக அரசினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது
குறித்தும், தயவுகூர்ந்து நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும்.
முற்பகல் 11–35

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்,
ப�ோதும் உட்காருங்கள். உரையை முடியுங்கள். (குறுக்கீடு)
திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: இந்த நாட்டிலே
பெரும்பான்மையினர்
ஆள
வேண்டும்.
சிறுபான்மையினர்
வாழ வேண்டுமென்றுதான் நாங்கள் கேட்கிற�ோம். நாங்கள்
எல்லோருடனும்
அன்பு
பாராட்டிக்கொண்டுதான்
இருக்கிற�ோம். யாருக்கும் நாங்கள் விர�ோதிகளாக இல்லை.
இந்திய நாட்டில் வாழும் முஸ்லிம்களாகிய நாங்கள் யாருக்கும்
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இடைஞ்சலாக இருந்ததில்லை. சென்ற கூட்டத் த�ொடரிலேயே
நான் ச�ொல்லியிருக்கிறேன். அதிலும், குறிப்பாக திராவிடப்
பாரம்பரியத்திலே வந்த தலைவர்கள�ோடு, குறிப்பாக பேரறிஞர்
அண்ணா அவர்கள், அதற்கு முன்பு பகுத்தறிவுப் பகலவன்
பெரியார் அவர்கள், தமிழினத் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர்
அவர்கள், தளபதி அவர்கள், எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக
இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் திரு. துரைமுருகன் அவர்கள்
என நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயம். திரு. துரைமுருகன்
அவர்கள் படித்தது வாணியம்பாடி இஸ்லாமியக் கல்லூரி.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் அப்படித்தான். மாண்புமிகு
துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் படித்தது உத்தமபாளையத்தில்
இருக்கக்கூடிய ஹாஜி கருத்த ராவுத்தர் ஹவுதியா கல்லூரி.
இங்கேயிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் அனைவர�ோடும்
நாங்கள் நெருக்கமாகத்தான் இருக்கிற�ோம். சட்டத்தில் ஏன்
பாகுபாடு காட்டுகிறீர்கள்? Discrimination என்று ச�ொல்வது,
மதத்தின் அடிப்படையிலே எந்தச் சட்டத்தையும் இயற்றக் கூடாது
என்பதுதான்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. அபூபக்கர், வண்ணாரப்பேட்டை சம்பந்தமாகப் பேசுவதாகச்
ச�ொன்னீர்கள். (குறுக்கீடு) நீங்கள் பேசினீர்கள். (குறுக்கீடு)
இல்லையில்லை. உரையை முடியுங்கள். (குறுக்கீடு) உரையை
முடியுங்கள்.
திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: எங்களுடைய சமுதாயப்
பிரச்சினைகளை நாங்கள்தான் ச�ொல்ல முடியும். அதற்காகத்தானே
நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிற�ோம். (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லையில்லை. (குறுக்கீடு)

திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: இரண்டு நிமிடங்களில்

பேசி முடித்துவிடுகிறேன்.
அளியுங்கள்.

(குறுக்கீடு)

தயவுகூர்ந்து

அனுமதி

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லையில்லை. (குறுக்கீடு)
Zero hour–ல் விரைவாகப் பேசி முடிக்க வேண்டும். நீங்கள்,
உங்கள் இஷ்டத்திற்கு பெரிய விவாதம்போல் பேசிக்கொண்டிருக்க
முடியாது. (குறுக்கீடு) நீங்கள் பேசி, மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் அதற்குப் பதிலளிக்க வேண்டும். (குறுக்கீடு) விரைவாகப்
பேசி முடியுங்கள். (குறுக்கீடு) விரைவாகப் பேசி முடியுங்கள்.
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திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: நீங்கள், மத்திய அரச�ோடு
இணக்கமாக இருக்கிறீர்கள். அது உங்களுடைய க�ொள்கை
முடிவு. நான் அதில் தலையிட விரும்பவில்லை. எங்களுடைய
வேதனைகளுக்கு மதிப்பளியுங்கள். அனைத்து நிலைகளிலும்
உங்கள�ோடு நாங்கள் ஒன்றுபட்டவர்களாகத்தான் இருக்கிற�ோம்.
ஐயப்பாடுகளைப் ப�ோக்குங்கள். 1½ மாத காலமாக தமிழ்நாட்டில்
என்ன நடைபெறுகிறது? வேலைகளை விட்டுவிட்டு, படிப்பை
விட்டுவிட்டு அனைத்து முஸ்லிம் சமுதாய மக்களும் நடுர�ோட்டிற்கு
வந்து ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். பெண்கள் இதுவரை
நடுர�ோட்டிற்கு வந்து ப�ோராடியது உண்டா? காரணம், அதிலுள்ள
ஐயப்பாடுகள் மற்றும் எங்களுடைய கவலைகள். ஆட்சியாளர்கள்
என்பவர்கள் அனைவருக்கும் உரியவர்கள்தான். அந்த நிலையிலே
தயவுகூர்ந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு
துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு அமைச்சர்
பெருமக்கள் எங்களுடைய வேதனைகளுக்கு மருந்தளிக்கக்கூடிய
வகையிலே உங்களுடைய பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு தீர்மானத்தை
இந்த அவையில் முன்மொழிய வேண்டுமென்று எங்களுடைய
சமுதாயத்தின் சார்பாகவும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின்
சார்பாகவும் மிகவும் வேண்டி, வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி அவர்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. ஆஸ்டின், zero hour–ல் point of order கிடையாது.
(குறுக்கீடு) நீங்கள் உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) நீங்கள் உட்காருங்கள்.
(குறுக்கீடு)
திரு.

எஸ்.

ஆஸ்டின்:

அவர்களே. . . (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உட்பிரிவு ‘(உ)’–ஐப் பாருங்கள்.
(குறுக்கீடு) இல்லையில்லை. (குறுக்கீடு) இல்லையில்லை. நீங்கள்
notice தான் க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். ஏற்கெனவே negative
செய்யப்பட்ட விஷயத்தைத்தான் நீங்கள் க�ொண்டு வருகிறீர்கள்
என்று நான் ச�ொல்கிறேன். (குறுக்கீடு) அவ்வளவுதான். (குறுக்கீடு)
இல்லையில்லை. நான் ஏற்கெனவே negative செய்துவிட்டேன்.
(குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஆஸ்டின், ஏற்கெனவே
negative செய்த விஷயத்தை, மீண்டும் அதே கூட்டத்தொடரில்
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க�ொண்டுவரக்
கூடாது
என்பதுதான்
Rule.
(குறுக்கீடு)
இல்லையில்லை. விதியில் அப்படித்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விதியை நீங்கள் சரியாகப் படித்துப் பாருங்கள். (குறுக்கீடு) நீங்கள்
சரியாகப் படித்துப் பாருங்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி அவர்கள்.
*திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இந்தப் பேரவையில் இருக்கக்கூடிய. . . (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ஆய்வில் இல்லை. Negative
செய்த ப�ொருள் குறித்து மீண்டும் raise செய்யக் கூடாது. (குறுக்கீடு)
இல்லையில்லை. அது அப்படி இல்லை. (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி, நீங்கள் பேசுங்கள்.
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, கடந்த 15 ஆம் தேதி இரவு வண்ணாரப்பேட்டையில்
நடைபெற்ற. . . (குறுக்கீடு)
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு.
எழுந்துநின்று ஏத�ோ பேசினார்.)

எ.வ.

வேலு

அவர்கள்

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்: நான்
அனுமதி
க�ொடுக்கவில்லை.
அனுமதி
மறுத்துவிட்டேன்.
(குறுக்கீடு)
உங்களுக்கு, நான் பதில் ச�ொல்லிவிட்டேன். பதில் கடிதம்
உங்களுக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்டுவிட்டது.
(குறுக்கீடு)
அதில்
அனுமதி
மறுக்கப்பட்டுவிட்டது.
(குறுக்கீடு)
மறுக்கப்பட்ட
matter–ஐ அதே கூட்டத்தொடரில் மீண்டும் நீங்கள் raise
செய்வதற்கு
அனுமதியில்லை.
(குறுக்கீடு)
இல்லையில்லை.
விதி தெளிவாக உள்ளது. (குறுக்கீடு) நீங்கள் குழப்பாதீர்கள்.
(குறுக்கீடு) நீங்கள் குழப்பாதீர்கள். (குறுக்கீடு) இல்லையில்லை.
அனுமதி மறுக்கப்பட்டுவிட்டது. (குறுக்கீடு) மறுக்கப்பட்டுவிட்டது,
அவ்வளவுதான். (குறுக்கீடுகள்)
(திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
எழுந்து நின்றனர்.)
அனைவரும் உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
(குறுக்கீடுகள்) உட்காருங்கள். இல்லையில்லை.
தெளிவாக இருக்கிறேன். (குறுக்கீடுகள்)

உட்காருங்கள்.
நான் அதில்
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முற்பகல் 11–40
அதில்
ஒன்றும்
குழப்பமே
இல்லை.
(குறுக்கீடுகள்)
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்) ஒரு தடவை. . . (குறுக்கீடுகள்)
இல்லை, இல்லை. ஒரு ப�ொருள் குறித்து என்னிடத்தில் ஒரு
தீர்மானம்
க�ொடுத்தீர்கள்.
அதனை
ஏற்றுக்கொள்வதற்கும்,
மறுப்பதற்கும் பேரவைத் தலைவருக்கு முழு உரிமை இருக்கின்றது.
அந்தவகையில்,
அந்தக்
கடிதத்தில்
நான்
மறுத்து
பதில்
ச�ொல்லிவிட்டேன். (குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை. (குறுக்கீடுகள்)
ச�ொல்வதைக் கேளுங்கள். (குறுக்கீடுகள்) இருங்கள், இருங்கள்,
(குறுக்கீடுகள்) உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்) நான் பேசுவதற்குள்
நீங்கள். . . (குறுக்கீடுகள்) திரு. ஆஸ்டின், விவரம் உங்களுக்குத்தான்
தெரியும் என்று இல்லை. எல்லா விவரங்களும் தெரிந்துதான்
நான் இங்கு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறேன். 8 வருடங்களாக நான்
இங்கு சபாநாயகராக இருக்கிறேன். ஆகவே, நீங்கள் மிகவும்
விவரமாகக் கேட்கிறேன் என்று ச�ொல்லிவிட்டு, House–ல்
தேவையில்லாத பிரச்சினையைக் கிளப்பாதீர்கள். இதுகுறித்து
நான் தெளிவாக முடிவெடுத்து, தெளிவாகச் ச�ொல்லியிருக்கிறேன்.
கடிதம் வரவில்லை என்று ச�ொல்கிறீர்கள். அதாவது, திரு.
ஆதிசேசன், Leader of the Opposition அவர்களின் Special P.A.,
10–1–2020–ல்
letter
வாங்கியிருக்கிறார்.
அந்த
letter
வாங்கியிருப்பதற்கான அத்தாட்சி என்னிடத்தில் இருக்கின்றது.
ஆகவே, ஒரு ப�ொருள் குறித்து நான் மறுத்ததை, திரும்பவும்
நீங்கள் அதே கூட்டத்தொடரில் raise செய்யக் கூடாது
என்பதுதான் விதி. அதனை நாங்கள் தெளிவாகப் பின்பற்றுகிற�ோம்.
எந்த விதிமீறலும் இல்லை. ஆகவே, இந்தப் பிரச்சினையை
இத்தோடு. . . (குறுக்கீடுகள்) இதற்குமேல் நான் அனுமதிக்கவில்லை.
(குறுக்கீடுகள்)
இதற்குமேல்
நான்
அனுமதிக்கவில்லை,
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்) நான் தற்போது வண்ணாரப்பேட்டை
பிரச்சினை சம்பந்தமாகப் பேசுவதற்குத்தான் அனுமதி க�ொடுத்துக்
க�ொண்டிருக்கிறேன். (குறுக்கீடுகள்) இதற்கு அனுமதி இல்லை.
(குறுக்கீடுகள்) அதாவது எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்கள் என்ன ச�ொல்ல வருகிறீர்கள் என்பது எனக்குத்
தெரிகிறது. ஒரு ப�ொருள் குறித்து . . . (குறுக்கீடுகள்) ச�ொல்வதைக்
கேளுங்கள். (குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை. (குறுக்கீடுகள்) நானே
ச�ொல்கிறேன், உங்களுக்கு. ஒரு ப�ொருள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு
என்னிடத்தில் அறிவிப்பு க�ொடுத்தால், அதை நான் பரிசீலித்து
அதைப்பற்றி தீர்மானம் செய்துதான், உங்களுக்கு அனுமதியைக்
க�ொடுப்பதா, க�ொடுக்க வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்து
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அறிவித்திருக்கிறேன். எனது தீர்ப்பின் அடிப்படையில் திரும்பவும்
நீங்கள் அதனை வற்புறுத்த முடியாது, அதே கூட்டத்தொடரில். . .
(குறுக்கீடுகள்) ச�ொல்லுங்கள்.

*திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ஒரு ப�ொருள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு உறுப்பினர்கள்
அறிவிப்பு
க�ொடுக்கின்றப�ோது,
நீங்கள்
அதனை
உடனே
மறுத்துவிடுவது உண்டு. இன்னொன்று சபையில் எழுப்பப்பட்ட
பிறகு விவாதங்கள். . . (குறுக்கீடு) ஆனால், இதில் என்ன
ச�ொல்கிறார்
என்றால்,
‘விவாதிக்கப்பட்ட
ப�ொருளைக்
குறித்து’ என்கிறார்கள். விவாதம் நடந்து அதற்குப் பிறகு நீங்கள்
மறுத்திருந்தீர்கள் என்றால். . . (குறுக்கீடு) தெரியவில்லை. ஆனால்,
clear ஆக இருக்கின்றது. விவாதம் நடைபெற்ற ப�ொருளைக்
குறித்து விவாதம் எழுப்பலாமா என்றால் எழுப்பக் கூடாது என்று
இருக்கிறது. ஆகையினால், விவாதமே நடக்கவில்லை. நீங்கள்
இப்போது எடுத்துக்கொள்வதும், எடுத்துக்கொள்ளாததும் உங்கள்
இஷ்டம். நான் எதுவும் ச�ொல்லவில்லை. ஆனால், அதைத்தான்
நண்பர் அவர்கள் ச�ொன்னார், நீங்கள் தவறான ஒரு முடிவை
ச�ொல்கிறீர்கள் என்று. நீங்கள் தவறான முடிவை ச�ொல்கிறீர்கள்
என்றால் அது கூடாது என்பதற்காகச் ச�ொல்கிற�ோம். இப்போதும்
ச�ொல்கிற�ோம். We are entitled to raise the point once again.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அதைத்தான் நானும்
ச�ொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு ப�ொருள் குறித்து விவாத்ப்பதற்கு
என்னிடத்தில் ஒரு கடிதம் க�ொடுத்தீர்கள். அதனை இந்த
House–லேயே திரும்பவும் L.O.P. raise செய்தார்கள். எதிர்க்கட்சித்
துணைத் தலைவரும் raise செய்தீர்கள். அது எனது ஆய்வில்
இருக்கின்றது என்று ச�ொல்லி, அதற்குப் பின்னாலே நான் அதை
ஆய்வு செய்து, இறுதியாக negative செய்து, இல்லை என்று மறுத்து
நான் உங்களுக்குக் கடிதம் க�ொடுத்துவிட்டேன், அவ்வளவுதான்.
அந்தப் ப�ொருள் குறித்து திரும்பவும் பேசக் கூடாது, அவ்வளவுதான்.
(குறுக்கீடுகள்) இல்லை, House–ல் raise செய்ய அனுமதித்தாலே
அது விவாதிக்க. . . (குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை. (குறுக்கீடுகள்)
என்னிடத்தில் ஒரு ப�ொருள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு நீங்கள்
க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள்.
அதனை
அனுமதிப்பதும்
மறுப்பதும்
என்னுடைய உரிமை. (குறுக்கீடுகள்)
திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
சபாநாயகருக்கு எல்லா உரிமைகளும் உண்டு என்பதில் நான்
மாறுபட்ட கருத்து உடையவன் அல்ல. ஆனால், விவாதிக்கப்பட்ட
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ப�ொருள் குறித்துதான் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்று உள்ளது.
விவாதம் என்பது உங்களுக்கும், எங்களுக்கும் நடக்கின்ற விவாதம்
அல்ல. இது ஆளுங்கட்சிக்கும், எதிர்க்கட்சிக்கும் நடக்கின்ற
விவாதம். அதிலே ஒரு முடிவு ஏற்பட்ட பிறகு அதனை மீண்டும்
எடுக்கக் கூடாது என்றுதான் அர்த்தம்.
முற்பகல் 11–45

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, நான் அனுமதித்த
பின்னால்தான் அவையில் விவாதம் வருகின்றது. (குறுக்கீடுகள்)
அந்தப் ப�ொருள் குறித்து நான் என்னுடைய level–ல் முடிவெடுத்து
அனுமதி மறுத்ததற்குப் பின்னால் நீங்கள் raise செய்ய முடியாது.
(குறுக்கீடுகள்) அவ்வளவுதான். ஒன்றும் இல்லை. திரு. அன்சாரி...
(குறுக்கீடுகள்)
இல்லை,
அந்தப்
ப�ொருள்
நீதிமன்றத்தின்
பரிசீலனையில் இருக்கின்ற காரணத்தால் அதற்கு நான் அனுமதி
மறுக்கின்றேன்
என்று
தெளிவாகக்
குறிப்பிட்டுவிட்டேன்.
திரும்பவும் அதனை நீங்கள் raise செய்ய முடியாது. மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. தமிமுன் அன்சாரி, என்ன ச�ொல்கிறீர்கள�ோ,
ச�ொல்லுங்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, இல்லை. இந்தப் ப�ொருள்
குறித்து இல்லை. (குறுக்கீடு) இல்லை, இல்லை. இந்தப் ப�ொருள்
குறித்து என்றால் வேண்டாம். தெளிவாக நான் ஒரு தீர்ப்பைச்
ச�ொன்னதற்குப் பிறகு, திரும்பத் திரும்ப நீங்கள் அதை வற்புறுத்த
முடியாது. உட்காருங்கள். திரு. தமிமுன் அன்சாரி, ச�ொல்லுங்கள்.
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இந்தப் பேரவையில் இருக்கக்கூடிய
நாம் எல்லோரும் சக�ோதர, சக�ோதரிகள். ஒரு தாய் மக்களாக
வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கின்றோம். இனியும் வாழ வேண்டும்
என்ற விருப்பத்தையும் மனதில் ஏந்திக்கொண்டிருக்கின்றோம்.
விரும்பத்தகாத ப�ோக்குகள் தமிழ் மண்ணிலே எந்த காலத்திலும்
உருவாகிவிடக் கூடாது. ஏனெனில், இந்தப் பேரவையில் படங்களாக
இருக்கக்கூடிய அனைத்துத் தலைவர்களும், இந்தத் தமிழ் மண்ணில்
சமூக நீதியையும், சமூக நல்லிணக்கத்தையும், சக�ோதரத்துவத்தையும்
வலியுறுத்திவிட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள். அப்படி அவர்கள் அந்த
நேயத்தை வலியுறுத்திய காரணத்தினால்தான் இங்கே படங்களாக
நமக்கு முன்னே இருந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில்,
விரும்பத்தகாத சில சம்பவங்களை உருவாக்கக்கூடிய ப�ோக்குகள்
எதுவாக இருந்தாலும், அதை நாம் யாரும் அனுமதிக்கக் கூடாது
என்பதில் இரு வேறு கருத்துகளுக்கு இடமில்லை.
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இந்த நேரத்தில் குடியுரிமைப் பாதுகாப்பு த�ொடர்பாக இந்தியா
எங்கும் மக்கள் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட
ஒரு ப�ோராட்டத்தை தமிழ்நாட்டிலும் மக்கள் அமைதி வழியிலே
த�ொடர்ச்சியாக நடத்திக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். சென்னை
மாநகரத்தில் பல்வேறு சமுதாய மக்களும் இந்தப் ப�ோராட்டத்தில்
பங்கேற்று
நடத்திக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
இன்னும்
ச�ொல்லப்போனால், இந்தப் ப�ோராட்டத்தை தமிழ்நாட்டில்
முதன்முதலில் த�ொடங்கி வைத்தது நாங்கள்தான். பேராசிரியர்
சுப. வீரபாண்டியன் அவர்கள் தலைமையில் நானும், சட்டமன்ற
உறுப்பினர் அண்ணன் திரு. கருணாஸ் அவர்களும், இயக்குநர்
திரு. க�ௌதமன் ப�ோன்றவர்களும், அதேப�ோன்று எண்ணற்ற பல
தலைவர்களும் இணைந்துதான் இந்தப் ப�ோராட்டத்தை நாங்கள்
த�ொடங்கி வைத்தோம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: சுருக்கமாகச் ச�ொல்லுங்கள்.
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: ச�ொல்லிவிடுகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: நீங்கள் பெரிய history
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்காதீர்கள். நீங்கள் வண்ணாரப்பேட்டை
சம்பவம் சம்பந்தமாக சுருக்கமாகப் பேசி முடியுங்கள்.
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: அதன் த�ொடர்ச்சியாக
வண்ணாரப்பேட்டையில்
மக்கள்
ப�ோராடுவதற்காக
அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய உணர்வுகள்
யாருக்கும் எந்தவிதத்திலும், த�ொந்தரவு செய்யாதவண்ணம், அவர்கள்
வசித்த வீதியில் அவர்கள் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
இதுவிஷயமாக 14 ஆம் தேதி மாலை 7–15 மணி அளவிற்கு நான்
அலைபேசியில் Commissioner அவர்களைத் த�ொடர்பு க�ொண்டு,
அந்தப் பிரச்சினைகளை கவனமான முறையில் கையாளுங்கள்.
மக்கள் வீதியில் இறங்கி தங்களுடைய உரிமைக்குக் குரல்
க�ொடுக்கிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றம் இதை அனுமதித்திருக்கிறது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சந்திரசூட் அவர்கள், “அமைதி
வழியில் தங்களது உரிமைக்காக மக்கள் ப�ோராடுவது தவறில்லை”
என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார். மும்பை உயர் நீதிமன்றம் நேற்று
முன்தினம் ச�ொல்லியிருக்கிறது. இந்த நிலைமையில், கவனமாகக்
கையாளுங்கள் என்று ச�ொன்னேன். வீதிகளில் அமைதியாகப்
ப�ோராடிக் க�ொண்டிருந்தப�ோது தடுப்பு அரண்களை அகற்றச்
ச�ொல்லி, காவலர்களை உள்ளே செல்ல அனுமதித்தது யார் என்ற
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கேள்வி எழுகிறது. அதுதான் அந்தப் பிரச்சினைகளுக்கு மூலக்
காரணம். குறிப்பாக, சென்னை மாநகரத்தின் Commissioner
அவர்கள் மிகுந்த மரியாதைக்குரியவர், மனிதாபிமானமுள்ளவர்
என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. **

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அது அவைக் குறிப்பிலிருந்து
நீக்கப்படுகிறது.
அதிகாரிகளையெல்லாம்
நீங்கள்
அளவுக்கு
அதிகமாகப் பேச முடியாது. அது அவைக் குறிப்பிலிருந்து
நீக்கப்படுகிறது. நீங்கள் வண்ணாரப்பேட்டை சம்பவம் குறித்து
பேசுங்கள்.
திரு
எம்.
தமிமுன்
அன்சாரி:
வண்ணாரப்பேட்டை
சம்பவத்தில் மக்களின்மீது தள்ளு முள்ளு நடந்திருக்கிறது.
குறிப்பாக, பெண்களின்மீது அந்தத் தாக்குதல், தள்ளு முள்ளுகள்
நடந்தது நியாயம்தானா என்று கேட்கிற�ோம். பெண்கள் ஒரு
ப�ோராட்டக் களத்திற்கு வருகிறார்கள் என்று ச�ொன்னால்,
அதிலுள்ள நியாயங்களை உணர வேண்டும். அந்த வலியைப்
புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும். இந்தப் பிரச்சினையை கண்ணியமான
முறையில், கவனமான முறையில் அணுகாமல், முரட்டுத்தனமாக
பிரச்சினையைத் தூண்டிவிட்டது யார் என்ற கேள்விக்கு பதில்
தெரிய விரும்புகின்றோம். அங்கே பெண்கள்மீது நடந்த தாக்குதல்,
தள்ளு முள்ளு என்பவை கேவலமானது, க�ோழைத்தனமானது.
அதை ஏற்க முடியாது. இதுப�ோன்ற சம்பவங்களை நம்முடைய
மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அனுமதிக்கக் கூடாது,
இதற்கு மூலக்காரணம் யார் என்பதையும் அவர்கள் ச�ொல்ல
வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, குடியுரிமைப் பாதுகாப்பிற்காக
மக்கள் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை நீங்கள்
** ஆனால்
அவர்களுடைய
பிள்ளைகளும்
த�ொடர்ந்து
ப�ோராடுவார்கள். இதைத் தவிர்க்க முடியாது. வாழ்வுரிமைக்காக
நாங்கள் ப�ோராடுகின்றோம். எங்களுடைய வலியை நீங்கள்
தயவுசெய்து புரிந்துக�ொள்ளுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு,
குடியுரிமை சட்டத் திருத்தம் த�ொடர்பாக இந்தப் பேரவையில்
தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டு அமர்கிறேன்.
நன்றி.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்

அவர்கள்.

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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முற்பகல் 11–50

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர், சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் மற்றும்
எதிர்க்கட்சி
வரிசையில்
அமர்ந்திருக்கின்றவர்களெல்லாம்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இஸ்லாமியர்கள்மீது நடைபெற்ற
சம்பவங்களைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக,
சென்னை, வண்ணாரப்பேட்டையில் நடைபெற்ற சம்பவத்தைப்
பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். அதற்கு நான் விளக்கமளிக்கின்றேன்.
சென்னை, வண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சில இஸ்லாமிய
அமைப்புகள் சார்பில் இந்திய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு
எதிராகப் ப�ோராட்டம் நடத்தப்படும் என்று வந்த தகவலின்
அடிப்படையில், 14–2–2020 அன்று காலை 11–00 மணியளவில்
இஸ்லாமிய சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த 13 பள்ளிவாசல்கள் சார்பாக
அதன்
தலைவர்
மற்றும்
நிருவாகிகளான
திருவாளர்கள்
லத்தீஃபுல்லா, க�ோல்டு ரபீக், அப்பாஸ், வண்ணை பஷீர், ஏஜாஸ்,
அனீஸ் சம்சுதீன், முனீர்பாஷா, மெக்கானிக் அலி ஆகிய�ோரை
அழைத்து, இந்திய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராகப்
ப�ோராட்டம் நடத்தும் எண்ணம் ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்து
வண்ணாரப்பேட்டை காவல் துணை ஆணையாளர் தலைமையில்
வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஆல�ோசனைக் கூட்டம்
நடத்தப்பட்டது. அப்போது அவர்கள், 14–2–2020 அன்று ப�ோராட்டம்
நடத்தும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்று ஒருமித்த கருத்தாகத்
தெரிவித்தனர். மேலும், 23–2–2020 அன்று கூட்டம் நடத்துவதற்கு
அனுமதி வேண்டி மனு செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.
ஆனால், 14–2–2020 அன்று மதியம் 1–30 மணியளவில், சுமார் 200
பெண்கள் உட்பட 300 இஸ்லாமியர்கள் வண்ணாரப்பேட்டை
காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கண்ணன் ரவுண்டானா
அருகில் குழுமி, இந்திய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு
எதிராகக் க�ோஷமிட்டனர். தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த காவல்
துறையினர் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி,
அனுமதி இல்லாமல் ப�ோராட்டம் நடத்தக் கூடாது எனவும்,
இப்போராட்டத்தினால் ப�ோக்குவரத்து பாதிப்பு மற்றும் ப�ொது
மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாகப் பாதிக்கப்படும் என்றும்
எடுத்துரைத்தனர். ஆனால், மேற்படி நபர்கள் காவல் துறையின்
அறிவுறுத்தலையும் மீறி, மறியலில் ஈடுபட்டு, மத்திய, மாநில
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அரசுகளுக்கு எதிராக அவதூறு க�ோஷங்கள் எழுப்பிய 40 ஆண்களை
காவல் துறையினர் கைது செய்ய முற்பட்டப�ோது, அவர்கள்
ஒத்துழைக்க மறுத்தனர். காவல் துறையினர் அவர்களைக் கைது
செய்து, அரசுப் பேருந்தில் ஏற்றினர். பேருந்திற்குள் ஏறியவர்கள்
ரகளையில் ஈடுபட்டு, பேருந்தின் முன்பக்கக் கண்ணாடியை
சேதப்படுத்தினர். கைது செய்யப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
தண்டையார்பேட்டையிலுள்ள
வைகை
மஹால்
கல்யாண
மண்டபத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டனர்.
அரசுப் பேருந்தை சேதப்படுத்தியது சம்பந்தமாக பேருந்து
ஓட்டுநர் க�ொடுத்த புகாரின்பேரில் வண்ணாரப்பேட்டை காவல்
நிலையத்தில் இந்திய தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு
ப�ொது ச�ொத்து (சேதம் மற்றும் தடுப்பு) சட்டத்தின்கீழ் வழக்கு
பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
மேற்படி சம்பவத்தைத் த�ொடர்ந்து, மாலை சுமார் 6–00
மணியளவில் கண்ணன் ரவுண்டானா அருகில் இஸ்லாமிய
ஆண்களும், பெண்களும் அனுமதியில்லாமல் அதிக எண்ணிக்கையில்
கூடி, க�ோஷமிட்டவாறு ப�ோக்குவரத்திற்கும், ப�ொது மக்களுக்கும்
இடையூறாகச் செயல்பட்டனர். அவர்களை அங்கிருந்து கலைந்து
செல்லும்படி பலமுறை காவல் துறை உயரதிகாரிகள் உட்பட
காவல் துறையினர் அறிவுறுத்தியும், அவர்கள் ப�ோராட்டத்தைத்
த�ொடர்ந்ததால், அவர்களைக் கைது செய்வதாக மீண்டும்
எச்சரித்தனர். அதனையும் மீறி, காவல் துறையினரை ந�ோக்கி
ப�ோராட்டக்காரர்கள் தண்ணீர் பாட்டில்கள், செருப்பு, கற்கள்
ஆகியவற்றை வீசி கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர். இக்கலவரத்தில்
இராஜமங்கலம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் திரு. ராஜ்குமாருக்கு
வலது கையில் காயமும், பெண் காவலர் செல்வி உதயகுமாரிக்கு
வலது கன்னம் மற்றும் த�ோள்பட்டை ஆகிய பகுதிகளிலும்
மற்றொரு பெண் காவலர் செல்வி கலாவிற்கு வலது கண்ணில்
காயமும்
ஏற்பட்டு,
மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டு,
உள் ந�ோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும்,
ப�ோராட்டக்காரர்கள் எறிந்த கல்லால், கண்ணன் ரவுண்டானாவில்
பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த மேற்கு மண்டல காவல் இணை
ஆணையாளர் திருமதி விஜயகுமாரி, இ.கா.ப. அவர்களுக்கும்
தலையில் காயம் ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் உள் ந�ோயாளியாக
அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார். ப�ோராட்டக்காரர்கள்
கலவரத்தைத் தூண்டக் கூடாது எனவும், அமைதியான முறையில்
தங்களுடைய
க�ோரிக்கைகளைச்
ச�ொல்லிவிட்டு
கலைந்து
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செல்லுமாறும் காவல் துறையினர் மீண்டும் ஒலி பெருக்கிமூலம்
எச்சரித்தனர்.
ஏற்கெனவே,
ப�ோராட்டக்காரர்கள்
அரசுப்
பேருந்தை சேதம் செய்ததையும், மீண்டும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு
ப�ோக்குவரத்துக்குப் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது என்பதையும்,
ப�ொதுச் ச�ொத்துகளுக்கு சேதம் ஏற்படக் கூடாது என்பதையும்
கருத்தில்கொண்டு, தடுப்புகள் (barricades) அமைத்து, காவலர்கள்
மற்றும் அதிகாரிகள் அரணாக இருந்தனர். சிறிது நேரத்தில்,
வெளியிலிருந்து வந்த ப�ோராட்டக்காரர்கள் அப்பகுதி மக்களைத்
தூண்டிவிட்டு, காவல் துறையினர் அமைத்த தடுப்புகளைத்
தள்ளிவிட்டு வெளியே வந்து, அங்கு அரணாக நின்றுக�ொண்டிருந்த
காவல் துறையினரை ஆக்ரோஷமாகத் தள்ளிவிட்டு, சாலை மறியல்
செய்ய முற்பட்டனர். அப்போது அவர்களைக் கைது செய்ய
முற்பட்ட காவல் துறையினர்மீது கற்கள், பாட்டில்கள் மற்றும்
செருப்புகளை வீசினார்கள்.
இவ்வாறு கலவரத்தில் ஈடுபட்ட ப�ோராட்டக்காரர்கள் சுமார்
82 பேரை கைது செய்து, அரசுப் பேருந்தில் ஏற்றியப�ோது, பேருந்தில்
ஏறியவர்கள் பேருந்துக்குள் நுழைந்து ரகளையில் ஈடுபட்டு,
அப்பேருந்தின் முன்பக்கக் கண்ணாடியையும் உடைத்தனர். மேற்படி
ப�ோராட்டக்காரர்கள் தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள வாணி
மஹால் கல்யாண மண்டபத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டனர்.
இதுசம்பந்தமாக, காவல் ஆய்வாளர் திரு. ராஜ்குமார் க�ொடுத்த
புகாரின்பேரில் வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் IPC
மற்றும் தமிழ்நாடு ப�ொது ச�ொத்து (சேதம் மற்றும் தடுப்பு) ஆகிய
சட்டங்களின்கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
முற்பகல் 11–55
இந்நிலையில், சம்பவம் நடந்த இடத்திலிருந்து ஆறு தெருக்கள்
தாண்டி வாழ்ந்து வந்த எழுபது வயது நிரம்பிய திரு. பசுருல்லா
என்பவர், ந�ோயின் காரணமாக இயற்கையாக மரணமடைந்தார்.
ஆனால், அவர் காவல் துறையினரின் தடியடியினால் இறந்ததாக,
உண்மைக்கு மாறான வதந்தி பரப்பப்பட்டது. அந்த வதந்தியை
நம்பி, சென்னை மாநகர் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில்
ஆங்காங்கே இஸ்லாமியர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதுசம்பந்தமாக, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர்
அவர்கள் வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் இரவு
9–30 மணி முதல் இஸ்லாமிய அமைப்புகளின் தலைவர்களான
எஸ்.டி.பி.ஐ. மாநிலச் செயலாளர் திரு. அமீர் அம்சா, எஸ்.டி.பி.ஐ.
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வடசென்னை மாவட்டத் தலைவர் திரு. காஜா ம�ொய்தீன், INTJ
தலைவர் திரு. எஸ்.எம். பாக்கர், முஸ்லிம் மக்கள் த�ொண்டு
இயக்கத் தலைவர் திரு. அப்பல்லோ ஹனீபா, பாப்புலர் ஃபிரண்ட்
ஆஃப் இந்தியா மாநிலத் தலைவர் திரு. முகமது இஸ்மாயில்,
தேசிய தவ்ஹீத் பேரவை ப�ொதுச் செயலாளர் திரு. ஏ.எஸ்.
அலாவுதீன், இந்திய தேசிய லீக் தலைவர் திரு. க�ோனிக்கா பஷீர்,
திரு. சம்சா ஷேக், திரு. நிஜாமுதீன் Ex–MLA, திரு. உஸ்மான் அலி,
திரு. நசுருதீன், திரு. சர்வேஸ் ரசாதி ஆகிய�ோருடன் பேச்சுவார்த்தை
நடத்தியதில், ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கலைந்து செல்ல உடன்பாடு
ஏற்பட்டு,
கைது
செய்யப்பட்டவர்கள்
விடுவிக்கப்பட்டனர்.
ஆனால், ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கலைந்து செல்லாமல் த�ொடர்ந்து
க�ோஷமிட்டவாறு இரவு முழுவதும் ப�ோராட்டம் நடத்தினர்.
15–2–2020 அன்று முழுவதும், கண்ணன் ரவுண்டானாவில்,
இஸ்லாமிய அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பெண்களும், ஆண்களும்
அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே ஈடுபட்டனர். அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே
பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களெல்லாம் கலந்துக�ொண்டு
அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துக் க�ொண்டனர். இந்நிலையில்,
சென்னைப்
பெருநகர
காவல்
ஆணையாளர்
அவர்கள்
15–2–2020 அன்று இரவு 8–30 மணியளவில் மீண்டும் இஸ்லாமிய
கூட்டமைப்பினருடன் காவல் ஆணையரகத்தில் கலந்தாய்வுக்
கூட்டம் நடத்தினார். இக்கூட்டத்தில் இஸ்லாமிய அமைப்பினர்,
தங்களின் ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது ப�ொது மக்களுக்கு எந்தவித
இடையூறு மற்றும் சட்டம்–ஒழுங்குப் பிரச்சினை ஏற்படாவண்ணம்,
காவல் துறைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டுமெனவும், காவல்
துறை அவர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்றும்,
இஸ்லாமிய அமைப்பின் தலைவர்கள், தங்களுடைய அமைப்பைச்
சேர்ந்தவர்கள் வன்முறையில் ஈடுபடாமல், சட்டத்திற்கு உட்பட்டு
நடக்க வேண்டும் எனவும் சென்னைப் பெருநகர காவல்
ஆணையாளர் அவர்கள் வலியுறுத்தினார்.
மேற்படி கலந்தாய்வுக் கூட்டம் முடிந்தவுடன், இரவு மீண்டும்
இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பினர் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அளித்த
பேட்டியில், 14–2–2020 ஆம் தேதி வண்ணாரப்பேட்டை கண்ணன்
ரவுண்டானா அருகில் CAA–க்கு எதிரான ப�ோராட்டத்தின்போது
நடைபெற்ற சம்பவத்தில் உயிரிழந்த நபருக்கு நிவாரணம் வழங்க
வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கையை வலியுறுத்தி மீண்டும் பேட்டி
அளித்தனர். மூன்றாவது நாளாக 16–2–2020 அன்றும் த�ொடர்ந்த
ப�ோராட்டத்திற்கு AITUC மருத்துவர் அணிச் செயலாளர்
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திருமதி சாந்தி, கூடங்குளம் அணு உலை எதிர்ப்பாளர் திரு.
உதயகுமார் அவர்களும், திரு. மன்சூர் அலிகான், நாம் தமிழர்
கட்சியைச் சேர்ந்த திரு. சீமான் மற்றும் திருமதி காயத்ரி
காந்தாடை ஆகிய�ோர் ஆதரவு தெரிவித்தனர். அதேநேரத்தில்
வண்ணாரப்பேட்டை அனைத்து இஸ்லாமிய ஜமாத்தார்கள்
கூட்டமைப்பின் சார்பில் அதன் தலைவர் திரு. லத்தீப் அவர்கள்
தலைமையில் மாண்புமிகு மீன் வளத் துறை அமைச்சர் அவர்களைச்
சந்தித்து க�ோரிக்கை மனு அளித்திருக்கின்றார்கள். அதேப�ோல,
16–2–2020 அன்று இரவு என்னுடைய இல்லத்திலே SDPI கட்சியின்
மாநிலத் தலைவர் மற்றும் அக்கட்சியிலே இடம்பெற்றிருக்கின்ற
பல்வேறு நிருவாகிகள் என்னைச் சந்தித்து க�ோரிக்கை மனுவும்
அளித்திருக்கின்றார்கள்.
இன்று
17–2–2020,
காலை
9–00
மணியளவில் மேற்படி இடத்தில் சுமார் 75 பெண்கள் உட்பட
150 நபர்கள் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்பகுதியில்
அசம்பாவிதம் ஏதும் நடக்காமல் இருக்க தகுந்த பாதுகாப்பு
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை இப்பேரவைக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தமிழகத்தில் இதற்கு முன்பு பல்வேறு
இடங்களிலே
ஆர்ப்பாட்டம்
நடைபெற்றது.
இதுகுறித்து
ஆர்ப்பாட்டம், ப�ோராட்டம், ஊர்வலங்கள் நடைபெற்றன. காவல்
துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் முழு பாதுகாப்பு அளித்தார்கள்.
இதுவரை எந்தவித அசம்பாவிதமும் இல்லாமல் இன்றைக்கு அந்த
ஊர்வலங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் அனைத்துமே நடைபெற்று
முடிந்திருக்கின்றன. ஆனால், வேண்டுமென்றே சில சக்திகளின்
தூண்டுதலின்பேரிலே இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக
தகவல் கிடைத்திருக்கின்றது.
ஆகவே, ப�ொய் பிரச்சாரங்களையும், விஷமச் செயல்களையும்
புறந்தள்ளிவிட்டு,
சமூக
நல்லிணக்கத்தைக்
காப்பாற்ற
இஸ்லாமிய சக�ோதர, சக�ோதரிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு சிறுபான்மையின
சக�ோதர சக�ோதரிகளுக்கு எதிரான எந்த ஒரு செயலையும்
மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு அனுமதிக்காது என்பதையும்,
மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு சிறுபான்மை இன மக்களுக்கு
எப்போதும் பாதுகாப்பு அரணாக விளங்கும் என்பதையும்
இப்பேரவைக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.
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திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இங்கே முதலமைச்சருடைய விளக்கம் எங்களுக்குத்
திருப்தி அளிக்கவில்லை. அதுமட்டுமல்ல, நாங்கள் ஏற்கெனவே
க�ொடுத்திருக்கக்கூடிய
தீர்மானத்தையும்,
நீங்கள்
ஆய்வில்
இருக்கிறது என்று ச�ொல்லி, அதற்குப் பிறகு சர்ச்சை வந்திருக்கிறது.
அதற்குள் நான் செல்ல விரும்பவில்லை. இருந்தாலும் அந்தக்
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டுமென்ற
தீர்மானத்தை இந்த அவையிலே க�ொண்டு வந்து நிறைவேற்ற
வேண்டுமென்ற க�ோரிக்கையை வைத்திருக்கிற�ோம். அதற்கு எந்தப்
பதிலும் ச�ொல்லவில்லை. நாங்கள் விவாதிக்க வேண்டுமென
கேட்டதற்கு மாண்புமிகு சபாநாயகர் அதற்கு அனுமதி வழங்காத
காரணத்தால், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் இதை
நாங்கள் வன்மையாகக் கண்டித்து, எங்களுடைய கண்டனத்தைத்
தெரிவிக்கக்கூடிய வகையிலே, வெளிநடப்புச் செய்கிற�ோம்.
(திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
அவையிலிருந்து வெளிநடப்புச் செய்தனர்.)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கரி. இராமசாமி அவர்கள்.
நண்பகல் 12–00

திரு. கரி. இராமசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டம் குறித்து நம்முடைய
சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானமாகக் க�ொண்டுவந்து நிறைவேற்ற
வேண்டுமென்று
காங்கிரஸ்
கட்சியின்
சார்பாக
நாங்கள்
க�ோரின�ோம். அதை ஏற்க தயாராக இல்லை. மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களின் பதிலில் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லாத
காரணத்தினால் நாங்கள் வெளிநடப்புச் செய்கிற�ோம்.
(இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
அவையிலிருந்து வெளிநடப்புச் செய்தனர்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

திரு.
கே.ஏ.எம்.
முஹம்மது
அபூபக்கர்:
மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இவ்வளவு வேதனைகளை
நாங்கள் வெளிப்படுத்தியும்கூட, ** பதில் திருப்தியாக இல்லை.
எங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்காததால், வேதனைகளை
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வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்
கட்சியின் சார்பாக நான் வெளிநடப்புச் செய்கிறேன்.
(இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி உறுப்பினர்
திரு.
கே.ஏ.எம்.
முஹம்மது
அபூபக்கர்
அவையிலிருந்து
வெளிநடப்புச் செய்தார்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ** பற்றி ச�ொல்ல வேண்டாம்.
நீங்கள் ப�ொதுவாக இருப்பதை மட்டும் ச�ொல்லுங்கள். மற்றவை
நீக்கப்படுகின்றன. மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. எம். தமிமுன்
அன்சாரி அவர்கள்.
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, நான் ஏற்கெனவே ச�ொன்னதைப்போல் நாம்
எல்லோருமே சக�ோதரர்களாக வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
நமக்கு மத்தியில் பாசமும், இணக்கமும் அரசியலைத் தாண்டி
இருக்கிறது. கட்சி, இயக்க பேதங்களைத் தாண்டி இருக்கிறது.
இதுதான் யதார்த்தமான ஓர் உண்மை. யாரும், யாரையும்
விட்டுக்கொடுக்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் தயாராக இல்லை. ஆனால்,
இந்தக் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் த�ொடர்பாக. . .
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் பதில் ச�ொல்லிவிட்டார்கள். நீங்கள், திரும்பவும் அதைப்
பற்றியே ச�ொன்னீர்களென்றால் என்ன அர்த்தம்? (குறுக்கீடு)
இல்லை. திரு. அன்சாரி, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
பதில் ச�ொல்லிவிட்டார்கள்.
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: சரி. அதாவது, இந்தக் குடியுரிமை
திருத்தச் சட்டங்கள் த�ொடர்பாக விவாதிக்கவில்லை என்ற அந்தக்
கருத்து எங்களைப் ப�ோன்றவர்களுக்கு வலியை ஏற்படுத்துகிறது.
எனவே, நானும் இதை ஆட்சேபித்து வெளிநடப்புச் செய்கிறேன்.
(குறுக்கீடு)
(திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி அவையிலிருந்து வெளிநடப்புச்
செய்தார்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை. நீங்கள் பேசும்போது,
அதை நான் அப்போதே அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கிவிட்டேன்.
அவர் ஆதாரமில்லாமல் பேசியது அவைக் குறிப்பிலிருந்து
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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நீக்கப்பட்டுவிட்டது. மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய இராயபுரம் சட்டமன்றத்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட அந்தப் பகுதிகளில் மட்டும் 16 ஜமாத்துகள்
இருக்கின்றன. C.A.A.–வை எதிர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை
மாதமாக நம்முடைய அன்புக்குரிய, பாசத்துக்குரிய இஸ்லாமிய
சமுதாய மக்கள் சட்டம்–ஒழுங்கிற்கு எந்தப் பிரச்சினையும்
இல்லாமல், இடையூறு இல்லாமல் ஜனநாயக முறையில் நடத்திய
ஆர்ப்பாட்டத்தில், அவர்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்கள்.
அதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. ஆனால், 14 ஆம் தேதியன்று,
அந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற அந்த இடத்தில் இந்தச் சம்பவம்
நடைபெற்றது என்று ச�ொன்னால், ** எனவே, அமைதியான
முறையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே, மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள் ச�ொன்னதைப்போல, அரசுக்கு ஒரு
கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்த வேண்டும், குறிப்பாக இந்த பட்ஜெட்
என்பது ப�ொது மக்களை reach ஆகியிருக்கிறது. அதேப�ோல,
இந்த வேளாண் மண்டலம் குறித்த செய்திகளெல்லாம் reach
ஆகியிருக்கின்றன. இவற்றை மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்லக்
கூடாது என்பதற்காக அதற்கு ஒரு சதித் திட்டம் தீட்டப்பட்டு,
அது அரங்கேற்றப்பட்டது. எனவே, இஸ்லாமிய மக்கள் சட்டத்தை
மதிப்பவர்கள். அவர்கள் எந்தத் தவறும் செய்யாத நிலையிலே, இந்த
விஷமிகள் அதற்குள்ளே புகுந்து இந்தக் கலவரத்திற்குக் காரணமாக
அமைந்திருக்கிறார்கள் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திரு. தமிமுன் அன்சாரி
அவர்கள் பேசும்போது, ஆதாரமில்லாமல் ச�ொன்ன அத்தனை
குற்றச்சாட்டுகளும் நீக்கப்படுகின்றன. (குறுக்கீடு)
(ஆ) உறுப்பினர் க�ொடுத்துள்ள முன்னறிவிப்பு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திரு. அர. சக்கரபாணி,
என்ன ச�ொல்லுங்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, நீங்கள் அதைக்
க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். அது என் ஆய்வில் இருக்கிறது. (குறுக்கீடு)
நீங்கள் க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள், அது என் ஆய்வில் இருக்கிறது.
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) இப்போதுதான், இன்று காலையில்தான்
க�ொண்டுவந்து க�ொடுத்தீர்கள். (குறுக்கீடு)
** மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவரின்
ஆணைக்கிணங்க
அகற்றப்பெற்றது.
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திரு. தங்கம் தென்னரசு: நான் ச�ொல்லிவிடுகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அனுமதியில்லை. நான்
அவைக்கு வந்த பிறகுதான். . . (குறுக்கீடு) இல்லை, அது வேண்டாம்,
நான் ச�ொல்வதைக் கேளுங்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, நீங்கள்
இருங்கள். நான் அதற்கெல்லாம் விளக்கம் வாங்க வேண்டும்.
(குறுக்கீடு) இல்லை, நீங்கள் ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். (குறுக்கீடு) நான்
ச�ொல்வதைக் கேளுங்கள். அதெல்லாம் விவாதமாக வரும். (குறுக்கீடு)
திரு. தங்கம் தென்னரசு. . . (குறுக்கீடு) இல்லை, அது விவாதமாக
வரும். நீங்கள் ச�ொன்னால், அதற்கு சம்பந்தப்பட்டவரை விளக்கம்
ச�ொல்ல நான் அனுமதிக்க வேண்டும். அதெல்லாம் இருக்கிறது.
(குறுக்கீடு) அதெல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது. காலையில் நான்
Chamber–க்கு வந்த பிறகுதான் ஒரு கடிதம் க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள்.
அது என் ஆய்வில் உள்ளது. உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு)
(இ) திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நிலவும் குடிநீர் பிரச்சினை
குறித்து

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

திரு.

