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தருவது வேறெதுவும் இல்லை.

1. இரங்கற்குறிப்பு
முன்னாள் உறுப்பினர் திரு. தி. வெங்கட்டரெட்டி
அவர்கள் மறைவு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றப்
பேரவை முன்னாள் உறுப்பினரான திரு. தி. வெங்கட்டரெட்டி
அவர்கள்
6–1–2020
அன்று
மறைவுற்ற
செய்தியினை
இப்பேரவைக்கு வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். திரு. தி.
வெங்கட்டரெட்டி அவர்கள் 1980–1984 மற்றும் 1985–1988 ஆகிய
ஆண்டுகளில் ஓசூர் த�ொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப்
பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பாராட்டத்தக்க வகையில்
பணியாற்றினார்கள். இம்முன்னாள் உறுப்பினரது மறைவால்
அவரைப் பிரிந்து வருந்தும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த
இரங்கலையும், அனுதாபத்தையும் இப்பேரவையின் சார்பிலும், என்
சார்பிலும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மறைந்த இப்பெருந்தகைக்கு

168

இரங்கற்குறிப்பு

[2020 பிப்ரவரி 20
[பேரவைத் தலைவர்]
மரியாதை செலுத்தும் வகையில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்
அனைவரும் எழுந்து நின்று இரண்டு மணித்துளிகள் அமைதி
காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
இரண்டு மணித்துளிகள் அமைதி காத்தனர்.)

எழுந்து

நின்று

2. வினாக்கள்–விடைகள்
(அ) உடுக்குறியிட்ட வினாக்கள்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினாக்கள்–விடைகள். வினா
வரிசை எண் 56, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. கே.எஸ். தென்னரசு,
மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
56—
கலையரங்கம்
*56305—திரு. கே.எஸ். தென்னரசு:
மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும்
விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) ஈர�ோடு கிழக்கு த�ொகுதியில் உள்ள பெண்கள் மேல்நிலைப்
பள்ளிக்கு கலையரங்கம் கட்ட 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,

இன்று சமூக நீதி தினம். சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் வழியில் அரசை
நடத்திக்கொண்டிருக்கின்ற (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மாண்புமிகு
தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இருக்கும் இந்த அவையில், இதே
இடத்தில் அம்மா அவர்கள் பேசுகின்றப�ோது, ‘எனக்குப் பிறகு
நூறாண்டுக் காலம் இந்த ஆட்சி நிலைக்கும்’ என்று ச�ொன்னார்கள்.
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மூன்றாண்டுக்காலம் முடிந்து, நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து
வைத்துக்கொண்டிருக்கிற,
சாதனை
சரித்திரம்
படைக்கின்ற
நம்முடைய மாண்புமிகு முதலைமைச்சர் (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளையும், அவருக்கு உறுதுணையாக
இருக்கின்ற மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது
நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(அ) மற்றும் (ஆ) மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
ஈர�ோடு மாவட்டம், ஈர�ோடு சட்டமன்றத் த�ொகுதி, அரசு
பெண்கள் மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் மேடையுடன்கூடிய
திறந்தவெளி கலையரங்கம் கட்டிக் க�ொடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வி
இங்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கே.எஸ். தென்னரசு அவர்கள்.