அர.

சக்கரபாணி,

என்னவென்று ச�ொல்லுங்கள்.

திரு. அர. சக்கரபாணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ஏற்கெனவே வெள்ளிக்கிழமை அன்று திண்டுக்கல்
மாவட்டத்தில் கடுமையான குடிநீர்ப் பிரச்சினை நிலவுவதாக
ஒரு கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானத்தைக் க�ொடுத்திருக்கிறேன். அதை
உடனடியாக. . .
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்:
நீங்கள்
அதைக்
க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். பதில் வந்தவுடன் அதுகுறித்து என்னவென்று
நான் பார்க்கிறேன்.
திரு. அர. சக்கரபாணி: ஏனென்றால், சபை இரண்டு
நாட்கள்தான் நடைபெற இருக்கின்றது. அதனால், மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்வது. . .
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை. நீங்கள் அதைக்
க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். திரு. சக்கரபாணி அவர்களே, நீங்கள்
க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். பதில் வந்தவுடனே நான் அதுகுறித்து
முடிவெடுக்கிறேன். உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, point of
information எல்லாம் இல்லை. திரு. மன�ோ தங்கராஜ், உட்காருங்கள்.
Zero Hour முடிந்துவிட்டது.
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5. வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கான
நிதிநிலை அறிக்கையின்மீது ப�ொது விவாதம். விவாதத்தைத்
த�ொடங்கி வைப்பவர் மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர்
பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள்.
*முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இந்த விவாதத்தைத் துவக்கி வைக்கும்
வாய்ப்பை அளித்த எங்கள் தலைவர், இந்த அவையின் எதிர்க்கட்சித்
தலைவர், தமிழ்நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம், எங்கள்
தலைவருக்கு நன்றி கூறி, உங்களுக்கும் நன்றி கூறி, நான் என்
உரையைத் துவங்குகிறேன்.
நீங்கள்
அமர்ந்திருக்கும்
இருக்கையில்
சுமார்
20
ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என் தந்தையார் அமர்ந்திருந்தப�ொழுது
கடைசியாக இங்கே வருகைதந்த என் தாயார், இங்கே மேலே
அமர்ந்திருக்கிறார்கள், அவர்களையும் வணங்கி என் உரையைத்
துவங்குகிறேன். முடிந்த அளவுக்கு இங்கே பேசும்போது, வெளியே
பேசும் அரசியல் காரசாரம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு
வெறும் புள்ளிவிவரங்களுடன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மற்றும்
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு
சில தகவல்களைக் க�ொண்டுவர விரும்புகிறேன். அதேசமயம்
இன்றைய சூழ்நிலையில் நமக்கு வரும் பல பிரச்சினைகள் மத்திய
அரசாங்கத்தினாலும், அதன் இயந்திரங்களாக இருக்கும் NITI
Aayog, Finance Commission என்ற அடிப்படையில் செயல்படும்
நிருவாகங்களினாலும் வருவதால் அது press–க்கு சரியாகப்
ப�ோவதற்காக சில நேரங்களில் நான் சிறிது ஆங்கிலத்தில் பேச
அனுமதி தேவைப்படும். எந்தபட்சத்திலும் நான் ஆங்கிலத்திலும்,
தமிழிலும் பேசும் முழுக் குறிப்பை யாரெல்லாம் கேட்கிறார்கள�ோ
அவர்களுக்கும் மற்றும் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கும் வழங்கி விடுகிறேன். வருடா வருடம் இவ்வாறு
வழங்குகிறேன். இந்த வருடமும் வழங்கிவிடுகிறேன். எந்த வருடத்திலும்
ஒருமுறைதான்
பேச
வாய்ப்பு
கிடைக்கிறது.
ஏனென்றால்
நம்முடைய சட்டமன்றம் சுமார் 30 நாட்கள்தான் கூடுகிறது.
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அந்த அடிப்படையில் என் த�ொகுதிப் பிரச்சினைகள் சிலவற்றைக்
கூறுவதற்கு
இந்த
வாய்ப்பைப்
பயன்படுத்திக்கொள்கிறேன்.
ஏற்கெனவே 2016 ஆம் ஆண்டில் என்னுடைய கன்னிப் பேச்சில்
பேசும்போது, ஒரு பழமை வாய்ந்த மாநகரமான மதுரையில்
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலை நிரந்தரமாகத் தீர்க்க வேண்டுமென்றால்
ஒரு Metro System–ம், ஒரு Urban Master Plan–ம் தேவை
என்று கூறினேன். இன்னொருமுறை மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்
நான் அந்த க�ோரிக்கையை வைக்கிறேன்.
இரண்டாவதாக, மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்
அவர்களிடம் நான் கேட்க வேண்டியது, அம்ரூத் திட்டத்தின்
அடிப்படையில் பல ஆண்டுகளாக Comprehensive Under
Ground Drainage System திட்டம் (UGD) செயல்பாட்டிலேயே
இருக்கிறது. அதில் பல பிரச்சினைகளால் contract cancel ஆகி,
contractor blacklist ஆகி பிரச்சினையாகியிருக்கிறது. அதில் சிறிது
கவனம் செலுத்தி சீக்கிரமாக முடித்துக் க�ொடுக்க வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மூன்றாவதாக, நான் இங்கே ஏற்கெனவே ப�ோக்குவரத்துத்
துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் கேட்ட க�ோரிக்கை, மதுரை
airport தற்காலிகமாக DGCA exemption–ல்தான் செயல்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கிறது;
Runway
length
ப�ோதவில்லை.
ஒரு
தென்னந்தோப்பு இருப்பதால் மரங்கள் மற்றும் approach line
இருக்கிறது. நமது அரசாங்கம் expansion–க்காக சுமார் 400
ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்திக் க�ொடுக்க வேண்டியதிருக்கிறது.
அதை முடிந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் செய்து க�ொடுப்பதாக
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ச�ொல்லியிருக்கிறார். இந்த
வருடம் அதை முடித்துக் க�ொடுத்துவிட வேண்டும். ஏனென்றால்,
அந்த DGCA exemption கூடிய சீக்கிரத்தில் expire ஆக
இருக்கிறது. Exemption expire ஆகிவிடுவதற்கு முன்பு நாம்
expansion செய்யவில்லையென்றால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற
ப�ோக்குவரத்துகூட நின்றுவிடும் அல்லது குறைந்துவிடும். ஆகவே,
தயவுசெய்து இந்த வருடம் land acquisition–ஐ முடித்துக்
க�ொடுத்துவிடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நான்காவதாக, நானும், நான் உறுப்பினராக இருக்கிற ப�ொதுக்
கணக்குக் குழுவில் இருக்கின்ற பிற உறுப்பினர்களும் ஆங்காங்கே
மாவட்ட ஆய்வுகளுக்குச் செல்லும்போது எங்களுக்குத் தெரிய
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வருகிறது; Smart City திட்டத்தில் நான்கு ஆண்டுகளாக
உள்ளாட்சியிலும் உறுப்பினர்கள் இல்லை, அந்தந்தத் த�ொகுதி
சட்டமன்ற உறுப்பினர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினரிடம் எந்தவ�ொரு
involvement–ம் தகவல்களும் இல்லாமல் இந்த Smart City
திட்டங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அதாவது, மக்களுடைய
priorities, எது மக்களுக்கு முக்கியம், எதை இன்றைக்குச்
செய்யலாம், எதை பிறகு செய்யலாம், வருகின்ற நிதியை எப்படிச்
செலவு செய்யலாம் என்பதை முடிவுசெய்ய உள்ளாட்சி மன்ற
உறுப்பினரும் இல்லாமல், சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இல்லாமல்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இல்லாமல் உள்ள நிலையுள்ளது.
நான் எல்லாக் கட்சியினருக்கும் சேர்த்துதான் ச�ொல்கிறேன்.
யாரெல்லாம்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள�ோ,
அவர்களுடைய
involvement, ஒத்துழைப்புடன் input உடன் இதைச் செயல்படுத்த
வேண்டுமென்று
நான்
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இந்த
ஒரு
விதிமுறையையே—how these plans are executed—சிறிது திருத்த
வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு நிதியமைச்சர்
அவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்துடன் ஒரு record அளவுக்கு மூன்று
மணி நேரத்திற்குமேல் இங்கே நின்று உரையாற்றினார்; நான்
பாராட்டுகிறேன்.
பிற்பகல் 12–10

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன், ஒரு நிமிடம் உட்காருங்கள்.
மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத்
திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
*மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், Smart
City திட்டத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். அவர் குறிப்பிட்டது
உண்மைதான். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்கூட ஆய்வுக்
கூட்டங்களை நடத்தும்போது இதுகுறித்து வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.
2015 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை மத்திய அரசாங்கம்
100 நகரங்களை Smart City திட்டத்திற்காகத் தேர்ந்தெடுத்தது.
மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள், இத்திட்டத்தை
12 மாநகராட்சிகளுக்கும் க�ொண்டுவர வேண்டுமென்று கேட்டு, 11
மாநகராட்சிகளுக்குப் பெற்றுத் தந்தார்கள். Smart City திட்டத்தில்
நாம் மிகவும் பின்தங்கி இருந்தோம். ABD area என்று ப�ோட்டு,
அதைக் குறிப்பிட்ட ஏரியாக்களில் மட்டும் செய்ய மத்திய
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அரசாங்கம் சில விதிமுறைகளை வகுத்திருந்தது. மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள்கூட இதுகுறித்து மத்திய அரசிடம்
வலியுறுத்தினார்கள். குறிப்பிட்ட வார்டுகளில்தான் இத்திட்டத்தைச்
செயல்படுத்த முடியும். க�ோயம்புத்தூரில் கிட்டத்தட்ட 100
வார்டுகள்
இருக்கின்றன
என்றால்,
20
வார்டுகளில்தான்
இத்திட்டத்தைச்
செயல்படுத்த
முடியும்.
சென்னையில்
11
வார்டுகளில்தான் இதைச் செயல்படுத்த முடியும். இவ்வாறு
குறிப்பிட்ட ஏரியாக்களில் மட்டும்தான் செய்யக்கூடிய வகையில்
விதிமுறைகளை மத்திய அரசாங்கம் வகுத்திருக்கிறது. Smart
City திட்டம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பங்களிப்புடன்
செயல்படுத்தப்படுகின்றது. மத்திய அரசு 50% பங்களிப்பையும்,
மாநில அரசு 50% பங்களிப்பையும் அளிக்கின்றன. அதனால்தான்,
அதிகமாகப் பயன்படக்கூடிய Smart City, Amrut திட்டங்களின்கீழ்
பாதாள சாக்கடைத் திட்டம், குடிநீர்த் திட்டங்கள் ப�ோன்ற
திட்டங்களை மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள்
ச�ொல்லி, அதிகமாக எடுத்தோம். மற்ற திட்டங்களை அவர்கள்
க�ொடுத்த norms–ன்படி எடுத்தோம். இதுப�ோன்று குறிப்பிட்ட
ஏரியாக்களில் மட்டும் செய்யக்கூடிய வகையில் மத்திய அரசாங்கம்
வகுத்துக்கொடுத்த
விதிமுறைகளின்படி,
100
நகரங்களிலும்
இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. அனைத்துப் பகுதியிலும்
இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்த மத்திய அரசிடம் பல்வேறு
நேரங்களில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவுடன்
நாங்கள்
வலியுறுத்தியிருக்கிற�ோம்
என்பதை
மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுடைய
விளக்கத்திற்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். நான் நேரடியாக பட்ஜெட்
பற்றிப் பேச விரும்புகிறேன். நான் 2016, 2017 மற்றும் 2019 ஆகிய
மூன்று ஆண்டுகளில் பட்ஜெட் குறித்து இங்கே பேசியிருக்கிறேன்.
ஒவ்வொரு முறையும் நான் கூறக்கூடிய முக்கியப் பிரச்சினை,
நம்முடைய வருமானம் குறைந்து க�ொண்டே ப�ோகிறது, உற்பத்தியில்
எத்தனை சதவிகிதம் நமக்கு வருமானம் என்பதுதான். அதாவது,
வருமானத்தைப் பார்க்கும்போது, சில ஆண்டுகள் ப�ொருளாதாரம்

188

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
[முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்] [2020 பிப்ரவரி 17

நன்றாக இருக்கும், சில ஆண்டுகள் ப�ொருளாதாரம் நன்றாக
இருக்காது; சில ஆண்டுகளில் inflation அதிகமாக இருக்கும், சில
ஆண்டுகளில் inflation குறைவாக இருக்கும்; சில இடங்களில்
நன்றாக இருக்கும், சில இடங்களில் நன்றாக இருக்காது;
இதையெல்லாம் ஒதுக்குகிற வகையில், exclude பண்ணுகிற
வகையில், ஒரு neutral measure–ஆக அதாவது வருமானம் as
a function of GSDP என்றால் உற்பத்தி, உற்பத்தியில் எத்தனை
சதவிகிதம் நமக்கு வருமானம் வருகிறது என்று பார்க்க வேண்டும்.
நான் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாகக் கூறிக் க�ொண்டிருக்கிறேன்,
சுமார் 14.4% ஆக இருந்த வருமானம், அதாவது உற்பத்தியில் 14.4%
ஆக இருந்த வருமானம், தற்போது, 10%, 10½% என்ற அளவில்
குறைந்துவிட்டது என்று. இதை நான் கூறும்போது, மாண்புமிகு
நிதியமைச்சர் அவர்கள், ஆண்டுத�ோறும், ஏதாவது ஒரு விளக்கம்
ச�ொல்வார்கள். நான் கூறுவதைவிட, தணிக்கைக் குழு அறிக்கை,
அதாவது, 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்கான Comptroller and Auditor
General of India report–ன் extract–ஐ நான் படிக்கிறேன்.
Audit findings, paragraph 1.3.1.
“The State’s own tax revenue stood at Rs.93,737 crore
against the 14th Finance Commission target of Rs.1,46,893 crore.
The shortfall was 36.19%” அதாவது, எப்பொழுது 14–வது நிதிக் குழு
வந்து, எந்த அடிப்படைக் கணக்கினால் நமக்கு பங்கை அளித்தத�ோ,
அதாவது, மத்திய அரசு collect பண்ணுகிற tax–லிருந்து 4%–ஐ நமக்கு
அளித்தத�ோ, அந்தக் கணக்கைப் ப�ோடும்போது, 2017–2018 ஆம்
ஆண்டில் எதிர்பார்த்த வருமானம் ரூ.1,46,893 க�ோடி. ஆனால், வந்த
வருமானம் ரூ.93,737 க�ோடி. தணிக்கைக் குழு என்ன ச�ொல்கிறது
என்றால், அந்தச் சரிவு, unexpected loss ரூ.53,156 க�ோடி. அதை
அந்த வருடத்தினுடைய உற்பத்தி புள்ளிவிவரத்தோடு, அதாவது
நம்முடைய நிதித் துறையிலிருந்து வந்ததை வகுத்துப் பார்த்தால்,
அது சராசரி உற்பத்தியில் 3.7% ஆக உள்ளது. எனவே, நான்
இதுவரை கூறியிருப்பதையே CAG–ம் கூறுகிறது. இதை உண்மையாக
தயவுசெய்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நான் இந்த உண்மையை
மகிழ்ச்சியுடன�ோ, பெருமையுடன�ோ ச�ொல்லவில்லை; இதை நான்
ஏன் ச�ொல்கிறேன் என்றால், We are living in a strange time. Our
Central Government, after 73 years of independence, has somehow
find a genius way for the first time to bring a slowdown in
demand. அதாவது, ஏழையெளிய, சாமானிய மக்களின் வாங்குகிற
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சக்தியைக் குறைத்தது இந்த நாட்டின் சுதந்திர வரலாற்றில்
முதல்முறை ஆகும். இந்த அளவுக்கு சரிவை உருவாக்கிவிட்டு,
ஒவ்வொரு முறையும் அறிவிப்புகள் க�ொண்டு வரும்போது, supply
side–ல், ஏதாவது, சலுகை க�ொடுத்துக் க�ொண்டேயிருக்கிறார்கள்.
They reduce the taxes, they improve the real estate sector, they
give it to industrialists.
பிற்பகல் 12–15
Problem, demand side–ல் இருக்கும்போது நாட்டினுடைய
balance sheet–ஐ கெடுக்கிற வகையில், குறைக்கிற வகையில் இன்னும்
நிறைய பணம் க�ொடுத்துக்கொண்டே இருந்தால் எப்படி முதலீடு
செய்வார்கள்? அதாவது, ஏற்கெனவே 50 சதவிகிதம் capacity–ல்
ஓடிக்கொண்டிருக்கிற factory–ல், அவர்களிடம் இன்னும் பணம்
க�ொடுத்தால் புது factory கட்டுவார்களா? ப�ொருளை வாங்குவதற்கு
யாரும் இல்லை. இந்தமாதிரி ஒரு பிரச்சினை இருக்கிறதென்று
ஒத்துக்கொள்ளாமல் செயல்பட்டால் வருகிற பாதிப்பு இது.
அதனால் நான் மாண்புமிகு நிதியமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்வது,
தயவுசெய்து இருக்கிற பிரச்சினையை நேரடியாக ஒத்துக்கொண்டு,
அதற்கேற்ற செயலை, திருத்தத்தைச் செயல்படுத்துங்கள்.
இரண்டாவதாக, நாம் செலவு செய்யும்போது, எல்லாச் செலவும்
ஒரே உரிமைய�ோடு செய்யும் செலவு கிடையாது. Not all expenses
are equal. சில செலவுகள் கட்டாயச் செலவுகள்–non–discretionary.
நாம் என்ன செய்தாலும், செய்யவில்லையென்றாலும் ஊதியத்தை
வழங்கியே ஆக வேண்டும். ஓய்வூதியத்தை வழங்கியே ஆக வேண்டும்.
அடிப்படைச் செலவுகள், இங்குள்ள இந்த light, fan on ஆகி
இருக்கின்றன. அவற்றை சரிசெய்யவில்லையென்றால் நம்மால் இங்கு
உட்கார முடியாது. அந்தமாதிரி கட்டாயச் செலவுகளில் ஒன்று வட்டி.
வட்டி க�ொடுத்தே ஆக வேண்டும். இல்லையென்றால் கடன்காரர்கள்
நம்மை மூடி வைத்துவிடுவார்கள். அப்போது கட்டாயச் செலவுகள்
என்பது
நாம்
வேண்டுமென்றாலும்,
வேண்டாமென்றாலும்
ஆண்டுத�ோறும்
வளர்ந்து
க�ொண்டேயிருக்கும்.
அதுதான்
இயல்பு. This is partly because of inflation, பணத்தினுடைய
மதிப்பு குறைவதினால். பாதி காரணம், Pay Commission.
6–வது Pay Commission, 7–வது Pay Commission–ல் ஊதியத்தை
உயர்த்தினார்கள்; பாதி காரணம். இதனால் எல்லா அரசாங்கங்களும்
கடனை அதிகரித்துக்கொண்டே ப�ோகும். அதனால் வட்டி
அதிகரித்துக்கொண்டே ப�ோகும். அதனால், நம்முடைய சூழ்நிலை
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என்னவென்றால், வருமானம் குறைந்துக�ொண்டே இருக்கிறது.
கட்டாயச் செலவு அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. கட்டாயச்
செலவு அதிகரிக்கும்போது நம்மால் விருப்பச் செலவு, அதாவது
discretionary expenditures, welfare measures, அரசாங்கத்தினுடைய
திட்டங்களை நம்மால் குறைக்க முடியாது. நாமெல்லோரும்
ஜனநாயக நாட்டில் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கிற�ோம். கடந்த
காலத்தில் அரசாங்கம் விட்டுவிட்டுச் சென்ற அளவுக்குக்கூட
நாம் நலத் திட்டங்களைச் செய்யவில்லையென்றால், நம்மால்
தேர்தலை சந்திக்க முடியாது. அதனால், வேண்டுமென்றாலும்,
வேண்டாமென்றாலும் நமக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை, கட்டாயச்
செலவுகள் அதிகரித்துக்கொண்டே ப�ோகும். அதற்கு ஒப்பிட்டு
discretionary expenses, விருப்பச் செலவுகளை, திட்டங்களை,
நலத் திட்டங்களைக் குறைக்க முடியாது. அதற்கு அடையாளமாக
என்ன ஆகிறது? வருமானம் குறைந்துக�ொண்டே ப�ோகிறது.
கட்டாயச்
செலவு
அதிகரித்துக்கொண்டே
ப�ோகிறது.
விருப்பச் செலவு–discretionary expenses–ஐ minimum அதே
level–ல் வைத்தாலும், நம்முடைய வருவாய்ப் பற்றாக்குறை
அதிகரித்துக்கொண்டே ப�ோகிறது. நான் அரசாங்கத்திடமிருந்து
வந்த தகவல் அடிப்படையில் புள்ளிவிவரத்தோடு ச�ொல்கிறேன்.
2014–ல் 1,788 க�ோடி ரூபாய், வருவாய்ப் பற்றாக்குறை மட்டும்.
இது நிதிப் பற்றாக்குறை அல்ல, வருவாய்ப் பற்றாக்குறை.
2015–ல் 6,400 க�ோடி ரூபாய்; 2016–ல் 11,985 க�ோடி ரூபாய்; 2017–ல்
12,964 க�ோடி ரூபாய்; 2018–ல் 21,594 க�ோடி ரூபாய்; 2019–ல் 23,459
க�ோடி ரூபாய். அதாவது, இவையெல்லாம் முழுமையான final
account–ல் வந்த numbers. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாண்புமிகு
நிதி அமைச்சர் க�ொடுத்த நிதிநிலை அறிக்கை book–ஐப்
பார்த்தால், 2020–ல் அதாவது இப்போது முடியக்கூடிய ஆண்டில்
ரூ.25,000 க�ோடி வருவாய்ப் பற்றாக்குறை வரும் என்று மாண்புமிகு
அமைச்சர் ச�ொல்கிறார். அடுத்த ஆண்டு ரூ.21,600 க�ோடிதான்
வருவாய்ப் பற்றாக்குறை வரும், அதாவது வருவாய்ப் பற்றாக்குறை
குறையும் என்று ச�ொல்கிறார். ஆனால், நான் மரியாதைய�ோடு
கூற வேண்டியது, எனக்கு அதன்மீது நம்பிக்கை இல்லை.
ஏன் நம்பிக்கை இல்லையென்றால், அதற்கு ஒரே ஒரு உதாரணம்
ச�ொல்கிறேன். 2018–ல் நீங்கள் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது
ச�ொன்னீர்கள். வருவாய்ப் பற்றாக்குறை ரூ.15,930 க�ோடியாக
இருக்கும். அதுவே, ஓராண்டு கழித்து Revised Estimate, திருத்த
மதிப்பு க�ொடுக்கும்போது ச�ொன்னீர்கள், ரூ.18,370 க�ோடியாக
அதிகரிக்கும் என்று. அதுவே, final account வரும்போது, இல்லை
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இல்லை, ரூ.21,594 க�ோடி என்று ச�ொன்னீர்கள். அப்படியென்றால்,
budget estimate ப�ோட்டதற்கும், கடைசி கணக்கு வந்ததற்கும்
36
சதவிகிதம்
revenue
deficit–வருவாய்ப்
பற்றாக்குறை
அதிகரித்திருக்கிறது. 2019 ஆம் ஆண்டும் இதேதான் நடந்தது.
பட்ஜெட்டில் ச�ொன்னது ரூ.17,491 க�ோடி. Revised estimate–ல்
ச�ொன்னது, ரூ.19,300 க�ோடி. கடைசி account–ல் இப்போது ரூ.23,459
க�ோடி என்று ச�ொல்கிறீர்கள். அப்போது 34 சதவிகிதம். இந்த
ஆண்டு, இப்போது முடியக்கூடிய ஆண்டுக்கு நீங்கள் பட்ஜெட்டில்
ரூ.14,315 க�ோடி என்று முதலில் ச�ொன்னீர்கள். இப்போது திருத்தத்
தலைப்பில், இல்லை, இல்லை ரூ.25,072 க�ோடி என்று ச�ொல்கிறீர்கள்.
இந்த வரலாற்றை வைத்துதான் நான் ச�ொல்கிறேன். நீங்கள்
க�ொடுக்கிற நம்பர்களில் எனக்கு அவ்வளவாக நம்பிக்கை இல்லை.
இதுமட்டுமல்ல. . .

மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

பிற்பகல் 12–20

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
முனைவர்
பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள், அவரே கேள்வி கேட்டு,
அவரே அதற்குரிய பதிலையும் ச�ொல்லி, இங்கு கேட்பவர்களுக்கு
சாதகமான கேள்வியைக் கேட்பது மாதிரி அவருடைய பதில்
இருக்கிறது. இதற்கு நான் ஒரு சிறிய விளக்கத்தை இந்தச் சபைக்கு
அளிப்பதற்குக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதாவது, வருவாய்ப்
பற்றாக்குறை 2017–2018 ஆம் ஆண்டு 21,593.88 க�ோடி ரூபாயாகவும்,
2018–2019 ஆம் ஆண்டு 23,459.44 க�ோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது
என்பதை நான் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன்.
14–வது நிதிக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி அமைந்த மத்திய
அரசினுடைய வரிகளில் நிதிப் பகிர்வு சதவிகிதத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு
ஏற்பட்ட குறைவுதான், தமிழ்நாடு அரசினுடைய தற்போதைய
நிதிநிலைக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறதேய�ொழிய,
அதற்கு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு
அம்மாவினுடைய அரசு காரணம் அல்ல என்பதை இங்கே நான்
தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்ல வேண்டும். ஏற்கெனவே இருந்த
4.969 சதவிகிதம் என்ற மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நிதிப்
பகிர்வில் தமிழ்நாட்டிற்கான பங்கு, 14–வது நிதிக் குழு காலமான
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2015–2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 4.023 சதவிகிதமாக சரிந்தது
என்பதை நான் ஏற்கெனவே பலமுறை குறிப்பிட்டிருந்தேன்.
அதாவது, தமிழ்நாட்டிற்கான ஒதுக்கீடு 19.04 சதவிகிதம் அளவிற்குக்
குறைக்கப்பட்டது. இதனால் தமிழ்நாட்டிற்கு சராசரியாக 6 ஆயிரம்
க�ோடி ரூபாய் இழப்பு ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
குறிப்பாகச் ச�ொல்ல வேண்டுமென்று ச�ொன்னால், 2015–2016
ஆம் ஆண்டில் 4,786.17 க�ோடி ரூபாயும், 2016–2017 ஆம் ஆண்டில்
5,770 க�ோடி ரூபாயும் மற்றும் 2017–2018 ஆம் ஆண்டில் 6,371.57
க�ோடி
ரூபாயும்
இதுவரை
இழப்பாக
ஏற்பட்டிருக்கிறது.
2018–2019 ஆம் ஆண்டில் 7,239 க�ோடி ரூபாயும், 2019–2020,
அதாவது நடப்பாண்டில் 7,655 க�ோடி ரூபாயும் நிதிப் பகிர்வில்
இழப்பை தமிழ்நாடு அரசு சந்தித்திருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே
தெளிவுபடுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
இது ஒருபுறமிருக்க, 14–வது நிதிக் குழு மத்திய வரிகளில்
மாநிலங்களுக்கான பகிர்வை முன்பிருந்த 32 சதவிகிதத்திலிருந்து
42 சதவிகிதமாக உயர்த்தியது. இதனைத் த�ொடர்ந்து, மத்திய அரசு
மாநிலங்களுக்குக் கூடுதல் நிதி ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதை
காரணம் காட்டி, மத்திய அரசினுடைய பல்வேறு திட்டங்களில்
தனது பங்கை, சதவிகிதத்தை 60 சதவிகிதமாக கணிசமான
அளவில்
குறைத்துக்கொண்டு,
மீதமுள்ள
பங்கை
மாநில
அரசினுடைய பங்காக மாற்றியமைத்தது. வருவாய்ப் பற்றாக்குறை
குறைந்திருப்பதற்கு இதுவும் ஓர் அடிப்படைக் காரணம். இதனால்
மட்டும் பல்வேறு திட்டங்களில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆண்டுத�ோறும்
ஏற்பட்ட கூடுதல் சுமை 3,500 க�ோடி ரூபாய் அளவிற்கு இருக்கும்
என்று
கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக்
கூடுதல்
சுமையினை
மற்ற மாநிலங்கள், அவர்களுக்குக் கூடுதலாகக் கிடைத்த நிதி
ஆதாரங்களைக் க�ொண்டு சமாளித்து வரும்போது, தமிழ்நாடு
தனது ச�ொந்த வருவாய் வரவிலிருந்து செலவு செய்து வருகிறது.
இதனால் ஆண்டிற்கு 3,500 க�ோடி ரூபாய் அளவிற்கு நம்முடைய
அரசுக்குக் கூடுதல் வருவாய் செலவினம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே
நான்
பலமுறை
இந்த
மாமன்றத்தில்
கூறி இருப்பதைப்போல, 2016–2017 ஆம் ஆண்டில், ‘உதய்’
திட்டத்தின்கீழ், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மானக்
கழகத்தின் கடனான 22,815 க�ோடி ரூபாயை தமிழ்நாடு அரசு
ஏற்றுக்கொண்டதன் விளைவாக, ஒவ்வோர் ஆண்டும் 1,779 க�ோடி
ரூபாய் அளவிற்குக் கூடுதல் வட்டிச் செலவு, தமிழ்நாடு அரசுக்கு
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ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாடு மின்
உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மானக் கழகத்திற்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட
22,815 க�ோடி ரூபாய் கடனை ஐந்தாண்டுகளில் மானியமாக
சரிக்கட்டுவதற்காக, ஆண்டுத�ோறும் 4,563 க�ோடி ரூபாய் மானியமாக
வருவாய் செலவினத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது.
இதனால் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை 6,342 க�ோடி ரூபாய் அளவிற்கு
அதிகரிக்கும். மேலும், 2016–2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019–2020 ஆம்
ஆண்டு வரை ஒவ்வோர் ஆண்டிலும் மின் பகிர்மானக் கழகத்தில்
ஏற்படும் நஷ்டத்தில், ஒவ்வோர் ஆண்டும் நாம் கடனை அடைத்த
பிறகு, குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை மாநில அரசு ஏற்றுக்கொண்டு,
மின் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு உதவி மானியமாக அடுத்துவரும்
நிதியாண்டில் வழங்க வேண்டுமென்பதுதான் அதனுடைய ஷரத்து.
பிற்பகல் 12–25
மத்திய
அரசிடமிருந்து
வரவேண்டிய
ப�ொருட்கள்
மற்றும் சேவைகள் வரியினைச் செயல்படுத்தியதால் ஏற்பட்ட
வருவாய் இழப்பீட்டுத் த�ொகையான 3,794.13 க�ோடி ரூபாயும்,
ஒருங்கிணைந்த ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரியின் மூலமாகப்
பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டிய த�ொகையான 4,073 க�ோடி ரூபாயும்
நிலுவையில் உள்ளன. அண்மையில் மத்திய அரசால் கூட்டு
நிறுவன வரியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களால் மத்திய
வரியினுடைய பங்கு காரணமாக தமிழகத்திற்கு வரவேண்டிய வரி
வருவாயில் கடுமையான தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. 2019–2020 ஆம்
ஆண்டு திருத்த மதிப்பீடுகளில் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை 25,071.63
க�ோடி ரூபாயாகவும், 2020–2021 ஆம் ஆண்டு வரவு–செலவுத்
திட்ட மதிப்பீட்டில் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை 21,617.64 க�ோடி
ரூபாயாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 2020–2021 ஆம்
ஆண்டு மத்திய வரவு–செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளின்படி, 2019–2020
ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு–செலவுத் திட்ட மதிப்பீட்டில் 33,978.47
க�ோடி ரூபாயாக இருந்த மத்திய வரியில், மாநில அரசினுடைய
பங்கு அதாவது, 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் திருத்த மதிப்பீட்டில்
26,392.40 க�ோடி ரூபாயாக முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில்
குறைக்கப்பட்டிருப்பதால் வரி வருவாயில் பெரும் பின்னடைவு
ஏற்பட்டது என்பதனைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள்,
நிதிநிலைமையைப்
பற்றி நன்கறிந்தவர். அதிலும் Public Finance–ல் நிபுணத்துவம்
பெற்றவர்.
அவருக்கு
நன்றாகவே
தெரியும்.
ஏத�ோ
ஒரு
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காரணத்தினாலே இங்கே பல weak points–ஐ மட்டும் குறிப்பிட்டுச்
ச�ொல்லியிருக்கிறார். அந்த weak points எதனால் ஏற்பட்டது
என்பதற்குத்தான் நான் இப்பொழுது பதில் ச�ொல்கிறேன். 15–வது
நிதிக் குழுவின் பரிந்துரையில் மத்திய வரிகளில் மாநிலங்களுக்கான
பகிர்வை முன்பிருந்த 42 சதவிகிதத்திலிருந்து 41 சதவிகிதமாகக்
குறைத்துள்ளது. எனினும், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நிதிப்
பகிர்வில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு 4.023 சதவிகிதத்திலிருந்து 4.189
சதவிகிதமாக உயர்ந்திருக்கிறது. வரி வருவாய் உயர்ந்து வருவதால்
இனிமேல் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை வரும் நிதியாண்டுகளில்
குறைய வாய்ப்புள்ளது. பட்ஜெட்டை நாம் தாக்கல் செய்யும்போது
இடைப்பட்ட கால நிதி நிலவரத் திட்டத்தைச் ச�ொல்வதுதான்
வாடிக்கை. அது எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும், அண்ணன்
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கும், துணைத் தலைவர்
திரு. துரைமுருகன் அவர்களுக்கும் நன்றாகத் தெரியும். ஆகவே, அதை
ஒரு பெரிய குறையாக இங்கே நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். இடைப்பட்ட கால
நிதி நிலவரத் திட்டத்தில் 2021–2022 ஆம் ஆண்டில் மதிப்பிடப்பட்ட
வருவாய்ப் பற்றாக்குறை 16,893.19 க�ோடி ரூபாயாக குறையும்.
2022–2023 ஆம் ஆண்டில் 10,970.47 க�ோடி ரூபாயாகக் மேலும்
குறையும் என்று உறுதியாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக
செலவினங்களைக்
கட்டுக்குள்
வைக்கவும்,
தேவையற்ற
செலவினங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை நீக்கவும் நம்முடைய அரசு
திரு. ஆதிசேஷைய்யா, இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) அவர்களின் தலைமையில்
செலவின சீரமைப்புக் குழுவை அமைத்துள்ளது. அக்குழு தனது
அறிக்கையினை அரசுக்கு சமீபத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கின்றது.
அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், பல்வேறு சீர்திருத்த
நடவடிக்கைகளை
எடுத்து,
வருவாய்ச்
செலவினத்தையும்,
வருவாய்ப் பற்றாக்குறையையும் இடைப்பட்ட நிதி நிலவரத்
திட்டத்தில் கணிக்கப்பட்டதைவிட குறைப்பதற்கு நடைபெற்றுக்
க�ொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு
அத்துணை முயற்சிகளையும் எடுக்குமென்று இந்தப் பேரவைக்குத்
தெரிவித்து, அமைகிறேன். (குறுக்கீடு) இல்லை, அது வேறு.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் பல
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ஆண்டுகளாக இந்தப் ப�ொறுப்பில் இருக்கிறார். நீண்ட காலமாக
என்னிடம் பாசமாக உள்ளவர். நான் ஒரேய�ொரு கேள்வியைக்
கேட்கிறேன். நான் ஒரு Doctor–இடம் சென்று எனக்கு fever
இருக்கிறது என்று ச�ொல்லி மாத்திரை கேட்டால், எனக்கு Doctor
பட்டம் அளிக்கிற அளவிற்கு அவர் பேசிக் க�ொண்டேயிருக்கிறார்.
நான் கேட்டது ஒரேய�ொரு கேள்வி. அதற்கு 15 பக்க அளவிற்குப்
பதில் ச�ொல்லிவிட்டார். பரவாயில்லை. இன்னும் கேட்க வேண்டிய
6 கேள்விகளுக்கும் ஏற்கெனவே பதில் கூறிவிட்டார். அதனால்,
நான் இனிமேல் கேட்கும்போது திரும்பத் திரும்ப அதே பேப்பரைப்
படிக்க வேண்டாமென்று மட்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். புது
பேப்பரை படித்தால் எனக்குக் கவலையில்லை.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் ஏற்கெனவே ச�ொல்லிய பதிலில்
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய கேள்வி இருந்தால்
அதற்குப் பதில் வராது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 12–30

முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: நன்றி. நான் இரண்டே
இரண்டு கேள்விகளைக் கேட்கின்றேன். 14–வது நிதிக் குழுவால்
வெட்டப்பட்ட நிதியினால் இந்நிலை வருகின்றது, எங்களுக்கு
‘உதய்’ திட்டத்தினால் வருகின்றது என்று மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் ச�ொல்கின்றார். அதெல்லாம் மதிப்பீடு செய்யும்போது,
estimate செய்யும்போது உங்களுக்குத் தெரிந்ததுதானே என்று நான்
கேட்கின்றேன். அந்த ஆண்டு வரும்போது வேண்டுமானால் நீங்கள்
ச�ொல்லலாம்; என்றைக்கு 14–வது நிதிக் குழு அறிக்கை வந்தத�ோ
அன்று அது ஓர் ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கலாம். அதற்குப் பிறகு
4 ஆண்டுகள். . .
மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஒவ்வோர் ஆண்டும் பட்ஜெட் ப�ோட்ட
பிறகு, இந்த மாதிரியாக சரி செய்கின்ற பங்கு மத்திய அரசிலிருந்து
வருகின்றது. அதனால், ஏற்கெனவே ப�ோடப்பட்ட பட்ஜெட்டில்,
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நிதிநிலை அறிக்கையில், அதைச் ச�ொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் ஒரே ஒரு கேள்வியைக் கேட்கின்றேன்.
நிதிச் செயலாளர் அவர்கள் நன்றாகப் படித்தவர். கடைசி 5
வருடங்களில் பட்ஜெட்டில் கூறிய வருவாய் deficit–க்கும் final
account–ல் வந்த deficit–க்கும் எத்தனை ஆயிரம் க�ோடி ரூபாய்
மத்திய அரசிடம் பெறாத நிதி, எத்தனை ஆயிரம் க�ோடி ரூபாய்
நம்மால் அதிகமாக செலவு செய்த நிதி என்பது குறித்து ஓர்
அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ஏன் கேட்கின்றேன் என்றால், எல்லா மாநிலங்களுக்கும் இதே
பிரச்சினைதான் இருக்கின்றது. ஆனால், உங்களுக்கு விருது
க�ொடுத்தது “மேலாண்மையில் முதல்” என்று. RBI வேறு
விருது க�ொடுத்திருக்கின்றது. RBI ச�ொல்கின்றது, 2017–2018 ஆம்
நிதியாண்டில் 21,593.88 க�ோடி ரூபாய் என்ற அளவில் வருவாய்ப்
பற்றாக்குறையில் இருந்ததால் இந்திய மாநிலங்களில் முதலிடம்
பெற்றது தமிழ்நாடு. நீங்கள்தான் வருவாய்ப் பற்றாக்குறையில்
Champion
என்று
2017–2018–ல்
ச�ொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.
2018–2019–ல் தமிழ்நாடா, ராஜஸ்தானா என்பது ப�ோட்டியில்
இருக்கின்றது. ஏனென்றால், ராஜஸ்தானுடைய final account
இன்னும் வரவில்லை. 2019–2020–லும் தமிழ்நாடா, ராஜஸ்தானா
அல்லது அடுத்த மாநிலமா என்று ப�ோட்டி இருக்கின்றது.
ஏனென்றால் revised estimate, budget–ஐ எல்லாம் அவர்கள்
தாக்கல் செய்யவில்லை. இதுகூட ஒரு பெரிய பிரச்சினை இல்லை.
நான் கூற வருவது என்னவென்றால், வருவாய்ப் பற்றாக்குறை
இவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும்போது மக்களுக்கு செய்யும் பணிகள்,
நலத்
திட்டங்கள்–discretionary
spending–விருப்பத்தினால்
நாம் எல்லாம் சேர்ந்து செய்வது. நீங்கள் பெரும்பான்மையாக
இருப்பதனால் உங்கள் ஆசைக்கு திட்டங்களை உருவாக்கிச்
செயல்படுத்தும்போது அதற்கு நிதி ப�ோதிய அளவு இருப்பதில்லை.
உதாரணத்திற்குச் ச�ொல்கின்றேன். வருவாய் உபரி வைத்திருந்த
தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் காலத்தில், ஆரம்பத்தில் 1 ரூபாய், நலத்
திட்டங்களுக்கு, welfare spending–க்கு, discretionary spending–க்கு
செய்யப்பட்டது; ஆனால், முடிக்கும்போது 2 ரூபாய் 59 பைசா.
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அம்மையார் அவர்களும் சிறப்பாகச் செய்தார்கள். ஆரம்பத்தில்
1 ரூபாய் என்றிருந்தால், முடிக்கும்போது 2 ரூபாய் 42 பைசா.
ஆனால், உங்களுக்கு இவ்வளவு வருவாய்ப் பற்றாக்குறையும்
அதனால் முதலீடு குறைவும் வந்ததனால், நீங்கள் ஆரம்பத்தில்
இருந்தப�ோது 59,061 க�ோடி ரூபாயை வருடத்திற்கு welfare
discretionary spending செய்துக�ொண்டிருந்ததனால் இதுவரைக்கும்
உங்களால் 32 சதவிகிதம்தான் உயர்த்த முடிந்திருக்கின்றது. அதற்கும்
கடன் வாங்கி சேர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றீர்கள்.
ஏனென்றால், கலைஞர் காலத்தில் அதிகரிப்பு செய்தோம்.
2006–ல் அம்மையார் அவர்கள் 9,398 க�ோடி ரூபாயை வருடத்திற்கு
செலவு செய்து க�ொண்டிருந்தார்கள். அடுத்த 5 வருடத்தில் 9,398
க�ோடி ரூபாய்க்கு மேலாக 42,000 க�ோடி ரூபாய் செலவு செய்தார்.
முழுச் செலவையும் வருமானத்திலிருந்து சந்தித்தார். அம்மையார்
அவர்கள் நலத் திட்ட செலவுகளுக்கும், discretionary spending–க்கும்
அன்றைய தினத்தில் 96,000 க�ோடி ரூபாயை அதிகரித்தார்கள்.
அதில் 82 சதவிகிதத்தை வருமானத்திலிருந்து சந்தித்து, வெறும்
18 சதவிகிதத்தை கடன் வாங்கி செலுத்தினார்கள். ஆனால்,
இன்றைக்கிருக்கின்ற பற்றாக்குறை சூழ்நிலையில் நீங்கள் அதிகரித்த
31,052 க�ோடி ரூபாயையும் முழுமையாக வருவாய்ப் பற்றாக்குறை,
கடன் வாங்கித்தான் செலுத்துகின்றீர்கள். ஏனென்றால், என்ன நிதி
இருக்கின்றத�ோ, முதல் உரிமை pension, salary, basic maintenance,
interest, இதற்குப் பிறகுதான் நீங்கள் நலத் திட்டத்தைச் செய்ய
முடியும். அப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நான் ச�ொல்கின்றேன்,
கடனுடைய பெரிய பாதிப்பினால் மக்களுக்குப் ப�ோய்ச் சேர
வேண்டிய திட்டங்களை தேவையான அளவுக்கு அதிகரிக்க
முடிவதில்லை. அதனால்தான் கடன் பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது.
எல்லா
இடங்களிலும்
கடன்
அதிகரித்துக்கொண்டேதான்
ப�ோகும். இல்லையென்று ச�ொல்லவில்லை. 3% fiscal deficit
வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஏன் ச�ொல்கின்றார்கள்?
ஏனென்றால் interest அவ்வளவு சீக்கிரம் அதிகரித்தால், அதற்கு
ஏற்ப நமக்கு வருமானம் வராவிட்டால், வருகின்ற வருமானத்தில்
அதிக பணத்தை வட்டிக்கே செலுத்திக்கொண்டிருந்தால் மக்கள்
நலத்திற்குக் க�ொண்டுப�ோய் சேர்க்க முடியாது. அதனால்தான்
நான் ச�ொல்கின்றேன்; எப்போதும் நீங்கள் திடீர் திடீரென்று
புதிய திட்டங்களை அறிவிக்கின்றீர்கள், அதனால் உறுதியாக
கடன் அதிகரிக்கின்றது. நான் சும்மா அனாவசியமாக குற்றம்
சாட்டுகின்றவன் கிடையாது. ஆகையினால், தயவுசெய்து இந்தக்
கடன் சுமையை எப்படிக் குறைப்பது என்று ய�ோசியுங்கள்.
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பிற்பகல் 12–35

மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஏத�ோ அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட
முன்னேற்றக்
கழகத்தினுடைய
ஆட்சியில்தான்
வருவாய்ப்
பற்றாக்குறை
இருந்ததைப்
ப�ோன்றும்,
தி.மு.க.
ஆட்சிக்
காலத்தில் வருவாய் உபரியாக இருந்ததைப் ப�ோன்றும் ஒரு
த�ோற்றத்தை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் தெரிவித்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றார்கள். அதாவது 2009–2010 ஆம் ஆண்டில் தி.மு.க.
ஆட்சியில் 0.174 சதவிகிதம் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை இருந்தது.
2010–2011–ல் 0.147 சதவிகிதம் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை இருந்திருக்கிறது.
அதற்குப்பிறகு மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய ஆட்சிக்
காலத்தில் அந்த வருவாய்ப் பற்றாக்குறையை சரி செய்து, 0.18
சதவிகிதம் உபரி வருமானத்தை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள்
உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். அதற்குப் பின்னால் 2012–2013 ஆம்
ஆண்டில் 0.21 சதவிகிதம் வருவாய் வரவை உபரியாக உருவாக்கி
மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் ஒரு சிறப்பான ஆட்சியை
நடத்தியிருக்கின்றார்கள்
என்பது
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிந்தும் அதனை மறைத்துப் பேசுகிறார்கள். நீங்கள்
ஆளுகின்றப�ோதும் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை உபரி இருந்திருக்கிறது,
நாங்கள் ஆளுகின்றப�ோதும் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை உபரி
இருந்திருக்கிறது என்பதனை நான் இங்கே தெளிவுபடுத்தக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
ப�ொதுக் கடனைப் பற்றி சில விளக்கங்களை இங்கே அவர்
கேட்டிருக்கின்றார். நான் paper–ஐ எடுத்தாலே பக்கம் பக்கமாக
அண்ணன்
எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்.
ஏனென்றால்,
மற்ற
மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கு விளக்கமாகச் ச�ொல்ல வேண்டும்
என்றுதான் இந்தப் ப�ொதுக் கடன் குறித்த குறிப்பை இந்தச்
சபைக்குத் தெரிவிக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ப�ொதுவாகவே
உலகளவில் பல்வேறு நாடுகளில் மத்திய அரசுகளும் மாநில
அரசுகளும் ஆண்டுத�ோறும் கடன் பெறுவதும், பெறப்பட்ட
கடனை அரசுப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்துவதும் நடைமுறையில்
உள்ள
பழக்கம்தான்.
2015–2016
ஆம்
ஆண்டு
இறுதியில்
தமிழ்நாடு அரசினுடைய ம�ொத்த நிலுவைக் கடன் 2.11 இலட்சம்
க�ோடி ரூபாயாகத்தான் இருந்தது. இது 2016–2017 ஆம் ஆண்டு
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இறுதியில்
தமிழ்நாடு
மின்
பகிர்மானக்
கழகத்தினுடைய
கடனான 22,815 க�ோடி ரூபாயை அரசு ஏற்றுக்கொண்டதன்
விளைவாக ம�ொத்த நிலுவைக் கடன் அளவு 2.71 இலட்சம்
க�ோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது. 2017–2018 ஆம் ஆண்டு இறுதியில்
நிலுவைக் கடன் 3.10 இலட்சம் க�ோடி ரூபாயாகவும், 2018–2019
ஆம் ஆண்டு இறுதியில் நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் ச�ொன்னதுப�ோல நிலுவைக் கடன் 3.46 இலட்சம்
க�ோடி ரூபாயாகவும் 2019–2020 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் நிலுவைக்
கடன் 3.9 இலட்சம் க�ோடி ரூபாயாகவும், 2020–2021 ஆம் ஆண்டு
வரவு–செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளின்படி வரும் நிதியாண்டின்
இறுதியில் நிலுவைக் கடன் 4.57 இலட்சம் க�ோடி ரூபாயாகவும்
இருக்குமென கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டினுடைய நிலுவைக்
கடனை மற்ற மாநிலங்கள�ோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, நமது
மாநிலத்தின் கடன் நிலை பற்றி நன்கறிய முடியும். ஏற்கெனவே
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ஒப்பிட்டுச் ச�ொன்னார்கள்.
2019–2020 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் மேற்கு வங்காளத்தினுடைய கடன்
3.90 இலட்சம் க�ோடி ரூபாயாகவும், உத்தரப் பிரதேசத்தினுடைய
கடன் 5.08 இலட்சம் க�ோடி ரூபாயாகவும், மகாராஷ்டிராவினுடைய
கடன் 4.14 இலட்சம் க�ோடி ரூபாயாகவும் தமிழ்நாட்டினுடைய
கடன், அதாவது 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 3.9 இலட்சம் க�ோடி
ரூபாயாகவும் இருக்குமென கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நான்
தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். ஆண்டுத�ோறும் கடன் பெறுவதில் நிகர
கடன் அளவு உயர்ந்து வந்தாலும், ப�ொருளாதார உற்பத்தி மதிப்பும்
உயர்ந்து வருவதால், மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி மதிப்பில் கடன் அளவின் விகிதாச்சாரமே கடன் அளவை
சரியாகக் குறிப்பிடும் அளவுக�ோல் ஆகும். ஏனெனில், ஆண்டுத�ோறும்
ப�ொருளாதார மதிப்பு உயர்ந்து வரும் நிலையில் கடனைத்
திரும்பச் செலுத்துவதற்கான அரசினுடைய திறனும் அதிகரித்த
வண்ணம் இருக்கும். எனவேதான், மத்திய நிதிக் குழு, கடனைப்
ப�ொறுத்தவரையில் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும், மாநிலத்தின்
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் 25 சதவிகிதத்திற்குள்
இருக்க வேண்டுமென்ற வழிமுறையை வகுத்திருக்கிறது. இந்த
விகிதாச்சாரம், தமிழ்நாடு அரசைப் ப�ொறுத்தவரை, 2015–2016
ஆம் ஆண்டில் 25 சதவிகிதத்திற்கு மாறாக 17.9 சதவிகிதமாகவும்,
2016–2017 ஆம் ஆண்டில் 20.83 சதவிகிதமாகவும், 2017–2018 ஆம்
ஆண்டில் 21.24 சதவிகிதமாகவும், 2018–2019 ஆம் ஆண்டில் 20.78
சதவிகிதமாகவும், 2019–2020 ஆம் ஆண்டில் 21.43 சதவிகிதமாகவும்,

200

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
[திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்]
[2020 பிப்ரவரி 17

2020–2021 ஆம் ஆண்டு வரவு–செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளின்படி
21.83 சதவிகிதமாகவும் இருக்குமென கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பிற்பகல் 12–40
2016–2017 ஆம் ஆண்டு நிகர கடன் அளவு 20.83 சதவிகிதம்
அளவிற்கு உயர்ந்திருப்பதற்கு முக்கிய காரணம், ஏற்கெனவே நான்
ச�ொன்னதுப�ோல ‘உதய்’ திட்டம்தான். ‘உதய்’ திட்டத்தின்கீழ்
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மானக் கழகத்தின்
கடனான 22,815 க�ோடி ரூபாயை அரசு ஏற்றுக்கொண்டதன்
விளைவாகத்தான் அந்த ஆண்டில் மட்டும் 60,298 க�ோடி
ரூபாய் அளவிற்குக் கடன் பெறப்பட்டது. இதில் ரூ.37,483
க�ோடி மூலதனத் திட்டங்களுக்காகவும், பிற மக்கள் நலத்
திட்டச் செலவினங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு, மீதமுள்ள
22,815 க�ோடி ரூபாய் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின்
பகிர்மானக் கழகத்திற்காக வழங்கப்பட்டது. ஆக, 2017–2018 ஆம்
ஆண்டில், மாநிலத்தின் ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் கடனின்
விகிதாச்சாரம் அதிகரித்ததற்கான முக்கிய காரணம், ஊதியத்
திருத்தங்களால், சம்பளங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களினால்
ஏற்பட்ட பெருமளவு உயர்வுதான். அது மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். அதனால் அவரே தனக்குள்
சிரித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார். இந்தச் செலவினங்களினால் ஏற்பட்ட
உயர்வை சமாளிக்கக்கூடிய அளவிற்கு வருவாய் வரவினங்களில்
உயர்வு இல்லை. அதுவும் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களே
ச�ொன்னதுதான். அதனால், கடனளவு, இவ்விரு ஆண்டுகளிலும்
அதிகரித்துள்ளது. மத்திய அரசும், பிற மாநில அரசுகளும்
ப�ொதுக் கடன் பெற்றுத்தான் மூலதனச் செலவினங்கள் உள்பட
பிற செலவினங்களை மேற்கொள்கின்றன. உதாரணமாக மத்திய
அரசின் 2020–2021 ஆம் ஆண்டு வரவு–செலவுத் திட்டத்தில்
ம�ொத்த நிலுவைக் கடன், நாட்டின் ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில்
48.70 சதவிகிதமாக இருக்குமென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மற்ற
மாநிலங்கள�ோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டுமென்று மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் ச�ொன்னார். மாநில உற்பத்தி மதிப்பில் கடன்
நிலுவைக்கான விகிதாச்சாரம் 2019–2020 ஆம் ஆண்டில் ஆந்திரப்
பிரதேசத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில், 26.77 சதவிகிதம் ஆகும். எங்கு?
ஆந்திரப் பிரதேசத்தில். மத்தியப் பிரதேசத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
21.81 சதவிகிதமாகவும், கேரள மாநிலத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
29.78 சதவிகிதமாகவும், உத்தரப் பிரதேசத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
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கடனளவு
32.16
சதவிகிதமாகவும்,
மேற்கு
வங்கத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையில், 29.71 சதவிகிதமாகவும் உள்ளது. ப�ொதுவாக
மற்ற மாநிலங்களிலும் ஊதியத் திருத்தங்களால் நிதிப் பற்றாக்குறை
அதிகரித்துள்ளது. எனினும், ப�ொருளாதாரச் சூழ்நிலையில் நல்ல
மாற்றம் ஏற்பட்டுவரும் நிலையில் வருவாய் வரவினங்களில் வளர்ச்சி
விகிதங்கள் அதிகரித்து, பெறப்படும் கடனளவு எதிர்காலத்தில்
குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதையும், இந்த நிலுவைக் கடன்,
ரூபாயின் மதிப்பில், அளவில் அதிகரித்தாலும், மாநில ம�ொத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் நிலுவைக் கடன் விகிதம் மத்திய
அரசு விதித்த விகிதாச்சாரக் கட்டுப்பாட்டிற்குள்தான் இருக்கிறது
என்பதனைத் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் மறுபடியும் ஒரேய�ொரு க�ோரிக்கையை
வைக்கிறேன். நான் 30 ந�ொடிகளில், ஒரு நிமிடத்தில் கேள்வி
கேட்டால், நீங்கள் 10 நிமிடங்களுக்குப் பதில் படித்தீர்களென்றால்
எப்படி சரிவரும்? ஆங்கிலத்தில், Brevity is the soul of wit என்று
ச�ொல்வார்கள். நான் ஒரு குறிப்பைக் கேட்டால், அதற்குப் பதில்
ச�ொல்லுங்கள். நீங்கள் அதற்கு விளக்கமாக, 25 வருடங்களில்
நடந்த வரலாறு. . .
மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு
திரு.
ஓ.
பன்னீர்செல்வம்:
மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஒரே வார்த்தையில் வருவாய்ப்
பற்றாக்குறையைப் பற்றியும், கடனளவைப் பற்றியும், அவை மிகையாக
இருக்கிறது என்றும் ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். அதற்குரிய விளக்கத்தை,
வருவாய்ப் பற்றாக்குறை எதனால் ஏற்பட்டது, கடனளவு எதனால்
ஏற்பட்டது. . .
(திராவிட
முன்னேற்றக்
கழக
உறுப்பினர்கள்
திரு. ஜெ. அன்பழகன் மற்றும் திரு. ப. ரங்கநாதன் ஆகிய�ோர்
எழுந்து நின்று பேச முற்பட்டனர்.)
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்,

அமைதியாக இருங்கள்.

மாண்புமிகு
திரு.
ஓ.
பன்னீர்செல்வம்:
என்னென்ன
காரணங்களால் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது என்பது
குறித்தும், என்னென்ன காரணங்களால் கடனளவு உயர்ந்தது
என்பது குறித்தும், இங்கே நான் விளக்கமாகச் ச�ொன்னால்தான். . .
(குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ரங்கநாதன் அவர்களே. . .
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ரங்கநாதன், இது முறையில்லை.

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இல்லையென்றால், நீங்கள் வெளியிலே
சென்று பத்திரிகையில் பேட்டி க�ொடுத்துவிடுவீர்கள். ‘மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் உட்கார்ந்துக�ொண்டிருந்தார், அவரிடமிருந்து
பதில்
வரவில்லை’
என்று
பேட்டி
க�ொடுத்துவிடுவீர்கள்.
இவற்றையெல்லாம் தவிர்ப்பதற்காகத்தான் நான். . . (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்:
மாண்புமிகு
துணை
முதலமைச்சர் பதில் ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள்
ஏன் குறுக்கே எழுந்து பேசுகிறீர்கள்? (குறுக்கீடு) இது சரியில்லை,
இது முறையில்லை. திரு. ரங்கநாதன், நீங்கள் செய்வது முறையல்ல.
(குறுக்கீடு) நீங்கள் செய்வது முறையல்ல.
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: உரிய பதிலை முறையாகச்
ச�ொன்னதனால், மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ரங்கநாதனுக்குக்
க�ோபம் வருகிறது. மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அன்பழகனுக்கு
ஆத்திரம் வருகிறது.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன், நீங்கள் பேசுங்கள்.
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: இன்னும் ஒரேய�ொரு
வேண்டுக�ோள். மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் வேறு என்ன
குற்றச்சாட்டு வேண்டுமென்றாலும் ச�ொல்லட்டும். ஆனால், அவர்
ஏத�ோ தெரிந்துக�ொண்டே நான் கிண்டல் செய்கிறேன், நான்
அரசியல் செய்கிறேன் என்கிற மாதிரியெல்லாம் தயவுசெய்து
ச�ொல்ல வேண்டாம். நான் நேர்மையான கேள்வியை, நேர்மையான
காரணத்திற்காகக் கேட்கிறேன்.

203

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
2020 பிப்ரவரி 17]

மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ப�ொதுவாகவே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள்மீது எனக்கு உயர்ந்த
மதிப்பு இருக்கிறது. அது அவருக்கும் நன்றாகவே தெரியும். ஏனென்று
ச�ொன்னால், எங்கள் குடும்பமும், அவர்களின் குடும்பமும்,
ஒரே குடும்பமாக தாய்ப்பாசத்தோடு, அண்ணன், தம்பியாக,
சக�ோதரர்களாக வாழ்ந்தவர்கள், வாழ்ந்து க�ொண்டிருப்பவர்கள்.
ஆகவே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களைப் பற்றி கிண்டல்
செய்கிற அவசியமே எனக்கு இல்லை. தயவுசெய்து, அந்தக் கருத்தை
அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நான் ச�ொல்லாத கருத்தை அவர் ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்.
நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்விக்கு உரிய பதிலை நான் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டிருக்கிறேன். அவ்வளவுதான்.
பிற்பகல் 12–45

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்:
மாண்புமிகு
துணை
முதலமைச்சர் அவர்கள் அதுப�ோன்று ச�ொல்லவில்லை. நீங்கள்
weak point என்று ச�ொன்னீர்கள், அதற்குரிய பதிலை அவர்கள்
ச�ொன்னார்கள்,
அவ்வளவுதான்.
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்,
ச�ொல்லுங்கள்.
முனைவர்
பழனிவேல்
தியாக
ராஜன்:
மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் அதனை முழுவதுமாக
ஏற்றுக்கொள்கிறேன். 3, 4 கருத்துகள் மட்டுமே உள்ளன.
கடன் எதற்காக எடுக்கப்படுகின்றது என்பது முக்கியம். கடன்
வாங்கித்தான் அனைத்து மாநிலங்களும், அனைத்து நாடுகளும்
அனைத்து கம்பெனிகளும் இயங்குகின்றன என்பதை நான்
முழுவதுமாக
ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.
கேள்வி,
எதற்காகக்
கடன் எடுக்கிற�ோம்? தலைவர் காலத்தில், 5 வருடங்களில்
எடுக்கப்பட்ட கடன், 44,655 க�ோடி ரூபாய். அந்தத் த�ொகை
முழுமையாக முதலீட்டில் செய்யப்பட்டது. ஒரு ரூபாய்கூட
வேறு எந்தச் செலவிற்கும் ப�ோகவில்லை. அம்மையார் காலத்தில்
1,14,000 க�ோடி ரூபாய்; மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள்
கூறியதுப�ோல், அந்தத் த�ொகையில் 97,000 க�ோடி ரூபாய் முதலீடு
செய்து, நான் ச�ொன்னதுப�ோல் வெறும் 17,000 க�ோடி ரூபாய்
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மட்டும்தான் வருவாய்க் கணக்கு செலவிற்கு, திட்ட வளர்ச்சிக்குப்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், இந்தக் கடைசி 4 வருடங்களில்,
இன்னும் estimate–ஐ சேர்த்து வைத்தால், ஏற்கெனவே எடுக்கப்பட்ட
1,39,000 க�ோடி ரூபாய் கடனில், வெறும் 81,000 க�ோடி ரூபாய்தான்
முதலீடு செய்யப்பட்டு, 31,000 க�ோடி ரூபாய் நான் முன்னர்
ச�ொன்னதுப�ோல், விருப்பச் செலவுகள், welfare measures–க்கும்,
discretionary spending–க்கும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தி, 26,000
க�ோடி ரூபாய் கட்டாயச் செலவுகள், அதாவது வட்டி, ஊதியம்,
ஓய்வூதியம், Non–wage O&M–க்குப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So
the quality of the debt, எதற்காகக் கடன் வாங்குகிற�ோம் என்பது
சரிந்துக�ொண்டு வருகிறது. ப�ொருளாதாரம் படித்தவர்களுக்கு
முதல் பக்கத்தில் ச�ொன்னதுப�ோல், கடன் எடுத்து முதலீட்டைச்
செய்தால், அது நடந்தால், சிறப்பாக வரும் என்பது தெரியும்.
அதிலும் அரசாங்கம் செய்தால், மிகவும் சிறப்பாக வரும்.
ஏனென்றால் நமக்கு இருப்பதிலேயே borrowing cost குறைவு.
நாம் எவற்றில் invest செய்கிற�ோம்? சாலைகள், குடிநீர்த் திட்டம்,
பாலங்கள், மருத்துவமனைகள், துறைமுகங்கள், Industrial estates
ஆகியவற்றிலெல்லாம் அரசாங்கம் ஒரு ரூபாய் ப�ோட்டால்,
மற்றொருவர் 10 ரூபாய் ப�ோடுவார்கள், மக்களுக்கு நல்ல பலன்
கிடைக்கும்; productivity increase ஆகும். ஆகையினால், முதலீட்டிற்குச்
செய்கின்ற கடன் நல்ல கடன், நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். பிரச்சினை
என்னவென்றால், கடைசி 4 வருடங்களாக, நாம் வாங்கும் கடன்
த�ொகையில், 58 சதவிகிதத்தைத்தான் முதலீடு செய்திருக்கிற�ோம்.
Textbook–ல் என்ன ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறத�ோ, RBI என்ன
ச�ொல்கிறத�ோ அதைத்தான் நான் குறிப்பாகச் ச�ொல்கிறேன்; If
your expenses for interest go up and if you borrow for revenue
deficit rather than for investment, அதாவது முதலீட்டிற்குப்
பதில் வருவாய்ப் பற்றாக்குறைக்காகக் கடன் வாங்கினாலும்,
வருமானத்தில் எவ்வளவு சதவிகிதம் வட்டி கட்டுகிறீர்கள் என்பது
அதிகரித்தாலும், எதிர்காலத்தில் வளர்ச்சி வீழ்ந்துப�ோகும். இது
அடிப்படை. இதற்கு Nobel prize தேவையில்லை. Textbook–ல்
முதல் பக்கத்தில் ச�ொல்கிறார்கள். அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கிறது.
ஏனென்றால், நம்முடைய உற்பத்தி, nominal GSDP growth rate,
ஒரு காலத்தில் 17, 18 சதவிகிதம் இருந்தது, தற்போது சுமார் 11
சதவிகிதத்திற்குக் குறைந்துவிட்டது. நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.
இதற்கு இந்திய அளவில் இருக்கின்ற பிரச்சினைகளும் உண்டு,
பண மதிப்பிழப்பும் நடந்தது. GST implementation–ம் நடந்தது.
இது முழுவதுமாக நம்முடைய பிரச்சினை இல்லை. ஆனால்,
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நம்முடைய முதலீடு கடுமையாகக் குறைந்துவிட்டது. ஒருகாலத்தில்
உற்பத்தியில் 2½ சதவிகிதம் முதலீடு செய்து க�ொண்டிருந்தோம்,
சிறப்பாக வளர்ச்சியைப் பெற்றோம். அம்மையார் காலத்தில்
2.36 சதவிகிதம் செய்து க�ொண்டிருந்தோம்; சிறப்பாக வளர்ச்சி
பெற்றோம். நான் மேலும் ச�ொல்கிேறன், ‘த�ொலைந�ோக்குப்
பார்வை 2023’ திட்டத்தில் அம்மையார் என்ன ச�ொன்னார்கள்
என்றால், நாம் எவ்வளவு முதலீடு செய்கிற�ோம�ோ, அந்த அளவிற்கு
வளர்ச்சி வரும் என்று. சட்டப்படி 3 சதவிகிதத்திற்குமேல் கடன்
வாங்க முடியாது. எனவே, 3 சதவிகிதம் கடனையும், 1½ சதவிகிதம்
வருவாய்க் கணக்கில் உபரியையும் வைத்து, Off–Balance Sheet–ல்
vehicles, infrastructure finance, funding companies–ஐ வைத்து,
மேலும் 1½ சதவிகிதம் வைத்து, 3–ஐ double ஆக்கி, 6 சதவிகிதம்
நாம் முதலீடு செய்தால், வளர்ச்சி விகிதம் 8 சதவிகிதம், 10
சதவிகிதத்திலிருந்து 14 சதவிகிதம் மற்றும் 15 சதவிகிதத்திற்குப்
ப�ோகும் என்று ச�ொன்னார். உண்மை. அந்தக் கணக்கை
யாரும் மறுக்க முடியாது. ஆனால், நடந்தது என்ன? அவர்கள்
ச�ொன்னார்கள், 3–ஐ 6 ஆக்கப் ப�ோகிற�ோம் என்று. ஆனால்,
இங்கே நடந்திருப்பது, 3 சதவிகிதம் கடன் வாங்கி, 1½ சதவிகிதம்
வருவாய்ப் பற்றாக்குறையில் ப�ோட்டு, 3 + 1½–க்குப் பதிலாக,
3-1½ ஆகி, இன்றைக்கு 1½ சதவிகிதம் தான் முதலீடு நடைபெறுகிறது.
இதனால்தான் நமக்கு வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கிறது.
பிற்பகல் 12–50

மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் ஏற்கெனவே கூறியதுப�ோல், மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் தானே கேள்வி கேட்டு அவரே பதில்
ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அதற்கு முன்பாக ஒரு
குற்றச்சாட்டை இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார். தி.மு.க. ஆட்சிக்
காலத்தில் நாங்கள் கடன் பெற்று மூலதனத்திற்கு மட்டுமே
செலவழித்தோம், மற்ற ஆடம்பரச் செலவுகள் மற்றும் உதிரி
செலவுகளுக்கு செலவு செய்யவில்லை என்ற கருத்தைப் பதிவு
செய்தார். அதாவது, 2006–2007 தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் நீங்கள்
பெற்ற நிகரக் கடன் 2,712 க�ோடி ரூபாய். ஆனால், மூலதனச்
செலவு செய்தது 6 ஆயிரத்து 604 க�ோடி ரூபாய். அதே நேரத்தில்,

206

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
[திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்]
[2020 பிப்ரவரி 17

2009–2010 ஆம் ஆண்டில் 16 ஆயிரத்து 24 க�ோடி ரூபாய் கடன்
வாங்கியிருக்கிறீர்கள். அதில் எவ்வளவு செலவு செய்திருக்கிறீர்கள்
என்றால் 8 ஆயிரத்து 276 க�ோடி ரூபாய் செலவு செய்திருக்கிறீர்கள்.
14 ஆயிரம் க�ோடி ரூபாய் அளவிற்குக் கடன் வாங்கி, 8 ஆயிரம் க�ோடி
ரூபாய் மூலதனச் செலவு செய்திருக்கிறீர்கள். மீதமிருந்த த�ொகையில்
என்ன செலவு செய்தீர்கள்? (குறுக்கீடு) ச�ொல்லிவிடுகிறேன்.
உட்காருங்கள், ச�ொல்லிவிடுகிறேன். எந்த அரசு ஆட்சிக்கு
வந்தாலும் மூலதனச் செலவு ப�ோக மீதமுள்ளதை அத்தியாவசியச்
செலவுகள் செய்ய வேண்டியதிருக்கிறது. சில நேரங்களில் சம்பள
உயர்வு க�ொடுக்க வேண்டியதிருக்கிறது. எந்த ஆட்சி வந்தாலும்,
இந்த fluctuation இருக்கும். அது உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.
தெரிந்திருந்தும் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள்மீது ஏதாவது குற்றம், குறை
ச�ொல்ல வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நீங்கள் இப்பொழுது
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே, நீங்கள் finance–ஐ பற்றி,
Public Finance–ஐ பற்றி நன்றாக தெரிந்திருந்தும், அறிந்திருந்தும்
நீங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியின் சார்பாக ஏதாவது நல்ல
பல கருத்துகளைச் ச�ொல்ல வேண்டுமென்று நியாயப்படுத்திப்
பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள்.

உறுப்பினர்

முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் 5 ஆண்டுகள் முழுமையாகச் ச�ொன்னேன்,
உண்மை. 5 ஆண்டுகளில் 2 ஆண்டுகள் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை
இருந்தது. நான் 5 ஆண்டுகள் முழு ஆட்சிக் காலத்தையும் ச�ொல்கிறேன்;
தலைவர் அவர்கள் ஆட்சிக் காலத்தையும் ச�ொல்கிறேன்; 5
ஆண்டுகள் முழு ஆட்சிக் காலத்தையும், அம்மையார் அவர்கள்
ஆட்சிக் காலத்தையும் ச�ொல்கிறேன். நான் தனிப்பட்ட முறையில்
எங்களுடையது மட்டும் சராசரியைப் பார்த்து, அவர்களுக்கு
மட்டும் ம�ொத்தத்தைப் பார்க்கிற நபர் கிடையாது. இரண்டு
ஆட்சியிலும் 5 ஆண்டுகள் முழுமையான கணக்கைச் ச�ொல்கிறேன்.
நானும், நீங்களும் எவ்வளவு புள்ளிவிவரங்களைச் ச�ொன்னாலும்
வித்தியாசம் கிடையாது. இன்றைக்கு இணையதளத்தில் நீங்களும்
எல்லாவற்றையும் publish செய்கிறீர்கள், நாங்களும் எங்களுடைய
ஆராய்ச்சியை publish செய்கிற�ோம். ப�ொதுமக்கள் இரண்டையும்
பார்த்து, யார் கருத்து ச�ொல்கிறார்கள், யார் அரசியலுக்காகப்
பேசுகிறார்கள், யார் உண்மைக்காகப் பேசுகிறார்கள் என்று
easy ஆகக் கண்டுபிடித்துவிடலாம். நான் ச�ொல்ல வேண்டிய
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கருத்து ஒன்று உள்ளது. உற்பத்தியில் கடன் 25 சதவிகிதத்தைத்
தாண்டக் கூடாது என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். உண்மை, அதுதான் இலக்கு. ஆனால், நான்
ஒரு சிறு கதை ச�ொல்ல வேண்டும். 2003 ஆம் ஆண்டில் எதற்காக
இந்த நிதி ப�ொறுப்பு மற்றும் பட்ஜெட் மேலாண்மைச் சட்டம்
உருவாக்கப்பட்டது? எதற்காக சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது?
மாநிலங்கள் தங்களது நிதி மேலாண்மையை சிறப்பிக்க வேண்டும்
என்பதற்காக மத்தியில் FRBM Act உருவாக்கப்பட்டது. அது
உருவாக்கப்பட்ட
காலத்திலிருந்து
இன்றுவரையிலும்
உள்ள
வரலாற்றை
க�ொஞ்சம்
ச�ொல்ல
வேண்டும்.
உற்பத்தியில்
எத்தனை சதவிகிதம் கடன் இருக்க வேண்டும்? அந்தச் சட்டம்
உருவாக்கப்பட்டப�ோது அம்மா அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தார்கள்.
அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய உற்பத்தியில் கடன் 26, 27
சதவிகிதத்திற்குமேல் இருந்தது. அதை அவர்கள் 24 சதவிகிதத்திற்குக்
குறைத்தார்கள். Fail ஆக இருந்த situation–ஐ pass mark–க்கு 2006
ஆம் ஆண்டில் க�ொண்டுவந்து சேர்த்தார்கள் அம்மையார் அவர்கள்.
அதை எங்களிடம் ஒப்படைத்தார்கள். 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
2011 ஆம் ஆண்டு வரை தலைவர் கலைஞர் ஆட்சியில் அந்தக்
கடன் சதவிகிதம் 24.4 சதவிகிதத்திலிருந்து 19.66 சதவிகிதமாகக்
குறைக்கப்பட்டது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆக, pass
mark–லிருந்து first class–க்குக் க�ொண்டுப�ோய் சேர்த்தார் தலைவர்
கலைஞர் அவர்கள். அம்மா அவர்கள் திரும்பவும் ஆட்சிக்கு
வந்தப�ோது 19.66 சதவிகிதத்திலிருந்து குறைத்து 17.8 சதவிகிதத்திற்குக்
க�ொண்டு
வந்தார்கள்.
நான்
அம்மையார்
அவர்களைப்
பாராட்டுகிறேன். First class–ஐ distinction–க்குக் க�ொண்டுப�ோய்
சேர்த்தார்கள். மேசையைத் தட்ட வேண்டுமென்றால் தட்டுங்கள்,
எனக்குக் கவலையில்லை. இன்றைக்கு இருக்கின்ற சூழ்நிலை 18.8
சதவிகிதம் அம்மையார் அவர்கள் ஆட்சியில் விட்டுச்சென்றதை
21.4 அல்லது 21.8 சதவிகிதம் அளவிற்குக் க�ொண்டுவந்து விட்டோம்
என்று மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே ச�ொல்கிறார்கள்.
அப்படியென்றால், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் என்ன
ச�ொல்கிறார்கள் என்றால் நான் இன்னும் fail ஆகவில்லை,
என்னைப் பாராட்டுங்கள் என்கிறார். நான் ச�ொல்கிறேன்,
distinction student–ஐ first class–க்குக் க�ொண்டு வந்து, second
class–க்குக் க�ொண்டு வந்து, third class–க்குக் க�ொண்டு வந்து
fail ஆகாமல் வைத்திருப்பதற்கு நான் எப்படி பாராட்டு ச�ொல்ல
முடியும்? 15 வருடங்களாக fail ஆன student–ஐ உங்களுடைய
அம்மையார் அவர்களும், எங்களுடைய தலைவர் அவர்களும்
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distinction–க்குக் க�ொண்டு சென்றார்கள். கடனைக் குறைக்க
வேண்டுமே தவிர, க�ோட்பாட்டிற்கு உள்ளேயே இருக்கிற�ோம், fail
ஆகவில்லை என்பது தவறான பெருமை. குறைத்தால் வட்டிச் செலவு
குறையும். வட்டிச் செலவைக் குறைத்தால் மக்களுக்கு நல்ல பணி
செய்யலாம். வட்டிச் செலவையும், வருவாய்ப் பற்றாக்குறையையும்
குறைத்தால் முதலீடு செய்யலாம். இதுதான் அடிப்படை, இந்தச்
சட்டத்தினுடைய அடிப்படை. அதனால் மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள், நான் அரசியலுக்காகப் பேசுகிறேன் என்று திருப்பித்
திருப்பிச் ச�ொல்லாமல் இருக்க வேண்டும். கருத்து, நல்ல கருத்து
என்றால் யார் ச�ொன்னாலும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது
ஒரு நல்ல அரசாங்கத்தின் பெருந்தன்மையைக் காண்பிக்கும்.
இதை ஏன் நான் கூறுகிறேன் என்றால், இரண்டே இரண்டு
points. அதற்குப் பிறகு பாராட்டை நான் ச�ொல்ல இருக்கிறேன்.
RBI–லிருந்து வருடத்திற்கு வருடம் ஒரு report வருகிறது; State
of State Finances, மாநிலங்களில் நிதிநிலைமை எந்த அளவில்
இருக்கிறது என்பது குறித்ததாகும். ஒரு காலத்தில் நாம் ஒரு சிறந்த
மாநிலமாக இருந்தோம். இன்றைக்கு நாம் க�ொஞ்சம் சரிந்து
விட்டோம். இதுதான் உண்மை. இது neutral. இது State of
State Finances ச�ொன்னபடி. நான் வேண்டுமானால் report–ஐ
க�ொடுக்கிறேன். Website–ல் இருக்கிறது. யாரும் தனிப்பட்ட data–ஐ
க�ொடுக்க முடியாது.
பிற்பகல் 12–55
நான் பத்திரிகையாளர்களிடத்தில் க�ொடுக்க இருப்பதில் 12
measures எடுத்துக் காண்பித்திருக்கிறேன். இங்கே மூன்றே மூன்று
measures–ஐ மட்டும் எடுத்துச் ச�ொல்கிறேன். ஒன்று, Transfers–
மக்களுக்கு க�ொடுக்கக்கூடிய ஓர் உதவி. ஓய்வூதியம், மாற்றுத்
திறனாளிகள் ஓய்வூதியம் இதையெல்லாம் க�ொடுக்கும்போது, we
are the worst. 2017–2018–லும் சரி, 2018–2019–லும் சரி, 2019–2020
revised estimate–லும் சரி, 2020–2021–லும் சரி, நாம் ஆந்திரா
மாநிலத்தையும்விட ம�ோசம், கேரள மாநிலத்தையும் விட
ம�ோசம், தெலுங்கானா மாநிலத்தையும்விட குறைவு, கர்நாடகா
மாநிலத்தையும்விட குறைவு.
அதுப�ோன்று நாம் எவ்வளவு சதவிகிதம் வட்டி கட்டுகிற�ோம்
என்றால், Southern States–ன் average–ஐவிட ம�ோசம், இந்தியாவின்
average–ஐவிட ம�ோசம், அதுப�ோன்று முதலீடு என்று வரும்போது
Southern states–ஐவிட ம�ோசம். இந்தியாவைவிட ம�ோசம்.
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இந்த வருவாய்ப் பற்றாக்குறை ஒரு பெரிய பிரச்சினையாகும்.
இதற்கு மூலக் காரணம் வருமானம் சரிந்து விட்டதுதான். இது
சிறிய பிரச்சினையில்லை என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.
அரசியலில் வருமானத்தைப் பெருக்குவது என்பது சாதாரண
விஷயம் இல்லை. அதற்குத்தான் நான் 2017 ஆம் ஆண்டே
ச�ொன்னேன்.
அன்றைக்கிருந்த
நிதியமைச்சர்
அவர்களிடம்
ச�ொன்னேன்; தயவுசெய்து நிபுணர் குழு ஒன்றை உருவாக்கி,
கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு உங்கள் மேல் தனியாக ஒரு பழியை
சுமத்த முடியாத அளவிற்கு ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குங்கள்
என்று. எப்படி உற்பத்தியில் வருமானத்தை திரும்ப 14%,
14½%–க்குக் க�ொண்டு செல்வது என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.
அதைச் செய்துவிட்டால், நான் உங்களை தவறு ச�ொல்லமாட்டேன்.
நாம் அரசியலில் இருக்கிற�ோம். செய்தாக வேண்டும். ஆனால்,
இந்தப் பிரச்சினையை சரி செய்யாவிட்டால், வருவாய் கடன்,
அதனால் முதலீடு சரிவு, வளர்ச்சி சரிவு, வட்டியினால் பயங்கர
சுமை என்பது அதிகரித்துக் க�ொண்டே ப�ோகும். இதற்கெல்லாம்
ஒரே மூலக் காரணம் வருமானம் வரவில்லை என்பதுதான்.
கடைசியாக, இந்த 15–வது நிதிக் குழுவைப் பற்றி நான்
இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நான் கூறுவது டெல்லி வரை
சென்று சேர வேண்டுமென்பதால், நான் இப்போது ஆங்கிலத்தில்
பேசுகிறேன். I think we all agree that the Central Government has
been authoritarian and taking control from the States. The same
Prime Minister, who was the champion of Federalism, when he
was Gujarat Chief Minister for many many years, all of a sudden
has started taking all control to him. இந்த Fifteenth Finance
Commission–ல் 2011 population–ஐ எடுக்கிறப�ோது, எல்லா தென்
மாநிலங்களிலும் நாம் protest செய்தோம். நானும் அன்றைக்குக்
கூட்டத்திற்கு வந்தேன். மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்,
திரு.
ப�ொள்ளாச்சி
ஜெயராமன்
அவர்கள்
இருந்தார்கள்.
முன்னாள்
நிதியமைச்சர்
திரு.
ப�ொன்னையன்
அவர்கள்
இருந்தார்கள். அப்போது, ‘2011–ன் மக்கள்தொகையை எடுத்தால்,
இது எங்களுக்கு எல்லாம் செய்கிற துர�ோகம், நாங்கள் population
control செய்திருப்பதற்கு நீங்கள் துர�ோகம் செய்திருக்கிறீர்கள்’
என்று நாங்கள் ச�ொன்னோம். அன்றைக்கிருந்த அமைச்சர்
Mr. Jaitley அவர்கள், ‘ஏற்கெனவே set செய்து விட்டோம்,
terms of reference–ஐ மாற்ற முடியாது’ என்று ச�ொன்னார்கள்.
அதற்குப் பிறகு “வெந்த புண்ணில் வேலைப் பாய்ச்சுவதுப�ோல்”
அன்றைக்கு மாற்ற முடியாது என்று ச�ொன்னப�ோது, குழுவிற்கு
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இன்னும் ஒரு வருடம் term இருந்தது. Finance Commission–க்கு
term இருந்தது. அப்போது எதுவும் செய்யாமல் அக்டோபர் மாதம்
முடிய வேண்டிய Finance Commission–க்கு ஆகஸ்ட் மாதத்தில்
இதை extend செய்யலாம் என்று ச�ொல்கிறார்கள். முதலில் term–ஐ
மட்டும் மாற்றுகிற�ோம், பிறகு, நீங்கள் extend செய்யுங்கள் என்று
ச�ொன்னார்கள். மறுபடியும் என்ன ச�ொல்கிறார்கள் என்றால்,
one year extend செய்துக�ொள்ளுங்கள்; திரும்ப நாங்கள் term–ஐ
மட்டும் மாற்றுகிற�ோம் என்று ச�ொல்கிறார்கள். அவர்களுக்கு
வேண்டுமென்றால், எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்; நாம்
கேட்கும்போது, உங்களுக்கு எல்லாம் மாற்ற முடியாது என்று
தெரிவித்துவிட்டார்கள். Then they claim that they have introduced
a factor called Demographic Performance Indicator, என்ன
ச�ொல்கிறார்கள் என்றால், 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகையை
எடுக்கிற�ோம் என்று. ஆமாம், ஏற்றுக்கொள்கிற�ோம்; உங்களுக்கு
என்ன பாதிப்பு; ஆமாம், மக்கள்தொகையைக் குறைத்தது தவறு,
அதைத் திருத்துகிற�ோம் என்று ச�ொல்லி, Demographic Performance
என்று ஒரு factor–ஐ க�ொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால், கணக்குப்
ப�ோட்டு பார்த்தால், அந்த Demographic Performance factor–க்கும்
2011 population–க்கும் 82 சதவிகிதம் correlation இருக்கிறது. ஒன்றைத்
திருத்துவதற்கு இன்னொன்றைச் செய்தால், அதற்கும், இதற்கும்
எதிர்ப்பு இருக்க வேண்டும். இதைத் திருத்துவதற்குக் க�ொண்டு
வந்தால், அதுவும் ஒரே திசையில் ப�ோனால் இது என்ன திருத்தம்?
இது அதிகரிப்பு; இதுமாதிரி ஒரு துர�ோகத்தைச் செய்திருக்கிறார்கள்.
மக்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிற காரணத்தினால், இதைக்
குறைப்பதற்கு பலமுறை முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். நிதியமைச்சர்
சிறப்பாகச் ச�ொல்கிறார். (குறுக்கீடு) தெரியாததை எல்லாம் பேச
வேண்டாம். சும்மா உட்காரச் ச�ொல்லுங்கள்.
பிற்பகல் 1–00
மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களிடம் நான் கேட்க
விரும்புவது, 25 வருடங்களாக, எப்பொதெல்லாம் நிதிக் குழு
வந்திருக்கிறத�ோ, 10–வது நிதிக் குழு 1994, 11–வது நிதிக் குழு
1999, 12–வது நிதிக் குழு 2004, 13–வது நிதிக் குழு 2009, 14–வது
நிதிக் குழு 2014, இந்த 25 வருடங்களாக நம்முடைய பங்கு
6.637%–லிருந்து, 5.385%–க்கு, 5.305%–க்கு, 4.969%–க்கு, 4.023%–க்குக் குறைந்து
க�ொண்டே ப�ோயிருக்கிறது. இப்போது அதிகரித்திருக்கிறார்கள்
என்றால், அது நமக்கு எல்லாம் பெருமையில்லை. ஏனென்றால்
யாருக்கெல்லாம்
குறைத்திருக்கிறார்கள்,
யாருக்கெல்லாம்
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அதிகரித்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால், கர்நாடகா, கேரளா,
தெலுங்கானா, ஆந்திரப் பிரதேசம், ஹரியானா, ஒடிசா, உத்தரப்
பிரதேசத்திற்குக்கூட குறைத்திருக்கிறார்கள். அப்படியென்றால்
என்ன அர்த்தம்? சராசரியைவிட நீங்கள் சிறப்பித்திருக்கிறீர்கள்.
அதனால் உங்களுக்குக் குறைக்கிற�ோம் என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
யாருக்கெல்லாம்
அதிகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்
என்றால்,
பீகார், தமிழ்நாடு, மத்தியப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் மற்றும்
ஜார்கண்ட் மாநிலங்களுக்கு அதிகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். நமக்கு
அதிகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று மாண்புமிகு நிதியமைச்சர்
அவர்கள் பெருமையாகச் ச�ொல்கிறார். கர்நாடகா, கேரளா
அளவுக்கு இருந்தவர்களை ஜார்கண்ட், பீகார் அளவுக்குக்
க�ொண்டுவந்துவிட்டீர்களே, இது எப்படி நன்றாக இருக்கும்
என்றுதான் நான் கேட்கிறேன். சரி, இத�ோடு தவறுகளைச்
சுட்டிக்காட்டுவதை நான் நிறுத்திக்கொள்கிறேன்.
தற்போது, நிதிநிலை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றில்
சிலவற்றைப்பற்றி பாராட்டிப் பேச விரும்புகிறேன். Madras School
of Economics, Centre for Public Finance நிறுவிடவுள்ளது என்று
அறிவித்துள்ளீர்கள். அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். அது
எப்போது செயல்பாட்டிற்கு வருகிறத�ோ அன்று மாநிலத்திற்கும்,
நிதித் துறைக்கும் பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்று நான்
கருதுகிறேன். அதேப�ோல், IMF உதவியுடன் IFHRMS E–Governance
initiative–ஐ எடுப்பதாக நீங்கள் தெரிவித்துள்ளீர்கள். தயவுசெய்து
அதை
கூடிய
விரைவில்
செயல்முறைக்குக்
க�ொண்டுவர
வேண்டுமென்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அரசாங்கத்தினுடைய
efficiency–ஐ, செலவுத் திட்டத்தை சிறப்பிக்க வேண்டுமென்பது
உண்மை. தயவுசெய்து எவ்வளவு சீக்கிரமாக செய்ய முடியும�ோ
அவ்வளவு சீக்கிரமாக அதைச் செய்து முடிக்க வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரு. எஸ். ஆதிசேஷய்யா, இ.ஆ.ப. (ஓய்வு)
தலைமையில் Expenditure Rationalisation Committee–ன் அறிக்கை
செயல்படுத்தப்படும் என்று மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள்.
எவ்வளவு சீக்கிரமாக அதை செயல்முறைக்குக் க�ொண்டுவர
முடியும�ோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக அதைச் செயல்முறைக்குக்
க�ொண்டு வர வேண்டுமென்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ஆதி திராவிடர் நலத் துறைக்கும், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்
துறைக்கும் நிதிய�ொதுக்கத்தை அதிகரித்துள்ளீர்கள். அதற்கு நான்
என்னுடைய பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மேலும்,
அதுசம்பந்தமான க�ோரிக்கை ஒன்றையும், கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு,
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இந்த அரசிடம் நான் வைக்க விரும்புகிறேன். ப�ொதுக் கணக்குக்
குழுவின் தலைவர் அண்ணன் திரு. துரைமுருகன் அவர்களும்,
நானும், இந்தப் பக்கத்தில் இருக்கும் மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. டி.ஆர்.பி. ராஜா, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தா. உதயசூரியன்,
அந்தப் பக்கத்தில் இருக்கும் மாண்புமிகு உறுப்பினர், முன்னாள்
டி.ஜி.பி. திரு. ஆர். நடராஜ், மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர்
V.P.B. பரமசிவம், மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தூசி கே. ம�ோகன்,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பி.வி. பாரதி, குன்னம் த�ொகுதி
சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட
குழுவின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எங்கெல்லாம் ஆய்வுக்கு
செல்கிற�ோம�ோ அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள BC, SC Hostels–ஐ
எல்லாம் ஆய்வு செய்கிற�ோம். அங்கேயெல்லாம், அதிகளவிலான
பணிகளை மேற்கொண்டு மேலும் சிறப்பாக அவற்றை நடத்துவதற்கு
வழிவகைகளைச் செய்ய வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
பல ஆயிரம் க�ோடி ரூபாயை மாநில அரசு அதற்காக ஒதுக்குகிறது.
இதில் எங்களுக்கும் ஒரே கருத்துதான், உங்களுக்கும் ஒரே
கருத்துதான்; சமுதாய ஒற்றுமை, சமூக நீதி, எல்லோருக்கும்
வளர்ச்சி, எல்லோருக்கும் கல்வி என்று. இந்த மாதிரியான
காரணங்களுக்காக நிதியை செலவு செய்தே ஆக வேண்டும்.
அதற்காக நான் அரசைப் பாராட்டுகிறேன். ஆதி திராவிடர் நலத்
துறைக்கு 4,000 க�ோடி ரூபாய், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத் துறைக்கு
1,000 க�ோடி ரூபாய்க்குமேல் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால்,
இந்த நிதி ஒதுக்கீடு அளவுக்கு அங்கே நன்மைகள் நடைபெறுவதாக
எங்களுக்குத் தெரியவில்லை. நான் இதைக் குற்றச்சாட்டாகச்
ச�ொல்லவில்லை. அந்த விடுதிகளைச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்க
வேண்டுமென்றுதான்
சம்பந்தப்பட்ட
மாண்புமிகு துறை அமைச்சர்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
Local Fund Audit மூலமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டுமென்று நிதித்
துறையிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். It is not all well. It needs
to be significantly improved. கடைசியாக ஒரே ஒரு கருத்தை
மட்டும் ச�ொல்லி, எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இவ்வளவு
நேரம் எனக்குப் பேசுவதற்கு வாய்ப்புக் க�ொடுத்தமைக்கு நான்
எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நான் இதுவரை
20 ஆண்டுகளுடைய MTFP, table–ல் கணக்குகளை ஆராய்ந்து
பார்த்தேன். நான் அதிகளவில் கணக்கு ப�ோடுகிறவன். அந்தளவுக்கு
எனக்குத் திறமையும் இருக்கிறது. அனைத்துக் கணக்குளையும்
நான் ப�ோட்டுப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறவன். அதில் என்ன ஒரு
அதிசயம் எனக்குத் தெரிந்தது என்றால், இதுவரையில் கடைசி 5,
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6 ஆண்டுகளில் ச�ொந்த வருமானத்தில�ோ அல்லது செலவில�ோ 10
சதவிகிதம், 12 சதவிகிதம் என்று நாம் இலக்கு வைக்கிற�ோம். அதில்
அடைவது என்னவ�ோ 5 சதவிகிதம், 7 சதவிகிதம்தான். ஆனால்,
2021–2022, 2022–2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு MTFP (Medium Term
Fiscal Plan) அடிப்படையில் எடுத்திருக்கிற forecast–ஐ பார்த்தால்
எனக்குக் க�ொஞ்சம் அதிசயமாக இருந்தது. ஏனென்றால் இரண்டு
வருடங்களிலும் முறையே 14 சதவிகிதம், 14 சதவிகிதம் வளர்ச்சி
அடையும் என இந்த forecast–ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதலில்
நான் இதை நம்பவில்லை. ஏனென்றால் ப�ொருளாதாரச் சூழ்நிலை
தற்போது ம�ோசமாக உள்ளது. ப�ொருளாதாரம் பற்றி எனக்குத்
தெரிந்த அளவிற்கு தற்போது இது improve ஆகக்கூடிய சூழ்நிலையில்
இல்லை. அதற்குப் பிறகுதான் எனக்கு திடீரென்று தெரிந்தது. நிதித்
துறை என்ன செய்திருக்கிறது என்றால், 2021–2022, 2022–2023 ஆம்
ஆண்டுகளில் மற்றொரு ஆட்சி, அதாவது எங்களுடைய தலைவர்
தலைமையில் ஒரு ஆட்சி வரும் என்பதனால் (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) அன்றைக்கு 14 சதவிகிதம் வளர்ச்சி பெறும்
என்ற அளவில் நிதித் துறையில் கணிப்பு செய்திருக்கிறார்கள்.
ஆகவே, சரியாகத்தான் கணித்திருக்கிறார்கள் எனத் தெரிகிறது.
அதையும் நான் பாராட்டுகிறேன். இத்துடன், இந்த வாய்ப்பை
வழங்கியமைக்கும், இவ்வளவு நேரம் நான் பேசியதற்கு மரியாதை
வழங்கியமைக்கும் அனைவருக்கும் நன்றிகூறி, எனது உரையை
நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.