திரு. கே.எஸ். தென்னரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, “மக்களால் நான், மக்களுக்காகவே நான்” என்று
கூறி வாழ்ந்து மறைந்த இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா
அவர்கள் இருக்கும் திசை ந�ோக்கி வணங்குகிறேன்.
இதய தெய்வம் அம்மாவின் அருளாசிய�ோடு, மூன்றாண்டுகள்
நிறைவுசெய்து, நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும்,
நெருப்பாற்றில் நீந்தி, தமிழகத்தில் எந்த முதல்வருக்கும் இல்லாத
ச�ோதனைகளைச் சந்தித்து. சாதனையாக்கிய சரித்திர நாயகன்;
குடிமராமத்து நாயகன்; நல்லாட்சி நாயகன்; மழைராசி நாயகன்;
மாங்கனி மாவட்டம் தந்த மைந்தன்; மாண்புமிகு அண்ணன்
எடப்பாடியார் அவர்களையும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
தென்பாண்டிச் சிங்கம், அருமை அண்ணன் அவர்களையும்
வணங்குகிறேன். 100 க�ோடி ரூபாய் திட்டத்தில் ஈர�ோடு கிழக்கு
த�ொகுதிக்கு புதைவட கம்பி வழித்தடம் அமைத்துக் க�ொடுத்த
மாண்புமிகு
மின்சாரத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்களையும்
வணங்குகிறேன். 100 நகராட்சிகள், இந்தியாவில் smart city–யாக
தரம் உயர்த்தப்பட்டிருந்தாலும், ஈர�ோடு மாநகராட்சியை முதல்
மாநகராட்சியாக மாற்றி மத்திய அரசின் விருதினைப் பெற்றுத்
தந்த மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் அவர்களையும்,
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் தமிழகத்தை முன்னோடி மாநிலமாக
உருவாக்க தன்னை அர்ப்பணித்து, அல்லும் பகலும் அயராது
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உழைத்து வரும் சாதனைச்செம்மல், எனது அரசியல் வழிகாட்டி
மாண்புமிகு
அண்ணன்
திரு.
கே.ஏ.
செங்கோட்டையன்
அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பெண் உரிமை
காத்த தந்தை பெரியார் அவர்கள் பிறந்த மண்ணில், ஈர�ோடு
கிழக்குத் த�ொகுதி, பன்னீர்செல்வம் பார்க் அருகில் உள்ள அரசு
பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒரு கலையரங்கம் கட்டிக்
க�ொடுப்பதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவாரா
என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி,

இளைஞர் நலன் மற்றும்
அமைச்சர் அவர்கள்.

விளையாட்டு

மேம்பாட்டுத்

துறை

முற்பகல் 10–05

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன்: மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள், பள்ளியில் கலையரங்கம் அமைக்கப்படுமா என்ற
கேள்வியைக் கேட்டிருக்கிறார்கள். பள்ளிக் கல்வித் துறையைப்
ப�ொறுத்தவரையிலும், வகுப்பறைகள், ஆய்வுக்கூடங்கள், கழிப்பிட
வசதிகள், சுற்றுச் சுவர் கட்டுவது ப�ோன்ற பணிகளைத்தான்
இதுவரை செய்து க�ொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு உறுப்பினருடைய
க�ோரிக்கை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய
கனிவான கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும். மேலும், பெண்கள்
அதிகமாக இருக்கின்ற பல இடங்களிலே கலையரங்கங்கள்
தேவைப்படுகின்றன என்று மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
பேசினார்கள். அதை மனதில்கொண்டு, மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களுடைய கவனத்திற்கு நான் எடுத்துச்செல்வேன் என்பதை
இந்த நேரத்தில் தங்கள்மூலம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கே.எஸ். தென்னரசு அவர்கள்.

திரு. கே.எஸ். தென்னரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, கலையரங்கம் கட்டிக் க�ொடுக்கப்படும் என்று
ச�ொன்னதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்
த�ொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து கட்டடம் கட்டுவதற்கு
நிதியை வழங்கிக் க�ொண்டிருந்தோம். தற்போது அது நிறுத்தி
வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேப�ோல, நூலகக் கட்டடம் கட்டுவதற்கும்
சட்டமன்ற உறுப்பினர் த�ொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து நிதி
வழங்கி கட்டடம் கட்டிக் க�ொண்டிருந்தோம். அதுவும் நிறுத்தி
வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பள்ளிகளுக்குத் தேவையான வகுப்பறைகள்
மற்றும் நூலகங்களுக்கான கட்டடங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்
த�ொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து கட்டுவதற்கு மாண்புமிகு பள்ளிக்
கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று, கட்டடங்கள் கட்டிக்
க�ொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பாரா என்பதைத் தங்கள்
வாயிலாக 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
இந்தக் க�ோரிக்கையை சென்ற ஆண்டே இந்த அவையில் எடுத்து
வைத்தார். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள�ோடு கலந்து
பேச உள்ளோம். இங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய அரசு நிதி
உதவி பெறுகின்ற பள்ளிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் த�ொகுதி
மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து அதற்கான உதவிகளைச் செய்வதற்கு
வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதை மனதிலேக�ொண்டு மாண்புமிகு
உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் அவர்களும், நானும் மாண்புமிகு
முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம் என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