4. தகவல் க�ோரல்—தொடர்ச்சி
(அ) குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப்பெறும் வகையில்
சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுதல் மற்றும்
சென்னை, வண்ணாரப்பேட்டையில் நடைபெற்றுவரும்
ப�ோராட்டம் குறித்து—தொடர்ச்சி
பிற்பகல் 1–05

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்: மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அவர்கள்.
திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மீன் வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே ஒரு
தேவையற்ற, ஒரு தவறான தகவலை இந்த அவையிலே பதிவு
செய்திருக்கிறார். வண்ணாரப்பேட்டையில் திட்டம்போட்டு இந்தப்
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ப�ோராட்டத்தைத் தூண்டிவிட்டிருக்கிறார்கள். ** என மீன் வளத்
துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு தவறான தகவலை இங்கே பதிவு
செய்திருக்கிறார்கள். இது உண்மைக்குப் புறம்பான செய்தி. கடந்த
டிசம்பர் மாதமே வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள 16 மசூதிகளைச்
சார்ந்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்கள் அனைவரும் முஸ்லிம்களின்
ஜமாத் கூட்டமைப்பினைத் த�ொடங்கி ப�ோராட்டத்தினைத்
த�ொடங்கியிருக்கிறார்கள். எப்பொழுது? கடந்த டிசம்பர் மாதமே.
டிசம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி மசூதிகள் முன்பு ப�ோராட்டம்
நடத்தியிருக்கிறார்கள், ப�ொதுக் கூட்டமும் நடத்தியிருக்கிறார்கள்.
அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள சுமார் 5,000 வீடுகளில் கருப்புக் க�ொடி
ஏற்றி தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.
ஜனவரி மாதம் அமைச்சர் அவர்களின் அலுவலகத்திற்குச் சென்று
மனுவும் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்குப்பிறகு ஜனவரி 25 ஆம் தேதி
வண்ணாரப்பேட்டை ரவுண்டானாவில் ம�ொத்தமாக உட்கார்ந்து
மறியல்
ப�ோராட்டத்தை
நடத்தியிருக்கிறார்கள்.
அப்போது,
சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ப�ோலிஸ் துறை அதிகாரிகள் வருகை
தந்து, ‘உங்களுக்கு வேறு இடம் தருகிற�ோம், எனவே, கலைந்து
செல்லுங்கள்’
என்று
சமாதானம்
செய்து
அவர்களைக்
கலைத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களும்
ஏற்றுக்கொண்டு
சென்றிருக்கிறார்கள்.
அதற்குப்
பிறகு
இடம்
தராத
காரணத்தினால்தான் 14 ஆம் தேதி மீண்டும் அந்தப் ப�ோராட்டத்தை
அவர்கள் நடத்தத் த�ொடங்கியிருக்கிறார்கள். ஆனால், இந்தப்
ப�ோராட்டத்தை நடத்தத் தூண்டியது ** என்று ஒரு அபாண்டமான
குற்றச்சாட்டை இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார். வெளியில்
இருக்கக்கூடிய ஒருவரை இங்கே மையப்படுத்தி குற்றச்சாட்டு
ச�ொல்வது என்பது மரபல்ல. அவரே சபாநாயகராக இருந்தவர்.
அவருக்கே இந்த விதிமுறை தெரியும். எனவே, அந்தப் பெயர்
இருப்பது முறையல்ல. எனவே, அதனை சபாநாயகர் அவர்கள்
நீக்கிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும்

பணியாளர்
அவர்கள்.

மற்றும்

நிருவாகச்

சீர்திருத்தத்

துறை

அமைச்சர்

மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர்

அவர்களே,

** மாண்புமிகு

நான்

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

என்னுடைய

தலைவரின்

கருத்தைத்தான்

ஆணைக்கிணங்க
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ச�ொன்னேன். ஒன்றரை மாதமாக 16 ஜமாத்தும் ஒன்றுகூடிப்
ப�ோராடுகிறார்கள். அதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லையே!
இத்தனைக்கும் சென்னையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்கள் எவை?
ஒன்று வள்ளுவர் க�ோட்டம், இரண்டாவது மாவட்ட ஆட்சியர்
அலுவலகம், இதுப�ோன்ற சில இடங்கள்தான் அனுமதிக்கப்பட்ட
இடங்கள். ஆனால், அவர்களின் அந்த உணர்வுகளை மதிக்கின்ற
வகையில், அவர்களுக்கு அனுமதி தரவில்லை என்றாலும்கூட,
அமைதியான
முறையில்
எல்லா
ஆர்ப்பாட்டங்களையும்
செய்தார்கள். அதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. ** என்று நான்
ச�ொன்னேன். அதனால், குற்றம் உள்ள நெஞ்சுதான் குறுகுறுக்க
வேண்டும். மடியில் கனம் இல்லையென்றால் வெளியில் ஏன்
பயப்பட வேண்டும்? மடியில் கனம் இல்லையென்றால் வெளியில்
ஏன் பயப்பட வேண்டும்? நான் ஒன்றும் குற்றம் ச�ொல்லவில்லையே!
(குறுக்கீடுகள்) குற்றம் ச�ொல்லவில்லை. மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள், ‘அமைதியான முறையில் ஜனநாயகத்தை மதிக்கின்ற
இஸ்லாமியர்கள்
எந்தவ�ொரு
பிரச்சினையும்
இல்லாமல்,
சட்டத்தினை மதித்து அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் நிலையில்
சில விஷமிகள்...’ என்று ச�ொன்னார்கள். அந்த விஷமிகள் யார்?
அவர் ச�ொன்னதன் அடிப்படையில் நான் என்ன சொன்னேன்?
நன்றாக நடந்துக�ொண்டிருந்தது. ** என்று ச�ொன்னேன். குற்றம்
உள்ள நெஞ்சாக இருந்தால் குறுகுறுக்கும். மடியில் கனம்
இருப்பவர்களுக்குத்தான் வழியில் பயம். (குறுக்கீடுகள்)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, அவர் ** பற்றிய குற்றச்சாட்டை இங்கே பதிவு
செய்திருக்கிறார். இப்பொழுது நான் ச�ொல்கிறேன், ** என்று நான்
ச�ொல்கிறேன். அதைப் பதிவு செய்ய விரும்புகிறீர்களா? அவர்
எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாமா? அவர் சபாநாயகராக
இருந்தவர். எனவே, அதை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்குவதுதான்
மரபு. (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும்

பணியாளர்
அவர்கள்.

மற்றும்

** மாண்புமிகு

நிருவாகச்

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

சீர்திருத்தத்

தலைவரின்

துறை

அமைச்சர்

ஆணைக்கிணங்க

216

தகவல் க�ோரல்
[2020 பிப்ரவரி 17

மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய த�ொகுதியில் கிட்டத்தட்ட
40,000 ஓட்டுகள் உள்ளன. கடந்த ஐந்து முறையாக இஸ்லாமியர்களின்
40,000
ஓட்டுகளை
வாங்கிக்கொண்டுதான்
வந்திருக்கிறேன்.
அதனால், நேற்றும் சரி, இன்றும் சரி, நாளைக்கும் சரி,
என்றைக்குமே அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்
கழகத்திற்கு, அம்மாவிற்கு ஆதரவு அளிப்பவர்கள்தான் இஸ்லாமிய
சக�ோதரர்கள், நீங்கள் எந்த விஷ விதையை விதைத்தாலும்கூட **
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, வீண் விவாதத்திற்குள் நான் செல்லத் தயாராக
இல்லை. அவர் ச�ொன்ன ச�ொல் அவைக்குறிப்பில் பதிவாகி
இருக்கலாமா? அதற்கு நீங்கள் தீர்ப்பு தர வேண்டும். (குறுக்கீடு)
அதுதான் எங்களுடைய விளக்கம். (குறுக்கீடுகள்) ** என்றெல்லாம்
ச�ொல்கிறாரே, நாங்கள் ச�ொல்ல ஆரம்பிக்கட்டுமா? ஒரு அமைச்சர்,
சபாநாயகராக இருந்தவர், ஒரு அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர்,
** என்றெல்லாம் இந்த அவையில் வார்த்தைகளைப் பதிவு
செய்கிறாரே, இது நியாயமா? (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

முதலமைச்சர் அவர்கள். (குறுக்கீடுகள்)

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இப்பொழுது மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மீன் வளத் துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கும் இடையில் நடந்துக�ொண்டிருக்கின்ற இந்த விவாதம்
த�ொடரக் கூடாது என்பதை மாண்புமிகு சட்டப் பேரவைத்
தலைவர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 1–10
ஏனென்றால், இது பல்வேறு வகைகளில் நீதிமன்றத்தில்
இருக்கிறது. இதுகுறித்து மீண்டும் இங்கே தனிப்பட்ட முறையில்
விவாதம் இருந்தால், வெளியில் பல்வேறு கருத்துகள், மாறுபட்ட
கருத்துகளாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதனால்,
தயவுசெய்து இந்த விவாதத்தை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீங்கள்
நீக்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(குறுக்கீடுகள்) இரண்டு பேரும், அதாவது மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்
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தலைவர் அவர்களும். . . (குறுக்கீடுகள்) தயவுசெய்து ப�ொறுங்கள்.
மாண்புமிகு மீன் வளத் துறை அமைச்சர் அவர்களும் ச�ொல்லிய
இரண்டு கருத்துகளும். . . (குறுக்கீடுகள்) குடியுரிமைச் சட்டத்தைப்
பற்றி நடந்த வாக்குவாதங்கள் யார் பேசினாலும், அவற்றை அவைக்
குறிப்பிலிருந்து நீக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அவர்கள் பேசி, அதற்குப் பிறகு அதுசம்பந்தமாக
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் பேசியதற்குப் பதில் ச�ொன்ன
மீன் வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பேசிய அந்தப் பதிலையும்,
இரண்டு பேர் ச�ொன்னதும் அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது.
(குறுக்கீடுகள்) அது உட்பட நீக்கப்படுகிறது. (குறுக்கீடுகள்)
நீக்கப்படுகிறது.
(குறுக்கீடுகள்)
உட்காருங்கள்.
(குறுக்கீடுகள்)
உட்காருங்கள்.

5. வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்—தொடர்ச்சி

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் பேசுகின்றப�ொழுது,
மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இருக்கின்றப�ொழுது distinction–
ல் இருந்தது; நீங்கள் minus–க்குக் க�ொண்டு சென்றுவிட்டீர்கள்
என்று ச�ொன்னார்கள். அதற்கு மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்கள் ச�ொன்னது சிறிய விளக்கம். அவர் தெளிவாகச் ச�ொன்னார்.
என்ன ச�ொன்னார் என்றால், ‘உதய்’ திட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டுதான்
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதற்குப் பிறகு,
22,815 க�ோடி ரூபாய் கடனை அரசு ஏற்றுக்கொண்டது. அதற்கு
வருடத்திற்கு வருடம் 4,500 க�ோடி ரூபாய் க�ொடுக்க வேண்டிய
சூழ்நிலை இருந்த காரணத்தால்தான் 16 சதவிகிதம் என்பது 21
சதவிகிதமாக உயர்ந்ததே தவிர வேற�ொன்றுமில்லை என்று
ச�ொன்னார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அம்மாவின்
வழியிலே வந்தவர், அம்மா அவர்கள் க�ொண்டு வந்ததைப்போல
distinction–ஐ மட்டும் அல்ல, distinction plus–ம் க�ொண்டு வருவார்,
ப�ொறுத்திருந்து பாருங்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நீங்கள்
ச�ொன்னதைப்போல, 2021 ஆம் ஆண்டு நாங்களே ஆட்சியில்
இருந்தால் இதைச் செய்வார்கள்.
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பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்ட
பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நான் பதிலை விளக்கமாகச் ச�ொன்னேன்.
இருந்தாலும், இரண்டே இரண்டு வார்த்தைகளில் என்னுடைய
பதிலை முடித்துக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.
வருவாய்ப் பற்றாக்குறை, உள்நாட்டினுடைய உற்பத்தி மதிப்பில்
3 சதவிகிதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசால்
நிர்ணயம்
செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
நிதிப்
பற்றாக்குறையும்
3 சதவிகிதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். கடன் அளவு 25
சதவிகிதத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் மத்திய
அரசினுடைய வரையறை. அந்த வரையறையை இதுவரைக்கும்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு,
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் காலத்திலிருந்து இன்றுவரை அந்த
வரையறைக்குட்பட்டுத்தான் நிதிப் பற்றாக்குறையையும், வருவாய்ப்
பற்றாக்குறையையும், கடன் அளவையும் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.
ப�ொருளாதாரத்தில் இன்றைக்கு சூழ்நிலை மாறுபட்டிருக்கிறது.
மத்திய அரசினுடைய ப�ொருளாதார நிலையில் தமிழகத்தினுடைய
ப�ொருளாதார நிலை உள்ளடங்கியிருந்தாலும், அவர்கள் 5
சதவிகிதம் இருக்கின்ற நேரத்தில் நாம், 7.56 சதவிகிதமாக
இருக்கின்றோம்; வளர்ச்சியிருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் வளர்ச்சியை
எதிர்நோக்கி அந்த இலக்கை, கடனுடைய அளவை குறைக்கக்கூடிய
நல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதுதான் என்னுடைய பதிலாக
இருந்தது. அதை உங்களுடைய பதிலாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு,
வருகின்ற காலங்களில்—உங்களுடைய ஆட்சி அமையும் என்று
ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். 2021 மட்டுமல்ல, அதற்குப் பின்னால்
எத்தனை தேர்தல்கள் வந்தாலும், அனைத்திந்திய அண்ணா
திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சிதான் தமிழகத்தில் மலரும்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

*திரு.
துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு மின்சாரத் துறை அமைச்சர் ச�ொன்னார்,
‘உதய்’ திட்டத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று மத்திய
அரசு ச�ொன்னப�ோது, கடந்த காலத்தில் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு
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அவர்கள் ஏதாவது பணம் தருகிறேன் என்று ச�ொன்னார்களா? உதய்
திட்டத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று மத்திய சர்க்கார்
நம்மை வற்புறுத்தியப�ோது, அதனால் ஏற்படுகின்ற நஷ்டத்தில்
அவர்கள் ஏதாவது பங்கு தருகிற�ோம் என்று ச�ொன்னார்களா
என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நாம் பல தடவை இந்த ‘உதய்’ திட்டத்தைப்
பற்றி
விவாதித்திருக்கின்றோம்.
அன்றையதினம்,
இந்தியா
முழுவதும் இந்தத் திட்டத்தைக் க�ொண்டு வந்தார்கள். தமிழகத்தில்
நாம் கையெழுத்து ப�ோடவில்லை. கையெழுத்து ப�ோடாத
காரணத்தினால் அவர்கள் என்ன ச�ொன்னார்கள் என்றால், மின்சார
வாரியத்தில் இருக்கின்ற கடனை அரசு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை
என்றால், மத்திய அரசு க�ொண்டு வந்திருக்கின்ற திட்டத்தின்
அடிப்படையில் உங்களுக்கு எல்லாம் நிறுத்தப்படும் என்று
ச�ொன்னார்கள். அப்பொழுது மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள்
அதில் திருத்தம் வேண்டும் என்று ச�ொன்னார்கள். 3 மாதத்திற்கு
ஒரு முறை மின் கட்டணத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும்;
அதேப�ோல விவசாயிகளுக்கு மீட்டர் வைக்க வேண்டும் என்று
அந்தத் திட்டத்தில் இருந்தது. மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் அதில்
கையெழுத்து ப�ோட்டிருந்தார்கள். அம்மா அவர்கள் தெளிவாகக்
க�ோரிக்கை வைத்தார்கள். இந்த இரண்டு நிபந்தனைகளையும்
எடுத்தால், நாங்கள் கையெழுத்திடுகின்றோம், மாநில அரசின்
சார்பாக அந்தக் கடனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்று
ச�ொன்னதன் அடிப்படையில், அம்மா அவர்கள் எடுத்த முடிவின்
காரணமாகத்தான், இந்தியா முழுவதுமே 3 மாதத்திற்கொருமுறை
மின் கட்டண மாற்றம் என்ற திட்டம் கைவிடப்பட்டது. அதேப�ோல
விவசாயிகளுக்கு மீட்டர் வைக்க வேண்டும் என்ற திட்டமும்
கைவிடப்பட்டது. ஆக, அது மத்திய அரசினுடைய க�ொள்கை.
பிற்பகல் 1–15
இப்போதுகூட ஒரு திட்டத்தைக் க�ொண்டு வந்திருக்கிறார்கள்.
ஒவ்வொரு மாதமும் 1 ஆம் தேதியன்று L.C. க�ொடுக்கவில்லையென்று
ச�ொன்னால், மத்திய அரசுக்கு மட்டுமல்ல; தனியாருக்காக
இருந்தாலும், எவ்வளவு க�ொள்முதல் செய்திருந்தாலும், க�ொள்முதல்
செய்த
மின்சாரத்திற்கான
L.C.
க�ொடுக்கவில்லையென்றால்
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நாங்கள் மின்சாரம் வழங்குவதை நிறுத்திவிடுவ�ோம் என்று
ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள். இந்தத் திட்டத்தை இந்தியா முழுவதிலும்
க�ொண்டு வருகின்றப�ோது, தமிழகம் மட்டும் அதற்கு விதிவிலக்கு
அல்ல. ஒவ்வொரு மாதமும் 1 ஆம் தேதியன்று நாம் L.C. க�ொடுத்துக்
ெகாண்டிருக்கிற�ோம். அவ்வாறு மத்திய அரசு ஒரு க�ொள்கையைக்
க�ொண்டுவரும்போது, அந்தத் திட்டத்தில் நாம் சேர்கின்றப�ோது,
அதற்கான conditions–ஐ நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு
சூழ்நிலை இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில், ரூ.22,815 க�ோடியை
ஏற்று, அதற்குப் பின்னால் வருகின்ற நஷ்டத்தில் அடுத்த
ஆண்டிலிருந்து 50 சதவீதம் என எவ்வளவு த�ொகை வருகின்றத�ோ
அதைத் தர வேண்டும் என்பதுதான் அதன் குறிக்கோள். இதுகுறித்து
நிதிநிலை அறிக்கையிலேயே க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்று
ச�ொன்னால், மின்சார வாரியத்தினுடைய கடனைக் குறைக்க
வேண்டுமென்பதற்காக மத்திய அரசு அந்தத் திட்டத்தைக்
க�ொண்டு வந்திருக்கிறது. மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு,
மக்கள்மீது எந்த வரியும் சுமத்தக்கூடாது, மக்கள் எந்தக் கஷ்டமும்
படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் மாநில அரசின் நிதியிலிருந்து
மின்சார வாரியத்திற்கு நிதியைக் க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது.
2016 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் 2017 ஆம் ஆண்டு அந்தத்
திட்டத்தில் அரசு கையெழுத்திட்டதன் காரணமாக அந்தக் கடன்
ரூ.22,815 க�ோடியை ஏற்றுக்கொண்டதால் 16 சதவீதத்திலிருந்து 21
சதவீதமாக உயர்ந்தது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. வி.வி. இராஜன் செல்லப்பா அவர்கள்.

உறுப்பினர்

திரு. வி.வி. இராஜன் செல்லப்பா: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க
இந்தச்
சட்டமன்றப் பேரவையில் 2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை
அறிக்கைமீதான விவாதத்தில் கலந்து க�ொண்டு பேசுவதை
பெருமையாகக்கொள்கிறேன்.
(மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் தலைமை)
அறிவாற்றலும், பேச்சாற்றலும் மிக்க பேரறிஞர் அண்ணா,
ஈர்ப்பு சக்தியும், அளவிட முடியாத மனித நேயமும் க�ொண்ட
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்., சிந்தனை ஆற்றலும், செயல்திறன்
மிக்க ஆளுமைத் திறனும் க�ொண்ட மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி
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அம்மா ஆகிய�ோரின் எண்ணங்களால் வியாபித்திருக்கின்ற இந்தச்
சட்டமன்றப் பேரவையில் முப்பெரும் தலைவர்களை வணங்கக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
மக்களின் இதயங்களில் என்றென்றும் குடியிருக்கும் மாண்புமிகு
அம்மா அவர்கள் என்னை நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினராக,
விரிவாக்கப்பட்ட மதுரை மாநகராட்சி மேயராக, மதுரை
வடக்கு த�ொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வாய்ப்பளித்த
பெருமைக்காக என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
இன்றைக்கு ‘நல் ஆளுமை’ விருது பெற்றிருக்கின்ற எங்கள்
முதல்வர் அவர்கள் வாழ்க்கையில் எளிமையும், பழகுதலில்
இனிமையும், அரசியல் வானில் வலிமையும் மிக்க தலைவராக
உருவாகி, வெற்றியின் சின்னமாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப்
ப�ொறுப்பேற்று
மூன்றாண்டுகள்
சாதனை
முத்திரைகளைப்
பதித்து, நான்காமாண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நல்வேளையில்,
மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடியார் அவர்களை
வணங்குகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் எத்தனைய�ோ பதிவுகள்
உண்டு.
நளினமான,
பக்குவப்பட்ட,
நிதிநிலைமையினை
ஆய்ந்து,
அறிந்து,
அற்புதமாக
உருவாக்கி
நிதிநிலை
அறிக்கையினை
சமர்ப்பித்திருக்கின்ற,
அரவணைப்பிற்கும்,
பண்பிற்கும், விசுவாசத்திற்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும்
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை நான் வணங்கக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
இயக்கத்தின் நிறுவனர்களாம் மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவர்
எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள�ோடும், மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா
அவர்கள�ோடும் அரசியல் பயணம் செய்திட்ட மாண்புமிகு
சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு
பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், அரசுக் க�ொறடா
அவர்களுக்கும்
நான்
நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்
அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களின் தலைமையிலான அரசு,
மூன்று ஆண்டுகள் முடிந்து நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து
வைக்கும் நல்ல நாளில், எதிர்க்கட்சியினர் பல்வேறு சிறு,
சிறு குறைகளைச் ச�ொல்கின்றப�ோது, இன்றைக்கு நட்சத்திர
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சாதனைகளாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்திட்ட
சாதனைகளை
இந்த
நாடு
உணர்ந்திருக்கிறது.
மாநிலம்
தழுவிய குடிமராமத்துத் திட்டம், ப�ோற்றுதலுக்குரிய, எந்த
வகையிலும் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரே ஆண்டிலே 11
புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள், (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஒரே
ஆண்டிலே 5 மாவட்டங்கள் பிரிப்பு, (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை
மண்டலமாக அறிவித்தல், (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இரண்டு
க�ோடி பேருக்கு ப�ொங்கல் பரிசு அளித்தல் ப�ோன்ற ஐந்து
நட்சத்திர தலைப்புகளுடன் எண்ணற்ற திட்டங்களை இந்த அரசு,
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அருமை அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்களும், அவருக்குத் துணையாக அருமை அண்ணன்
மாண்புமிகு திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களும் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த
நட்சத்திரப் பட்டியலையெல்லாம் நான் கூறுகின்ற அதே நேரத்தில்,
மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர், எனது மாவட்டத்தைச்
சார்ந்தவருக்காக நானும் என்னுடைய மதுரை மாவட்டத்தைப்
பற்றிச் ச�ொல்ல விரும்புகிறேன். கடந்த 3 ஆண்டு காலகட்டத்தில்,
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையேற்ற
பிறகு எத்தனை, எத்தனைய�ோ திட்டங்களை, மாவட்டந்தோறும்
உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மிகச் சிறப்பாகச் செய்திருக்கிறார்கள்.
குறிப்பாக, மதுரையில் இறையுணர்வும், கலாச்சாரமும், பண்பாடும்
மாறாமல், மாறி வருகின்ற மதுரையாக, மாறிக் க�ொண்டிருக்கின்ற
மதுரையாக இப்போது படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பிற்பகல் 1–20
குறிப்பாக, குடிமராமத்துத் திட்டத்தின்மூலம் நிறைந்திருக்கிற
நீராதாரமிக்க
வண்டியூர்
கண்மாய்,
செல்லூர்
கண்மாய்,
மாடக்குளம் கண்மாய், தென்கால் கண்மாய், நிலையூர் கண்மாய், 40
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிறைந்திருக்கிற மாரியம்மன் தெப்பக்குளம்
என்று பல்வேறு நீராதாரத் திட்டங்கள்மூலம் இன்றைக்கு மதுரை
நகர் முழுவதும் நீராதாரம் பெருகி, குடிமராமத்து நாயகர்
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் நடவடிக்கையால் மதுரை
சிறப்புற விளங்குகிறது. மதுரையை எடுத்துக்கொண்டால் பல்வேறு
திட்டங்கள். குறிப்பிடத்தக்க வகையிலே, எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை,
மதுரை நகருக்கு ல�ோயர் கேம்ப் முதல் மதுரை நகர் வரை
குழாய்மூலம் குடிநீர்த் திட்டம், சீர்மிகு நகர் திட்டத்தில் பெரியார்
பேருந்து நிலையம், விரிவாக்கப்பட்ட பகுதியில் பாதாள சாக்கடைத்
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திட்டம், தமுக்கம் மைதானத்தில் குளிரூட்டப்பட்ட அரங்கம்,
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகக் கூடுதல் கட்டடம், மேலூர்
க�ோட்டாட்சியர் அலுவலகம், ப�ொதுப் பணித் துறை அலுவலகக்
கட்டடம், 304 க�ோடி ரூபாயில் வைகைக் கரைய�ோரச் சாலைகள்,
வைகையின் நகர் பகுதியில் இரண்டு மிகப் பெரிய தடுப்பணைகள்,
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். பெயரால், புரட்சித் தலைவி
அம்மா பெயரால் உயர்மட்டப் பாலங்கள், காளவாசல் பகுதியில்
உயர்மட்டப் பாலம், க�ோரிப்பாளையம் தேவர் சிலையருகே 210
க�ோடி ரூபாயில் பல வழிப்பாலம் அமைவதற்கான ஏற்பாடுகள்,
குருவிக்காரன் சாலை பாலம், பாண்டியன் ஓட்டலிலிருந்து நத்தம்
சாலையில் திருப்பாலை வரை 7 கில�ோ மீட்டர் பறக்கும் பாலமும்,
த�ொடர்ந்து 4 வழிச் சாலைகளும் மற்றும் மதுரை அழகர்கோவில்
ர�ோடு நான்கு வழிச் சாலையாக மாற்றம், எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து
நிலையம் அருகிலிருந்து கூடல் நகர் வரை நான்கு வழிச் சாலையாக
மாற்றம், மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிக்குப்
புதிய கட்டடம், மேலூர், அம்பலக்காரன்பட்டியில் சிப்காட்
வளாகம், வீடற்றோருக்கு ராஜாக்கூர், மேலூரிலே குடிசை மாற்று
வாரிய வீடுகள் திட்டம், ஆத்திக்குளத்திலே குடிசை மாற்று வாரிய
வீடுகள் திட்டம், அம்மா திருமண மண்டபம், அதையெல்லாம்விட
முத்தாய்ப்பாக
மாண்புமிகு
முதல்வர்
அவர்கள்
துவங்கி
வைத்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் க�ோயிலில் இலவச பிரசாத
லட்டு ப�ோன்ற எண்ணற்ற திட்டங்கள் இன்றைக்கு மதுரையை
மாற்றிக் க�ொண்டிருக்கின்றன. மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய
செயல்திறனுக்கு ஈடுமில்லை, இணையுமில்லை. அந்தளவுக்கு
இணையில்லாத திட்டங்களையெல்லாம் கடந்த 3 ஆண்டுகளில்
மிகச் சிறப்பாகச் செய்திட்ட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வருக்கு
எழுந்த ச�ோதனைகள் 100. தெரியாத ச�ோதனைகள் ஆயிரம்.
எதிர்க்கட்சிகளின் ஏகடியத்தையும், வக்கணைப் பேச்சையும்
தாண்டி,
சாதனை
மன்னனாக
தங்களைப்
பார்க்கிறேன்,
வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்திருக்கிற
நிதிநிலை அறிக்கை கைதேர்ந்த ப�ொருளாதார நிபுணராக சமுதாய
ந�ோக்கோடு, மனித நேயத்தோடு த�ொலைந�ோக்குச் சிந்தனைய�ோடு
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக சட்டமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட
பத்தாவது நிதிநிலை அறிக்கை இது. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையைப்
பற்றிச் ச�ொல்கிறப�ோது பல்வேறு எதிர்க்கட்சியினர் இந்த
10 என்ற வார்த்தையை பத்தாது என்று ச�ொன்னார்கள்.
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எனக்குத் தெரிகிறது. இந்த 10 நிதிநிலை அறிக்கையை த�ொடர்ந்து
சமர்ப்பிக்கிற மாண்புமிகு அண்ணன் திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்கள் பதிவு
செய்தது சட்டமன்ற வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்றைக்கு
தமிழக
சட்டமன்ற
வரலாற்றில்
மட்டுமல்ல,
டெல்லி நாடாளுமன்றத்தில் ஒரே ஒருவர் மட்டும் 10 முறை
நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்திருக்கிறார். ம�ொரார்ஜி
தேசாய் ஒருவர்தான் 10 முறை டெல்லி நாடாளுமன்றத்திலே
நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்திருக்கிறார். இங்கே 10
ஆண்டுகளாக நம்முடைய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்கள் நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.
அத�ோடு
மட்டுமல்ல,
இந்த
நிதிநிலை
அறிக்கையை
3 மணி நேரம், 17 நிமிடங்களில் அவர் படித்திருக்கிறார். சுமார்
201 பாராக்கள் படித்திருக்கிறார். 113 பக்கங்கள�ோடு கூடுதலாக
14
பக்கங்களையும்
நீண்ட
நெடியதாக
படித்திருக்கிறார்.
அதைக்கூட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் செய்திருக்கிறார்கள்.
நாங்கள் புரிந்துக�ொள்கிற�ோம். இத்தனை நேரம் படித்ததனால்
என்ன விளைவு? இன்றைக்கு தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
மட்டுமல்ல, படித்தவர்கள் மட்டுமல்ல, பாமரர்கள்கூட நிதிநிலை
அறிக்கையைப்பற்றி மிகத் தெளிவாகத் தெரிந்திருக்கிறார்கள்.
அதை
ஊடகங்களும்,
நாளேடுகளும்
மிகத்
தெளிவாகச்
ச�ொல்லியிருக்கின்றன. இங்கே மக்கள் மனநிலையை அறியாமல்
புள்ளிவிவரங்களை
மட்டுமே
கணக்குப்
பார்த்தவர்களுக்கு,
தமிழகத்திலே இன்றைக்கு எந்தளவிற்கு வளர்ச்சித் திட்டம்
இருக்கிறது, எந்தளவுக்கு வளர்ச்சித் திட்டம் வளர வேண்டும்,
எந்தளவுக்குப் பெற வேண்டும் என்பது தெரிய வேண்டும். இன்றைக்கு
தமிழகத்தில் சாதாரண பாமரன்கூட 3 விழுக்காடு வளர வேண்டும்,
5 விழுக்காடு என்றால் என்ன, 7.1 விழுக்காடு என்றால் என்ன,
கடன் சுமை 22 விழுக்காடுக்குமேல் ப�ோகலாமா வேண்டாமா
என்ற விதிகளை எல்லாம் தெரிந்துக�ொள்ளும் வகையில் இந்த
பட்ஜெட்டை மிகச் சிறப்பாகச் செய்திருக்கிறார்கள். எதிர்க்கட்சித்
தலைவர்கள் பத்தாத பட்ஜெட் என்று ச�ொல்கிறார்கள். சட்டமன்ற
உறுப்பினர் ஒருவர் காற்றினிலே எழுதப்பட்ட ஓவியம் என்கிறார்.
நடிப்பும் அரசியலும் கலந்து செய்கிற ‘மய்யக் கட்சித்’ தலைவர்
கடன் சுமை ஏறிவிட்டதே என்று கவலைப்படுகிறார். அருமை
நண்பர்களே, பல ஆண்டுகளின் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப்
பார்த்தேன். பல ஆண்டுகளிலே பல்வேறு நிதியமைச்சர்களின்
நிதிநிலை அறிக்கைகளை விமர்சித்திருக்கிறார்கள். பல பேர்
வெற்றுக் கடிதம் என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள், வெற்று காகிதம்
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என்று
ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
அலங்கார
வார்த்தைகள்
என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். கவர்ச்சிகர அறிக்கை என்று
ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். ஏன் கடந்த முறை மஸ்கோத் அல்வா
என்றுகூட ச�ொன்னார்கள். ஆனால், இந்த முறை, பக்குவமாக,
மரப�ோடு ஆய்ந்து, அறிந்து தயாரிக்கப்பட்டதால் விமர்சனம்
செய்ய வழியில்லை என்பதால் பத்தாது என்கிறார் எதிர்க்கட்சித்
தலைவர்; பாராட்ட மனம் பத்தாது. பாராட்ட மனம் பத்தவில்லை
என்றால் வாயால் பாராட்டுவதற்கு ச�ொல் கிடைக்காது. ஒரு
பானை ச�ோற்றுக்கு ஒரு ச�ோறு பதம் என்பார்கள்.
பிற்பகல் 1–25
அதுப�ோன்று, இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறித்து நான்
பேசுவதற்கு முன்னால் சில முக்கியமான அம்சங்களை, ‘ஒரு
பானை ச�ோற்றுக்கு ஒரு ச�ோறு பதம்’ என்பதுப�ோல் ச�ொல்ல
விரும்புகிறேன். அதனைப் ப�ோன்றுதான், எடுத்தவுடனே தமிழ்
வளர்ச்சி, நம்முடைய ம�ொழி உணர்வு. மிகத் தெளிவாக அதில்
ச�ொல்லியிருக்கிற
வாசகங்களைப்
பார்க்கிறப�ோது,
எனக்கு
நினைவிற்கு வந்தது, இன்றைக்கு குறிப்பாக,
“நைந்தாய் எனில் நைந்துப�ோகும் என் வாழ்வு
நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே!”
என்று பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் ச�ொன்னார்கள்.
பாரதிதாசன்
அவர்களுடைய
வாக்கிற்கேற்ப
இன்றைக்கு
74.08 க�ோடி ரூபாய் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
அத�ோடுமட்டுமல்ல, கீழடி அகழ்வாராய்ச்சிக்காக 12.21 க�ோடி ரூபாய்
நிதி வழங்கப்பட்டு, அற்புதமான அந்த ம�ொழி உணர்வுக்கு இந்த
அரசு, அண்ணாவின் அரசு, அம்மாவின் அரசு அடையாளமாக
இருக்கிறது. ஆக, இந்த ம�ொழி வளர்ச்சிக்காக எடுத்தவுடனேயே
நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வரலாறு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே
மிகத் தெளிவாக உள்ளது. இதுவரை இந்த அளவு கூடுதலாக நிதி
வழங்கப்படவில்லை. பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இந்த நிதி
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால், இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே
எந்தத் துறைக்கு எவ்வளவு க�ொடுக்க வேண்டுமென்ற பக்குவம்
அறிந்து, பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அத�ோடுமட்டுமல்ல, ஒரு பானை ச�ோற்றுக்கு ஒரு ச�ோறு பதம்
என்று ச�ொன்னதுப�ோல, ப�ொது சமூக நலன் கருதி ப�ோடப்பட்ட
நிதிநிலை அறிக்கை இது. இன்றைக்கு ஒரேய�ொரு செய்தியைச்
ச�ொல்கிறேன். சில புள்ளிவிவரங்களைச் ச�ொன்னார்கள். இன்றைக்கு
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ஒரு பிளேட் இட்லி சென்னையில் 39 ரூபாய், டெல்லியிலே
114 ரூபாய், இந்திய மதிப்பிலே லண்டனிலே 251 ரூபாய் 57 பைசா,
ஜெர்மனியிலே 292 ரூபாய் 64 பைசா, நியூயார்க்கிலே 520 ரூபாய்
7 பைசா, சிங்கப்பூரிலே 278 ரூபாய் 42 பைசா, ஹாங்காங்கிலே
404 ரூபாய் 92 பைசா, கனடாவிலே 300 ரூபாய் 67 பைசா,
ஆஸ்திரேலியாவிலே 257 ரூபாய் 45 பைசா, மலேசியாவிலே
97 ரூபாய் 60 பைசா, துபாயிலே 141 ரூபாய் 77 பைசா, சென்னை,
அப்பல்லோவில் 44 ரூபாய், நம்ம முருகன் இட்லி கடையில்
19 ரூபாய், இந்தியன் இரயில்வேயில் 13 ரூபாய், சாலைய�ோரக் கடையில்
5 ரூபாய், பாராளுமன்ற வளாக உணவகத்திலே 2 ரூபாய், ஆனால்
அம்மா உணவகத்தில் ஒரே ஒரு ரூபாய் இட்லி. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) அந்த அம்மா உணவகத்திற்குத்தான் 100 க�ோடி ரூபாயை இந்த
அரசு ஒதுக்கியிருக்கிறது. (குறுக்கீடுகள்) இதுவரை இந்த அளவிற்கு
நிதி ஒதுக்காத நிலையில், அம்மா உணவகத்திற்கு இன்றைக்கு
100 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள். (குறுக்கீடு) என்ன
அண்ணே! திரு. தங்கம் தென்னரசு, நீங்கள் ச�ொல்லுங்கள்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. இராஜன் செல்லப்பா, நீங்கள் பேசுங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு உறுப்பினர், நீங்கள் பேசுங்கள்.

திரு. வி.வி. இராஜன் செல்லப்பா: அம்மா உணவகத்திற்கு
இன்றைக்கு 100 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருப்பது பாராட்டத்தக்கது.
அதுவும்
பல்வேறு
மகத்தான
திட்டங்கள�ோடு,
ஊராட்சி
நிருவாகங்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்க உற்ற துணையாக, அம்மா
உணவகத்திற்கு 100 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இது மிகப் பெரிய நன்மதிப்போடு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்கள்
ஊர்ப்புறங்களில் இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் மிகப் பெருமளவில்
மகிழ்ச்சி. இதைப் பாராட்டுவதற்கு எதிர்க்கட்சியால் முடியாது.
ஏனென்றால், அம்மா உணவகம் என்ற திட்டம் அற்புதமான
திட்டம். புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட
அந்தத் திட்டத்தை இன்றைக்கு செம்மையாகச் செயல்படுத்திட,
நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும், மாண்புமிகு
துணை
முதலமைச்சர்
அவர்களும்
அதற்கென்று
நிதி
ஒதுக்கியிருப்பது என்பது மிக அற்புதமான ஒன்று என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அடுத்து,
பல்வேறு
புதிய
மாவட்டங்களுக்காக
கடன்
வாங்குகிறார்கள் என்று ச�ொல்கிறார்கள். அதற்குண்டான பதிலைச்
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ச�ொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மாவட்டந்தோறும்
மருத்துவக் கல்லூரி என்ற அடிப்படையில், மாண்புமிகு புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்கள் மாவட்டந்தோறும் மருத்துவக் கல்லூரியை
உருவாக்க வேண்டுமென்று க�ொள்கை முடிவெடுத்தார்கள். அந்த
அடிப்படையில் ஒரே ஆண்டில் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு
அனுமதியைப் பெற்று (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) 9 மருத்துவக்
கல்லூரிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள். இது உங்களுக்கு பத்தாதா! மாநிலப் பங்காக
11 மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு ஒரே ஆண்டில் 1,200 க�ோடி ரூபாய்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதே, இது உங்களுடைய காதுகளில் கீதமாகக்
கேட்கவில்லையா? இன்றைக்கு காற்றிலே ஓவியம் என்கிறீர்களே,
இந்த கீதம் உங்களுக்குக் காற்றிலே வரவில்லையா? எப்போதும்
சிறுபான்மையின மக்களைப் பாதுகாக்கும் அரசாக, நல்லரசாக
அம்மா அரசு இருக்கும் என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையிலே,
நிதிநிலை அறிக்கையிலே கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களின் மறு
சீரமைப்புக்கான நிதி ஒரு க�ோடி ரூபாயிலிருந்து ஐந்து க�ோடி
ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதே! (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மசூதிகளின் பராமரிப்பிற்கு ஆண்டுக்கு 60 இலட்சம் ரூபாயிலிருந்து
ஐந்து க�ோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதே! (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
பிற்பகல் 1–30
மேலும், வக்ஃபு வாரியத்திற்கு இரண்டரை க�ோடி ரூபாய்
உயர்த்தி வழங்கியுள்ளதே அம்மா அரசு! சிறுபான்மையின
மாணவ, மாணவியருக்கு 98 க�ோடியே 66 இலட்சம் ரூபாய்
வழங்கியுள்ளதே
அரசு!
எல்லாவற்றையும்விட
மதுரையிலே
புகழுக்குரிய க�ோரிப்பாளையம் தர்காவிற்கு 1.82 க�ோடி ரூபாய்
சுற்றுலாத் துறைமூலம் அம்மா அரசு வழங்கியிருக்கிறதே!
(மேசையைத் தட்டும ஒலி) ந�ோன்புக் கஞ்சி கொடுப்பதாக
இருந்தாலும் சரி, ஜெருசலேம் செல்வதாக இருந்தாலும் சரி, மெக்கா
செல்வதாக இருந்தாலும் சரி, அம்மாவின் அரசு சிறுபான்மையின
மக்களுக்கு என்றைக்குமே பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கிறதே தவிர,
பலரைப்போல ப�ோலி வேடம் ப�ோடவில்லை என்பதை நான்
ச�ொல்லிக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
அத�ோடு, சமுதாய உணர்வோடு புதிய திட்டங்களாக முதிய�ோர்
ஆதரவு இல்லங்கள், 37 மாவட்டங்களில் 2 வட்டங்கள் வீதமாக
உருவாகியிருக்கிறதே! இது புதிய திட்டம் இல்லையா? பணிபுரியும்
மகளிருக்கு 13 விடுதிகள் கட்ட நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறார்களே!
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இது புதிய திட்டம் இல்லையா? ப�ோக்குவரத்துப் பேருந்துகளில்
பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பாக CCTV camera ப�ொருத்துவதாக
அறிவித்து அதற்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதே! இவையெல்லாம்
புதிய திட்டங்களாகத் த�ோன்றவில்லையா?
நிதிநிலை அறிக்கையில் த�ொலைந�ோக்குத் திட்டங்கள் குறித்து
ச�ொல்ல விரும்புகிறேன். அதற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், மய்யக்
கட்சித் தலைவரும் தமிழ் மக்கள்மீது கடன் சுமை ஏற்றப்பட்டுவிட்டது
என்று விமர்சனம் செய்கிறார்கள். அவர்களுக்குக் குறிப்பிட
விரும்புவதெல்லாம், ஆயிரக்கணக்கான க�ோடியில் இருந்த கடன்
சுமை இலட்சக்கணக்கான க�ோடிகளுக்கு மாறியது யாரால்
என்பதைத் தயவுசெய்து புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும். இதை
நான் ச�ொல்லவில்லை. இன்றைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த
ஒரேய�ொரு நண்பர், ஒரேய�ொரு பெரியவர், 2011–2012 ஆம் ஆண்டு
இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையிலே, அன்றைக்கு மதிப்புக்குரிய
நிதியமைச்சராக இருந்த பேராசிரியர், மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு
திரு. அன்பழகன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட வாசகங்களை இத�ோ
படிக்கின்றேன். 2011–2012 ஆம் ஆண்டு இடைக்கால நிதிநிலை
அறிக்கையில் நான்காவது பாராவில் ப�ொறுப்போடு கூறியுள்ளார்
மாண்புமிகு பேராசிரியர் திரு. க. அன்பழகன் அவர்கள். “அரசு
தனது கடன் ப�ொறுப்புகளை மிகக் கவனத்துடன் நிருவகித்து
வருகிறது. சேம நல நிதி முதலிய ப�ொறுப்புகளை உள்ளடக்கி
மாநில அரசின் ம�ொத்தக் கடன் 31–3–2006 அன்று 57,457 க�ோடி
ரூபாயாக இருந்தது. இது 31–3–2011–ல் 1,01,541 க�ோடி ரூபாயாக
அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2006–2007 முதல் 2010–
2011 வரையிலான ஐந்தாண்டுகளில் கடன் ப�ொறுப்புகளின் உயர்வு
44,084 க�ோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.” பேராசிரியர்
திரு. க. அன்பழகன் அவர்களுடைய இடைக்கால நிதிநிலை
அறிக்கையைப் படிக்கின்றப�ோது, ஆயிரக்கணக்கான க�ோடியை
அனைத்திந்திய அண்ணா தி.மு.க. ஆட்சி முடிகின்றப�ோது
உங்களிடம் ஒப்படைத்தோம் என்று தெரிகிறது. அதன்பிறகு 2011 ஆம்
ஆண்டு எங்களிடம் ஒப்படைக்கின்றப�ோது இலட்சக்கணக்கான
க�ோடியை கடனாக ஒப்படைத்துச் சென்றீர்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) அதை மறுக்கமுடியுமா? இது பேராசிரியர்
திரு. க. அன்பழகனுடைய கருத்து. அவரே ச�ொல்கிறார், 2011
ஆம் ஆண்டு ரூ.1,01,541 க�ோடி கடனாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாண்புமிகு பேராசிரியர் திரு. க. அன்பழகன் அவர்கள்
2011–2012 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் குறிப்பிடுகிறார்.
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ஆக, ஆயிரக்கணக்கில் இருந்த க�ோடியை இலட்சக்கணக்கான
க�ோடியாக மாற்றியது யார்? அன்றைக்கு இந்தத் தனிமனித
தலைச்சுமை தெரியவில்லையா? இன்றைக்கு தலைச்சுமையைப்
பற்றி பல எதிர்க்கட்சியினர் மய்யத்தின் சார்பாகப் பேசுகிறார்களே,
தனிமனிதனுக்கு தலைச்சுமை வந்துவிட்டது, ரூபாய் நான்கு இலட்சம்
க�ோடியாகிவிட்டது என்று ச�ொல்கிறார்களே, அன்றைக்கு ஒரு
இலட்சம் க�ோடி ரூபாயாக உயர்த்திக் காட்டியது எதிர்க்கட்சியில்
இருந்த மாண்புமிகு பேராசிரியருடைய அரசுதானே! ஆக, இந்த
வகையில் ஒன்றை நினைத்துப் பார்க்கிறேன். ரூபாய் 40 ஆயிரம்
க�ோடியிலிருந்து, ரூபாய் 50 ஆயிரம் க�ோடியிலிருந்து ரூபாய் ஒரு
இலட்சம் க�ோடியாக உயர்த்திக் காட்டியது அந்த 5 வருடங்களில்.
பேராசிரியரே ச�ொல்கிறார், 5 வருடங்களில் ஒரு இலட்சம் கோடி
ரூபாயாக உயர்ந்துவிட்டது என்று. அதன்பின்னர் நாங்கள் எத்தனை
வருடங்கள் ஆண்டிருக்கிற�ோம். 9 வருடங்கள் ஆண்டிருக்கிற�ோம்,
அந்த 9 வருடங்களில் எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறது? நீங்கள்
நினைத்துப் பாருங்கள், அந்த 9 ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஒரு இலட்சம்
க�ோடியிலிருந்து ரூபாய் 4 இலட்சம் க�ோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது.
(குறுக்கீடு) 4 வருடங்களில் 2 மடங்காக உயர்ந்திருக்கிறது. 9
வருடங்களில் 3 மடங்கு கூடியிருக்கிறது. இதுதான் தி.மு.க., அண்ணா
தி.மு.க. இது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இந்த 9 ஆண்டுகளில் 10
மடங்கு வளர்ச்சித் திட்டங்கள் வந்திருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டைப்
ப�ொறுத்தவரைக்கும், 10 இலட்சம் க�ோடி ரூபாய்க்கு வளர்ச்சித்
திட்டங்களை தமிழக அரசும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும்,
அமைச்சரவையும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களும்
செய்திருக்கிறார்கள். 10 மடங்கு வளர்ச்சியில் 3 மடங்கு கடன் சுமை
வந்ததைப் பற்றி ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். அதைத்தான் நானும்
ச�ொன்னேன். புள்ளிவிவரங்களைப் பார்க்கும்போது இன்றைக்கு
சாதாரண மக்களும் புரிந்துக�ொள்கிறார்கள். இந்த நாட்டின்
வளர்ச்சி 7.1 சதவிகிதம் இருக்க வேண்டும். இந்த நாட்டின் சராசரி
வளர்ச்சி 5 விழுக்காடுதான் இருக்கிறது என்பதை பாமரனும்கூட
புரிந்துக�ொள்கிறான். 25 விழுக்காடு கடன் த�ொகை இருக்கலாம்
என்பதை அனைவரும் புரிந்துக�ொள்கிறார்கள்.
பிற்பகல் 1–35
இன்றைக்கு
அனைத்திந்திய
அண்ணா
திராவிட
முன்னேற்றக் கழக அரசு, மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்காக
எந்தளவிற்கு மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது என்பதை நாடு
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உணர்ந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் இங்கே நான் தெளிவாகச்
ச�ொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். ஒரே வரியில் ச�ொல்வது என்றால்,
ஆயிரக்கணக்கில் இருந்த கடன் சுமையை இலட்சக்கணக்கில் என
த�ொடங்கி வைத்தது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்பதை
மீண்டும் ச�ொல்லிக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக, இதைத் தனி மனிதன்
தலையில் சுமத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாண்புமிகு
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய புகழ�ோடு, இந்த அரசு
3 ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல, இன்னும் 30 ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல,
100 ஆண்டுகள் ஆட்சியும், கட்சியும் இருக்கும். எங்களுடைய
குலச்சாமி, அண்ணா தி.மு.க.–வைத் தாங்கும் என்பதை உணர்த்தக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். குறிப்பாக, தாங்கள் செய்தால் தப்பு
என்று ச�ொல்லமாட்டார்கள், அதாவது, ‘மாமியார் உடைத்தால்
மண் குடம், மருமகள் உடைத்தால் ப�ொன் குடம்’ என்பார்கள்.
நிதிநிலை
அறிக்கையில்,
த�ொலைந�ோக்குத்
திட்டங்கள்,
உட்கட்டமைப்புத்
திட்டங்கள்,
சமூக
நலத்
திட்டங்கள்
அதிகரித்துள்ளதை விமர்சகர்கள் அறிவார்கள். குறிப்பாக, எந்த
நிதிநிலை அறிக்கையிலும் இல்லாத திட்டங்கள் இதில் உள்ளன.
பல நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு
கிடைத்தது. இந்த முறை வந்திருக்கிற நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்
அளவிற்கு எந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலாவது வந்திருக்கின்றனவா?
அத்திக்கடவு–அவினாசி நீர்ப்பாசனத் திட்டத்திற்கு ரூ.500 க�ோடி
ஒதுக்கீடு, காவேரி–குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு ரூ.700
க�ோடி ஒதுக்கீடு, குடிமராமத்து 1,364 நீர்ப்பாசனப் பணிகளுக்கு
ரூ.500 க�ோடி ஒதுக்கீடு, கட்டளை உயர்மட்டக் கால்வாய் பணி,
ந�ொய்யல் துணைப் படுகைத் திட்டம், கல்லணைக் கால்வாய்
இணைப்புகள், ராஜவாய்க்கால் திட்டம், சரபங்கா நீர்ப்பாசனத்
திட்டம், 37 அணைகளைப் புனரமைக்கும் திட்டம் என இத்தனை
திட்டங்கள் எந்தவ�ொரு நிதிநிலை அறிக்கையிலும் வந்தது
கிடையாது.
நான்கூட ச�ொல்வேன், சாதாரணமாக எப்போதும் ஒரே
மாதிரியாகத்தான்
அறிக்கை
வரும்.
அருமை
அண்ணன்
மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர்கள் எப்போதும்
ச�ொல்வார்கள், நிதிநிலை அறிக்கையை தி.மு.க. ஆட்சியில்
இருந்தாலும் தலைமைச் செயலாளர்தான் பார்ப்பார், அண்ணா
தி.மு.க. ஆட்சியில் இருந்தாலும் தலைமைச் செயலாளர்தான்
பார்ப்பார் என்று. ஆனால், இந்த ஆண்டு தலைமைச் செயலாளரின்

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
2020 பிப்ரவரி 17] [திரு. வி.வி. இராஜன் செல்லப்பா]

231

ஆல�ோசனைய�ோடு பத்தாவது பட்ஜெட்டை முதல் பட்ஜெட்டாக
இங்கே நிதிச் செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு. கிருஷ்ணன்,
இ.ஆ.ப., அவர்கள் க�ொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் நான்
நினைக்கிறேன். வழக்கமாகச் ச�ொல்வதைவிட, க�ொஞ்சம் மாற்றம்
ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆக, இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில், சாதாரணமாக
அல்ல, த�ொலைந�ோக்குத் திட்டங்கள் அதிகமாக உள்ளன. 5 புதிய
மாவட்டங்களுக்கு ரூ.550 க�ோடியில் புதிய கட்டடங்கள், நாகை,
இராமநாதபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய இடங்களில் 3 மீன்பிடித்
துறைமுகங்கள், 2 கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், சேலம்,
தலைவாசலில் மிகப் பெரிய அளவில், ரூ.1,020 க�ோடி மதிப்பீட்டில்
கால்நடைப் பூங்கா, அதைவிட சாதாரண மக்களுக்குப் பயன்படுகிற
வகையில், விபத்திலே உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு உதவித்
த�ொகை ரூ.4 இலட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. யாராவது
மறுக்க முடியுமா? தேவையில்லை என்று ச�ொல்வார்களா? திக்குத்
தெரியாத காட்டில் இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு ஒளி விளக்காக இது
இருக்கிறது. கூட்டுறவுத் துறையின் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு 11
ஆயிரம் க�ோடி ரூபாய் பயிர்க் கடன் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு 34,181.73 க�ோடி ரூபாயும், வேளாண்
துறைக்கு அதிகமான நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு
ஒவ்வொரு துறையாக பட்டியலிட்டுக் க�ொண்டே ப�ோனால் நேரம்
அதிகமாகும். ஏற்கெனவே, எங்களுடைய அண்ணன் மாண்புமிகு
துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் நிதிநிலை அறிக்கையிலே மிகத்
தெளிவாகச் ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே, இந்த
நிதிநிலை அறிக்கை மிகச் சிறப்பான அறிக்கை என்பதை நாடு
உணர்ந்திருக்கிறது.
குறிப்பாகச் ச�ொல்ல வேண்டுமென்றால், ‘மக்கள் தீர்ப்பே
மகேசன் தீர்ப்பு’ என்றார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள். ‘என்
இரத்தத்தின் இரத்தமான உடன்பிறப்புகளே’ என்றார் புரட்சித்
தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள். ‘மக்களால் நான், மக்களுக்காகவே
நான்’ என்றார் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) இன்றைக்கு ‘உங்களால் நான், உங்களுக்காகவே
நான்’ என்று எங்களுடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
அவர்கள், மிகத் தெளிவாக, அற்புதமான வாசகங்கள�ோடு
சாதனைகளைச் செய்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) மூன்று தலைவர்களைப் பின்பற்றி, மக்கள் ஆதரவ�ோடு
பீடுநடை ப�ோடுகிறது மாண்புமிகு எடப்பாடியார் அவர்களது
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அரசு. பல்வேறு நலத் திட்டங்களை மிகச் சிறப்பாகச் செய்கிற
அரசாக விளங்குகிறது.
இதுமட்டுமல்ல, ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல, எத்தனை விருதுகளை
இந்த அரசு இப்பொழுது பெற்றிருக்கிறது. மத்திய அரசிடமிருந்து
நல் ஆளுமை விருதினைப் பெற்றத�ோடு மட்டுமல்ல, சுகாதாரத்
துறையிலே
மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்குரிய
திட்டங்கள்,
ப�ோக்குவரத்துத் துறையிலே உயர்மட்டத் திட்டங்கள், உள்ளாட்சித்
துறையிலே 8 விருதுகள், மின் துறையிலே விருதுகள், கூட்டுறவுத்
துறையிலே விருதுகள் என அத்தனை விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிற
இந்த அரசு மிக அற்புதமான அரசாக, மக்கள் ஆதரவைப் பெற்றதாக,
மகேசன் தீர்ப்பான மக்கள் தீர்ப்பை எதிர்பார்த்திருக்கின்ற
அனைத்திந்திய அரசாக அம்மா அரசு விளங்குகிறது. இந்த அரசு
மிக அற்புதமாகச் செயலாற்றுகிறது என்பதையும் நாடு நன்கறியும்.
எதிர்க்கட்சிகள், எத்தனை வெளிநடப்புகள் செய்தாலும் சரி,
எத்தனை ப�ோராட்டங்கள் செய்தாலும் சரி, எத்தனை வகையான
இன்னல்கள் க�ொடுத்தாலும் சரி, ஏகடியம் பேசினாலும் சரி,
வக்கணையாகப் பேசினாலும் சரி, அம்மா அரசை யாராலும்
அசைக்க முடியாது என்பது மட்டுமல்ல, எதிர்காலத்திலும்
அம்மா அவர்களது அரசு சிறப்பாக இருக்கும் என்பதையும்
ச�ொல்லிக்கொள்கிறேன்.
நமது சட்டமன்ற முன்னாள் தலைவர் அருமை அண்ணன்
திரு. காளிமுத்து அவர்கள் அடிக்கடி “கருவாடு மீனாகாது, கறந்த
பால் மடி புகாது” என்று ச�ொல்வார்கள். (குறுக்கீடு) இருக்கட்டும்,
அதனால் தப்பே கிடையாது. காங்கிரஸ் கட்சியை அன்றைக்கு
ச�ொன்னார்கள். இன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணியாக
இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கருவாடாக
இருக்குமே தவிர, ஒருப�ோதும் மீனாக முடியாது. கறந்த பால் மடி
புகாது என்பதை மட்டும் ச�ொல்லி, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
உங்களுடைய ஆசை பகல் கனவாக இருக்கும்; இலவு காத்த
கிளியாகவே இருக்குமென்று ச�ொல்லி, நல்ல வாய்ப்பைக் க�ொடுத்த
தங்களுக்கும், அனைவருக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்து
விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பிற்பகல் 1–40

மாண்புமிகு

மாண்புமிகு

பேரவைத்

உறுப்பினர்

திரு.

துணைத்
வெ.

தலைவர்:

நாராயணன்

அடுத்து,
அவர்கள்.
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(குறுக்கீடுகள்) மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அர. சக்கரபாணி,
அவர் பேசி முடித்துவிட்டார் அல்லவா? (குறுக்கீடு) அவர்தான்
பேசி முடித்துவிட்டார் அல்லவா! அப்புறம் என்ன கருத்து
ச�ொல்கிறீர்கள்?

திரு. அர. சக்கரபாணி: மாண்புமிகு அ.தி.மு.க. உறுப்பினர்
மரியாதைக்குரிய திரு. இராஜன் செல்லப்பா அவர்கள் பேசுகின்ற
சமயத்தில், பேராசிரியர் அவர்களால் 2011–2012–ல் தாக்கல்
செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் உள்ள கடன்களைப் பற்றியெல்லாம்
பேசினார். 1996–2001–ல் தி.மு.க. அன்றைக்கு ஆட்சியை விட்டுப்
ப�ோகின்றப�ோது 28,000 க�ோடி ரூபாய்தான் கடன். அதற்கடுத்து
உங்கள் ஆட்சி முடிகின்ற சமயத்திலே 56,000 க�ோடி ரூபாய்
கடன். 2011–ல் நாங்கள் ஆட்சியை விட்டுப் ப�ோகும்போது 98,000
க�ோடி ரூபாய் கடன். இன்றைக்கு 4 இலட்சத்து 57 ஆயிரம்
க�ோடி ருபாய் கடன். அதாவது, 3 இலட்சத்து 57 ஆயிரம் க�ோடி
ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்கள் இந்த 8, 9 வருடங்களில்.
தமிழ்நாட்டில் ஒரு நபருக்கு 57,000 ரூபாய் கடனைக் க�ொண்டு
வந்தது நீங்கள்தான். அதுமட்டுமல்லாமல், இதே உறுப்பினர்
பத்திரிகையாளர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு மதுரையில் பேட்டி
க�ொடுக்கும்போது என்ன பேசினார் என்றால், இந்த ஆட்சி
நிருவாகமே சரியில்லை என்று. இன்றைக்கு இந்த ஆட்சியைப்
பற்றிப் பாராட்டுகிறாரென்றால். . .
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: அவர் பேசிய இந்தக்
கருத்தைய�ொட்டி நீங்கள் ஏதாவது ச�ொல்கிறீர்களா? (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. வெ. நாராயணன் அவர்கள்.
(குறுக்கீடு) சரி, உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. இராஜன் செல்லப்பா அவர்கள்.
திரு. வி.வி. இராஜன் செல்லப்பா: நீங்கள் பத்திரிகையை எடுத்துப்
பாருங்கள். நன்றாகப் படித்துப் பாருங்கள். ஆட்சி நிருவாகத்தை நான்
எப்போதாவது குறை ச�ொல்லியதாக இருந்தால், நீங்கள் ச�ொல்கிற
வார்த்தைக்கு நான் கட்டுப்படுகிறேன். மாவட்ட நிருவாகிகள்,
மாவட்ட அதிகாரிகள், ஆட்சி செய்கிற அலுவலர்களை நல்ல
பணிகளைச் செய்ய வேண்டுமென்று கேட்டிருக்கிறேன். மீண்டும்
அந்தப் பத்திரிகையை எடுத்துப் பாருங்கள். இந்த ஆட்சியை நான்
குறை ச�ொல்வதாக ஒரு வரிகூட இல்லை. நீங்கள் ச�ொல்வதுமாதிரி
நான் ச�ொல்லியிருந்தால் நீங்கள் ச�ொல்கிற வார்த்தைக்கு நான்
கட்டுப்படுகிறேன்.
மாவட்ட
நிருவாகத்தில்
இருக்கிறவர்கள்
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முறையாகச் செயலாற்றவில்லை,
என்றுதான் நான் ச�ொன்னேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

உறுப்பினர் திரு. வெ.
அமைதியாக இருங்கள்.

மக்கள்

துணைத்

நாராயணன்

பணியாற்றவில்லை

தலைவர்:

அவர்கள்.

மாண்புமிகு
(குறுக்கீடுகள்)

*திரு. வெ. நாராயணன்: மாண்புமிகு பேரவையினுடைய
துணைத் தலைவர் அவர்களை வணங்குகின்றேன். (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: அமர்ந்துக�ொண்டு
பேசாதீர்கள். (குறுக்கீடுகள்) அமைதியாக இருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள், அமைதியாக இருங்கள்.
திரு. வெ. நாராயணன்:
“ஆத்திச்சூடி, இளம்பிறை அணிந்து
	ம�ோனத் திருக்கும் முழுவெண் மேனியான்;
	கருநிறங்கொண்டு பாற்கடல்மிசைக் கிடப்போன்;
முகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோன்;
ஏசுவின் தந்தை எனப் பல மதத்தினர்
உருவகத் தாலே உணர்ந்துணராது
பலவகை யாகப் பரவிடும் பரம்பொருள்
ஒன்றே அதனியல் ஒளியுறும் அறிவாம்;
அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார்;
அதனருள் வாழ்த்தி அமரவாழ்வு எய்துவ�ோம்”
என்றார் மகாகவி பாரதி. ஒரு ஏழை குடிசையிலே பிறந்து ஒரு
அடிமட்டத் த�ொண்டனாக அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட
முன்னேற்றக் கழகத்திலே 16 வயதினிலே கிளைக் கழகச்
செயலாளராகப் ப�ொறுப்பேற்று, மறைந்த இதய தெய்வம்,
“க�ொடைஅளி செங்கோல் குடிஓம்பல் நான்கும்
உடையான்ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி”
என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கேற்ப அரசாட்சி செய்து, 1972–ல்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை
நிறுவிய, பெருமைக்கும் ப�ோற்றுதலுக்கும் உரிய மனிதநேயப்
பண்பாளர், மனிதக் கடவுள், வாழுகின்றவரை சினிமாத் துறையில்
மன்னாதி மன்னனாக, வாழுகின்ற நாட்களிலும் ஆட்சி செய்த
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நாட்களிலும் மன்னாதி மன்னனாகவே வாழ்ந்து மறைந்த மக்கள்
திலகம் துயில் கொண்டிருக்கின்ற திசை ந�ோக்கி வணங்குகின்றேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மனிதப் புனிதவதியாம், மண்ணுலகில்
யாராலும் வீழ்த்த முடியாத ஒரு மாபெரும் சக்தியாக விளங்கிய,
மண்ணுலகிலே அமர வைத்த மனிதர்குல மாணிக்கம், மானிட
குல சிங்கம் . . .

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், மைக்கை க�ொஞ்சம் தள்ளி வைத்துப் பேசுங்கள்.
பிற்பகல் 1–45

திரு. வெ. நாராயணன்: ‘மக்களால் நான், மக்களுக்காகவே
நான்’ என்று தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த தியாகத்தின்
திருவுருவம், எங்கள் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள்
துயில்கொள்ளும் திசைந�ோக்கி வணங்குகின்றேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) புரட்சித் தலைவர் விட்டுச் சென்ற பணியை
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் கண் எனக் காத்து இந்த
இயக்கத்தை வழிநடத்தி வந்தார்கள். ‘அம்மாவினுடைய மரணம்’,
‘அம்மாவினுடைய மரணம்’ வந்துவிட்டது, இந்த ஆட்சிக்கு பங்கம்
வந்துவிடும் என்று எண்ணியப�ோதெல்லாம் ஒரு தாயைக் காத்த
தனயனாக, முக்கனிகளிலே சிறந்த முதற்கனியாம் எங்கள் சேலத்து
மாங்கனியாம்; (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இரும்புக் க�ோட்டையிலே
பிறந்து, தமிழக மக்களிடம் இன்று கரும்பாக இனிக்கின்ற
தித்திக்கும் தேன் கரும்பாம்; எதிரிகளுக்கு சிம்ம ச�ொப்பனமாக
விளங்குகின்ற, ‘இன்று கலைந்துவிடும்; நாளை கலைந்துவிடும்’
என்று எண்ணப்பட்ட நாட்கள் ப�ோக, எதிரிகளுக்கு ஒரு சிம்ம
ச�ொப்பனமாக 1,100 நாட்களைக் கடந்து, இன்று ஓர் அட்சயப்
பாத்திரமாக, அம்மா விட்டுச்சென்ற பணிகளைத் த�ொடர்ந்து
நடைமுறைப்படுத்தி (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) தமிழக மக்களுக்கு
ப�ொங்கல் பரிசுடன்கூடிய ரூ.1,000/–ஐ அள்ளிக் க�ொடுத்த எங்கள்
புன்னகை மன்னன், ஏழைகளின் விவசாயத் த�ொண்டன், விவசாயக்
குடிமகன், எங்கள் சேலத்து மாங்கனி, முக்கனிகளில் முதற்கனியாய்
விளங்கும் சிறந்த மாங்கனி, மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்
அண்ணன்
அவர்களை
வணங்குகின்றேன்.
அண்ணனுக்குத்
துணையாக, உற்ற துணையாக, உறுதுணையாக இருந்து, இன்று
கழகத்திற்கும் இந்த ஆட்சிக்கும் துணை நிற்கின்ற எங்களுடைய
பெருமைக்குரிய க�ோமான் மாண்புமிகு அண்ணன் துணை
முதலமைச்சர் திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
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நாங்குநேரி சட்டமன்றத் த�ொகுதியிலே பணக்காரர்கள்,
முதலாளிகளுக்கு
முக்கியத்துவம்
க�ொடுத்து,
சனிக்கிழமை
10–30 மணிக்கு flight–ல் ஏறி, 1–00 மணிக்கு வந்திறங்கி, த�ொகுதி
மக்களைப் பார்வையிட்டுச் சென்றார். 15 ஆண்டுகள் பாழ்பட்டுக்
கிடந்த நாங்குநேரிக்கு ஒரு நல்முத்தாக, நாங்குநேரி த�ொகுதியில்
என்னை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டுமென்று மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்களும் இரண்டு முறை, மூன்று முறை வந்து அந்தத் த�ொகுதி
மக்களைச் சந்தித்து, குறைகளைச் ச�ொல்லி வாக்குகளைக்
கேட்டார்கள். அந்த வாக்குகளின் வித்தியாசம்தான் 33,343
வாக்குகள் என்பதை இந்தச் சபையிலே தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) காரணம் என்னவென்றால், அங்கே
காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தைச் சார்ந்த முன்னாள் சட்டமன்ற
உறுப்பினர் அண்ணன் திரு. வசந்தகுமார் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட
எட்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்கள். ஆனால், த�ொகுதி
வளம்பெறவில்லை. அதற்கடுத்தாற்போல் மீண்டும், எர்ணாவூர்
நாராயணன்
அவர்கள்
ஐந்தாண்டுக்காலம்
இருந்தார்கள்.
இவர்களெல்லாம் சென்னையிலே வசிக்கின்ற காரணத்தினால்,
அந்தத் த�ொகுதி மக்களிடையே எந்தவிதமான வளர்ச்சியும்
இல்லாமல் இருந்தது. அதனைப் ப�ோக்கும் விதமாக, எனக்கு இந்த
நாங்குநேரி சட்டமன்றத் த�ொகுதியிலே ப�ோட்டியிட வாய்ப்பைத்
தந்த நல்முத்துக்கள் மாண்புமிகு அண்ணன் முதலமைச்சர்
அவர்களையும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும்
மீண்டும் ஒருமுறை வணங்குகின்றேன். தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக,
‘படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்புஅரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு’
என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கேற்ப, மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களுடைய உத்தரவுகளையும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்களுடைய
உத்தரவுகளையும்
ஏற்று,
ஒருங்கிணைந்து,
கழகத்தில் கட்டுக்கோப்பாக இருக்கின்ற அனைத்திந்திய அண்ணா
திராவிட
முன்னேற்றக்
கழக
த�ொண்டர்கள�ோடு
சேர்ந்து
அங்கே பணியாற்றிய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களையும்,
மாவட்ட செயலாளர்களையும், கழகத்தினுடைய பேரூராட்சி
செயலாளர்களையும்,
நகரச்
செயலாளர்களையும்,
கிளைச்
செயலாளர்களையும் மற்றும் ஊராட்சிக் கழகச் செயலாளர்கள்
அனைவரையும் இந்தச் சபையின் சார்பாக வணங்குகின்றேன்.
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எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாங்குநேரியில் அதிக வாக்குகள்
வித்தியாசத்தில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்த வாக்காளப்
பெருங்குடி மக்களான என் நாங்குநேரி சட்டமன்றத் த�ொகுதி
மக்களுக்கும், இந்தச் சபையிலே உட்கார வைத்திருப்பவர்களுக்கும்
நன்றி கூறி, எனது உரையைத் த�ொடங்குகின்றேன். இன்று, 1,100
நாட்களைக் கடந்து இந்த ஆட்சியில், அம்மாவின் ஆட்சியில்
த�ொடர்ந்து
பணியாற்றி,
அருமையாக
ஆட்சி
நடத்திக்
க�ொண்டிருக்கின்ற
மாண்புமிகு
அண்ணன்
முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்,
எனக்குப் பேச வாய்ப்புக் க�ொடுத்த அண்ணன் மாண்புமிகு துணை
சபாநாயகர் அவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறுகிறேன்.
நிதிநிலை அறிக்கை 2020–2021–ல், மாண்புமிகு அம்மாவின்
அரசு “அமைதி, வளம், வளர்ச்சி” என த�ொடர்ந்து நல்லாட்சி புரிந்து
வருவது மட்டுமல்லாமல், வலுவடைந்து, மக்கள் நம்பிக்கையைப்
பெற்று, உலகெங்கிலுமிருந்து பாராட்டுகளைக் குவித்து வருகின்றது.
மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய அரசின்
செயல்பாடுகள் வரவேற்கத்தக்கவை.
பிற்பகல் 1–50
2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த ஆட்சிக்கான நல் ஆளுமை
விருதினை மத்திய அரசிடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசு இரண்டு
ஆண்டுகளாகப் பெற்று வருகிறது. சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகின்ற
மாநிலம் எனவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது, பாராட்டுக்குரியது.
2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 23 ஆம் நாளன்று மத்திய அரசு
வெளியிட்ட நல் ஆளுமைத் திறனுக்கான குறியீட்டுப் பட்டியலில்
ஒட்டும�ொத்தத் தர வரிசையில் நாட்டிலுள்ள 18 பெரிய
மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளது இந்த
அரசின் நிருவாகத்திற்குக் கிடைத்த அங்கீகாரம் என்பதனையும்
மற்றும் ஒட்டும�ொத்த செயல்திறன்மிக்க மாநிலம் என்று தமிழ்நாடு
த�ொடர்ந்து
2
ஆண்டுகளாகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது
என்பதனையும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
வருவாய் நிருவாகம். அரசு நிருவாகத்தை மக்களிடம் மேலும்
நெருக்கமாகக் க�ொண்டு செல்வதற்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் மட்டும்
முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் 5 புதிய மாவட்டங்கள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது.
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ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்துடன் இணைந்து வறுமைக்
க�ோட்டிற்குக்கீழ் உள்ள அனைத்துக் குடும்பங்களும் பயனடையும்
வகையில் செயல்படுத்தப்படவுள்ள திட்டத்திற்கான விரிவான
வழிகாட்டு
நெறிமுறைகள்
வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக
நிதிநிலை
அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்கள். இதனால், சம ந�ோக்குடன்
செயல்படும் நல்ல அரசு என்று மக்களால் பாராட்டப்படுகிறது.
காவேரி டெல்டா பகுதியினை பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு
வேளாண்
மண்டலமாக
மாண்புமிகு
தமிழகத்தினுடைய
முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தது, தமிழக அரசு வேளாண்மைத்
துறைக்கு அளித்துவரும் பெரும் முக்கியத்துவத்தைக் காட்டுகிறது
என்பது மட்டுமல்ல, விவசாயிகளின் த�ோழனாகவும் மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள் திகழ்கிறார்கள் என்பதால் மக்களின்
ஏக�ோபித்த பாராட்டுக்களைப் பெற்றுள்ளது. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி)
‘உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள்’ ஏற்படுத்தப்பட்டு,
அதற்காக 2020–2021 ஆம் ஆண்டின் நிதிநிலை அறிக்கையில், 100.56
க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது என்பது விவசாயிகளுக்கு
மிகுந்த மகிழ்ச்சியூட்டும் விதமாக அமைந்துள்ளது; மிகவும்
வரவேற்கத்தக்கது. விவசாயத் துறை அதிகாரிகளைத் த�ொடர்பு
க�ொண்டு
த�ொழில்நுட்ப
ஆல�ோசனைகளைப்
பெறுவதற்கு
‘உழவர் அலுவலர் த�ொடர்பு திட்டத்தை’ அரசு அறிமுகம்
செய்யும் என நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது
விவசாயிகளின் மகிழ்ச்சிக்கும், பாராட்டுக்கும் உரியது. 2020–2021
ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு–செலவுத் திட்டத்தில் வேளாண்மைத்
துறைக்கு 11,894.48 க�ோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது
மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரியது.
கூட்டுறவு. Smart குடும்ப அட்டை வைத்திருப்போர் மாநிலத்தின்
எந்த ஒரு நியாய விலைக் கடையிலும் தங்களுக்குரிய ப�ொருட்களை
வாங்கிக்கொள்ளும் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படுமென
நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பது, அனைத்துத் தரப்பு
மக்களுக்கும்
மகிழ்ச்சி
தரும்
திட்டமாய்
அமைந்திருப்பது
பாராட்டுக்குரியது.
2018–2019 ஆம் ஆண்டில் மகத்தான தேசிய ஊரக வேலை
உறுதித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில், ம�ொத்தமாக 8 தேசிய
விருதுகளை தமிழ்நாடு அரசு பெற்றுள்ளது என்பது மிகவும்
பாராட்டுக்குரியது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
2020 பிப்ரவரி 17]
[திரு. வெ. நாராயணன்]

239

தமிழ்நாட்டின்
நெற்களஞ்சியமான
காவேரி டெல்டா
பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு வேளாண் மண்டலமாக
அறிவித்தது, தமிழக மக்களிடையே ஏக�ோபித்த வரவேற்பைப்
பெற்றுள்ளது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
11 மாவட்டங்களிலும் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள்,
நிருவாக வசதிக்காக 5 புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கம்; 2.05
க�ோடி குடும்பங்களுக்கு ப�ொங்கல் பரிசுடன்கூடிய ரூ.1,000/–
வழங்கிய அரசு, அம்மா அவர்களின் அரசு என்பதனைத்
தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாடு அரசு பெற்ற விருதுகள்
மற்றும் அங்கீகாரங்கள் ஒட்டும�ொத்த செயல்திறன்மிக்க முதன்மை
மாநிலமாக India Today ஆய்வில் 2–வது முறையாக தமிழ்நாடு
தேர்வு பெற்றது பாராட்டுக்குரியது. ‘Krishi Karman’ விருதினை 5
முறை பெற்று சாதனை; உடலுறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில்
த�ொடர்ந்து 5 வருடங்களாக மிகச் சிறந்த மாநிலத்திற்கான
விருதினைப் பெற்றிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
ஊராட்சி மின்னாளுமை வலிமைப்படுத்துதல், குழந்தைகள்
நல நிலையம், வலுவான கிராம சபை செயல்பாட்டிற்கான 12
தேசிய விருதுகளை தமிழ்நாடு அரசு, அம்மா அவர்களின் அரசு
பெற்றிருக்கிறது என்பதைப் பெருமைப்படுத்தும் விதமாக தமிழக
மக்கள் ஏக�ோபித்துப் பாராட்டுகிறார்கள்.
பெங்களூருவிலுள்ள
ப�ொது
விவகாரங்கள்
மையத்தின்
அறிக்கையில் நல் ஆளுமையில் 2–வது சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு
தேர்வு பெற்றிருக்கிறது என்பது பெருமைக்குரியது. Frost &
Sullivan நிறுவன ஆய்வறிக்கையில் ஒட்டும�ொத்த செயல்பாட்டின்
இரண்டாம் இடத்தினை த�ொடர்ந்து 2–வது ஆண்டாக தமிழ்நாடு
பெற்றுள்ளது என்பது வரவேற்கத்தக்கது.
பிற்பகல் 1–55
தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதத்தை வெகுவாகக் குறைத்ததற்கு
மத்திய அரசின் விருது; ‘பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம், பெண்
குழந்தைகளுக்குக் கற்பிப்போம்’ திட்டத்திற்காக மத்திய அரசின்
விருது; தூய்மை பாரதத் திட்டத்திற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு சிறந்த
மாநில விருது; ப�ொது விநிய�ோகத் திட்டத்தை கணினிமயமாக்கியதற்கு
விருது; ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் சிறப்பான செயல்பாட்டிற்காக 9
தேசிய விருதுகள், இப்படி எண்ணற்ற விருதுகளை மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களின் அரசு பெற்றுள்ளது. ஓர் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு
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ஏற்பட்டால் ஆலமரத்தை அடித்துச் சென்றுவிடும், கருவ மரங்கள்
அடித்துச் செல்லப்படும்; இந்த அரசு கலைந்துவிடும் என்றவர்களின்
மத்தியில் கலக்கமில்லாமல் ஆட்சி செய்து, 3,000 ப�ோராட்டங்களை
சந்தித்து, நாணலாக நின்று, இன்று நிமிர்ந்து நிற்கும் மக்களாக,
மக்கள் திலகத்தின் வாரிசாக, தாயைக் காத்த தனயனுக்காக, தாய்
இல்லாத இடத்தை நிரப்புகின்ற ஒரு தனயனாக, ப�ொறுமையின்
சிகரமாக அமர்ந்திருக்கின்ற மக்களாட்சி நாயகன், மக்களால்
நான், மக்களுக்காக நான் என்று மக்களால் ப�ோற்றப்படுகின்ற
மக்கள் தலைவி வாழ்ந்த இடத்திலிருந்து இன்று தமிழகத்தை
ஆட்சி செய்கிறார்கள். அண்ணன் அவர்கள் இடையில் எழுந்து
ச�ொன்னார்கள்; ‘நாங்கள் அங்கே இருப்போம், நீங்கள் இங்கே
இருப்பீர்கள்’ என்று. எதிரிகளுக்கு ச�ொல்லும் ஒரே ஒரு வார்த்தை;
எங்கள் அம்மா ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள், 100 ஆண்டுகள் இந்த
இயக்கம் வாழும். ஆனால், இந்த 100 ஆண்டுகள் அல்ல, வாழும்
காலம் வரை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்
கழகத்தின்
அம்மா
அவர்களுடைய
ப�ோர்ப்
படைகளின்
ஆதரவால், த�ொண்டர்களின் ஆதரவால், (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) ஏக�ோபித்த மக்களின் ஆதரவால் அருமை அண்ணன்
முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்களுடைய மக்கள் சக்தி,
மக்களுக்காகப் பணியாற்றும் சக்தி, என்றும் ஏக�ோபித்திருக்கின்றது
என்பதை நிரூபிப்பதற்கு ஒரு சான்றுதான் நாங்குநேரி சட்டமன்றத்
த�ொகுதி இடைத்தேர்தல். அது உங்களுக்குத் தெரியும். மீண்டும்
2021 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆளுகின்ற காலம் வரை அனைத்திந்திய
அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அம்மாவின் அரசு
த�ொடர்ந்து இருக்கும் என்பதைச் ச�ொல்லி, வாய்ப்பளித்த
மாண்புமிகு துணை சபாநாயகர் அண்ணன் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்
எனது வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஒரு பனை ஏறும்
த�ொழிலாளியின் மைந்தனாக இருந்து அரசியல் பின்னணியே
இல்லாமல் இருந்த என்னை வேட்பாளராக்கி அழகுபார்த்த
த�ொகுதி மக்களுக்கும் நன்றி ச�ொல்லி த�ொகுதியினுடைய மூன்றே
மூன்று க�ோரிக்கைகளை வைக்கின்றேன்.
களக்காடு,
ஏர்வாடி,
நாங்குநேரி,
மூலைக்கரைப்பட்டி,
திருக்குறுங்குடி என 5 town panchayats அடங்கிய த�ொகுதியான
நாங்குநேரி த�ொகுதி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை அண்ணன்
திரு.
இன்பதுரை
அவர்களுடைய
ராதாபுரம்
த�ொகுதி
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மற்றும் பணகுடி, வள்ளியூர், திசையன்விளை ஆகிய மூன்று
பேரூராட்சிகளுக்கும் சேர்த்து 131 க�ோடி ரூபாய்க்கு அங்குள்ள குடிநீர்ப்
பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்காக திட்டம் ஒன்றை அறிவிப்பதற்கான
க�ோரிக்கை ஒன்றை மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்
அவர்களிடத்திலும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடத்திலும்
சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம். அந்தக் க�ோரிக்கையினை நிறைவேற்றித்
தரும்படி பணிந்து வணங்கி வேண்டுகின்றேன்.
அடுத்தபடியாக, சீவலப்பேரியில் கிட்டத்தட்ட 1996–க்குப்
பிறகு பெரிய சந்தை ஒன்று மூடப்பட்டுவிட்டது. அங்கு நடந்த
கலவரத்தைக் காரணம் காட்டி, அதனை மூடிவிட்டார்கள். அந்தச்
சந்தையினை மீண்டும் மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு த�ொடங்கி
வைக்க வேண்டும் என்று க�ோரிக்கை வைக்கின்றேன்.
அடுத்தபடியாக,
சீவலப்பேரி
மக்கள்
வாழ்கின்ற
பாளையங்கோட்டை
தாலுகாவில்
சீவலப்பேரி
பகுதியில்
ஒரு தடுப்பணையைக் கட்டித் தர வேண்டும் என்ற அன்பான
க�ோரிக்கையினை வைத்து, இந்த அருமையான வாய்ப்பினை அளித்த
மாண்புமிகு துணை சபாநாயகர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அண்ணன் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ.பி.எஸ். அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு
அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
அனைவருக்கும் எனது த�ொகுதி மக்களின் சார்பாக நன்றிகலந்த
வணக்கத்தை உரித்தாக்கி விடைபெறுகின்றேன், நன்றி, வணக்கம்.

த�ொகுதிக் க�ோரிக்கைகள்:
பாளை–சீவலப்பேரி சாலையில் M.S. பல்கலைக்கழகத்திற்குச்
ச�ொந்தமான 200 ஏக்கர் இடத்தில் இந்திய விளையாட்டு ஆணையம்
சார்பாக SAI விளையாட்டு கிராமம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
பாளையங்கால்வாய் முழுவதும் 46 கி.மீ. நீளம் சிமென்ட்
லைனிங் அமைக்கப்பட வேண்டும். மடத்துப்பட்டி சிற்றாறு
அணையின் குறுக்கே விவசாயிகளின் நலன் கருதி தடுப்பணை
அமைக்கப்பட வேண்டும்.
பாளையங்கோட்டை ஒன்றியம், சீவலப்பேரி ஊராட்சியில்
உள்ளாட்சித் துறையின் மூலமாக கால்நடை சந்தை அமைக்கப்பட
வேண்டும்.
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பாளையங்கோட்டை, K.T.C. நகர் பகுதியில் சாலைப் பணிகள்
விஸ்தரிப்பு செய்யப்பட வேண்டும்.
திருக்குறுங்குடி
பேரூராட்சி,
பிரசித்திபெற்ற
நம்பிராயர்
மலைக்கோயிலுக்கு தார்ச்சாலை அமைக்கப்பட வேண்டும்.
களக்காடு பகுதியில் வாழைக்காய் பதனிடும் த�ொழிற்சாலை
அமைக்கப்பட வேண்டும்.
சீவலப்பேரியில் உள்ள அரசுப் பள்ளியை மேல்நிலைப்
பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த வேண்டும். கரந்தாநேரி அரசுப்
பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த வேண்டும்.
நாங்குநேரி ஒன்றியத்தில் ஜெகநாதபுரம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியை
உயர்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த வேண்டும்.
நாங்குநேரி த�ொகுதியில் உள்ள சிறப்புப் ப�ொருளாதார
மண்டலத்தில் புதிய த�ொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
நாங்குநேரி ஒன்றியம், நாங்குநேரி பகுதிகளில் கூட்டுக் குடிநீர்த்
திட்டம் மூலமாக கிராமப் பகுதிகளுக்கு ஆற்றுத் தண்ணீர் வழங்க
வேண்டும்.
நாங்குநேரி த�ொகுதியில் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
ஒன்று அமைக்கப்பட வேண்டும்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள்.

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, 2020–2021 ஆம் ஆண்டு வரவு–செலவுத்
திட்டத்தின்மீது விவாதிக்க எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு தங்களுக்கு
நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இந்த வரவு–செலவுத் திட்டம்,
நிதிநிலை அறிக்கையை நம்முடைய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்கள் வாசித்தார்கள். மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய பல்வேறு
விஷயங்களை அவரால் அறிவிக்க முடியாத சூழ்நிலையைத்தான்
நான் பார்க்கின்றேன். அறிவிக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கத்தைத்
தாண்டி அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார்
என்ற விஷயத்தைத்தான் வருத்தத்தோடு இங்கே நாம் பார்க்க
வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக, அதற்கு பல காரணிகளை அவரும்
ச�ொல்லியிருந்தார். நாமும் அதை ஆம�ோதிக்க வேண்டிய இடத்தில்
இருக்கின்றோம் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. குறிப்பாக
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GSDP, Gross State Domestic Product. இன்றைக்கு தமிழகத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையில், 2019–2020 ஆம் ஆண்டில் 7.27 சதவிகிதமாகக்
குறைந்துள்ளது என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். 8.17
சதவிகிதத்திலிருந்து மேலும் குறைந்திருக்கின்றது. அதற்கு பல உலகக்
காரணிகளைச் ச�ொல்லியிருக்கின்றார். அதுமட்டுமல்ல, மத்திய
GDP–Gross Domestic Product அதே ஆண்டிற்கு நிலையாக 5
சதவிகிதமாக அப்படியே இருந்து க�ொண்டிருக்கின்றது. ஆனால்,
இதற்கு முன்னால் உள்ள காலகட்டம் ஒரு flourishing period
என்றுதான் இப்போது நினைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது.
பிற்பகல் 2–00

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: பேரவையின்
முன்னனுமதியுடன் அவையின் அலுவல் நேரம் நீட்டிக்கப்படுகிறது.
திருமதி எஸ். விஜயதரணி: குறிப்பாக, டாக்டர் கலைஞர்
ஐயா அவர்களுடைய காலத்தில், அது 17 சதவிகிதமாக இருந்ததை
நாம் பார்த்திருக்கிற�ோம். அதற்குப் பிறகு சில காலங்களில் அது
குறைந்திருப்பதையும் பார்த்திருக்கிற�ோம். அதேநேரத்தில், முன்னாள்
முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய காலத்தில்
அது ஒரு சதவிகிதம் கூடுதலாகி 18 சதவிகிதமாக இருந்ததைக்கூட
நாம் பார்த்திருக்கிற�ோம். பின்னர் அவர்களுடைய காலத்தில் அது
14 சதவிகிதமாகக் குறைந்ததையும் பார்த்திருக்கிற�ோம். அப்படி
இருந்த சூழலில் இன்றைக்கு நேராக 100 சதவிகிதம் hundred
percent குறைந்து, 7.27 சதவிகிதமாகக் குறைந்துவிட்டது. இந்தச்
சூழ்நிலை தமிழகத்திற்கு ஏற்பட்டிருப்பதற்கு பல்வேறு காரணிகள்—
வருவாய்ப் பற்றாக்குறை சீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்று
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் கூறி இருக்கிறார்கள்.
அதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள். Policy
developments, நிறைய க�ொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்கு
திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள். அவற்றையெல்லாம் நான்
வரவேற்கின்றேன். அதே நேரத்தில், உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்கு,
உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் இடத்திலும் பல்வேறு திட்டங்களைத்
தீட்ட வேண்டும். உற்பத்திக்கான வழிவகைகளைச் செய்ய வேண்டும்.
உற்பத்தியில் குறிப்பாக land ஆக இருக்கட்டும், building ஆக
இருக்கட்டும், இவையெல்லாம் costly ஆக இருக்கின்றன. அதனால்
உற்பத்திக்கு வரக்கூடியவர்கள் அவ்வளவு நிதியினைப்போட்டு
உற்பத்தியைச் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. பெரு முதலாளிகளும்
சரி, சிறு, குறு முதலாளிகளும் சரி, முதலீடுகளைக் க�ொண்டு
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வருவதில் சிரமங்கள் இருக்கின்றன. அதனால் policy changes,
க�ொள்கை ரீதியிலான மாற்றங்களை இந்த அரசு ஏற்படுத்த
வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. இதில் சுலபமாக
நிலம் பெறுதல், குறைந்த செலவில் உற்பத்தியை ஏற்படுத்துதல்,
அதன் மூலமாக அதிக வரி வருவாயைப் பெறுதல் என்பன
ப�ோன்ற திட்டங்களை இந்த அரசு அறிமுகப்படுத்தி, அதனை
வலுப்படுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய க�ோரிக்கையாகவும்,
ஆல�ோசனையாகவும் இருக்கிறது.
அடுத்தபடியாக, பக்கம் 41–பத்தி 69, பத்தி 70, பக்கம் 42–பத்தி
71–ஐ பார்த்தீர்களென்றால், உள்ளாட்சித் துறைக்கென்று நிறைய
நிதியினை மத்திய அரசு தரவில்லை என்பதைத் தெள்ளத் தெளிவாகச்
ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். அடுத்தபடியாக, பக்கம் 69, பத்தி 117–ல் கல்வி
உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் அதற்கென்று வந்து சேர வேண்டிய நிதி
தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து வந்து சேரவில்லை.
கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் நிதி வரவில்லையென்றால், ஏழைக்
குழந்தைகள் படிப்பதற்குத் தடை ஏற்படும். அதையும் மத்திய அரசு
தர மறுக்கிறது என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன். அடுத்தபடியாக,
பக்கம் 94, பத்தி 164, அதிலேயும் ஆதி திராவிடர் நலத் துறைக்கான
நிதியையும் மத்திய அரசு குறைத்திருக்கிறது. அதை நீங்களே
ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக, 60 சதவிகிதம் மத்திய அரசும்,
40 சதவிகிதம் மாநில அரசும் பங்களிப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை
நீங்கள் வலியுறுத்துகிறீர்கள். பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தியும்
மத்திய அரசு அதற்கென்று எந்த முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை,
எந்த அறிவிப்பையும் செய்யவில்லை. அதற்கு நீங்கள் முயற்சி
எடுத்துக் க�ொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள்.
அடுத்து, பக்கம் 103, 104–பத்தி 179, 180, இதிலேயும் த�ொடர்ந்து
மத்திய அரசிடமிருந்து வர வேண்டிய நிலுவைத் த�ொகை குறித்து
மீண்டும் வலியுறுத்திச் ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். இந்த அளவுக்கு
மத்திய அரசிடமிருந்து மாநில அரசுக்கு நிதி பகிர்வு, நிதி அய�ோக்
வாயிலாகக் க�ொடுக்கக்கூடிய நிதிகளாக இருக்கட்டும், வேறு
துறைகளிலிருந்து வர வேண்டிய நிதிகளாக இருக்கட்டும் மிகக்
குறைவாக இருக்கிறது. வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாகக் கருதக்கூடிய
தமிழகத்திற்கு இவ்வளவு குறைந்த நிதியைத் தருகிறார்கள் என்பதால்
நாம் இன்னும் ப�ோராடிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைதான்
இருந்து க�ொண்டிருக்கிறது. ஆகையால், சட்டமன்றத்தில் குறிப்பாக,
இதற்கென்று மத்திய அரசை வலியுறுத்தக்கூடிய தீர்மானங்களை
நிறைவேற்ற வேண்டும். நாம் budget document–ல் மட்டும் இதைச்
ச�ொல்கின்றோம். அது மத்திய அரசுக்கு எந்தவித அழுத்தத்தையும்
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தரப்போவது கிடையாது. இதுகுறித்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம்
க�ொடுக்க வேண்டுமென்றால், ஒருமனதாக அனைத்துக் கட்சிகளும்
இணைந்து தீர்மானம் க�ொண்டு வர வேண்டும். ஆளும் கட்சி
சார்பில் தீர்மானத்தைக் க�ொண்டு வாருங்கள். அது அரசினர்
தீர்மானமாகவே இருக்கட்டும். அது அவர்களைப் பகைத்துக்
க�ொள்வதாக நாம் நினைக்க வேண்டாம். ஏனென்றால், நாம் கடைசி
வருடத்திற்கு வந்துவிட்டோம். 5–வது ஆண்டுக்கு வந்துவிட்டோம்.
இனிமேலும் இதை நாம் ச�ொல்லாமல் இருந்தோமென்றால், அது
மத்திய அரசுக்கு எந்த அறிவுறுத்தலைய�ோ, சமிக்ஞையைய�ோ
தரவே தராது. அவர்கள் அதைப்பற்றிக் கண்டுக�ொள்ளாத ஒரு
விஷயத்தைத்தான்
காண்பிப்பார்கள்.
அவர்களை
எதிர்த்து
ப�ோடப்படும் தீர்மானமாக நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம்.
ஆனால், அந்தத் தீர்மானத்தை தமிழக சட்டமன்றம் கட்டாயமாக
நிறைவேற்றி, வரவேண்டிய நிதிகளாக இருக்கட்டும், குறைத்த
நிதிகளாகட்டும் இதுகுறித்த சரியான அறிவுறுத்தலை மத்திய
அரசின் கவனத்திற்குக் க�ொண்டு வர வேண்டும்.
பிற்பகல் 2–05

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு துணை

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள் பேசுகின்றப�ோது, மத்திய அரசிடமிருந்து வரவேண்டிய
பங்கீடுகள்
பல்வேறு
வகைகளில்,
பல்வேறு
இனங்களில்
குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று வருத்தத்தோடு பேசினார்கள்.
அதற்காக இந்த அரசு தனியாகத் தீர்மானம் நிறைவேற்றி
அனுப்ப வேண்டுமென்று ச�ொல்லியிருக்கிறார். ஏற்கெனவே, பல
முறை கடிதங்கள் எழுதப்பட்டு, அவற்றின்மூலம் இதுகுறித்து
வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்கூட
மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களைச் சந்திக்கும்போதெல்லாம்
ஒவ்வொரு முறையும் memorandum க�ொடுத்துக்கொண்டுதான்
இருக்கிறார்கள். எந்தெந்த இனங்களில், எந்தெந்த வருவாய்
இனங்கள் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி,
அவற்றை நீங்கள் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று
நம்முடைய மாநில அரசு, மத்திய அரசைத் த�ொடர்ந்து வலியுறுத்திக்
கேட்டுக்கொண்டேயிருக்கிறது என்பதனைத் தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
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மாண்புமிகு
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பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள்.