திரு. பி. முருகன் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. பி. முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
எங்களுடைய கழகத் தலைவர் அவர்களை வணங்குகிறேன். நான்
படித்த பள்ளிக்கூடமான கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், வேப்பனஹள்ளி
சட்டமன்றத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட குண்டரப்பள்ளி பள்ளிக்கூடம்
உயர்நிலைப் பள்ளியாக உள்ளது. 1971 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட
அந்தப் பள்ளிக்கூடம் இன்று வரை மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம்
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உயர்த்தப்படவில்லை. அரசுக்குச் செலுத்த வேண்டிய த�ொகையும்
செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேப�ோல, கட்டட வசதியும் உள்ளது.
ஆகவே, இந்தப் பள்ளிக்கூடத்தை உடனடியாக இந்தக் கல்வி
ஆண்டிலேயே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மேல்நிலைப்
பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்தித் தர வேண்டுமென்று தங்கள் வாயிலாக
வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

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 நம்முடைய அரசின் கவனத்திலே
இருக்கின்றன. த�ொலைதூரங்களிலிருந்து மாணவர்கள் படிக்க
வருகிறார்கள் என்பதால், சில பள்ளிகளைத் தரம் உயர்த்தித் தர
வேண்டுமென்றும், மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கிறது
என்பதால் பல பள்ளிகளைத் தரம் உயர்த்த வேண்டுமென்றும்
க�ோரிக்கைகள் உறுப்பினர்களால் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவை
அனைத்தையும் பரிசீலனை செய்து, வருகின்ற நிதியாண்டில், இந்த
ஆண்டில் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய
கவனத்திற்கு எடுத்துச்சென்று, மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய
ஒப்புதல�ோடு இதனை நிறைவேற்றித் தருவதற்கு அரசு பரிசீலிக்கும்
என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
நேற்றையதினம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. இராமர்
அவர்கள்
த�ோகைமலையிலே
இருக்கின்ற
பள்ளியில்
தலைமையாசிரியர்
இல்லை
என்று
ஒரு
க�ோரிக்கையை
வைத்தார்கள். அந்தப் பள்ளிக்கு இன்றையதினம் தலைமையாசிரியர்
பணியிலே ஒருவர் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார் என்பதையும் நான்
இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ் அவர்கள்.

திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, என்னுடைய சட்டப் பேரவைத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட
ஆனைக்குழி மேல்நிலைப் பள்ளி மிகவும் பழமை வாய்ந்த
பள்ளிக்கூடம். சுமார் ஆயிரம் மாணவர்களுக்குமேல் அங்கே
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கல்வி பயின்று வருகிறார்கள். அங்கே சுற்றுச் சுவர் சரியாக
இல்லாததால் பாதுகாப்பான சூழ்நிலை இல்லை. ஆபத்தான
நிலையில் இருக்கிறது. மேலும், ஏழு புதிய வகுப்பறைகள் மற்றும்
கலையரங்கங்கள்கூட அந்தப் பள்ளிக்கூடத்திற்குத் தேவையாக
இருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் செய்து தர மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவாரா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக
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
மாணவர்களின்
எண்ணிக்கைக்கேற்ப
ஏழு
வகுப்பறைகள்
தேவை என்று குறிப்பிட்டார்கள். சுற்றுச் சுவர் தேவை என்றும்
குறிப்பிட்டார்கள்.
எல்லாப்
பள்ளிகளுக்கும்
சுற்றுச்
சுவர்
முக்கியமாகத் தேவை என்பதை நாங்கள் அறிவ�ோம். ஏனென்று
ச�ொன்னால், சுற்றுச் சுவர் இல்லையென்றால், அங்கே பல்வேறு
இடர்ப்பாடுகள் இருக்கின்ற நிலையை மனதில் க�ொண்டு அதைப்
பாதுகாக்க முடியாத சூழ்நிலை பள்ளிக் கல்வித் துறையிலே
இருக்கிறது என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். அப்படிப்பட்ட
நிலைகளை மனதில்கொண்டுதான், நம்முடைய மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் எங்கெங்கே
சுற்றுச் சுவர் தேவைய�ோ அங்கே நபார்டு திட்டத்தின் மூலமாகக்
கட்டுவதற்கும், அதேநேரத்தில், கூடுதலாக மாணவர்கள் இருக்கின்ற
பள்ளிகளில் வகுப்பறைகளைக் கட்டுவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை
மேற்கொண்டு வருகிறது. உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற
பள்ளிக்கு கட்டடம் கட்ட இந்த ஆண்டு நபார்டு திட்டத்திலே
எடுத்துக்கொள்வதற்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் என்பதையும் நான்
இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அதேப�ோல, உள்ளாட்சித் துறையைப் ப�ொறுத்தவரையிலும்,
நம்முடைய மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
சுற்றுச் சுவர் அமைப்பதற்காக நம்முடைய பள்ளிக் கல்வித்
துறைக்கு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நிதிகளை வழங்கி இருக்கிறார்கள்.
அதையும் நாம் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்பதையும் நான்
இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 57,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ப. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி,
மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
57—
நியாய விலைக் கடை
*8560—திரு. ப. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி:
மாண்புமிகு
கூட்டுறவுத்
துறை
அமைச்சர்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