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்,
விளக்கத்தைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். இனியாவது மத்திய அரசு
அதனைச் செய்யட்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நிதிநிலை அறிக்கை பக்கம் 105, 106–ல் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை,
நிதிப் பற்றாக்குறை பற்றியெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நிதிப்
பற்றாக்குறைகூட சதவிகித அடிப்படையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
ஏனென்றால் அது மூலதனத்தில் சேருகிறது என்பதால், தைரியமாக
சதவிகிதத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள்.
ஆனால்,
budget
document–ல்,
எங்குமே,
வருவாய்ப்
பற்றாக்குறையை சதவிகித அடிப்படையில் ச�ொல்லாமலேயே
மறைத்துவிட்டீர்கள். அதனுடைய காரணம் எனக்குப் புரிகிறது.
ஏனென்றால், சதவிகித அடிப்படையில் குறிப்பிடும்போது, மிகவும்
குறைந்த சூழ்நிலையையே அந்தப் பற்றாக்குறை வெளிப்படுத்தும்
என்பதுதான் அதனுடைய காரணமாக நான் நினைக்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு துணை

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்களே, மத்தியில் யாருடைய ஆட்சி
நடந்தாலும், மத்திய அரசினுடைய நிதிக் குழு ஒரு வரையறையை
வைத்திருக்கிறது.
அதாவது,
நிதிப்
பற்றாக்குறை
எந்தளவு
இருக்க வேண்டும்; உள்நாட்டின் ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் 3
சதவிகிதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
அதேப�ோல, வருவாய்ப் பற்றாக்குறையும் அந்தளவில்தான் இருக்க
வேண்டுமென்று ஒரு வரையறையை வைத்திருக்கிறார்கள். கடனளவு
25 சதவிகிதத்திற்குள், கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது காங்கிரஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி, எந்தக்
கட்சி மத்தியில் ஆண்டாலும் சரி, அந்த வரையறைதான். அந்தக்
கட்டுப்பாட்டுக்குள்தான் நம்முடைய நிதிநிலையை, ஒழுங்காக,
சீராக, அனைத்து இனங்களையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் பராமரித்து
வருகிற�ோம் என்பதனை இங்கே நான் தெரிவித்துக்கொள்ள
விரும்புகிறேன். அதனால்தான், மற்ற மாநிலங்களைக் காட்டிலும்,
மத்திய அரசினுடைய G.D.P. 5 சதவிகிதமாக இருந்தாலும்,
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நாம் இப்போது 7.51 சதவிகிதத்தில் இருக்கிற�ோம் என்பதனைத்
தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள்.

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர்
அவர்களே,
குறிப்பாக,
நிதிநிலை
அறிக்கையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
திட்டங்களில்,
சில
திட்டங்கள்
மகிழ்ச்சியளிக்கக்கூடிய
திட்டங்களாக
இருப்பதை
நான்
வரவேற்கிறேன். அதைப் பார்த்தோமென்றால், இந்த budget–ல்
பெண்கள் நல மேம்பாட்டுக்கென்று, ரூ.78,796 க�ோடி நிதி
ஒதுக்கப்பட்டு, பணிபுரியும் மகளிர் விடுதி மற்றும் வசதிகள்
அமைப்பது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று. மகளிருக்காக 13 விடுதிகள்
கட்டப்படும்
என்று
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
அவற்றில்
கன்னியாகுமரி
மாவட்டத்திற்கும்
ஒரு
விடுதியைத்
தர
வேண்டுமென்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அதேப�ோல
ப�ொது
இடங்களில்
பெண்கள்,
சிறு
குழந்தைகள் பாலியல் சீண்டல்களுக்கு ஆளாவதைத் தடுக்கும்
விதமாக நம்முடைய அரசுப் பேருந்துகளில் C.C.T.V cameras
அமைப்பது என்பது நெடுநாட்களாக நான் இந்த அவையில்
த�ொடர்ந்து பேசிய கருத்தாகும். அதனை வழங்கியிருப்பதற்காக
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியையும், பாராட்டையும்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அதற்கென 75.02 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதற்காக நிர்பயா நிதியிலிருந்துதான்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டிருப்பதாகச்
ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால், நிர்பயா நிதியைப் ப�ொறுத்தவரைக்கும், 2019–2020 ஆம்
ஆண்டில் ரூ.191 க�ோடி தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அதில்
வெறும் 3 சதவிகிதம் மட்டும்தான் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது
என்று மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த
அடிப்படையில் பார்த்தால், நிர்பயா நிதி செலவிடப்படாமல்
இருந்து க�ொண்டிருப்பதை நாம் மாற்றியமைத்து, forest roads,
சுற்றுலாத் தலங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள்
என தனிமைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகளில்கூட இந்த C.C.T.V.
Cameras–ஐ மேலும் அதிகமாகப் ப�ொருத்தும்போது பெண்கள்,
சிறு குழந்தைகள் கடத்தப்படும் செயல்பாடுகள் தடுக்கப்படும்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சமூக
நலன் மற்றும் சத்துணவுத் திட்ட அமைச்சர் அவர்கள்.

*மாண்புமிகு டாக்டர் வி. சர�ோஜா: மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
நிர்பயா நிதி சரியாகச் செலவிடப்படவில்லை என்ற ஒரு கருத்தைக்
கூறியிருக்கிறார்கள். காவல் துறை, சமூக நலத் துறை, சமூகப்
பாதுகாப்புத் துறை ஆகிய துறைகள் இணைந்து இந்த நிதியைப்
பயன்படுத்தி வருகின்றன. காவல் துறையின்மூலம் பெண்கள்
மற்றும் துயருறும் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்புக்காக அம்மா
ர�ோந்து வாகனம், எளிதில் புகார் அளிக்கக்கூடிய Whatsapp மற்றும்
‘காவலன்’ செயலி ஆகிய அதி நவீன சாதனங்கள்மூலம் குற்றங்கள்
எளிதில் கண்டறியப்பட்டு, குற்றங்களின் எண்ணிக்கையைக்
குறைப்பத�ோடு மட்டுமல்லாமல், மிக விரைவில் அவர்கள்மீது
நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் வழிவகைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.
பிற்பகல் 2–10
அதுமட்டுமல்லாமல், சமூக நலத் துறையின்மூலம், 181 அவசர
கட்டணமில்லா த�ொலைபேசி எண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, அது
பெண்கள் மத்தியில் மிகவும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
துயருறும் பெண்களுக்கு வேண்டிய அனைத்து உதவிகளையும்
உடனடியாகச் செய்வதற்கு சமூகப் பாதுகாப்புத் துறை சிறப்பாகச்
செயல்படுகிறது. அதனால்தான், தேசிய குற்றவியல் ஆவணக்
காப்பகம்மூலம் இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான
மாநிலம், சிறப்பாகச் செயல்படுகின்ற மாநிலம் என்ற விருதை
தமிழக அரசு பெற்றிருக்கிறது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள்.

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, பள்ளிக் கல்வித் துறையைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
34,181.73
க�ோடி
ரூபாய்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
பள்ளிகளின்
உட்கட்டமைப்பு
மேம்படுத்தப்பட
வேண்டும்.
குறிப்பாக, வகுப்பறைக் கட்டடங்கள், கழிவறை, தண்ணீர் வசதி,
ஏற்படுத்துவதற்கு அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்
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என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வளரும் இளம் தளிர்கள், மாணவச்
செல்வங்களுக்குக் கல்வி, ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடுகளைப் ப�ோதித்து
வருவது பாராட்டுக்குரியது. கல்வித் துறையில் அரசு, அரசு உதவி
பெறும் பள்ளிகளிலும் மாணவர்கள் NEET தேர்வில் வெற்றி பெற
நாம் உழைக்க வேண்டும்.
அதேப�ோல்,
கல்வித்
துறையில்
இவ்வளவு
முன்னேற்றமடைந்து க�ொண்டிருந்தாலும், school drop out ratio,
இடைநிற்றலை பார்க்கும்போது, நமது நிதிநிலை அறிக்கையில்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் data–வை சரியென்று எடுத்துக்கொள்வதா
அல்லது மத்திய அமைச்சரவையில் மனித வள மேம்பாட்டுத்
துறை அமைச்சர் அவர்கள் ச�ொல்லியிருக்கின்ற data–வை
சரியென்று எடுத்துக்கொள்வதா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.
அவர் நமது தமிழகத்திற்கு எதிராகத்தான் ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
அவர் என்ன ச�ொல்கிறார் என்றால், தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட
100 சதவிகிதம் இடைநிற்றல் அதிகமாகியிருக்கிறது, 8.2 சதவிகிதமாக
இருந்த இடைநிற்றல் சதவிகிதம், school drop out ratio தற்போது
16.7 சதவிகிதமாக உயர்ந்திருக்கிறது என்று மத்திய மனித வள
மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில்
பதிவு
செய்திருக்கிறார்.
இதனைப்
பார்க்கும்போது,
நம்
மாநிலத்தைப் ப�ொறுத்தவரை, அதற்கென மேல் நடவடிக்கை
என்ன எடுக்கப்போகிற�ோம் என்பதை மாநில அரசு முடிவு செய்ய
வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக்
கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
*மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் இடைநிற்றலைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டார்கள். மத்திய
அரசின் புள்ளிவிவரத்திற்கும் மாநில அரசின் புள்ளிவிவரத்திற்கும்
இருக்கும்
வேறுபாடுகளைப்
பற்றி
குறிப்பிட்டார்கள்.
2017–2018 ஆம் ஆண்டில் நாம் எடுத்த புள்ளிவிவரங்களை அங்கே
இருக்கின்ற ஆசிரியர்களை வைத்துக்கொண்டு, மாணவர்களின்
எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இடைநிற்றல், மாணவர் சேர்க்கை
குறித்த விவரங்கள் அனைத்தும் அங்கே சேகரிக்கப்பட்டன. ஆகவே,
மத்திய அரசால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற செயல்பாடுகளுக்கும்
நம்
செயல்பாடுகளுக்கும்
இருக்கின்ற
வேறுபாடுகளைச்
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ச�ொல்கின்ற நேரத்தில், மத்திய அரசு நமது புதுதில்லி மாநகரத்தில்
எப்படிப்பட்ட நிலைகள் இருக்கிறதென்பதை புள்ளிவிவரங்கள�ோடு
குறிப்பிட்டுள்ளதை உங்களிடத்தில் ச�ொல்ல விரும்புகிறேன்:
2015–2016 ஆம் ஆண்டு, புதுதில்லியைப் ப�ொறுத்தவரையில், 11.8
சதவிகிதம். 2016–2017 ஆம் ஆண்டில் 10.8 சதவிகிதம், 2017–2018 ஆம்
ஆண்டில் 17.5 சதவிகிதம் என்று ச�ொல்கின்றப�ோது, 7 சதவிகிதம்
த�ோராயமாக அங்கே மத்தியில் இடைநிற்றல் இருக்கிறதென்ற
புள்ளிவிவரத்தை மத்திய அரசு க�ொடுத்திருக்கிறது. அதேப�ோல்
Assam–ஐப் ப�ொறுத்தவரையிலும், 2016–2017 ஆம் ஆண்டில் 27.6
சதவிகிதம், 2017–2018 ஆம் ஆண்டில், 33.7 சதவிகிதம், என்று 6
சதவிகிதத்தைக் கூடுதலாகக் க�ொடுத்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டைப்
ப�ொறுத்தவரையிலும், 2016–2017 ஆம் ஆண்டில் 10 சதவிகிதம் என்றும்,
2017–2018 ஆம் ஆண்டில் 16.2 சதவிகிதம் என்றும், 6 சதவிகிதம்
கூடுதலாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. உத்தரப் பிரதேசத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையில், 2015–2016 ஆம் ஆண்டில் 10.22 சதவிகிதம்,
2016–2017–ல் 12.7 சதவிகிதம், 2017–2018 ஆம் ஆண்டில் 19.6 சதவிகிதம்
என்ற முறையில், மத்திய அரசு க�ொடுத்திருக்கின்ற புள்ளிவிவரத்தைப்
பார்க்கின்றப�ோது, அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இடைநிற்றல் என்ற
முறையில் புள்ளிவிவரம் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதைத்
தெரிந்த பிறகு, எந்தவகையில் இது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று
நாங்கள் கடிதம் மூலமாகக் கேட்டிருக்கிற�ோம். இதுவரையில்
எங்களுக்கு அதற்கான பதில் வரவில்லை. நாம் க�ொடுத்திருக்கிற
புள்ளிவிவரம்தான் சரியாக இருக்கிறதென்பதை இந்த நேரத்தில்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 2–15

மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள்.

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, சுகாதாரத் துறையைப் ப�ொறுத்தவரை,
குறிப்பாக டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவித்
திட்டத்தின்கீழ் நிதியுதவி வழங்கப்படுவதால், 65 சதவிகித deliveries,
பிரசவங்கள்
அரசு
மருத்துவமனைகளில்
நடைபெறுவதாக
நிதிநிலை அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது; அது உண்மையும்கூட.
அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அரசு மருத்துவமனைகளில்
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65 சதவிகிதம் மகப்பேறு நடைபெறுகிறது என்பது எனக்கும்
தெரியும். 35 சதவிகிதத்தினர்தான் தனியார் மருத்துவமனைக்குச்
செல்கிறார்கள். மகப்பேறுக்காக அரசு சிறப்பாக நடவடிக்கை
எடுக்கிறது,
அதில்
மாற்றுக்
கருத்து
ஒன்றும்
இல்லை.
அதேநேரத்தில் labour—மகப்பேற்றில் ‘வலியில்லா பிரசவம்’ என்ற
திட்டத்தை அரசு தீவிரமாக ஆல�ோசிக்க வேண்டுமென்று நான்
நினைக்கிறேன். Painless labour–ஐ நாம் ஊக்குவிக்கும்போது,
normal delivery என்பது அதிகமாகும். C–section குறையும்.
C–section–ஐக் குறைக்க வேண்டும். Caesarean–ஐக் குறைக்க
வேண்டுமென்பது
அதிமுக்கியமானதாக
இருக்க
வேண்டும்.
ஏனென்றால், தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிசேரியனை மிகவும்
ஊக்குவிக்கிறார்கள். ஆனால், அரசு அதை ஊக்குவிப்பது இல்லை.
எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். மிகவும் அவசியமான இடத்தில்தான்
அரசு C section–ஐ utilise செய்கிறார்கள். Caesarean ஆல்
பிற்காலங்களில் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், வலி,
உபாதைகள், அதனால் ஏற்படுகிற த�ொந்தரவுகள் என்று நிறைய
இருக்கின்றன. தாய்மார்கள் எல்லோரும் இந்த அவஸ்தையைப்
பட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிற�ோம். இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த
ஒன்று. ஆகையால் normal delivery–ஐ ஊக்குவிப்பதற்கு, painless
labour–க்கு, வெளி நாடுகளிலும் சரி, வெளி மாநிலங்களிலும் சரி
நிறைய புதிய திட்டங்கள் வந்திருக்கின்றன. தமிழ்நாடு அரசும்
அதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக சில suggestions–ஐ என்னைப்
ப�ோன்றவர்களையும்
உள்ளடக்கிக்
கேட்டீர்களென்றால்,
நாங்களும் ச�ொல்லத் தயாராக இருக்கிற�ோம். அதை ஊக்குவிக்க
வேண்டுமென்று மாநில அரசை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அதேப�ோல, நிதிநிலை அறிக்கை புத்தகத்தில் பக்கம் எண்
98–ல், புதிய ந�ோய்களை, monthly maintenance மானியம்
வழங்கக்கூடிய அளவிற்கு சேர்த்திருக்கிறீர்கள். முதலமைச்சரின்
விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் இன்னும் புதிய
ந�ோய்களைச் சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயமிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில்
அதிகமாக திட்டங்கள் க�ொடுக்கிற�ோம். ஆனால், மத்திய அரசு
அவர்களுடைய காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் அந்தத் திட்டங்களைக்
க�ொடுக்கவில்லை. அதுதான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு. மத்திய
அரசின் திட்டத்தில் 5 இலட்சம் ரூபாய் க�ொடுத்தாலும், 50
ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகமாகாமல்தான் ஒரு காப்பீட்டிற்குச்
செலவழிக்க முடியும். ஏனென்றால், அதுவெல்லாம் ஒரு பெரிய
disease கிடையாது. சின்ன, சின்ன disease குறித்துதான் அதில்
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ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். புதிய ந�ோய்கள் மற்றும் பெரிய ந�ோய்களான
cochlear transplant இப்படி நிறைய விஷயங்கள், பெரிய அறுவை
சிசிச்சை இது எல்லாவற்றிற்கும் தமிழ்நாடு அரசு முதலமைச்சரின்
விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்திலேயே நிதி தருகிற�ோம்.
மத்திய அரசு க�ொடுத்துள்ள காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் அப்படி
எதுவுமே இடம் பெறவில்லை. காப்பீடு ஒரு formality; மத்திய அரசு
க�ொடுத்திருக்கிற காப்பீடு ஒரு formality மாதிரி இருக்கிறது. அதற்கு
ஒன்றுமே. . . (குறுக்கீடு) நான் இதைச் ச�ொல்லி முடித்துவிடுகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்களே..., (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர்,
நான் ச�ொல்லிவிடுகிறேன். பிறகு, நீங்கள் பேசுங்கள்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், நீங்கள் உட்காருங்கள். மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பேசட்டும்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்களே. . . (குறுக்கீடு) சரி, ச�ொல்லுங்கள்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள்.

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, என்ன ச�ொல்ல வருகிறேன் என்றால், மத்திய
அரசினுடைய காப்பீடு நமக்குப் ப�ொருந்தவில்லை. நீங்கள் அதை
match செய்திருக்கிறீர்கள். 2.50 இலட்சம் ரூபாய், 5.00 இலட்சம்
ரூபாய் மாநில அரசின் பங்கு என்று match செய்திருக்கிறீர்கள்.
அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அதைத்தான் மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் ச�ொல்ல வருகிறீர்கள். ஆனால், இலட்சயா
திட்டத்தில் கட்டாயமாக painless labour ப�ோன்றவற்றைச்
சேர்க்கச் ச�ொல்லி, நீங்கள் வலியுறுத்தினால்தான் NHM மூலமாக
நமக்கு உதவி கிடைக்கும். ஆகையால், இந்தத் திட்டத்தினை
நீங்கள் வலியுறுத்த வேண்டுமென்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மத்திய அரசு காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இடம் பெறாத ந�ோய்களை,
தமிழ்நாடு அரசினை model ஆக எடுத்துக்கொண்டு செய்யட்டும்.
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தமிழ்நாடு அரசினை model ஆக எடுத்துக்கொண்டு மத்திய அரசு
அவர்களுடைய காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் திருத்தம் செய்யட்டும்.
பெரிய அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு 5 இலட்சம் ரூபாய்க்கு அனுமதி
வழங்கட்டும். இதனை மாநில அரசு வலியுறுத்த வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
முதலில் கூறியது மகப்பேறு திட்டம். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
அதைப் பாராட்டித்தான் ச�ொன்னார்கள். சுகாதாரத் துறையில்
வளர்ந்த மாநிலம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையிலான
அம்மாவினுடைய அரசிற்கு இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலம்
என்ற விருது கிடைத்தப�ொழுது, சுகாதாரத் துறைக்கு இரண்டாவது
இடம் கிடைத்தது. கேரள மாநிலத்திற்கும் நமக்கும் என்ன
வித்தியாசம் என்றால், அங்கு 30 சதவிகித பிரசவங்கள் அரசு
மருத்துவமனையில் நடக்கின்றன. 70 சதவிகித பிரசவங்கள் தனியார்
மருத்துவமனையில் நிகழ்கின்றன. ஆனால், இந்தியாவிலேயே 65
சதவிகித பிரசவங்கள் அரசு மருத்துவமனையில் நடக்கக்கூடிய
மாநிலம் தமிழ்நாடுதான். இது மிகப் பெரிய சாதனை. இதற்குக்
காரணம் என்னவென்றால், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக
அம்மா அவர்கள் இருந்தப�ோது 24x7 CEmONC Centres அதாவது
மகப்பேறு தனி ஒப்புயர்வு மையத்தை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும்
உருவாக்கினார்கள். தற்போது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
ப�ொறுப்பேற்ற பிறகு, எல்லா மாவட்டங்களிலும், ப�ொள்ளாச்சி,
திருப்பூர் ஆகிய இரண்டாம் நிலை நகரங்களிலும் 24 மணிநேரமும்
செயல்படக்கூடிய 24x7 CEmONC Centres–ஐ க�ொடுக்கிற�ோம்.
பிற்பகல் 2–20
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
குறிப்பிட்டதுப�ோல்,
painless
labour–ஐ ப�ொறுத்தவரைக்கும், normal delivery–ஐத்தான் நாம்
ஊக்குவிக்கிற�ோம். மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இருந்தப�ோது
என்ன செய்தார்கள் என்றால், அந்த birth companion, அதாவது
ஒரு பிரசவம் நடக்கின்றப�ோது, பிரசவ வலியில் துடிக்கக்கூடிய
அந்தத் தாய�ோடு இன்னொருவர், யார் வேண்டுமானாலும்
இருக்கலாம். கணவனும் உடன் இருக்கலாம், பெற்ற தாயும் உடன்
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இருக்கலாம் என்ற, உலகத்தில் யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு
மகத்தான உத்தரவைப் பிறப்பித்தவர் புரட்சித் தலைவி அம்மா
அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அதனை இன்றுவரை
அரசு மருத்துவமனைகளில் நாம் கடைப்பிடித்து வருகிற�ோம்.
Less than 40%, 40 சதவிகிதத்திற்குக் குறைவாக Caesarean
section அதுவும் higher centre–ல் ப�ோகிறது. குறிப்பாக, ஆரம்ப
சுகாதார நிலையங்களிலும், தாலுகா மருத்துவமனைகளிலும்
normal delivery–ஐத்தான் த�ொடர்ந்து நாம் ஊக்குவிக்கிற�ோம்.
நீங்கள் ச�ொல்கிற இந்த painless labour–க்காக மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால், lifestyle
clinic–ஐக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். Yoga, naturopathy ப�ோன்ற lifestyle
clinic–ஐக் க�ொடுத்து, இன்றைக்கு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு
வரும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ய�ோகாவைக் கற்றுத் தரக்கூடிய
மாநிலம்,
இந்தியாவிலேயே
தமிழகம்
தான்.
(மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) தற்போது நீங்கள் ச�ொல்லக்கூடிய அந்த painless
labour என்ற அந்த concept அதிகமாக வருகிறது. சுகப்
பிரசவங்கள் அதிகமாவதற்குண்டான வழிவகைகள் அனைத்தும்
செய்யப்படுகின்றன. கடைசி நேரத்தில் நமக்கு வேறு வழியில்லை,
தாயையும் காப்பாற்ற வேண்டும், சிசுவையும் காப்பாற்ற வேண்டும்
என்ற நிலைக்குச் செல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில்தான் வேறு
வழியில்லாமல், அரசு மருத்துவமனையில் அந்த Caesarean
section–க்குப்
ப�ோகிற�ோம்.
தனியார்
மருத்துவமனையிலும்
எந்த அளவிற்கு Caesarean section நடக்கிறது என்பதை
நாம் கண்காணித்துக் க�ொண்டுதான் இருக்கிற�ோம். நம்மிடம்
முறையான கண்காணிப்புக் குழுவும் இருக்கின்றது. அதேப�ோல்
maternal death–ஐ audit செய்கிற�ோம். அவ்வாறு audit செய்கின்ற
காரணத்தினால்தான் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
அவர்களின் தலைமையிலான நடவடிக்கையால், IMR, MMR
ஆகியவை மத்திய அரசு நமக்கு நிர்ணயித்த இலக்கைவிட பாதிக்கும்
குறைவாக குறைந்திருக்கிறது.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் Muthulakshmi Reddy
Scheme–ஐப்
பற்றி
மிகவும்
அழகாகச்
ச�ொன்னார்கள்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ப�ொறுப்பேற்றபின், முதலில்
5 க�ோப்புகளில் முத்தான கையெழுத்திட்டார், அதில் ஒன்று இது.
அதாவது 12,000 ரூபாய் என்றிருந்ததை 18,000 ரூபாயாக உயர்த்தி
மகத்தான சாதனையை அரசு செய்த காரணத்தினால்தான்,
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இன்றைக்கு இந்த IMR, MMR–ஐ
நாம் குறைத்திருக்கிற�ோம். அதற்கு மத்திய அரசு நம்மைப்
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க�ொடுத்திருக்கிறது.

நீங்கள் LaQshya பற்றிச் ச�ொன்னீர்கள். LaQshya–ல் பல்வேறு
திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்தி வருகிற�ோம். மத்திய அரசிடமிருந்து
நாம் அதிகமான விருதுகளை வாங்கிக்கொண்டிருக்கிற�ோம்.
முதலமைச்சரின்
விரிவான
மருத்துவக்
காப்பீட்டுத்
திட்டத்தைப் பற்றிச் ச�ொன்னீர்கள். தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின்
விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத்தான், ஒரு role
model ஆக எடுத்துக்கொண்டு, மத்திய அரசு இந்தக் காப்பீட்டுத்
திட்டத்தைக் க�ொடுத்திருக்கிறது. மத்திய சுகாதாரத் துறை
அமைச்சர் அவர்களும், மத்திய சுகாதாரத் துறைச் செயலாளர்
அவர்களும் open meeting–ல் ச�ொன்னார்கள். மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் தாயுள்ளத�ோடு செய்த விஷயம் என்னவென்றால்,
1 க�ோடியே 59 இலட்சம் குடும்பங்கள் இந்தத் திட்டத்தினால்
பயன்பெற உள்ளார்கள். நீங்கள் கூறிய almost 1,027 procedures,
38 வகையான diagnostic procedures, 154 continuous procedures,
இவையெல்லாவற்றையும் நாம் உள்ளடக்கியிருக்கிற�ோம். இன்னும்
புதிய வகையான ந�ோய்கள் வந்தாலும் அவற்றையும் காப்பீட்டுத்
திட்டத்தில் சேர்ப்பதற்கு அரசு தயாராக இருக்கிறது; எந்த
வியாதியும் விடுபடவில்லை.
இதுமட்டுமல்லாமல்,
special
sanction
க�ொடுக்கிற�ோம்.
உறுப்பினர் ச�ொன்ன மாதிரி ஏதாவது புதிய ந�ோய் வந்தாலும்,
மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் corpus fund–லிருந்து special sanction
க�ொடுக்கிற�ோம். இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத
அளவில்–organ transplant–இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு
22 இலட்சம் ரூபாய் மற்றும் liver transplantation–க்கு 32 இலட்சம்
ரூபாய் வரைக்கும் க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். காப்பீட்டுத்
திட்டத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், 70 இலட்சம்
குடும்பங்களுக்குத்தான் மத்திய அரசு அந்தத் த�ொகையை 5
இலட்சம் ரூபாயாக உயர்த்திக் க�ொடுத்தது. மீதி 85 இலட்சம்
குடும்பங்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கவில்லை. ஆனால், ஒரு
க�ோடியே 50 இலட்சம் குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. இதில் எப்படி ஒரு
பிரிவை விட்டுவிட்டு, மற்றொரு பிரிவிற்குக் க�ொடுக்காமல் இருப்பது
என்பதால், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தாயுள்ளத்தோடு
மாநில அரசு தனது ச�ொந்த நிதியான 5 இலட்சம் ரூபாயை மத்திய
அரசு க�ொடுக்கும் நிதிய�ோடு merge செய்தாலும்கூட, remaining
portion ஆக உள்ள 85 இலட்சம் குடும்பங்களுக்குத் தேவையான 5
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இலட்சம் ரூபாய்க்கான ஒட்டும�ொத்த அந்த பிரிமியம் த�ொகையை
இன்றைக்கு அரசு செலுத்துகிறது என்ற மகத்தான உண்மையை
இந்த மாமன்றத்தில் நான் பெருமைய�ோடு பதிவு செய்ய
விரும்புகின்றேன். அப்படிக் க�ொடுக்கின்ற காரணத்தினால்தான்,
பல இலட்சம் உயிர்களைக் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு மகத்தான
அரசாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு
விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், நன்றி ச�ொல்லி உங்கள் உரையை முடித்துவிடுங்கள்.
(குறுக்கீடு) இல்லை, நன்றி ச�ொல்லி உரையை முடித்துவிடுங்கள்.
திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, இரண்டு நிமிடங்களில் முடித்து விடுகிறேன்.
(குறுக்கீடு) இரண்டே இரண்டு விஷயங்கள்தான். அதுப�ோன்று
நிதிநிலை அறிக்கை பக்கம் 97–ல், para 169–ல் சிறுபான்மையின
மாணவ, மாணவியருக்கு உதவித் த�ொகை வழங்கப்படுவதாகத்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மசூதி மற்றும் தேவாலயங்கள் கட்டுவதற்கு
த�ொகையை உயர்த்திக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். ஏற்கெனவே,
அந்த fund utilise ஆகிவிட்டதா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.
மேற்கொண்டு புதிய திட்டங்களை, அதிக க�ோரிக்கைகளைப் பெற்று
அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
முழுத் த�ொகையையும் செலவிடுகிற மாதிரி, வரும் ஆண்டுகளில்
முயற்சி
எடுக்க
வேண்டும்
என்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மசூதிகள், தேவாலயங்கள் ஆகியவற்றைக் கட்டுவதற்கும் அதனை
செயல்பாட்டிற்குக் க�ொண்டு வருவதற்கும் அது பயனுள்ளதாக
இருக்கும். அது நல்ல சிறந்த திட்டமாக மக்களிடம் ப�ோய்
reach ஆகும். ஆகையால், அதனை நன்றாக செம்மைப்படுத்தி
கண்காணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.		
பிற்பகல் 2–25
அடுத்து, எங்களுடைய தலைவர் முன்னாள் பிரதமர்
திரு. ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் படுக�ொலை செய்யப்பட்டப�ோது,
காவல் துறையைச் சார்ந்த 16 நபர்கள் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள்.
காவல் துறையைச் சார்ந்த 37 நபர்கள் காயமடைந்திருக்கிறார்கள்.
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Civilians சிலரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தற்போது பல
ஆண்டுகாலம் ஆகிவிட்டன. படுக�ொலை செய்தவர்களை விடுதலை
செய்ய வேண்டுமென்று தற்போது கேட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள்.
சட்டம் என்ன முடிவெடுக்கிறத�ோ அதை எடுக்கட்டும் என்று
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நாங்களும் தெரிவித்துவிட்டோம். எங்கள்
தலைவர்கள் அன்னை ச�ோனியா காந்தி, தலைவர் திரு. ராகுல் காந்தி
அவர்கள்கூட சம்பந்தப்பட்டவர்களை மன்னித்துவிட்டோம் என்று
தெரிவித்திருந்தார்கள். ஏன், என்னுடைய அம்மாகூட நடைபெற்ற
சம்பவத்தின்போது பாதிக்கப்பட்டார்கள். என்னுடைய தாய்
இன்றைக்கும் ந�ோய்வாய்ப்பட்டுதான் இருக்கிறார்கள். இத்தனை
வருடங்களில் நான் இதை யாரிடமும் தெரிவித்தது கிடையாது.
வேறு வழியில்லாமல் நான் இன்றைக்குச் ச�ொல்கிறேன். அப்படிப்
பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில், என்னுடைய அம்மாவுடன் இருந்த
மகிளா காங்கிரஸில் பணியாற்றிய மற்றும�ொரு பெண்மணி அந்தச்
சம்பவத்தின்போது இறந்துவிட்டார்கள். அப்படி நிறைய நடந்தன.
அப்போது என்னென்ன நடைபெற்றன என்பது எங்களுக்குத்
தெரியும். ஏனென்றால், இவர்கள் எல்லோரும் அருகிலிருந்து அந்தச்
சம்பவத்தைப் பார்த்தவர்கள். நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால்,
சம்பந்தப்பட்டவர்களை மன்னித்து விடுவிக்க வேண்டுமென்று
அனைத்துக் கட்சிகளும், ஆளுங்கட்சியைச் சார்ந்தவர்களும்,
எதிர்க்கட்சியைச் சார்ந்தவர்களும் ச�ொல்கிறார்கள். பல ஆண்டுகாலம்
ஆகிவிட்டதால் நாங்களும் அவர்களை மன்னித்துவிட்டோம்
என்ற மனநிலைக்கு வந்துவிட்டால்கூட காவல் துறையைச் சார்ந்த
இறந்துப�ோன 16 பேர்கள், காயமடைந்த 37 நபர்கள் உள்பட
பாதிக்கப்பட்ட civilians–க்கு இந்த அரசு என்ன செய்திருக்கிறது
என்பது குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரடியாக
ஆய்வு செய்ய வேண்டுமென்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
காவல் துறையைச் சார்ந்த இறந்து ப�ோன 16 நபர்களின்
குடும்பங்களுக்கு. . . (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், இந்த சப்ஜெக்ட்டோடு நன்றி ச�ொல்லி உரையை
முடியுங்கள்.
திருமதி
எஸ்.
விஜயதரணி:
தற்போது
எங்களுடைய
த�ொகுதியில் திரு. வில்சன், காவல் துறை உதவி ஆய்வாளர்
தீவிரவாத, பயங்கரவாத நடவடிக்கையால் இறந்ததற்கு மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுடைய க�ோரிக்கைகளை ஏற்று,

258

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
[திருமதி எஸ். விஜயதரணி] [2020 பிப்ரவரி 17

ஒரு க�ோடி ரூபாய் அறிவித்து, உடனடியாக அந்தக் குடும்பத்தை
அழைத்து அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை செய்து வழங்கினார்கள்.
அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்
என்று
அரசுத்
தரப்பில்
ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
காவல்
துறை உதவி ஆய்வாளர் சமீபத்தில் இறந்தப�ோது எப்படி
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டத�ோ அதேப�ோன்று பல ஆண்டுகாலம்
முன்னதாகவே காவல் துறையைச் சார்ந்த இறந்துப�ோனவர்களின்
குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். தற்போது 1 க�ோடி
ரூபாய் தருவீர்களா என்று தெரியவில்லை. ஆனால், அவர்களுக்கு
அப்போது எந்த compensation–ம் கிடைக்கவில்லை. அது என்ன
நடவடிக்கை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். நீதிமன்றம் என்ன
வேண்டுமானாலும் ச�ொல்லட்டும். என்ன நடந்தது என்று நமக்குத்
தெரியும். ஆகையால், காவல் துறையைச் சார்ந்த இறந்துப�ோன
16 பேர்களின் குடும்பங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும், முறையான
இழப்பீடும்
வழங்க
வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ஏற்கெனவே ஏதாவது வழங்கியிருந்தால். . . (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

உறுப்பினர், உரையை
முடியுங்கள்.

துணைத்

முடியுங்கள்.

தலைவர்:

நன்றி

மாண்புமிகு
ச�ொல்லி உரையை

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: உரையை முடித்துவிடுகிறேன். அதை
மேலும் வலுப்படுத்தி, அவர்களை இப்போதாவது honour செய்ய
வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சம்பந்தப்பட்டவர்களை
விடுதலை செய்ய வேண்டுமென்று ச�ொல்கின்ற இந்த நேரத்தில்,
அவர்கள் எப்போது விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்று எனக்குத்
தெரியவில்லை. ஆனால், அதற்கு முன்பே பாதிக்கப்பட்ட காவல்
துறையைச் சார்ந்த குடும்பங்களை honour செய்தீர்கள் என்றால்,
காவல் துறையினரின் மத்தியிலும், மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு நல்ல
விஷயமாக reach ஆகும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அதை இந்த அரசு செய்ய வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ச�ொல்லி, எனது உரையை நிறைவு
செய்கிறேன். (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், நன்றி மட்டும் ச�ொல்லி, உரையை முடியுங்கள். வேறு
எதுவும் ச�ொல்லக் கூடாது.
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திருமதி எஸ். விஜயதரணி: ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்
ச�ொல்லி, எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நாங்குநேரி
த�ொகுதியிலிருந்து
ஏற்கெனவே
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்த
உறுப்பினர் திரு. வசந்தகுமார் பற்றி எனக்கு முன்னால் பேசிய
நாங்குநேரி த�ொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. வெ. நாராயணன்
அவர்கள் பேசினார். திரு. வசந்தகுமார் அவர்கள் தற்போது
எம்.பி. ஆக உள்ளார். அவர், தற்போது அவையில் இல்லை. (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: நீங்கள் உட்காருங்கள்.
(குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அ. பிரபு அவர்கள்.
(குறுக்கீடு) நீங்கள் உரையை முடிக்க வேண்டாம். உட்காருங்கள்.
(குறுக்கீடு) 30 நிமிடங்கள் பேசியும் நீங்கள் உங்களுடைய உரையை
நிறைவு செய்யவில்லை. (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. அ. பிரபு, நீங்கள் பேசுங்கள். (குறுக்கீடு) மணி என்னவென்று
பாருங்கள். நன்றியைத் தவிர வேறு எதுவும் பேசக் கூடாது.
(குறுக்கீடு) நன்றியைத் தவிர வேறு எதுவும் பேசக் கூடாது.
திருமதி எஸ். விஜயதரணி: நான் வேறு ஒன்றும் கேட்கவில்லை.
அவர் அவையில் இல்லை. அவையில் இல்லாதவரைப்பற்றி
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் விமர்சனம் செய்கிறார்.
அவையில் இல்லாதவர் பற்றி விமர்சனம் செய்ததை அவைக்
குறிப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதை
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்கள் முடிவிற்கே
விட்டுவிடுகிறேன். அதை நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

உறுப்பினர், நன்றி மட்டும் ச�ொல்லுங்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

திருமதி எஸ். விஜயதரணி: ஒன்றேய�ொன்று தேர்தல்கள். . .

(குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. அ. பிரபு, நீங்கள் பேசுங்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, நீங்கள் பேச
வேண்டாம், உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, ஒரு மணி நேரம்
பேசுவதற்கு வாய்ப்புக் க�ொடுத்தாலும் நீங்கள் இப்படித்தான்
செய்வீர்கள்.
(குறுக்கீடு)
நானே
நன்றி
ச�ொல்லிவிட்டேன்.
நீங்கள் உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) ப�ோதும். நீங்கள் அரை
மணி நேரத்திற்குமேல் பேசிவிட்டீர்கள். (குறுக்கீடு) த�ொகுதிக்
க�ோரிக்கைகளைக் க�ொடுங்கள், நான் பதிவு செய்துக�ொள்கிறேன்.
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(குறுக்கீடு) அவ்வளவுதான். இனிமேல் மேற்கொண்டு நீங்கள் பேச
முடியாது. (குறுக்கீடு) த�ொகுதிக் க�ோரிக்கைகளைக் க�ொடுங்கள்,
நான் பதிவு செய்துக�ொள்கிறேன்.

த�ொகுதிக் க�ோரிக்கைகள்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அதிக மழை பெய்வதால்,
மலைய�ோர சாலைகளை 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும், மற்ற
சாலைகளை 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும் சீரமைக்க வேண்டும்.
சரியான உயரம், தரத்துடன் சாலைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
தடுப்புச் சுவர், மழைநீர் வடிகால் ஓடைகள், தடுப்புக் கம்பிகள்
ஆகியவற்றை முறையாக அமைக்க வேண்டும்.
விளவங்கோடு
த�ொகுதி,
பாக�ோடு
பேரூராட்சிக்கு
சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க குடிநீர் சுத்திகரிப்பு
நிலையம் அமைக்க வேண்டும். கதர் மற்றும் காதி கிராம த�ொழில்
துறைக்குச் ச�ொந்தமான ஞாறான்விளை அருகே விளவங்கோடு
தாலுகா, பாக�ோடு பி கிராமம் புல எண் 532–ல் உள்ள 1
ஏக்கர் நிலத்தை சந்தை மதிப்பீட்டில் விலைக்கு வாங்கிடுமாறு
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
விளவங்கோடு
சட்டமன்றத்
த�ொகுதி,
இடைக்கோடு
மேம்படுத்தப்பட்ட
அரசு
ஆரம்ப
சுகாதார
நிலையத்தில்
கூடுதலாக 50 படுக்கைகள் க�ொண்ட உள்நோயாளிகள் வார்டு
அமைக்கப்பட வேண்டும். குழித்துறை, உண்ணாமலைக்கடை,
பளுகல், களியக்காவிளை ஆகிய நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார
நிலையங்களுக்கு NHM திட்டத்தின்கீழ் புதிய மருத்துவமனைக்
கட்டடம் கட்டப்பட வேண்டும்.
விளவங்கோடு தாலுகாவுக்கு புதிய கட்டடம் கட்டப்பட
வேண்டும். விளவங்கோடு த�ொகுதி இளைஞர்கள் விளையாடுவதற்கு
மார்த்தாண்டத்தில்
விளையாட்டு
அரங்கம்
அமைக்கப்பட
வேண்டும்.
விளவங்கோடு சட்டமன்றத் த�ொகுதி, மார்த்தாண்டம்–கருங்கல்
சாலையில் குறுக்கே உள்ள இரயில்வே கிராசிங்கில் ரூ.64 க�ோடியில்
பாலம் கட்டப்படுமென தமிழக சட்டமன்ற உறுதிம�ொழிக் குழு
உறுதியளித்துள்ளது. பாலம் வேலை த�ொடங்கும் நிலையில்
உள்ளது. இப்பாலத்தை விரிக�ோடு ஊரை மையமாக வைத்து அரசு
புறம்போக்கு நிலம் வழியாக அமைக்க வேண்டும்.
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விளவங்கோடு சட்டமன்றத் த�ொகுதி, முஞ்சிறை ஊராட்சி
ஒன்றியம், விளாத்துறை ஊராட்சி, விளவங்கோடு தாலுகா,
விளாத்துறை வருவாய் கிராமத்தில் நான்கு வழிச் சாலைக்கு நிலம்
க�ொடுத்த அனைவருக்கும் சமமாக சந்தை மதிப்பிலிருந்து மூன்று
மடங்கு உயர்த்தி இழப்பீடு வழங்கக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
விளவங்கோடு த�ொகுதி, கடையல் பேரூராட்சி, பேச்சிப்பாறை
சீர�ோ பாயிண்டிலிருந்து க�ோதையார் ல�ோயர் கேம்ப் தமிழக நீர்
மின் நிலையத்திற்குச் செல்லும் மின் துறைக்குச் ச�ொந்தமான 14 கில�ோ
மீட்டர் நீளம் க�ொண்ட சாலையை போர்க்கால அடிப்படையில்
சீரமைக்க ஆவன செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். விளவங்கோடு
த�ொகுதி, க�ோதையார் நீர் மின் நிலையத்தை தினசரி 60 MW மின்
உற்பத்தி செய்யும் வகையில் நவீனப்படுத்த வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதி, சிற்றார் அணையின் எதிர்ப்புறம்
குடியிருக்கும் மக்களுக்கு, அது எந்த வகை நிலமாக இருந்தாலும்
நிலப் பட்டா வழங்கக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கன்னியாகுமரி
மாவட்டம், களியல், கடையாலுமூடு உள்ளிட்ட அனைத்து
மலைய�ோர கிராமங்களிலும் சூழலியல் அதிர்வு தாங்கு மண்டலம்
அமைப்பதைக் கைவிட வேண்டும்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மலைய�ோர கிராமங்களிலுள்ள
பட்டா நிலங்களில் வளர்க்கப்பட்ட தேக்கு, அல்பிசியா, அயனி,
பலா, ஈட்டி ப�ோன்ற மரங்களை பட்டாதாரர்கள் எந்தவித
நெருக்கடியும் இல்லாமல் வெட்ட அரசு ஆவன செய்ய வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதி, கடையல் பேரூராட்சி, வலியஏலா
பகுதியில் 60 ஆண்டுகளாக மக்கள் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டி
வசித்து வருகிறார்கள். அப்பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்
(Reserved Forest) என அரசு கூறியுள்ளது. அந்த நிலத்தை வகை
மாற்றம் செய்து, அங்கு 60 ஆண்டு காலமாக வசிக்கும் மக்களுக்கு
மின் இணைப்பு வழங்கி, மக்கள் வசிக்கும் இடமாக மாற்ற அரசு
ஆவன செய்ய வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதி, மேல்புறம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
மாங்கோடு
ஊராட்சி–கடையாலுமூடு
பேரூராட்சி–அரகநாடு
பகுதிகளை இணைக்கும் இணைப்புச் சாலை தனியார் இரப்பர்
த�ோட்டத்திற்குள் அமைந்துள்ளது. எனவே, ப�ொதுமக்களுக்கு
ப�ோக்குவரத்துக்கான சாலை வசதியும், தனியார் த�ோட்டம்
வழியாக பாதை வசதியும் செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
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விளவங்கோடு த�ொகுதிக்குட்பட்ட பழுதுபட்ட சாலைகளான
குழித்துறை–தாலுகா ஆபிஸ் மேல்புறம் சாலை சீரமைக்கப்பட
வேண்டும். பனச்சமூடு–அருமனை சாலையை அகலப்படுத்தி,
பலப்படுத்தி 5½ மீட்டர் அகல இடைவழிச் சாலையாக தரமுயர்த்த
வேண்டும்.
அதேப�ோன்று,
பாளையம்கட்டி–ஞாறான்விளை–
திக்குறிச்சி–சிதறால்–பயணம்–உண்ணாமலைக்கடை
சாலையை
அகலப்படுத்த வேண்டும்.
மார்த்தாண்டம்–குழித்துறை
சாலை
மேம்பாலத்தில்
ப�ோக்குவரத்து நடைபெறுகிறது. பம்மத்தில் தரைதள சாலை
அகலம்
குறைவாக
உள்ளதால்,
தரைமார்க்கமாக
கனரக
வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை. எனவே, அணுகுசாலை
செயல்படத் தேவையான நிலத்தைக் கையகப்படுத்தி, சந்தை
விலையைவிட, மூன்று மடங்கு கூடுதலாக இழப்பீடு வழங்க அரசு
முன்வர வேண்டும். களியக்காவிளை–குழித்துறை–மார்த்தாண்டம்–
தக்கலை–நாகர்கோவில்–கன்னியாகுமரி சாலை மற்றும் NH–47
நாகர்கோவில்–ஆரல்வாய்மொழி–காவல்கிணறு சாலை NH–47B
ஆகிய இரண்டு சாலைகளையும் செப்பனிட ஆவன செய்ய
வேண்டும்.
நாகர்கோவில் வடசேரி, பாலம�ோர் ர�ோடு, வடசேரி–
கிருஷ்ணன்கோவில் ர�ோடு, வடசேரி ஒழுகினசேரி ர�ோடு
ஆகியவற்றை அகலப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக ஒழுகினசேரி
பழையாற்றின் குறுக்கே கூடுதலாக இணைப்புப் பாலம் அமைக்க
வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதிக்குட்பட்ட திற்பரப்பு வலதுகரைக்
கால்வாயில் தண்ணீர் கடைவரம்பு வரை செல்வதில்லை.
அருமனை படப்பச்சையில் சானல் தரைக்கு மேலாக கான்கிரீட்
சானலாகச் செல்கிறது. இதனால், சானல் பழுதுபட்டு தண்ணீர்
ஒழுகி வழிந்தோடி வீணாகிறது. விவசாய நிலங்களுக்கு இரத்த
நாளங்களாக உள்ள கால்வாய்கள், வாய்க்கால்கள் சீரமைத்து
செப்பனிடப்பட வேண்டும். விவசாயிகளின் முதுகெலும்பாக
உள்ள விளைநிலங்கள் விவசாயப் பயன்பாட்டிற்குப் பயன்பட
அரசு ஆவன செய்ய வேண்டும்.
விளவங்கோடு வட்டம், மாங்கோடு வருவாய் கிராமம்
இரண்டாகப் பிரிந்து புலியூர் சாலையாக உள்ளது. இதில் புல
எண்கள் ஒன்று முதல் முன்னூறு வரையிலும் மாங்கோடிலிருந்து
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புலியூர் சாலைக்குச் செல்ல வேண்டும்; புல எண்கள் 300 முதல் 630
வரை புலியூர் சாலையிலிருந்து மாங்கோட்டிற்கு வர வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதிக்குட்பட்ட களியக்காவிளை பேருந்து
நிலையம் தமிழக–கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ளது. புதிய பேருந்து
நிலையம் கட்ட ரூ.3 க�ோடியே 25 இலட்சம் திட்ட மதிப்பீடு ஒதுக்கி,
நிருவாக அனுமதியை அரசு வழங்கி, டெண்டர் முடிந்த நிலையில்
மீன், காய்கறி வியாபாரிகளின் க�ோரிக்கையை ஏற்று, வசதியான
விஸ்தாரமான பேருந்து நிலையமும், சந்தையையும் அமைக்க அரசு
ஆவன செய்ய வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதி, மேல்புறம் ஊராட்சி ஒன்றியம், புலியூர்
சாலை ஊராட்சிக்குட்பட்ட பனச்சமூடு பேருந்து நிலையத்தினுள்
சிமென்ட் கான்கிரீட் மற்றும் தார் தளம் அமைக்க அரசு ஆவன
செய்ய வேண்டும்.
விளவங்கோடு
த�ொகுதிக்குட்பட்ட
களியக்காவிளை
பேரூராட்சியினுள்
அமைந்துள்ள
படந்தாலுமூடு
காய்கறி
மீன் சந்தைகள், காளை மாடு சந்தை மற்றும் பிற ப�ொதுப்
பயன்பாட்டுக்குரிய
முக்கிய
சாலைய�ோரம்
அமைந்துள்ள
படந்தாலுமூடு இடத்தில் கால்நடை மருத்துவமனை அமைத்தும்,
த�ொழில் கூட்டுறவுச் சங்கம் நடத்தும் அச்சகத்திற்கு புதிய கட்டடம்,
சந்தை கட்டடம் அமைத்தும், களியக்காவிளை பேரூராட்சி மற்றும்
சுற்று வட்டார ப�ொதுமக்கள் பயன்பெறும்வண்ணம் படந்தாலுமூடு
பகுதியை மேம்பாடு செய்யவும் அரசு முன்வர வேண்டும்.
குழித்துறை நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்த்தாண்டம் தினசரி
சந்தையை
நவீனப்படுத்தும்வண்ணமாக
புதிய
கான்கிரீட்
அடுக்குமாடி கடைகள் அமைத்து, காய்கறி, மீன், இறைச்சி,
வாழைத்தார் சந்தையை ப�ொலிவுபடுத்தி, நவீனப்படுத்த அரசு
ஆவன செய்ய வேண்டும்.
குழித்துறை, வெட்டுமணி மீன் சந்தையை நவீனப்படுத்தும்
விதமாக மீன் சந்தை கட்டடங்கள் கட்டுவத�ோடு குழித்துறை,
தாமிரபரணி ஆற்றில் மீன் கழிவுநீர் கலக்காதவாறு குழித்துறை
நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க அரசு ஆவன செய்ய வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதி, கடையல் பேரூராட்சியில் அரசுப்
புறம்போக்கு நிலங்களில் குடிசையில் குடியிருப்பவர்களுக்கும்,
வீடில்லா ஏழைகளுக்கும் ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 சென்ட் நிலம் வழங்கி,
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PMAY–HFA அதாவது, பிரதம மந்திரி வீடுகட்டும் திட்டத்தின்கீழ்
வீடுகள் வழங்க அரசு ஆவன செய்ய வேண்டும்.
விளவங்கோடு த�ொகுதி, இடைக்கோடு பேரூராட்சியில்
முல்லையாற்றின் குறுக்கே பல்லிக்கூட்டம் அணை கட்டி, பூங்கா
அமைத்து சுற்றுலாத் தலமாக மேம்பாடு செய்ய அரசு ஆவன
செய்ய வேண்டும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்

திரு. அ. பிரபு அவர்கள்.

*திரு. அ. பிரபு: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்
அவர்களே,
தங்களுக்கு
எனது
பணிவான
வணக்கத்தைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தமிழக மக்களுக்காக தன் வாழ்நாளை
அர்ப்பணித்து (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) தமிழக மக்களின் நலன்மீது
அக்கறை க�ொண்டு தற்போது மண்ணைவிட்டு பிரிந்தாலும், மக்கள்
மனதிலே நீங்காமல் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்கள் துயில் க�ொள்ளும் திசை ந�ோக்கி நான்
முதற்கண் பணிந்து வணங்குகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பிற்பகல் 2–30
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே,
மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் விட்டுச்
சென்ற பணியினை அவர் காட்டிய திசையில் தமிழகத்தை
சீர�ோடும் சிறப்போடும் ஆட்சி நடத்திக்கொண்டிருக்கும் நமது
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வணங்குகிறேன்.
முதலமைச்சருக்குத் துணையாக இந்தக் கழகத்தையும், இந்த
ஆட்சியையும் கட்டிக்காத்து நல்வழி நடத்திக்கொண்டிருக்கும்
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே
பணிந்து வணங்குகிறேன். என் த�ொகுதி தேவைகளையெல்லாம்
என் மாவட்ட அமைச்சரிடத்தில் மனுவாகக் க�ொடுத்தப�ோதும்,
அவர்களிடத்தில் அந்தக் க�ோரிக்கைகளை வைத்தப�ோதும் அந்தக்
க�ோரிக்கைகளுக்கெல்லாம்
செவிசாய்த்து,
எனது
த�ொகுதிப்
பிரச்சினைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றித் தந்து, எனக்கு நல்ல
வழியினை வகுத்துத் தந்த எங்களது மாவட்ட அமைச்சர் மாண்புமிகு
சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்
அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் பணிவ�ோடு வணங்குகிறேன். இந்த
மன்றத்தில் இல்லாவிட்டாலும், எனக்குப் பல்வேறு உதவிகளைச்
செய்த எனது மாவட்ட கழகச் செயலாளர் அண்ணன் குமரகுரு

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
2020 பிப்ரவரி 17]
[திரு. அ. பிரபு]

265

அவர்கள் தற்போது உடல்நிலைக் குறைவால் மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டு,
தற்போது
வீட்டிற்குச்
சென்றிருக்கிறார்.
அவர் நித்தம் நித்தம் வணங்கும் திருப்பதி ஏழுமலையான்
அவர்களிடத்திலும், நான் நித்தம் வணங்கும் அண்ணாமலையார்
அவர்களிடத்திலும், அவர் பூரண நலமடைந்து மீண்டும் அவர்
மக்கள் பணியாற்றிட வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே
எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்துக�ொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்கள் என்னை வேட்பாளராக அறிவித்தப�ோது
விழுப்புரம்
மாவட்டத்தைப்
பிரித்து
கள்ளக்குறிச்சியைத்
தலைமையிடமாகக் க�ொண்டு ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்கித்
தருவதாக மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள்
தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். அந்த வாக்குறுதியானது
நமது முதலமைச்சர் அவர்களால் நிறைவேற்றப்பட்டு, ஒரு
மாவட்டம் அல்ல, தற்போது தமிழகத்தில் 5 புதிய மாவட்டங்கள்
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இதற்கு
அவரை என்னவென்று பாராட்டுவது என்று தெரியவில்லை.
அவர் ஒரு படைப்பாளர். தமிழகத்தில் பல்வேறு படைப்புகளைப்
படைத்த படைப்பாளர் என்றுதான் அவரை இந்த நேரத்திலே
ச�ொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மாவட்டத்தைப் பிரித்தவுடன்
நான் மாண்புமிகு முதலமைச்சரிடத்தில் சென்று, “அண்ணா,
புதியதாக
உதயமான
கள்ளக்குறிச்சி
மாவட்டத்திற்கு
ஒரு
மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வேண்டும்” என்று க�ோரிக்கை
விடுத்தேன். அவர் எப்பொழுதும் என்னைக் கூப்பிடும்போது,
‘கண்ணா வாருங்கள், என்னவென்று ச�ொல்லுங்கள்’ என்பார்.
அதன்படி, உடனடியாக இதனைச் செய்துக�ொள்ளலாம் என்று
ச�ொல்லி, அங்கு மருத்துவக் கல்லூரியினை ஒதுக்கித் தந்தார்.
அதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்
இந்த நேரத்திலே நன்றி ச�ொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
இந்த அவையில் பேசும்போது, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் சேலம்
மாவட்டங்களுக்குச் ச�ொந்தமான சுமார் 1,810 ஏக்கர் மேய்ச்சல் நிலம்
உள்ளது. அந்த நிலத்திலே கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும்
கால்நடை விந்து உறைவிட ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைத்தால்
நன்றாக இருக்கும் என்று நான் இந்த அவையிலே பேசியிருக்கிறேன்.
அதனடிப்படையில்
அங்கிருக்கின்ற
1,810
ஏக்கரையும்,
முன்பிருந்த விழுப்புரம் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களுக்குட்பட்ட
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1,810 ஏக்கரையும் உள்ளடக்கி, ஆசியாவிலேயே மிகப் பெரிய
கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையத்தைக் க�ொண்டுவந்த பெருமை
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களையே சாரும். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) அதுப�ோல் எனது த�ொகுதியான கள்ளக்குறிச்சிக்கு
தீயணைப்பு நிலையம் தேவையெனக் கேட்டிருந்தேன்; அதனையும்
செய்து க�ொடுத்துள்ளார்கள். தற்போது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்
பிரிக்கப்பட்டு,
அதற்கு
மாவட்ட
ஆட்சியராக
உயர்திரு.
கிரண்குராலா அவர்களை நியமித்துள்ளார்கள். புதிய மாவட்ட
ஆட்சியரின் பணி சிறக்க இந்த நேரத்தில் எனது வாழ்த்துகளைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
எனது
த�ொகுதிக்
க�ோரிக்கைகள்
பலவற்றை
நிறைவேற்றிக்
க�ொடுத்தமைக்காக
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், இங்கு வீற்றிருக்கின்ற அமைச்சர்
பெருமக்களுக்கும், எனது த�ொகுதி மக்கள் சார்பாக எனது
மனமார்ந்த நன்றியினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
[மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்மன்)
தலைமை]
பிற்பகல் 2–35
2020–2021 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையின்மீது பேசுவதற்கு
வாய்ப்பளித்த மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களுக்கு
எனது நன்றியினை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் டெல்டா மாவட்டத்தினை
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்திருப்பது
வரவேற்கத்தக்கது. இந்த நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடியது
விவசாயம். விவசாயி சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாம்
ச�ோற்றில் கை வைக்க முடியும். விவசாயமே தமிழ்நாட்டின்
பிரதான த�ொழில். முன்பெல்லாம் மீத்தேனுக்காகப் ப�ோராட்டம்,
ஹைட்ரோ
கார்பனுக்காகப்
ப�ோராட்டம்
என்று
பல
ப�ோராட்டங்கள் செய்துக�ொண்டிருந்த சூழ்நிலையில் தற்போது
பூமிக்கு அடியில் வைரமே கிடைத்தாலும், அங்கே நாங்கள்
விவசாயம் தவிர வேறு எதுவும் செய்யமாட்டோம் என்ற
ஒரு நிலைமையைக் க�ொண்டு வருவதற்காக இங்கிருக்கின்ற
விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் டெல்டா மாவட்டத்தினை
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக உருவாக்கித் தந்தவர்
நமது முதலமைச்சர் அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடத்தில் இந்த நேரத்தில்
பணிவாக ஒன்றைச் ச�ொல்லிக்கொள்கிறேன். இன்றல்ல, இன்னும்
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பல ஆண்டுகளானாலும், நிச்சயம் உங்கள் புகழை தமிழகம்
பாடும். காரணம் இப்பேர்ப்பட்ட திட்டங்களைக் க�ொண்டுவந்து
விவசாயிகள் வயிற்றில் பாலை வார்த்த உங்களை இந்த
விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் நிச்சயமாகப் பாராட்டுவார்கள்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) உங்களுக்கு என்றென்றும் நன்றிக்
கடன்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள். காரணம் என்னவென்றால்,
நீங்கள் விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர், விவசாயத்தைப் பற்றி
உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். இந்த விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள்
உங்களுக்கு என்றென்றும் நிச்சயம் விசுவாசமாக இருப்பார்கள்
என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
வேளாண்மைத் துறைக்கு 11,894.48 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு
செய்தது மிகுந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேப�ோல,
தற்போது 525 மின்சாரப் பேருந்துகளை க�ொள்முதல் செய்ய 960
க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது, மிகுந்த வரவேற்பைப்
பெற்றுள்ளது.
மீன் வளத் துறைக்கு சுமார் 1,229.85 க�ோடி ரூபாய்
ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது, மீனவர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப்
பெற்றுள்ளது. அத்திக்கடவு–அவினாசி திட்டத்திற்காக 500 க�ோடி
ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தது, அந்தப் பகுதி மக்களிடத்தில் மிகுந்த
வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அம்மா இருசக்கர வாகனத்தை
க�ொள்முதல் செய்வதற்காக 253.14 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு
செய்துள்ளது, மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
தமிழக அரசின் அனைத்துப் பேருந்துகளிலும் பெண்கள்
பாதுகாப்பு கருதி 75.02 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து, அந்தப்
பேருந்துகளில் கேமராக்கள் ப�ொருத்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது,
மகளிரிடத்தில் மிகுந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடிசையில்
வாழ்கின்ற ஏழையெளிய மக்கள் பசுமை வீடுகளைக் கட்டுவதற்காக
8,803 வீடுகளை தமிழகம் முழுவதும் ஒதுக்கீடு செய்து, ஒவ்வொரு
வீட்டிற்கும் 3 இலட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தது மிகுந்த
வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெம்மேலி கடல் நீரைக் குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்கு 500 க�ோடி
ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தது, அந்தப் பகுதி மக்களிடத்தில் மிகுந்த
வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. விவசாயிகள் விவசாயம் செய்வதற்கு
பயிர்க் கடன் வழங்க 11,000 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தது,
விவசாயிகளிடத்தில் மிகுந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காவேரி–குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் பற்றி DPR தயாரிப்பதற்கு,
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700 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்திருப்பது அந்த மக்களிடத்தில்
மிகுந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்திருக்கிறது.
மக்கள் சாலையில் பயணிப்பதற்கு ஏதுவாக நெடுஞ்சாலைத்
துறைக்கு 15,850.54 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தது மக்களிடத்தில்
மிகுந்த
வரவேற்பை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகத்துடன்
இணைந்த
மருத்துவக்
கல்லூரியை
அரசே ஏற்று நடத்தி, அது கடலூர் மாவட்டத்திற்கான அரசு
மருத்துவக் கல்லூரியாக அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு கடலூர்
மக்களிடத்தில் மிகுந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
தமிழ் வளர்ச்சிக்காக சுமார் 74.08 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு
செய்தது, தமிழுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் இருக்கிறது.
இதற்கு தமிழன் என்ற முறையில் நானும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களிடத்தில் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். கீழடியில்
புதிய அருங்காட்சியகம் கட்டுவதற்காக 12.21 க�ோடி ரூபாய் நிதி
ஒதுக்கீடு செய்தது அந்த மக்களிடத்தில் மிகுந்த வரவேற்பை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வருடந்தோறும் அம்மா உணவகத்திற்காக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது.
ஆனால், இந்த ஆண்டு 100 க�ோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்த
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த
நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ப�ோக்குவரத்துத் துறையில்
புதிய பேருந்துகள் வாங்குவதற்காக 2,716.26 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு
செய்துள்ளது, மிகுந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அம்ரூத்
திட்டத்திற்கு 1,450 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது, மிகுந்த
வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்னும் பல அம்சங்கள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில்
இருக்கின்றன. அதில் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே நான் பதிவு
செய்திருக்கின்றேன். இன்னும் பலவற்றை முன்பு பேசிய சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள் தெளிவாகக் கூறியிருக்கிறார்கள்.
பிற்பகல் 2–40
எனது த�ொகுதிக் க�ோரிக்கைகள் சிலவற்றை இங்கு பதிவு
செய்வதற்கு வாய்ப்பளிக்குமாறு மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர்
அவர்களைப் பணிவ�ோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
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க. மாமனந்தல் அருகில் க�ோமுகி ஆற்றின் குறுக்கே உயர்மட்டப்
பாலமும், வீரச�ோழபுரம் அருகில் மணிமுக்தா ஆற்றின் குறுக்கே
உயர்மட்டப் பாலமும், பானையங்கால் அருகில் சித்தலூர் க�ோயில்
செல்லும் வழியில் மணிமுக்தா ஆற்றின் குறுக்கே உயர்மட்டப்
பாலமும், விருகாவூர் அருகில் க�ோமுகி ஆற்றின் குறுக்கே
உயர்மட்டப் பாலமும் அமைத்துத் தர மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பணிவ�ோடு
கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
கடந்த
ஆண்டு
தரம்
உயர்த்தப்பட்ட
பள்ளிகளான,
தியாகதுருகம் ஒன்றியம், நின்னையூர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி,
பானையங்கால் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, வடத�ொரசலூர் அரசு
உயர்நிலைப் பள்ளி மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியம், தென்கீரனூர்
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளுக்கு புதிய கட்டடம்
கட்டித் தருமாறு பணிவ�ோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனது ச�ொந்த
கிராமமான பல்லகச்சேரி கிராமத்தில் இருக்கின்ற அரசு உயர்நிலைப்
பள்ளியை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்தித் தர
வேண்டுமென்று மிகப் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, நம்முடைய
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கு
ஒரு
பணிவான
வேண்டுக�ோள். தற்போது தமிழகத்தில் பல்வேறு சாதனைகளைத்
தாங்கள் படைத்துவருகிறீர்கள். அத்துடன், தமிழகம் முழுவதும்
பல அணைகளைக் கட்ட வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம்
பணிவன்புடன்
கேட்டுக்கொள்வத�ோடு,
கள்ளக்குறிச்சியிலும்
ஓர் அணையைக் கட்ட வேண்டும்; அதற்குண்டான data,
அனைத்தையும் தங்களிடத்தில் முழுவதுமாகக் க�ொடுத்திருக்கிறேன்.
மேல்பரிகத்திலிருந்து கீழ்பரிகம் வரை கிட்டத்தட்ட 4 கி.மீ.
அளவிற்கு தண்ணீர் நிற்கும். கிட்டத்தட்ட 4 TMC அளவிற்கு
தண்ணீர் சேமிக்கலாம். ஆகவே, கீழ்பரிகத்தில் ஓர் அணையைக்
கட்ட வேண்டுமென்று மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்கள்
வாயிலாக நான் உங்களைப் பணிவ�ோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அடுத்து, கள்ளக்குறிச்சியில் புறநகர் பேருந்து நிலையம்
அமைத்துத் தர வேண்டுமென்றும், கள்ளக்குறிச்சியில் வெளிவட்டச்
சாலை அமைத்துத் தர வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை அமைக்கவும்,
தியாகதுருகத்தைத் தலைமையிடமாகக் க�ொண்டு புதிய தாலுகா
உருவாக்கவும், நயினார்பாளையத்தில் புதிய தீயணைப்பு நிலையம்
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அமைக்கவும், கள்ளக்குறிச்சிக்கு அருகில் புதிய அரசு மகளிர் கலை
மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அமைக்கவும், கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில்
வசிக்கும் ப�ொது மக்களின் ப�ொழுதுப�ோக்கிற்காக அதி நவீன பூங்கா
ஒன்று அமைக்கவும், கள்ளக்குறிச்சி சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில்
மின் பற்றாக்குறையைப் ப�ோக்கும் விதமாக துணை மின் நிலையம்
அமைத்துத் தருமாறும், கள்ளக்குறிச்சியில் செயல்பட்டுவரும்
வட்டார கிளை நூலகத்தை மாவட்ட மைய நூலகமாகத் தரம்
உயர்த்த வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
தியாகதுருகம்
பகுதியில்
பணிபுரியும்
ஆசிரியர்களை
கள்ளக்குறிச்சி கல்வி மாவட்டத்தில் சேர்த்திட வேண்டுமென்றும்,
தியாகதுருகம் பேரூராட்சியை சிறப்புநிலை பேரூராட்சியாகத்
தரம் உயர்த்த வேண்டுமென்றும், கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில்
செயல்பட்டுவரும்
ப�ோக்குவரத்து
பகுதி
அலுவலகத்தை
வட்டாரப் ப�ோக்குவரத்து அலுவலகமாகத் தரம் உயர்த்தித் தர
வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, ஏற்கெனவே
மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் employment
office–ல் பதிவு செய்தவர்களின் renewal period விடுபட்டுவிட்டால்,
அவர்களுக்கு renewal செய்வதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம்
க�ொடுத்திருந்தார்கள். அதேப�ோல, 2011 முதல் 2017 வரை
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து renewal செய்யாமல்
விடுபட்டவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிறப்பு வாய்ப்பு க�ொடுத்து,
தற்போது பதிவு செய்ய இந்த அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று
கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
அதேப�ோல, ஒவ்வோர் ஆண்டும் விநாயகர் சதுர்த்தியன்று
விநாயகர் சிலை செய்வதில் பல இரசாயனப் ப�ொருட்களைப்
பயன்படுத்துவார்கள். அவற்றைக் களிமண்ணால் மட்டும்தான்
செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தை தமிழகத்தில் க�ொண்டு
வந்து, நீர்நிலைகளை மாசுபடாமல் பாதுகாக்க வேண்டுமென்று
இந்த அரசை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நாளிதழ், த�ொலைக்காட்சி,
வார இதழ் ப�ோன்ற பத்திரிகை நிருபர்களின் நீண்ட நாள்
க�ோரிக்கையான நல வாரியத்தை அமைத்துத் தர மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று
அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
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தியாகதுருகம் பேருந்து நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்து,
அதைச் சுற்றிலும் கடைகள் கட்டித் தர வேண்டுமென்று இந்த
அரசை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தியாகதுருகம்
பேரூராட்சியில் உழவர் சந்தை அமைத்துத் தர வேண்டுமென்றும்,
கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து
சின்னசேலம்,
த�ோட்டப்பாடி,
பெத்தாசமுத்திரம், வி.அலம்பலம், வீரபயங்கரம், கூகையூர் ஆகிய
ஊராட்சிகளின் வழியாக பெரம்பலூர் வரை புதிய பேருந்து
வழித்தடம் அமைத்துத் தர வேண்டுமென்றும் அன்போடு
கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
எனது த�ொகுதிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட ஊராட்சிகளுக்குட்பட்ட
கிராமங்களைப் பிரித்து, அதாவது, முடியனூர் ஊராட்சியிலிருந்து
குரூர், பீளமேடு ஊராட்சியிலிருந்து கலையநல்லூர், தியாகை
ஊராட்சியிலிருந்து சிறுவல் ஆகிய கிராமங்களைப் பிரித்து தனித்
தனி ஊராட்சிகளாக அறிவிக்க வேண்டுமென்று அன்போடு
கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியை சிறப்பு
நிலை நகராட்சியாகத் தரம் உயர்த்தித் தர வேண்டுமென்றும்,
கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் தனி விற்பனைக் குழு அமைத்திட
வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள மூன்றாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தை
மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றமாகத் தரம் உயர்த்தித் தருமாறு
மாண்புமிகு சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைத் துறை
அமைச்சர் அவர்களை தங்கள் மூலமாகக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
தியாகதுருகம் பகுதியில் 50 அல்லது 25 மெட்ரிக் டன் க�ொண்ட
குளிர்பதனக் கிடங்கு அமைத்துத் தருமாறும், கள்ளக்குறிச்சி
பகுதியில் உணவுப் பூங்கா அமைத்துத் தருமாறும் அன்போடு
கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
மலைக�ோட்டாலம்,
மாடூர்,
மேல்நாரியப்பனூர்
மற்றும்
பாக்கம்பாடி ஆகிய கிராமங்களில் கால்நடை கிளை நிலையங்கள்
அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
க�ொட்டையூர், முடியனூர், அம்மகளத்தூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள
கால்நடை கிளை நிலையங்களை கால்நடை மருந்தகமாகத் தரம்
உயர்த்தித்தர வேண்டுமென்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

மாண்புமிகு

மாற்றுத்

தலைவர்

(திரு. பி.எம். நரசிம்மன்):
மாண்புமிகு உறுப்பினர், உரையை முடித்து விடுங்கள். நிறைய
க�ோரிக்கைகளைச் ச�ொல்லிவிட்டீர்கள்.
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பிற்பகல் 2–45

திரு. அ. பிரபு: 5 நிமிடங்களில் உரையை முடித்துவிடுகிறேன்.
கண்டாச்சிமங்கலம்,
வீரச�ோழபுரம்,
வேலாக்குறிச்சி
ஆகிய
இடங்களில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும். எனது த�ொகுதிக்குட்பட்ட
சின்னசேலம் ஒன்றியம், உலகியநல்லூர் கிராமத்தில் வருவாய்
க�ோட்டம் அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் உள் விளையாட்டு அரங்கம் அமைத்துத்
தர வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில்
விளையாட்டு மைதானம் அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அமைப்புசாரா
த�ொழிலாளர்
நல
வாரியத்தில் புர�ோகிதர்களுக்கென ஒரு நல வாரியம் அமைத்துத்தர
வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்மன்):
மாண்புமிகு உறுப்பினர், மீதியுள்ள க�ோரிக்கைகளை எழுதிக்
க�ொடுத்து விடுங்கள். அவைக் குறிப்பில் பதிவு செய்துக�ொள்ளலாம்.
திரு. அ. பிரபு: மணிமுக்தா அணை கட்டும்போது அங்கே
வசித்த மக்கள் அனைவரும் தியாகதுருகம் ஒன்றியம், வடத�ொரசலூர்
கிராமத்திற்குக் குடியமர்த்தப்பட்டார்கள். ஆனால், இன்னும்
அவர்களுக்குப் பட்டா வழங்கப்படவில்லை. அவர்களுக்குப் பட்டா
வழங்க வேண்டுமென்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்கள்
பகுதியிலே தனியார் சர்க்கரை ஆலைகள் அதிகம். அந்தத் தனியார்
சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு கரும்பு க�ொடுக்கிற விவசாயிகளுக்குச்
சேரவேண்டிய த�ொகையானது உடனடியாக வந்து சேர்வதில்லை.
அதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து அந்தக் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு
நிலுவைத்தொகையை உடனடியாக வழங்க ஆவன செய்யுமாறு
அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்மன்):
மாண்புமிகு உறுப்பினர், நன்றி ச�ொல்லி உரையை முடியுங்கள்.
திரு. அ. பிரபு: இன்னும் இரண்டே இரண்டு க�ோரிக்கைகள்தான்.
நன்றி ச�ொல்லி உரையை முடித்து விடுகிறேன். சில க�ோரிக்கைகளை
அவைக்
குறிப்பில்
சேர்த்துக்
கொள்ளுமாறும்
அன்புடன்
கேட்டுக்கொள்கிறேன்
மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் (திரு. பி.எம். நரசிம்மன்): மாண்புமிகு
உறுப்பினர்,
நிறைய க�ோரிக்கைகளைச் ச�ொல்லிவிட்டீர்கள்.
உரையை முடித்து விடுங்கள்.
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திரு. அ. பிரபு: கள்ளக்குறிச்சி த�ொகுதியில் Krishi Vigyan Kendra
(KVK) அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடத்திலே ஒரு பணிவான
வேண்டுக�ோள். எத்தனைய�ோ நலத் திட்டங்களைச் செய்து
முடித்திருக்கிறீர்கள். ஆட்சியின் கடைசி வருடம், Special fund
ஆக 10 க�ோடி ரூபாயை ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும்
க�ொடுத்தீர்களென்றால்,
நாங்கள்
அதைப்
பயன்படுத்தி,
த�ொகுதிக்குத்
தேவையான
அனைத்துத்
திட்டங்களையும்
செயல்படுத்தி முடித்துவிடுவ�ோம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
ஆகையால், எவ்வளவ�ோ திட்டங்களைச் செய்து முடித்திருக்கிற
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடத்தில் அனைத்து சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களின் க�ோரிக்கையாக வைக்கிறேன்; 10 க�ோடி
ரூபாயை Special fund ஆகக் க�ொடுங்கள். த�ொகுதியில் நிறைய
திட்டங்களைச் செய்து தர வேண்டியிருக்கிறது. எனக்குப் பேச
வாய்ப்பளித்த மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், என்னுடைய மாவட்ட மாண்புமிகு
அமைச்சர்
அவர்களுக்கும்,
இங்கேயிருக்கின்ற
மாண்புமிகு
அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும்
நன்றியைத் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
த�ொகுதிக் க�ோரிக்கைகள்:
சின்னசேலம் பேருந்து நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்யுமாறு
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
சின்னசேலம்
தாலுகா
நீதிமன்றம்
அமைத்துத் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். க�ோமுகி அணையில்
இருந்து சின்னசேலம் ஏரிக்குச் செல்லும் நீர்வரத்து வாய்க்காலைத்
தூர்வாரி சீரமைக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
எனது த�ொகுதிக்குட்பட்ட கண்டாச்சிமங்கலம் ஊராட்சி,
அசகளத்தூர் ஊராட்சி, நயினார்பாளையம் ஊராட்சி, கூகையூர்
ஊராட்சி மற்றும் மேல்நாரியப்பனூர் ஊராட்சிகளை சிறப்புநிலை
ஊராட்சிகளாகத் தரமுயர்த்திட ஆவன செய்யுமாறு அன்புடன்
கேட்டுக்கொள்கிறேன். தியாகதுருகம் ஒன்றியம், அசகளத்தூர்
ஊராட்சி அருகில் செல்லும் விருத்தாசலம் முதல் சின்னசேலம்
வழியாகச் செல்லும் இரயிலை ஏற்கெனவே நின்று சென்றதுப�ோல்
மீண்டும் நின்று செல்ல மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தி அனுமதி
பெற்றுத்தர தங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
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கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் அதிகமாக உளுந்து விளைவதால்
விவசாயிகளின்
நலன்கருதி
நேரடி
உளுந்து
க�ொள்முதல்
நிலையமும், மஞ்சள், நெல் ஆகியவற்றுக்கான நேரடி க�ொள்முதல்
நிலையமும் அமைத்திட ஆவன செய்யுமாறு தங்களை அன்புடன்
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கள்ளக்குறிச்சி
மாவட்டத்தில்
உள்ள
கல்வராயன் மலைப் பகுதியில் கடுக்காய் அதிகமாக விளைவதால்
விவசாயிகள் நலன் கருதி கடுக்காய் த�ொழிற்சாலை அமைத்திட
ஆவன செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
(மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் தலைமை)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எஸ். சுதர்சனம் அவர்கள்.

*திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, தமிழகத்தை இந்திய தேசிய துணைக் கண்டத்தில்
ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக வளர்ச்சியடையச் செய்து, அதன்
கட்டமைப்பை சிறப்பாக அமைத்து, சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை,
மாநில உரிமைகளை நிலைநாட்டி, இன்று வங்கக் கடல�ோரம்
துயில் க�ொண்டிருக்கும், அவர் விரும்பியபடி திராவிட இயக்கத்தை
உருவாக்கிய பேரறிஞர் அண்ணாவுடன் துயில் க�ொண்டிருக்கும்
எங்கள்
தலைவர்
கலைஞர்
அவர்களை
வணங்குகிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
“இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பார் இலானுங் கெடும்”
என்று குறள�ோவியம் கண்ட கலைஞர் அவர்கள் ச�ொன்னதுப�ோல,
குற்றம் செய்யும் மன்னரை இடித்துரைத்து திருத்திட வாய்ப்பு
வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு குற்றத்தினை திருத்தாத மன்னன்
பகைவர் இல்லாவிட்டாலும், கெட்டழிவான். அதன்மூலம், அவன்
அரசாளும் நாடும் சீரழிந்து ப�ோகும் என்ற ப�ொருளுக்கேற்ப
தினம், தினம் தவறு செய்யும் ஆட்சியாளர்களுடைய குறைகளைச்
சுட்டிக்காட்டி, அதனைத் திருந்தச் செய்ய, மக்களுக்கு நன்மை
பயக்கக்கூடிய
ஒரு
நல்ல
எதிர்க்கட்சித்
தலைவராகவும்,
வருங்காலத்தில் இந்தத் தமிழகத்தின் விடிவெள்ளியாகவும் திகழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கும் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அண்ணன் தளபதியார்
அவர்களை வணங்கி, எனக்குப் பேச வாய்ப்பு அளித்தமைக்காக
அவருக்கு நன்றி ச�ொல்லி, என்னைப் பேச அழைத்தமைக்காக
தங்களுக்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை துவங்குகின்றேன்.
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மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் தாக்கல் செய்த நிதிநிலை
அறிக்கையிலே, முதல் பக்கத்திலே
“வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை”
என்ற குறளைத் தந்திருக்கின்றார்கள். வருமானம் வரக்கூடிய
வழிகளை விரிவாக்கி, வளங்களைப் பெருக்கி, இடையூறுகளை
ஆராய்ந்து, அதனை நீக்கிடக்கூடிய வல்லவனே செயலாற்றும்
திறனுடையவன் என்று எங்கள் தலைவர் குறள�ோவியத்தில் மிக
அருமையாகக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். அதன்படி, இந்த நிதிநிலை
அறிக்கையில் இருக்கின்ற சில அம்சங்களை நான் எடுத்துக்கூற
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நம்முடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள்,
மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையிலே, நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு
மத்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நிதிப் பற்றாக்குறையைப் பற்றி
பல பத்திரிகைகளிலே, பல பக்கங்களிலே ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள்.
முதலாவதாக, மத்திய அரசின் ‘நடவடிக்கை அறிக்கையில்’ நிதிப்
பகிர்வுக்குப் பின்னரான வருவாய்ப் பற்றாக்குறை மானியம்
வழங்குவது த�ொடர்பாக, 74,340 க�ோடி ரூபாயை நிதிக் குழு
பரிந்துரைத்துள்ளதை முற்றிலும் புறக்கணித்துவிட்டு, மத்திய அரசு
தனது பட்ஜெட்டில் 30,000 க�ோடி ரூபாயை மட்டுமே ஒதுக்கியுள்ளது.
பிற்பகல் 2–50
இரண்டாவதாக, 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய
அரசின் பட்ஜெட்டில் 33,978.47 க�ோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு
வழங்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது. ஆனால், அதற்கு மாறாக
தற்போது திருத்த மதிப்பீடுகளில் மத்திய அரசு, தமிழகத்திற்கு
மத்திய வரிகளில் வழங்கும் நிதிப் பகிர்வு 26,392.40 க�ோடி ரூபாய்
என்று குறைத்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, 2019–2020 ஆம்
நிதியாண்டில் மத்திய வரிகளில் தமிழகத்திற்கான பங்கில் 7,586.07
க�ோடி ரூபாய் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
மூன்றாவதாக, 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒருங்கிணைந்த
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரியில் தமிழகத்திற்குச் சேர
வேண்டிய ரூ.4,073 க�ோடி இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. இந்த
ஆண்டு இறுதிக்குள் அது வழங்கப்படும் என இந்த அரசு
நம்புகிறது. நான்காவதாக, மத்திய வரிகளில் மாநில அரசுக்கான
நிதிப் பகிர்வை 42 சதவிகிதத்திலிருந்து 41 சதவிகிதமாகக்
குறைக்குமாறு பரிந்துரை செய்துள்ளது. ஐந்தாவதாக, 14–வது
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நிதிக் குழுவின் பரிந்துரையின்படி, தமிழகத்திலுள்ள உள்ளாட்சி
அமைப்புகள் பெற வேண்டிய 2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கான
அடிப்படை மானியமான ரூ.4,345.57 க�ோடியையும், 2017–2018
ஆம் ஆண்டு முதல் பெற வேண்டிய செயல்திறன் மானியமான
ரூ.2,029.22 க�ோடியையும் இன்னும் மாநில அரசு பெற முடியவில்லை
என்று ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள். ஆறாவதாக, மத்திய அரசின்
மகப்பேறு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டமான பிரதம மந்திரி மாத்ரு
வந்தனா ய�ோஜனா திட்டம், மாநில அரசின் திட்டத்தோடு
இணைக்கப்பட்டதில் இந்த நிதியாண்டில் மாநில அரசு 959.21
க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால்,
மத்திய அரசு இந்தத் திட்டத்திற்கு கடந்த ஆண்டு வெறும் 23
க�ோடி ரூபாயை மட்டுமே ஒதுக்கியுள்ளது. இந்த நிதியாண்டிற்கு
வழங்கப்பட்டதா என்ற விவரம் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில்
இல்லை.
ஏழாவதாக,
தமிழ்நாட்டிற்கான
மாநில
பேரிடர்
நிவாரண நிதியை உயர்த்திய அளவு, 18 பெரிய மாநிலங்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட சராசரி உயர்வைவிட குறைவாகவே உள்ளது. கடந்த
கால செலவினங்களை ஒப்பிடும்போது அதற்கேற்ற உயர்வு இல்லை
என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. மாநிலத்திற்கான நிதியத்தில், மாநில
அரசுகளின் பங்கான 25 சதவிகிதத்தை 10 சதவிகிதமாகக் குறைக்கக்
க�ோரியதை நிதிக் குழு ஏற்கவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறது.
எட்டாவதாக, மத்திய அரசு மாநில அரசிற்கு அளிக்க வேண்டிய
வரிப் பகிர்வு மற்றும் ஐந்தாவது நிதிக் குழு மூலமாக அளிக்க
வேண்டிய நிதி ஆதாரங்கள் அரசமைப்புச் சட்டத்திற்குட்பட்டு
வழங்குவதில்லை. அதேப�ோல, அதைப் பெறுவதிலும் இந்த அரசு
தனது திறமையின்மையை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றது.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நம்முடைய
மாண்புமிகு
நிதியமைச்சர்
அவர்கள்
கடந்த
நிதிநிலை
அறிக்கையின்போது
பதிலளித்தப�ோது,
அவர்
ச�ொன்ன
வார்த்தைகளை நான் இங்கே படிக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்;
கடந்த ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர்
அவர்களின் பதிலுரையின்போது, “2001–2002 முதல் 2005–2006
வரை நாம் பெற்ற மத்திய வரிப் பகிர்வு 18,711 க�ோடி ரூபாயாக
இருந்தது, 2006–2007 முதல் 2010–2011 ஆம் ஆண்டு வரை ரூ.42,640
க�ோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது. இது கிட்டத்தட்ட 128 சதவிகிதம்
கூடுதலாகும். ஆனால், மீண்டும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின்
ஆட்சியின்போது, 2011–2012 முதல் 2015–2016 ஆம் ஆண்டு வரை
நாம் பெற்ற மத்திய அரசின் வரிப் பகிர்வு 80,855 க�ோடி ரூபாய்
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மட்டுமே. இது முந்தைய ஐந்தாண்டுகளில் நாம் பெற்ற பகிர்வைவிட
88 சதவீதம் மட்டுமே கூடுதலாகும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே,
தி.மு.க.
அரசானது
மாநிலத்தின்
உரிமையை
நிலைநாட்டுவதிலும்,
மாநிலத்திற்குண்டான
வரிப்
பகிர்வு
நிதியைப் பெறுவதிலும் அண்ணா தி.மு.க. ஆட்சியைவிட சிறந்து
விளங்கியது; இதன்மூலம் பல நலத் திட்டங்கள் தி.மு.க. ஆட்சியில்
செம்மையாகச் செயல்படுத்தப்பட்டன. எனவே, மாண்புமிகு
துணை முதல்வர் அவர்கள் தி.மு.க. ஆட்சியின் நிதி மேலாண்மை
குறித்து சிறந்த சான்றிதழினை அளித்துள்ளதற்காக நான் நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
த�ொடர்ந்து
நிருவாகத்திலும்,
நிதிநிலை மேலாண்மையிலும் கலைஞரின் அரசு சிறப்பாக
இருந்ததற்கு இதைவிட வேறு சான்று தேவையில்லை என்று நான்
கருதுகின்றேன்.
பிற்பகல் 2–55
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, உங்களுடைய
அரசு மத்திய அரசுடன் எல்லாவிதங்களிலும் நல்லிணக்கத்தோடு
செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது. மத்திய அரசு இயற்றுகின்ற
அனைத்துச்
சட்டங்களுக்கும்
எந்தவித
ஆட்சேபணையும்
இல்லாமல் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றது. அது எந்தச்
சட்டமாக இருந்தாலும் சரி, முத்தலாக் சட்டமாக இருந்தாலும்
சரி, Article 370-ஐ நீக்குவதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இப்போது
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற
குடியுரிமை
திருத்தச்
சட்டமாக
இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் முழுமையாக ஆதரிக்கின்றீர்கள். ஆனால்,
இவ்வளவு வஞ்சிக்கும் மத்திய அரசை நாம் ஒரு கேள்விகூட
கேட்பதில்லை, அழுத்தம் க�ொடுப்பதில்லை. அவர்கள் என்ன
ச�ொல்கிறார்கள�ோ அதை அப்படியே கேட்டு நம்முடைய
மாநிலத்திற்குத் தேவையான நிதிகளைக் கேட்டுப் பெறுவதற்கு இந்த
அரசு சுணக்கம் காட்டுகிறது என்பதை நான் இங்கே ச�ொல்லக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
அதேப�ோன்று 4,56,660.99 க�ோடி ரூபாய் கடன் என்று இந்த
நிதிநிலை அறிக்கையில் மதிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு
வட்டியாக 38,210 க�ோடி ரூபாய் கட்ட வேண்டியதுள்ளது என்று
தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மாநிலத்தின் இந்த ஆண்டு வருமானம்
1,55,179 க�ோடி ரூபாய் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கின்றது.
மத்திய அரசின் மானியமாக 64,259 க�ோடி ரூபாய் வரும் என்று
நம்பப்படுகின்றது. இந்த நிலையிலே இதை நம்பி இந்த நிதிநிலை
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அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏற்கெனவே அவர்கள்
க�ொடுக்க
வேண்டிய
பணமெல்லாம்,
நமக்கு
முறைப்படி
சேரவேண்டிய பணமெல்லாம் வராத நிலையிலே, மேலும் இந்த
தமிழகத்திலே நிதி ஆதாரம் இல்லாத, வருமானம் குறைந்திருக்கின்ற
நிலையிலே,
மற்ற
வகையில்
எல்லா
த�ொழிற்சாலைகளும்
மூடப்பட்டிருக்கின்ற
நிலையிலே,
ப�ொருளாதார
மந்த
நிலை
ஏற்பட்டிருக்கின்ற
நிலையிலே,
அவர்களை
நம்பி
தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பட்ஜெட் எந்த அளவுக்கு
சாத்தியமாகும் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி என்பதை
நான் இங்கே ச�ொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நம்முடைய
நிதியமைச்சர் அவர்களால் அனுமானத்தின்பேரில் தயாரிக்கப்பட்ட
பட்ஜெட்தான் இந்த பட்ஜெட் என்பதை நான் இங்கே ச�ொல்லக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஆக, இந்த பட்ஜெட் மக்களுக்கு
உதவி செய்கின்ற பட்ஜெட்டாக இல்லை. ஆக, எல்லாவற்றையும்
கணக்குப் ப�ோட்டு எப்படியெல்லாம் மக்களை சரிசெய்வது,
எப்படியெல்லாம் வருகின்ற தேர்தலிலே மக்களைக் கவர்வது என்ற
எண்ணத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டாக
நாங்கள் கருதுகின்றோம்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நிதிநிலை
அறிக்கையில் பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு அதிகமாக பணம்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 11–வது வகுப்பு
மற்றும் 12–வது வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு கணினி தரப்படும்
என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக 11–
வது வகுப்பு மற்றும் 12–வது வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு
கணினி
தரப்படாமல்
அவர்கள்
தினந்தோறும்
பள்ளி
நிருவாகத்துடன் சண்டை ப�ோட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த
ஆண்டுகூட அதற்காக 966.46 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டு 1,362.27 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இன்னும் அந்தப் பிரச்சினை தீர்ந்தபாடில்லை. அதேப�ோன்று
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் private schools எல்லாம் வசூலிக்கும்
பள்ளிக் கட்டணத்தை முறைப்படுத்துவதற்காக தலைவர் கலைஞர்
அவர்கள் ஒரு கமிட்டியை அமைத்தார்கள். Justice Raviraja
Pandian அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி,
தனியார் பள்ளிகளிலெல்லாம் எவ்வளவு கட்டணம் வசூலிக்க
வேண்டுமென்று, அவர்களையெல்லாம் அழைத்து ஆராய்ந்து
ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் தகுதிக்கேற்றாற்போல கட்டணத்தை
நிர்ணயித்தார்கள். அதற்குப் பிறகு Justice Singaravelu அவர்கள்
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வந்து
அந்தக்
கட்டணத்தை
ஓரளவு
முறைப்படுத்தினார்.
இப்பொழுது கல்விக் கட்டணத்தை முறைப்படுத்துகின்ற குழு
எந்த அளவுக்கு இயங்குகிறது என்பது தெரியவில்லை. குறிப்பாகச்
ச�ொல்ல வேண்டுமென்றால், எங்களுடைய. . .

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
குறிப்பிட்டார்கள். தனியார் பள்ளிகளில் இருக்கின்ற கட்டணங்களை
முறைப்படுத்துவது சம்பந்தமாக முன்னாள் நீதியரசர் மாசிலாமணி
அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எங்கெங்கே கூடுதலாகக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகின்றன
என்பது குறித்து அவருடைய கவனத்திற்கோ, அரசின் கவனத்திற்கோ
க�ொண்டு வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 3–00

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எஸ். சுதர்சனம் அவர்கள்.

திரு. எஸ். சுதர்சனம்: அதைப்போல, 11 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு
படிப்பவர்களுக்கு லேப்–டாப் க�ொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான்
அரசினுடைய க�ொள்கை. பள்ளிப் படிப்பு முடித்தவுடன், லேப்–
டாப் கேட்டால், correspondence–ல் படிப்பவர்களுக்கும் நாங்கள்
தர மாட்டோம்; பாலிடெக்னிக்கில் படிப்பவர்களுக்கும் நாங்கள்
தர மாட்டோம்; கல்லூரியில் படிப்பதற்கான சான்றிதழ், Bonafide
Certificate வாங்கி வந்தால் தருவ�ோம் என்று பள்ளி நிருவாகம்
கூறி, மாணவர்களுக்கு லேப்–டாப் தர மறுக்கின்றது. இதுப�ோன்ற
நிலைமைதான் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நீடிக்கிறது. நான் எதற்காக
இதைச் ச�ொல்கிறேன் என்றால், ஒரு வரவு–செலவுத் திட்டத்தைப்
ப�ோட்டுவிடுகிறீர்கள், பள்ளிக் கல்வித் துறைக்காக 34 ஆயிரம்
க�ோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்று ச�ொல்கிறீர்கள். நிதி ஆதாரம்
இருந்தால், அந்த ஆண்டிலேயே அதைத் தர முடியும். நிதி ஆதாரம்
இல்லாத நிலையில், இதுப�ோன்ற ஒரு கணக்கைப் ப�ோட்டுவிட்டு,
கடைசியில் அதை நிறைவேற்ற இயலாத நிலையிலேதான் இந்த
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அரசாங்கம் செயல்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் ப�ொறுப்பேற்றதற்குப் பிறகுதான், பள்ளிப் படிப்பை
முடித்துவிட்டுச் செல்கின்ற மாணவர்களுக்குக் க�ொடுக்கின்ற
நிலையை மாற்றி, +1, +2 படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கே மடிக்கணினி
வழங்குகின்ற வரலாறு தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நடைபெற்றுக்
க�ொண்டிருக்கிறதே தவிர, வேறு எங்கும் இல்லை என்பதை நான்
இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) உங்கள் ஆட்சியில் அதெல்லாம் இல்லை என்பதை முதலிலே
தெரிந்துக�ொள்ள வேண்டும். மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள்
ப�ொறுப்பேற்றதற்குப் பிறகுதான், மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம்,
இந்திய நாட்டின் வரலாற்றில் தமிழகத்தில் க�ொண்டுவரப்பட்டதே
தவிர, வேறு ஒன்றும் இல்லை. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) வேறு
எந்த மாநிலத்திலாவது இந்தத் திட்டம் இருக்கிறதா என்பதை
நீங்கள் க�ோடிட்டுக் காட்ட வேண்டும்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எஸ். சுதர்சனம் அவர்கள்.

திரு. எஸ். சுதர்சனம்: பல நல்ல திட்டங்களை நாங்கள்
நிறைவேற்றியிருக்கிற�ோம், நீங்களும் க�ொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள்.
ஆனால், உங்களால் க�ொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் எப்படி
நிறைவேற்றப்படுகின்றன என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி. நீங்கள்
செய்யவில்லை, நாங்கள் செய்கிற�ோம் என்பது சரியான பதிலாக
இருக்காது என்பதை நான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு
ச�ொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.
அதைப்போல,
ப�ோக்குவரத்துத்
துறையில்,
ஓய்வூதியப்
பயன்களை
இதுவரை
தராமல்
இருக்கின்றார்கள்.
பல
ஆயிரக்கணக்கான த�ொழிலாளர்கள் ஓய்வு பெற்ற நிலையில்,
அவர்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய ஓய்வூதியப் பலன்கள்
எல்லாம் கிடைக்கவில்லை. பலமுறை அவர்கள் strike எல்லாம்
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நடத்தினார்கள்.
த�ொழிலாளர்கள்
strike
நடத்தியப�ோது,
சென்ற முறை, 3 அமைச்சர்கள் தலைமையிலான ஒரு குழு
சென்று, அவர்களை convince செய்து, இந்த strike–ஐ நீங்கள்
வாபஸ் வாங்குங்கள், நாங்கள் கட்டாயம் தருகிற�ோம் என்று
ச�ொன்னார்கள். ஆனால், இதுவரை அது கிடைக்கப்பெறவில்லை.
இப்போது, கிட்டத்தட்ட 1,000 க�ோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருப்பதாக
இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால்,
பல த�ொழிலாளர்களுக்கு leave surrender க�ொடுக்கவில்லை.
அதுமட்டுமல்ல, L.I.C. கட்டுவதற்காக பிடித்தம் செய்யப்பட்ட
பணத்தைக்கூட
L.I.C.–ல்
கட்டவில்லை;
Co–operative
Society–க்குக் கட்ட பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பணத்தைக்கூட
Co–operative Society–ல் கட்டவில்லை. இவ்வாறு பலவிதமான
தவறுகள் அங்கே நடந்தன. முக்கியமாக Provident Fund–க்காக
பணத்தைப் பிடித்தம் செய்தால், உடனே அதை எடுத்துக்
க�ொண்டுப�ோய்
கட்ட
வேண்டும்.
அது
அரசாங்கமாக
இருந்தாலும், தனி நபராக இருந்தாலும், அதைக் கட்டவில்லை
என்றால், அது குற்றம்; சட்டப்படி குற்றம். ஆனால், அதை இந்த
அரசாங்கமே இன்னும் த�ொடர்ந்து செய்து க�ொண்டிருக்கிறது
என்பதுதான் எங்களுக்கு மன வருத்தத்தை அளிக்கிறது. இது
த�ொழிலாளர்களுடைய உரிமையைக் காக்கின்ற ஒரு பிரச்சினை.
தயவுசெய்து, இதிலே தலையிட்டு, நம்முடைய அரசாங்கம் அதற்கு
ஏதாவது ஒரு நல்லதைச் செய்ய வேண்டும் என்று நான் இங்கே
கேட்டுக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு ப�ோக்குவரத்துத்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஓய்வு பெற்ற த�ொழிலாளர்களுடைய
நிலுவைத் த�ொகையான கிட்டத்தட்ட ரூ.1,090 க�ோடி நிதியை ஒரே
தவணையில் க�ொடுத்தார் முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்கள்; (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) கடந்த 6 மாதத்திற்கு
முன்பு, எல்லா ப�ோக்குவரத்துக் கழகங்களிலும் இருக்கக்கூடிய
த�ொழிலாளர்களுக்கு ஒரே தவணையாக, கிட்டத்தட்ட ரூ.1,060
க�ோடியை—correct ஆகத் தெரியவில்லை—அந்தத் த�ொகையை
முழுவதுமாகக்
க�ொடுத்திருக்கிற�ோம்.
இதுவரைக்கும்
ரூ.972
க�ோடிதான் பாக்கி இருக்கிறது. அதற்கும், இப்போது நிதிநிலை
அறிக்கையில் நிதியை ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள்.
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உங்களுடைய ஆட்சிக் காலத்திலும் 922 க�ோடி ரூபாயை
நிலுவையில் வைத்துவிட்டுத்தான் சென்றீர்கள் என்பதை பல
தடவை ச�ொல்லியிருக்கிறேன். எல்லா ஆட்சிக் காலத்திலும்
ப�ோக்குவரத்துத் துறையில் இதுப�ோன்ற வருவாய்ப் பற்றாக்குறை,
அதாவது, வரவுக்கும்–செலவுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த
வித்தியாசம், இந்தப் பிரச்சினை இருந்திருக்கிறது. 3,685 க�ோடி
ரூபாயைத்தான் 5 ஆண்டு காலத்தில் நீங்கள் க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள்.
ஆனால், இந்த 9 ஆண்டுகளில் 14,000 க�ோடி ரூபாயை ப�ோக்குவரத்துத்
துறைக்குக் க�ொடுத்த அரசு மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா
அவர்களுடைய அரசு, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) என்பதை இந்த
நேரத்தில் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எஸ். சுதர்சனம் அவர்கள்.

திரு. எஸ். சுதர்சனம்: அது ப�ோதவில்லை. இன்னும், ரூ.7,000
க�ோடி நிலுவை இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து.
தயவுசெய்து அதைச் சரி செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று
இந்த அரசைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. எஸ். சுதர்சனம், உரையை முடியுங்கள்.

உறுப்பினர்

பிற்பகல் 3–05

திரு. எஸ். சுதர்சனம்: உயர் கல்வித் துறையில் 2012–2013
முதல்
4
Engineering
colleges–க்கு
மட்டும்
அனுமதி
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. உயர் கல்வியில் நம்முடைய மாநிலம்
எந்தளவிற்கு இருக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு சாட்சி. ஏறக்குறைய
600–க்கும் மேற்பட்ட ப�ொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன.
ஆனால், உயர் கல்வியில் ஏன் அந்த நிலை இருக்கிறதென்றால்,
உயர் கல்வியில் அதாவது Engineering College–ல் படித்த
மாணவர்களுக்கு சரியான வேலைவாய்ப்பு இல்லை. எங்கள்
கலைஞர் ஆட்சியில் Engineering படித்த மாணவர்களுக்கு 35,000/–
ரூபாய், 40,000/– ரூபாய் என்று மாதம் சம்பளம் கிடைத்தது. ஆனால்,
இப்போது ரூ.8,000/–க்கும், 10,000/–க்கும் Engineering படித்த students
அலைந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள்; வேலை கிடைக்கவில்லை.
ஆகவே, அதற்கு இந்த அரசு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
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சுகாதாரத் துறையைப் ப�ொறுத்தவரையில், AIIMS Hospital
பற்றி எந்த அறிவிப்பும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் இல்லை
என்பதைச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன்.
நெடுஞ்சாலைத் துறையைப் ப�ொறுத்தவரையில், மீனம்பாக்கம்
முதல் செங்கல்பட்டு, மதுரவாயல் முதல் திருப்பெரும்புதூர்,
மாதவரம் ரவுண்டானா முதல் ச�ோழவரம் toll வரையில்
elevated bridge–உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டப்பட வேண்டும்.
ஏனென்றால் ஏகப்பட்ட ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது.
நீங்கள் மீனம்பாக்கத்திலிருந்து செங்கல்பட்டு ப�ோவதற்கு 3
மணி நேரம் ஆகும். இது இங்கிருக்கின்ற பலருக்கும் தெரியும்.
அதேப�ோல், மதுரவாயலிலிருந்து திருப்பெரும்புதூர் செல்வதற்கு
2 மணி நேரமாகிறது. அதேப�ோல் மாதவரத்திலிருந்து ச�ோழவரம்
செல்வதற்கு ஏறக்குறைய 1 மணி நேரம் ஆகிறது. அதுமட்டுமல்ல,
இந்தப் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலால் பல உயிர்கள் பலியாகின்றன.
நிறைய விபத்துகள் நடக்கின்றன. பெட்ரோல் விரயமாகிறது; நேரம்
விரயமாகிறது. அங்கு பயணம் செய்கின்றப�ோது கடுப்பாகிறது.
(சிரிப்பு) நான் ச�ொல்லவில்லை, மக்கள் ச�ொல்கிறார்கள். அதற்கு
ஏதாவது அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்குமென்று நினைத்தேன்.
ஆனால், NHAI–ஐக் கேட்டப�ோது, இதற்கெல்லாம் DPR – Detailed
Project Report நாங்கள் தயார் செய்து வைத்திருக்கிற�ோம், மாநில
அரசு அதற்குரிய பங்கை அளிக்குமென்றால் மத்திய அரசு
அதனைச் செய்து காட்டும் என்று அவர்கள் ச�ொல்கிறார்கள்.
இது முக்கியமான ஒரு பிரச்சினை. 3 ர�ோடுகளை இணைக்கின்ற,
3 ர�ோடுகளில் ஓரளவு ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்கின்ற
திட்டம் இது. இதிலே இந்த அரசு அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள
வேண்டுமென்று நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
அதேப�ோன்று TNPSC பிரச்சினை. நம்முடைய மாண்புமிகு
அமைச்சர் திரு. ஜெயக்குமார் அவர்கள் காலையிலேகூட
ச�ொன்னார்கள். இது ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சினை. அதாவது,
அனுமதி பெற்று. . .

மாண்புமிகு

குறிப்பிலிருந்து
பேசாதீர்கள்.

பேரவைத்

தலைவர்:

நீக்கியாகிவிட்டது.

அதைத்தான் அவைக்
திரும்பவும் அதைப்பற்றிப்

திரு. எஸ். சுதர்சனம்: இல்லை, நான் ச�ொல்லிவிடுகிறேன்.
ஏனென்றால் நான் மாவட்டச் செயலாளர். அனுமதி பெற்று
நடைபெற்ற
கூட்டத்திற்கு
சாயம்
பூச
முற்பட்டார்கள்.
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எங்களுடைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் முற்பட்டு அது
அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நான் என்ன
ச�ொல்கிறேனென்றால்,
இலட்சக்கணக்கான
மாணவர்கள்
படித்துவிட்டு,
இளைஞர்கள்
எல்லாம்
வேலைவாய்ப்பு
கிடைக்குமென்று
பணத்தைச்
செலவு
செய்து
coaching
class–க்குப்போய் கனவ�ோடு எழுதிய exam. அதிலே இவ்வளவு
பெரிய
**
நடந்திருக்கிறது.
(மேசையைத்
தட்டும்
ஒலி)
மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெற்ற ** ம�ோசமான **
இருக்கிறது. இதுப�ோன்ற ஒரு ** இந்த TNPSC–ல் எவ்வளவு
தலைவர்கள்
இருந்திருக்கிறார்கள்,
எவ்வளவு
அமைச்சர்கள்
இருந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால், இதுப�ோன்று நடந்ததே இல்லை.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆனால், நம்முடைய மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள், அதை. . .

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: நீங்கள் அதில் உள்நோக்கம்
கற்பிப்பது மாதிரி பேசாதீர்கள். (குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை.
இது முறையல்ல. அந்த வார்த்தைகள் அவைக் குறிப்பிலிருந்து
நீக்கப்படுகின்றன. (குறுக்கீடுகள்) மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும்
பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்,
உறுப்பினர் பேசிய வார்த்தைகளை நான் அவைக் குறிப்பிலிருந்து
நீக்கிவிட்டேன். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு அமைச்சர், நான் அந்த
வார்த்தைகளை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கிவிட்டேன். (குறுக்கீடு)
சரி, பேசுங்கள்.
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, (குறுக்கீடுகள்) தேர்வாணையத்தால். . .
(குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள்,
உட்காருங்கள். அமைச்சர் வேறு என்ன ச�ொல்கிறார் என்று
பார்க்கலாம். (குறுக்கீடுகள்) மாண்புமிகு அமைச்சர் என்ன
ச�ொல்கிறாரென்று பார்க்கலாம், இருங்கள். மாண்புமிகு மீன்
வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே. . . (குறுக்கீடுகள்) இருங்கள்.
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, மாண்புமிகு அமைச்சர்
ச�ொல்வதைக் கேளுங்கள். (குறுக்கீடுகள்) மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி
உறுப்பினர்கள்,
உட்காருங்கள்.
(குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. சுதர்சனம் பேசும்போது, ** என்று ச�ொன்ன
வார்த்தையை நான் நீக்கியிருக்கிறேன். மாண்புமிகு அமைச்சர்
என்ன விளக்கம் ச�ொல்கிறாரென்று பார்ப்போம், உட்காருங்கள்.

மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் TNPSC குறித்துப்
பேசியிருக்கிறார். அதற்கு விளக்கம் க�ொடுக்க வேண்டுமல்லவா?
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தேர்வாணையத்தால்
கிராம நிருவாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர் ப�ோன்ற
பதவிகள் உள்ளடங்கிய 9,398 காலிப் பணியிடங்களுக்கு 1–9–2019
அன்று த�ொகுதி–IV ப�ோட்டித் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. அந்தத் தேர்வு
முடிவுகள் 12–11–2019 அன்று வெளியிடப்பட்டன. தேர்வாணையம்
என்பது ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு. (குறுக்கீடுகள்) ஒரு
நிமிடம் இருங்கள். அதை நம்முடைய ஆட்சி எப்போதுமே உறுதி
செய்து வருகின்றது. ப�ோட்டித் தேர்வுகள் நடத்துவதிலும் சரி, தேர்வு
முடிவுகளை வெளியிடுவதிலும் சரி, தேர்வாணையம் வெளிப்படைத்
தன்மையை எப்போதுமே பின்பற்றி வருகிறது. அதனைப் பின்பற்றும்
வகையில், தேர்வாணையம் நடத்தும் தேர்வு எழுதிய எந்த ஒரு
நபரின் மதிப்பெண் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் மற்ற
தேர்வர்கள் தெரிந்துக�ொள்ளும் வகையில் வெளிப்படையான
முறையில் அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்தி வருகிறது. இராமநாதபுரம்
மாவட்டத்திலுள்ள இராமேஸ்வரம் மற்றும் கீழக்கரை ஆகிய
தேர்வு மையங்களில் தேர்வு எழுதிய இதர மாவட்டங்களைச்
சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் முதல் 100
தர வரிசையில் அதாவது Rank வந்ததாக சமூக ஊடகங்களில்
5–1–2020 அன்று புகார் எழுந்தது. இப்புகாரின் அடிப்படையில்,
தேர்வாணையம் உடனடியாக சில தல விசாரணைகளை
மேற்கொண்டது. மேலும், இதில் த�ொடர்பு இருக்கலாம் என்று
சந்தேகிக்கப்பட்ட சில தேர்வர்கள் மற்றும் தேர்வுப் பணிகளில்
ஈடுபட்டிருந்த அலுவலர்களை தேர்வாணையத்திற்கு அழைத்து
விசாரணை செய்தது.
பிற்பகல் 3–10
இதன் த�ொடர்ச்சியாக தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்துத் தேர்வர்களின்
விடைத்தாள்களை
முழுமையாக
மறு
ஆய்வு
செய்ததில்,

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.
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இராமேஸ்வரம் மற்றும் கீழக்கரை தேர்வு மையங்களில் தேர்வு
எழுதிய வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 99 விண்ணப்பதாரர்கள்
இடைத்தரகர்களின்
ஆல�ோசனையின்பேரில்,
இத்தேர்வு
மையங்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் என்றும், இத்தேர்வர்கள்
இடைத்தரகர்களிடமிருந்து, சில மணி நேரங்களில் மறையக்கூடிய
சிறப்பு
மையிலான
பேனாக்களைப்
பெற்றுக்கொண்டு,
விடைகளைக் குறித்துள்ளதாகவும் தெரிய வந்தது. மேலும்,
விடைத்தாள்கள் தேர்வாணையத்திற்குக் க�ொண்டுவரும் வழியில்,
தேர்வுப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நபர்களின் துணையுடன், சில
தேர்வர்களின் விடைத்தாள்களில் சரியான விடைகளைக் குறித்து,
அதே விடைத்தாள் கட்டுகளுடன் சேர்த்து வைத்துள்ளதாகவும்,
இதில் 39 தேர்வர்கள், முதல் 100 தர வரிசைக்குள் வந்துள்ளதாகவும்
தேர்வாணைய விசாரணையில் தெரிய வந்தது. தேர்வாணையத்தால்
எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையைப் ப�ொறுத்தவரை, மேற்கூறிய
இரு தேர்வு மையங்களைத் தவிர, வேறு எந்த இடத்திலும்,
வேறு எந்தவிதமான தவறுகளும் நடைபெறவில்லை என்று
தேர்வாணையம் முடிவு செய்ததன் அடிப்படையில், முறைகேட்டில்
த�ொடர்புள்ளதாகக் கருதப்பட்ட 99 தேர்வர்கள் தகுதி நீக்கம்
செய்யப்பட்டதுடன், ‘வாழ்நாள் முழுவதும் ப�ோட்டித் தேர்வு
எழுத நிரந்தர தடையும்’ விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதி நீக்கம்
செய்யப்பட்ட மேற்கண்ட நபர்களுக்குப் பதிலாக, தகுதியான
39 நபர்கள் தர வரிசைப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், இது த�ொடர்பாக தேர்வாணையத்தால் காவல் துறையில்
புகார்கள் அளிக்கப்பட்டு, வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, அவ்வழக்கு
CBCID மூலம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.
சமூக ஊடகங்களில் 2017–ல் நடைபெற்ற த�ொகுதி 2A தேர்விலும்
இதுப�ோன்ற தவறுகள் நடந்திருக்கலாம் என்று வந்த செய்திகளின்
அடிப்படையிலும், தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்பெற்ற த�ொகுதி IV
தேர்வின் விசாரணையில் பெறப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையிலும்,
மேற்கூறிய
தேர்வில்
தவறுகள்
நிகழ்ந்திருக்கலாம்
என்று
கருதப்பட்ட நிலையில், இது த�ொடர்பாகவும் தேர்வாணையம்,
CBCID–க்கு புகார் அளித்துள்ளது. CBCID விசாரணையைப்
ப�ொறுத்தவரை, த�ொகுதி IV தேர்வில் முறைகேடு செய்த 39
தேர்வர்களில் 16 நபர்கள் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், த�ொகுதி 2A தேர்வில் முறைகேடு செய்த 42 தேர்வர்களில்
17 நபர்கள் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது
செய்யப்பட்டவர்களில் இரண்டு தேர்வாணையப் பணியாளர்கள்,
22 தேர்வர்கள் மற்றும் 9 இடைத்தரகர்கள் அடங்குவர். முக்கிய
குற்றவாளியான ஜெயக்குமார் என்பவர் 6–2–2020 அன்று
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சரணடைந்து, நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளார். தேர்வாணையத்தைப்
ப�ொறுத்தவரை,
இம்முறைகேட்டிற்குத்
துணையாக
இருந்து
கைதான தேர்வாணையப் பணியாளர்கள் இருவரும் தற்காலிக
பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், முறைகேட்டில்
ஈடுபட்ட தேர்வர்கள்மீது தகுதி நீக்கம் மற்றும் ப�ோட்டித்
தேர்வுகள் எழுத ‘வாழ்நாள் தடை’ விதிக்கப்பட்டுள்ளதால்,
தவறிழைக்காத, நேர்மையாக தேர்வு எழுதிய இலட்சக்கணக்கான
தேர்வர்களின்
நலனைக்
கருத்திற்கொண்டும்,
அவர்களின்
உழைப்பைக்
கருத்திற்கொண்டும்,
தேர்வாணையம்
இந்தத்
தேர்வினை இரத்து செய்யத் தேவையில்லையெனக் கருதி,
தகுதிபெற்ற தேர்வர்களை 19–2–2020 முதல் கலந்தாய்வில் பங்குபெற
அழைப்பாணை அனுப்பியுள்ளது. மேலும், தேர்வாணையம்
வெளிப்படைத் தன்மையுடன், மிகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டுடன்
இத்தேர்வுகளை நடத்தினாலும், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும்
ந�ோக்கத்துடன் சிலர் இதுப�ோன்று செய்யும் விரும்பத்தகாத
செயல்களினால், உண்மையான முறையில் தேர்விற்கு தங்களை
தயார்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கும் தேர்வர்கள் பாதிக்கப்படுவது
வருத்தமளிக்கின்ற விஷயமாக உள்ளது. எனவே, மத்திய அரசுப்
பணியாளர் தேர்வாணையம், பிற தேர்வு முகமைகள் பின்பற்றும்
நடைமுறைகளை ஆராய்ந்து, அரசுப் பணிகளுக்கென தெரிவுகளை
மேலும் வெளிப்படைத் தன்மையுடன், எந்தவிதத் தவறுகளும்
நடைபெறாவண்ணம்
நடத்த
அரசு
அறிவுறுத்தியுள்ளது.
எவ்வளவு transparent ஆக நாங்கள் ச�ொல்லியிருக்கிற�ோம்.
(குறுக்கீடுகள்) இருங்கள், விஷயத்திற்கு வருகிறேன். (குறுக்கீடுகள்)
2006–2011–ல் யாருடைய ஆட்சி? உங்களுடைய ஆட்சி. அந்த ஐந்து
வருடங்களில் தேர்வாணையத்தில் நடந்த முறைகேடு குறித்து—
உங்களுடைய Government அன்றைக்கு Chairman–ஆக திரு.
செல்லமுத்துவை appoint செய்தது. 13 பேர். அவருடைய வீட்டில்
யார் raid செய்தது? DVAC raid செய்தது. (குறுக்கீடுகள்) இருங்கள்,
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்) DVAC raid செய்து. . . (குறுக்கீடுகள்)
DVAC raid செய்து. . . (குறுக்கீடுகள்) DVAC raid செய்து, எல்லா
documents–ஐயும் இலஞ்ச ஒழிப்புத் துறை, தமிழில். . . (குறுக்கீடுகள்)
யாரு? திரு. செல்லமுத்து வீட்டில். (குறுக்கீடுகள்) திரு. செல்லமுத்து
வீட்டில், இலஞ்ச ஒழிப்புத் துறை raid செய்து, யார், யார் எழுதிக்
க�ொடுத்தார்கள் என்று எல்லா papers–ஐயும் எடுத்திருக்கிறார்கள்.
(குறுக்கீடுகள்) உங்களுடைய தி.மு.க. ஆட்சியில் பதவி வகித்த
முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
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எல்லோரும் பரிந்துரை செய்து அனுப்பியதெல்லாம் இப்போது
DVAC–ல் இருக்கிறது. (குறுக்கீடுகள்)
(திராவிட
முன்னேற்றக்
கழக
நின்றுக�ொண்டு க�ோஷமிட்டனர்.)

உறுப்பினர்கள்

எழுந்து

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உறுப்பினர் திரு. சு. புகழேந்தி,
உங்களுடைய இடத்திற்குச் செல்லுங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
பிற்பகல் 3–15

மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: இப்போது என்ன
செய்திருக்கிறார்கள்
என்றால்,
Court–க்குச்
சென்று
stay
வாங்கிவிட்டார்கள்.
(குறுக்கீடுகள்)
Court–க்குச்
சென்று
stay வாங்கிவிட்டார்கள். (குறுக்கீடுகள்) 19 ஆம் தேதி High
Court–ல் case வருகிறது. (குறுக்கீடுகள்) அந்த 5 வருடத்தில்
TNPSC–ல் முறைகேடுகள் செய்ததற்கு கண்டிப்பாக சிறைக்குப்
ப�ோகின்ற நிலை வரும். (குறுக்கீடு)
(திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
எழுந்து நின்றனர்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு)
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) என்ன ச�ொல்லுங்கள். மாண்புமிகு
எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர்கள்.
திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
எங்களுடைய மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்
பேசுகிறப�ொழுது, இங்கே பூடகமாக குற்றம் ச�ொல்வதைப்போல்
இருக்கிறது
என்று
ச�ொல்லி,
அவர்
பேசியதை
அவைக்
குறிப்பிலிருந்து
எடுத்துவிட்டீர்கள்.
அவருடைய
கேள்வியை
எடுத்துவிட்டீர்கள். ஆனால், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்,
‘முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்’
என்று எல்லோரையும் குற்றஞ்சாட்டி பதில் ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
இதை நீங்கள் சபைக் குறிப்பிலே அனுமதிக்கப் ப�ோகிறீர்களா
அல்லது எடுக்கப் ப�ோகிறீர்களா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள
விரும்புகிறேன். (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

இல்லை,

மாண்புமிகு
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மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
ச�ொல்லியிருக்கின்றார். இது குறித்து DVAC case–ல் இருக்கிறது.
இப்போது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்திலே stay வாங்கி
வைத்திருக்கிறீர்கள். அதைத்தான் அவர் ச�ொன்னார். யாருடைய
பெயரையும் அவர் ச�ொல்லவில்லை. (குறுக்கீடு) யாருடைய
பெயரையும் ச�ொல்லி குறிப்பிடவே இல்லை. (குறுக்கீடு) யாரையும்
ச�ொல்லவில்லை. அவர் வந்து. . . (குறுக்கீடு) இப்போது எல்லாமே
பத்திரிகையில் செய்தியாக வந்திருக்கிறது. யாருக்குமே தெரியாதது
என்று எதுவுமே கிடையாது. TNPSC–ல் இப்போது நடைபெற்ற
முறைகேடுகள்
குறித்து
விசாரணை
செய்து,
யாரெல்லாம்
கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற எல்லா விவரங்களும்
வந்திருக்கின்றன. அதேப�ோல 2006–2011 வரைக்கும் நடைபெற்ற
சம்பவங்கள் குறித்து வந்திருக்கிறது. இப்போது நீதிமன்றத்திலே
இருக்கிறது. அதில் யார், யாரென்று பெயரைச் ச�ொல்லவில்லை,
ப�ொதுவாகத்தான்
ச�ொல்லியிருக்கிறார்;
அவ்வளவுதான்.
இதுவெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது.
திரு. துரைமுருகன்: அதாவது, ** என்று ச�ொன்னவுடனே, அது
ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது என்று எடுக்கச் ச�ொல்கிற நீங்கள்,
முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்,
தலைவர்கள் என்று எல்லோரையும் ச�ொன்னார்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வழக்கு இருக்கிறது என்று

ச�ொல்கிறார்.

திரு.
துரைமுருகன்:
No.
அவர்களும்
கையெழுத்து
ப�ோட்டுக்கொண்டு வந்து அவரிடம் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள்
என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார். ஆகையினாலே, நீங்கள் அதை சபைக்
குறிப்பிலேயிருந்து எடுப்பதுதான் நியாயம். ஏனென்று கேட்டால்,
நான்கூட அமைச்சராக இருந்திருக்கிறேன். என்னைக்கூட அந்தக்
குற்றச்சாட்டில் க�ொண்டு வருவார் இல்லையா! ஆகையினாலே,
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ச�ொன்ன அந்தக் கருத்தை
சபைக் குறிப்பிலேயிருந்து எடுக்க வேண்டுமென்று பணிவன்போடு
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்

அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஆதாரமாக கடிதம் க�ொடுத்திருக்கின்றார்கள்.
ஆதாரமில்லாமல் இல்லை. அந்தந்த அமைச்சர்கள், சில M.L.A.s
ஆதாரத்தோடு கடிதம் க�ொடுத்து, அது கைப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றது.
அதனால்
நீதிமன்றத்திற்குச்
சென்று,
நீதிமன்றத்திலிருந்து
தடையாணை
பெற்றிருக்கிறார்கள்.
நீங்கள்தான்
ச�ொல்லக்
கூடாது என்று ச�ொல்கிறீர்களே—யார், யாரென்றுதான் நாங்கள்
ச�ொல்கிற�ோம். (குறுக்கீடு) அதைத்தான் நாங்கள் மேல�ோட்டமாகச்
ச�ொல்கிற�ோம்.
நீதிமன்ற
வழக்கிற்குள்
ப�ோகவே
இல்லை.
நீதிமன்றத்தில் தடையாணை வாங்கியிருக்கிறது. 2006 முதல் 2011
வரை யாருடைய ஆட்சி? ச�ொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். யாருடைய
ஆட்சி, நீங்களே ச�ொல்லுங்கள். தி.மு.க. ஆட்சி தானே? அதைத்தான்
ச�ொல்கிறார். அன்றைக்கு நடந்த தவறைத்தான் ச�ொல்கிறார்.
இல்லையென்று ச�ொல்லவில்லை. வேறு ஒன்றுமே ச�ொல்லவில்லை.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நீங்கள் ச�ொல்கிறீர்கள், இப்போது யார்
யாரெல்லாம் தவறு செய்தார்கள், TNPSC–ல் நம்பிக்கை இல்லாமல்
ப�ோய்விட்டது என்று தவறான குற்றச்சாட்டுச் ச�ொல்கின்றப�ொழுது,
ஏற்கெனவே 2006 முதல் 2011 வரை நடைபெற்ற சில செய்திகளைச்
சுட்டிக்காட்டினார், அவ்வளவுதான். யாரையும் தனிப்பட்ட
முறையில் ச�ொல்லவே இல்லை. அதாவது, எல்லாவற்றையும்
மேல�ோட்டமாகப் பேசிக்கொண்டிருக்கிற�ோம். இன்னும் ஆழமாகப்
பேச வேண்டுமென்றால், எங்களிடமும் எல்லா விவரங்களும்
இருக்கின்றன. நாங்கள் வேண்டாமென்று நினைக்கிற�ோம். வழக்கு
நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது. ஏற்கெனவே 2011–லிருந்து இருக்கிறது.
நாங்கள் க�ொண்டு வர வேண்டுமென்றால், என்றைக்கோ க�ொண்டு
வந்திருக்கலாம். இது தேவையில்லாத விஷயம். நீதிமன்றம்
வரை சென்றிருக்கிறது. இப்போதுகூட, சம்பந்தப்பட்ட துறை,
தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு. தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பில்
அரசு தலையிடுவது கிடையாது. சுமார் 6,300 centres–ல் தேர்வு
எழுதுகிறார்கள். அதில் இரண்டு centres–ல் இந்த மாதிரி தவறு
நடைபெற்றிருக்கிறது. அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. TNPSC
மூலம் புகார் க�ொடுக்கப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டு, அவர்களெல்லாம்
கைது செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து எல்லா பத்திரிகைகளிலும்,
ஊடகங்களிலும்
செய்தி
வந்திருக்கிறது.
யாரும்
இதை
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மறைக்கப்போவதெல்லாம்
கிடையாது.
அவர்கள்மீது
உரிய
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதே செய்தி அப்பொழுதும்
வந்துள்ளது என்பதைத்தான் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்,
வேற�ொன்றுமே கிடையாது. அவருக்குக் கிடைத்த தகவலைத்தான்
ச�ொல்கிறார், வேற�ொன்றும் கிடையாது.
பிற்பகல் 3–20

திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதிலே இவ்வளவு
நிற்கக் கூடாது. அவர் இந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றி விவரமாகச்
ச�ொல்லிக்கொண்டு வந்தார். அது அவருடைய உரிமை. ஆனால்,
வீணாக வம்புக்கிழுத்து இது முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்று ச�ொன்னால், நாளைக்கு
இது வேறுவிதமாக வரும். ஆனால் நான் இப்போது திருப்பிக்
கேட்கின்றேன். நான் இப்போது ச�ொல்கின்றேன். ** என்பது
எங்களுக்கு சூசகமாக பத்திரிகையின் மூலமாகத் தெரிய வருகின்றது.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்

அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அப்படி இருந்தால் நாங்கள்
நடவடிக்கை
எடுக்கின்றோம்.
அதேவேளையில்
உங்கள்மீது
இருந்தால் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கத் தயாரா? இதை நீங்கள்
ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்களா? அப்படியானால், நீதிமன்றத்திலிருந்து
இந்த வழக்கை வாபஸ் வாங்குங்கள். நீங்கள் record செய்யுங்கள்.
நீதிமன்றம்
சென்று
நீங்கள்தான்
தடையாணை
வாங்கி
வைத்திருக்கின்றீர்கள். நீதிமன்றத்தில், ‘நாங்கள் தப்பு செய்யவில்லை,
வழக்கை சந்திக்கத் தயார்’ என்று நீங்கள் ச�ொல்லுங்கள், நாங்களும்
வழக்கை சந்திக்கத் தயாராக இருக்கின்றோம். எந்த நீதிமன்றத்தில்
என்ன வழக்காக இருந்தாலும் சரி, அதனைச் சந்திக்க நாங்கள்
தயாராக இருக்கின்றோம். நீங்களும் தயாராக இருங்கள். அதில்
தவறு ஒன்றும் கிடையாது. இது எல்லா மக்களுக்கும் தெரிய
வேண்டும்.
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

திரு. துரைமுருகன்: தவறினை யார் செய்திருந்தாலும் அவருக்கு
தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு மாறுபட்ட
கருத்து கிடையாது. ஆக, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்
எங்கள்மீது குற்றச்சாட்டினை ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள். நான்
இப்போது ச�ொல்லியிருக்கின்றேன். இது இரண்டும் இருக்கட்டும்.
யார் யார்மீது, தண்டனை என்ன என்பதை நீதிமன்றம் ச�ொல்லட்டும்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உரையை முடியுங்கள். இந்தப்
பிரச்சினையை இத்தோடு விட்டுவிடலாம். இல்லை, இந்தப்
பிரச்சினையை இத�ோடு விட்டுவிடலாம். மாண்புமிகு மீன் வளம்
மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு
வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதனால் அதனை மேல�ோட்டமாக,
அது DVAC–ல் இருக்கின்ற தன்மை குறித்து தெரிவித்தார்கள். நான்
வழக்கிற்குள் ப�ோக விரும்பவில்லை. ஆனால், ப�ொத்தாம்பொதுவாக
எல்லோர்மீதும் குற்றம்சாட்டுவதை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள
முடியும்? (குறுக்கீடு) இருங்கள், ஒரு நிமிடம். (குறுக்கீடு) உங்களுடைய
** அவர்கள் ச�ொல்லிவிட்டார், அவர்மீது இப்போது case
ப�ோட்டிருக்கின்றோம். அதேமாதிரி, உங்களுக்கு திராணி இருந்தால்,
தெம்பு இருந்தால், தைரியம் இருந்தால், நாளைக்கே நீங்கள் வழக்கு
ப�ோடுங்கள். அதனை சந்திப்பதற்குத் தயாராக இருக்கின்றோம்
என்பதை ஆணித்தரமாகச் ச�ொல்கிறேன். (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, ப�ோதும். (குறுக்கீடு)
இல்லை, இல்லை, இந்த விவாதம் ப�ோதும். (குறுக்கீடு) இல்லை,
இல்லை. (குறுக்கீடு) இப்போது அவர் கூறிய பெயர் நீக்கப்படுகிறது.
அதேப�ோல் நீங்களும் அமைச்சர்கள் குறித்து விமர்சித்தது அவைக்
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. நீங்கள் ப�ொதுவாகப் பேசுங்கள்.
(குறுக்கீடு) ப�ொதுவாக அமைச்சர்கள்மீது. . . (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு
துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்.
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு சட்டப் பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் விளக்கமாகச் ச�ொல்லிவிட்டார். மாண்புமிகு மீன் வளத்
துறை அமைச்சர் அவர்கள் பேசி முதலில் ச�ொன்ன விளக்கங்கள்
அப்படியே இருக்கும். நடவடிக்கை எடுத்தது பற்றியும், நடந்த
சம்பவம் பற்றியும் அதற்குப் பின்னால் மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் பேசியது, நீங்கள் பேசியது ஆகியவற்றை நீக்க வேண்டும்
என்றுதான்
ச�ொல்லியிருக்கின்றார்.
(குறுக்கீடு)
அதுதான்,
இரண்டும்தான்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. எஸ். சுதர்சனம், நீங்கள் உரையை முடியுங்கள்.

உறுப்பினர்

திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களால் காவேரி டெல்டா பகுதி,
வேளாண் பாதுகாப்பு மண்டலம் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
10 ஆம் தேதி சேலத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விழாவில் இதனை
மாண்புமிகு
முதல்வர்
அவர்கள்
அறிவித்திருக்கின்றார்கள்.
அதனை
எல்லோரும்
வரவேற்பதாக
ஒரு
கருத்தினைத்
தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், 8
ஆம் தேதி Haldia Petro Chemicals என்ற ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை
அழைத்து, 50 ஆயிரம் க�ோடி ரூபாய்க்கு investment செய்து த�ொழில்
துவங்க இருக்கும் அந்த நிறுவனத்தை அழைத்து, கடலூரில் அதனை
நிறுவுவதற்காக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை
நடத்தி இருக்கின்றார். ** என்று ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும்
என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை, அதில் ஏத�ோ உள்நோக்கம்
இருப்பதைப்போல்,
நீங்கள்
தவறான
குற்றச்சாட்டுகளைக்
கூறுவதால் அது அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. வேளாண்
மண்டலம் குறித்து நீங்கள் பேசிய குற்றச்சாட்டுகள் அவைக்
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றன. உங்களுடைய நேரமும் இத�ோடு
முடிந்துவிட்டதால், உங்களுடைய உரை நிறைவு பெறுகின்றது.
த�ொகுதிக் க�ோரிக்கைகள்:
சென்னையைச் சுற்றி ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதற்கு
மாதவரம் ரவுண்டானா புதிய பேருந்து நிலையம் முதல் செங்குன்றம்

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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வரை உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைத்துத் தர வேண்டும்.
சென்னையிலிருந்து க�ொல்கத்தா செல்லும் நெடுஞ்சாலையில்
செங்குன்றம்–பாலவாக்கம்
ஜங்சன்,
செங்குன்றம்–திருவள்ளூர்
கூட்டு சாலை ஆகிய இடங்களில் உயர்மட்டப் பாலம் அல்லது
சுரங்கப் பாதை அமைக்க வேண்டும்.
ச�ோழவரம் ஒன்றியம், எருமைவெட்டிப்பாளையம் வனப்
பகுதி மக்களுக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க வேண்டும்.
அத்துடன்
வனச்
சாலைகளையும்
சீரமைக்க
வேண்டும்.
113–C–ன்படி
CMDA–க்கு
பணம்
செலுத்தியவர்களுக்கு
அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகள் வரைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
சென்னை மாநகராட்சியால் கட்டப்பட்டு திறக்கப்படாத
கட்டடங்களைத் திறக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும்
அவசர சிகிச்சை திட்டத்திற்கான மருத்துவமனையை சென்னை–
க�ொல்கத்தா
நெடுஞ்சாலையில்
மாதவரம்–கும்மிடிப்பூண்டி
இடையே அமைக்க வேண்டும்.
நாரவாரிகுப்பம் பகுதி மக்களுக்கு, தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி
மாற்று
வாரியத்திலிருந்து
நில
உரிமை
மாற்றம்
செய்து
வீட்டுமனைகள் வழங்கப்பட வேண்டும். ULC சட்டத்தால்
கவரப்பட்ட வீட்டுமனைகளுக்கு மதிப்பீடு வழங்கி பட்டா
வழங்க வேண்டும். மாதவரம் த�ொகுதியில், நீண்ட நாட்களாகக்
குடியிருப்பவர்கள் மற்றும் கிராம நத்தத்தில் குடியிருந்துவரும்
மக்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும். குளங்களை ஆக்கிரமித்து வீடு
கட்டியவர்களிடமிருந்து ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும்.
மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வீட்டு
வரி, வணிக வளாகங்களின் வரிகள் ஒரே சீராக அமைக்கப்பட
வேண்டும். சென்னை மாநகராட்சி வருவாய்த் துறையால் தனியார்
நிறுவன கட்டடங்கள்மீது க�ொண்டுவரப்பட்ட ச�ொத்துவரியை
குறைக்க வேண்டும்.
மாதவரம் த�ொகுதியில், 2013–ல் விடப்பட்ட நீர்த்தேக்கத்
த�ொட்டி அமைப்பதற்கான டெண்டர்களை முடித்து, குடிநீர்
கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். மாதவரம் த�ொகுதி, 16–வது வட்டம்,
காமராஜர்புரத்தில் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க வேண்டும்.
புழல், அண்ணா நினைவு நகர், அண்ணா பூங்காவை மேம்படுத்த
வேண்டும்.
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வாடகைக்
கட்டடத்தில்
இயங்கும்
நியாய
விலைக்
கடைகளுக்குச் ச�ொந்தக் கட்டடம் கட்டித் தரப்பட வேண்டும்.
பேருந்துப் ப�ோக்குவரத்து இல்லாத பகுதிக்கு மினி பேருந்து
இயக்கப்பட வேண்டும். ச�ோழவரம் ஒன்றியம், நெற்குன்றம்
ஊராட்சி, சமுதாயக்கூடம் கட்டப்பட வேண்டும். 17–வது வட்டம்,
வடபெரும்பாக்கம், மூடப்பட்ட சமுதாயக்கூடத்தை மீண்டும்
திறந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்குக் க�ொண்டுவர வேண்டும். மேலும்,
இங்கு கூடுதல் மின்திறன் க�ொண்ட மின்நிலையத்தை அமைக்க
வேண்டும்.
33–வது வட்டம், கனகன்சத்திரம், செல் பெட்ரோல் பங்க்
அருகில் ப�ோக்குவரத்து சிக்னல்–சமிக்ஞை ஏற்படுத்தித் தர
வேண்டும். ச�ோழவரம் ஒன்றியம், பாடியநல்லூரில் பேருந்து
நிலையம் அமைக்க வேண்டும். செங்குன்றம் பேருந்து நிலைய
மேற்கூரையை
ரூ.40,00,000
செலவில்
அமைக்க
வேண்டும்.
செங்குன்றம் பேரூராட்சியில், குப்பைகளைக் க�ொட்ட இடம்
ஒதுக்க வேண்டும். செங்குன்றம்–சூரப்பட்டு நரிக்குறவர் சாலை
வழியாக நெற்குன்றத்திற்கு மினி பேருந்து இயக்க வேண்டும்.
நாரவாரிக்குப்பம் பேரூராட்சியை நகராட்சியாகத் தரம் உயர்த்த
வேண்டும்.
பழுதடைந்த நூலகங்களைச் சீரமைக்க வேண்டும். மாற்றுத்
திறனாளிகள் பயனடையும் வகையில் அவர்களுக்கு அனைத்து
வசதிகளையும் செய்து தர வேண்டும். மூன்றாம் பாலின நபர்களுக்கு
அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும். மாதவரம், உள்வட்ட,
வெளிவட்டச் சாலைகள் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள ப�ோக்குவரத்து
நெரிசலைக் குறைக்க கனரக வாகனங்கள் செல்லாமல் தடுக்கப்பட
வேண்டும்.
ச�ோழவரம் ஒன்றியம், நெற்குன்றம் ஊராட்சியில் கால்நடை
மருத்துவமனையை அமைக்க வேண்டும். சூரப்பட்டு கிராம
சர்வே எண் 72–ல் வசிக்கும் மக்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும்.
ஜெயக�ோபால்
கர�ோடியா
அரசினர்
மேல்நிலைப்
பள்ளி
மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட வேண்டும்.
மாதவரம் த�ொகுதி, 19–வது வட்டம், மினி பேருந்தை
சின்னமாத்தூர் வழியாக மாத்தூர் எம்.எம்.டி.ஏ. வரை இயக்குதல்
வேண்டும். 24–வது வட்டம், முருகம்பேடு–அம்பத்தூர் எஸ்டேட்,
முருகம்பேடு–க�ோயம்பேடு வரை மினி பேருந்து இயக்கிட
வேண்டும். மாதவரத்திலிருந்து மூலக்கடை, செல் பெட்ரோல் பங்க்,
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ப�ொன்னியம்மன்மேடு வழியாக பெரம்பூர் வரை மினி பேருந்தை
மீண்டும் இயக்கிட வேண்டும்.
மாதவரம் த�ொகுதி, 19–வது வார்டிலுள்ள மயானத்தை நவீன
எரியூட்டு தகன மயானமாக மாற்றிட வேண்டும். 32–வது வட்டம்
லட்சுமிபுரத்தில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சார்பில் 20
இலட்சம் லிட்டர் க�ொள்ளளவு க�ொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்
த�ொட்டி கட்டும் பணியை நிறைவேற்றிட வேண்டும்.
மாதவரம் த�ொகுதி, சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதியில்
மழைநீர்
வடிகால்வாயிலில்
கழிவுகள்
க�ொட்டப்படுவதைத்
தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். சென்னை மாநகராட்சியுடன் இணைந்த
பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை அமைக்கப்படாத பகுதிகளில்
அத்திட்டத்தை நிறைவேற்றி, மழைநீர் கால்வாயும் அமைத்துத்
தர வேண்டும். குடிநீர் இணைப்புகள் இல்லாத பகுதிகளில் புதிய
குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கிட வேண்டும்.
மாத்தூர், மஞ்சம்பாக்கம் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் திருட்டைத்
தடுத்து நிறுத்தி பாதுகாத்திட வேண்டும். வில்லிவாக்கம் ஒன்றியம்,
ம�ோரை ஊராட்சிப் பகுதியில் புதிய குடிநீர்த் தேக்கம் உருவாக்கிட
வேண்டும்.
மாதவரம் எண்ணூர் சாலையில், ரவுண்டானா முதல்
மஞ்சம்பாக்கம் ட�ோல்கேட் வரை உயர்மட்ட மேம்பாலம்
அமைக்க வேண்டும். பழுதடைந்த தார்ச் சாலைகளை தரமான
சாலைகளாக மாற்றித் தர வேண்டும். த�ொழிற்சாலைகளிலிருந்து
வெளிவரும் மாசுக் கழிவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, சுற்றுச்சூழலையும்
மக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும்.
மாதவரம்
த�ொகுதி,
19–வது
வட்டம்,
சின்னமாத்தூர்
பகுதியில் இறந்தவர்களுக்கு 16 ஆம் நாள் காரியம் செய்வதற்கு
குளியலறையுடன்கூடிய காரியக்கூடம் கட்டித் தர வேண்டும்.
எம்.எம்.டி.ஏ. பகுதியில் கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமிய மக்கள்
மரணமடைந்தால் புதைப்பதற்கு இடுகாடு வசதி செய்து தர
வேண்டும்.
மாதவரம் த�ொகுதி, 33–வது வட்டம், மூலக்கடை பெரியார்
நகரில் 40 வருடங்களுக்கு மேலாக வீடு கட்டி குடியிருந்து
வருபவர்களுக்கு பட்டா வழங்கிட வேண்டும். 33–வது வட்டம்,
தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற நத்தம் பகுதியில் முறையாக
பட்டா வழங்க வேண்டும்.

வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021,
ப�ொது விவாதம்
2020 பிப்ரவரி 17]
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சென்னை மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட விரிவாக்கப்
பகுதிகளில், நத்தம் மனைகளில் வசித்துவரும் மக்களுக்குப் பட்டா
வழங்கிட வேண்டும். புழல் ஒன்றியம், தீயம்பாக்கம், பெரியார்
நகரில் வசிக்கும் 36 குடும்பங்களுக்குப் பட்டா வழங்கிட வேண்டும்.
சென்னை மாநகராட்சி, 16–வது வட்டம், சடையங்குப்பம் பகுதியில்
அங்கீகரிக்கப்படாத 134 மனைகளை வரைமுறைப்படுத்தி பட்டா
வழங்கிட வேண்டும்.
சென்னை மாநகராட்சி, 32–வது வட்டம், வீனஸ் நகர், தேவி
நகர் பகுதிகளில் குடிநீர் பைப்லைன் அமைத்து குடிநீர் விநிய�ோகம்
செய்ய வேண்டும். மாதவரம் பகுதியில் உள்ள நீதிமன்றத்திற்குச்
ச�ொந்தக் கட்டடம் கட்டித் தர வேண்டும். மாதவரம் த�ொகுதியில்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அமைத்திட வேண்டும்.
மாதவரம் த�ொகுதி, 33–வது வார்டில் ஆரம்ப சுகாதார
நிலையம் அமைத்திட வேண்டும். சீதாபதி தெரு, தட்டான்குளம்
தெரு உள்ளிட்ட பகுதி இளைஞர்களின் விளையாட்டுத் திறனை
மேம்படுத்த விளையாட்டு மைதானம் மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடம்
அமைத்துத் தர வேண்டும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவையின் இன்றைய
நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் முடிவுற்றன. பேரவை மீண்டும் நாளை
(18–2–2020), செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10–00 மணிக்குக் கூடும்.
வணக்கம்.
பின்னர், பேரவை பிற்பகல் 3–25 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பெற்றது.

6. பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள்
(அ) சட்டமுறை விதிகளும், ஆணைகளும்
–ஏதுமில்லை–
(ஆ) அறிக்கைகள், அறிவிக்கைகள் மற்றும் ஏனைய
தாள்கள்
54. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான விரிவான மானியக்
க�ோரிக்கை எண்கள் 1 முதல் 54 வரை மற்றும் வரவு–செலவுத்
திட்ட வெளியீடு எண்கள் 56 முதல் 59 வரை மற்றும் 67
(59 புத்தகங்கள்.)
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பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள்

[2020 பிப்ரவரி 17
55. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வருவாய் குறித்த விரிவான
வரவு–செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகள்.
56. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை.
57. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை குறிப்பு–பகுதி–I.
58. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை குறிப்பு–பகுதி–II.
59. 2020–2021
இணைப்புகள்.

ஆம்

ஆண்டிற்கான

நிதிநிலை

குறிப்பின்

60. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நலத் திட்டச் செலவினங்கள்
குறித்த அறிக்கை.
61. 2020–2021 ஆம்
முயற்சிகளின்கீழ் புதிய
திட்டங்கள்.)

ஆண்டிற்கான
திட்டங்களின்

62. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
உரையின் இணைப்புகள்.

தமிழ்நாடு
பட்டியல்

புதுமை
(பகுதி–II

வரவு-செலவுத்

திட்ட

63. வரவு–செலவுத் திட்ட விளக்க நூல், 2020–2021.
64. 2020–2021
ஆம்
ஆண்டு
க�ோரிக்கைகளின் அறிவிப்பு.

செலவுக்கான

மானியக்

65. 2020–2021 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை குறித்து
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம், துணை முதலமைச்சர்
அவர்கள் ஆற்றிய உரை. (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)
——–