(அ) திரு.வி.க. நகர் த�ொகுதி, 75–வது வார்டு, எஸ்.எஸ். புரம்
‘பி’ பகுதியில் நியாய விலைக் கடை அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. செல்லூர் கா. ராஜு, கூட்டுறவுத் துறை
அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
(அ) மற்றும் (ஆ) திரு.வி.க. நகர் த�ொகுதி, 75–வது வட்டத்தில்
பூங்கா நகர் கூட்டுறவு ம�ொத்த விற்பனைப் பண்டகசாலையின்
கட்டுப்பாட்டில் எஸ்.எஸ். புரம் ‘பி’ பிளாக் பகுதியிலுள்ள 875
குடும்ப அட்டைகளையும் சேர்த்து 976 குடும்ப அட்டைகளுடன்
பார்த்தசாரதி தெருவில் வள்ளுவன் தெரு, எண் 5 என்ற எண்ணுள்ள
முழுநேர நியாய விலைக் கடை செயல்பட்டு வருகிறது.
முற்பகல் 10–10
நகர்ப்புறப்
பகுதியில்
புதிய
நியாய
விலைக்
கடை
அமைப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் 800 குடும்ப அட்டைகள் முதல்
அதிகபட்சமாக 1,000 குடும்ப அட்டைகள் வரை இருக்கலாம்.
ஆனால், வள்ளுவன் தெரு, எண் 5 என்ற முழுநேர நியாய
விலைக் கடையில் 976 குடும்ப அட்டைகள் மட்டுமே உள்ளன.
இடைவெளியும் ஒரு கில�ோ மீட்டர் தூரம் மட்டுமே உள்ளதால்,
எஸ்.எஸ். புரம் ‘பி’ பிளாக் பகுதியில் புதிய நியாய விலைக் கடை
அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. ப. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி அவர்கள்.

உறுப்பினர்

திரு. ப. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
திரு.வி.க. நகர் த�ொகுதி, 75–வது வார்டு, எஸ்.எஸ். புரம்
என்றழைக்கப்படுகின்ற சிவசண்முகபுரம் பகுதி என்பது ஒரு
பிரதான சாலையையும், எட்டு நீண்ட தெருக்களையும், 3,596
வாக்காளர்களையும் க�ொண்ட மிகப் பெரிய பகுதியாகும்.
அப்பகுதியிலே நியாய விலைக் கடை அமைக்க வேண்டுமென்பது
அப்பகுதி
மக்களுடைய
நீண்டகாலக்
க�ோரிக்கையாகும்.
காரணம்,
அந்தப்
பகுதிக்கென்று
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற
நியாய விலைக் கடைக்கு அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள்
செல்ல வேண்டுமென்றால் நீண்டதூரம் பயணிக்க வேண்டிய
சூழ்நிலை இருக்கிறது. அப்படி நீண்ட தூரம் பயணிப்பதற்கு
ப�ோக்குவரத்து வசதியும் அங்கே இல்லை. மேலும், அந்த நியாய
விலைக் கடைக்குச் சென்று ப�ொருட்களை வாங்குபவர்கள்
வீட்டிலுள்ள பெண்கள் என்பதால் நீண்டதூரம் பயணிக்க
முடியாத சூழ்நிலையில் ஆட்டோவை நாடுவதற்கு அவர்களுடைய
மனம் செல்கிறது. அப்படி ஆட்டோவில் கடைக்குச் செல்வதற்கு
40 ரூபாயும், மீண்டும் வீட்டிற்கு வருவதற்கு 40 ரூபாயும் என
ம�ொத்தமாக 80 ரூபாய் செலவாகிறது. அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும்
மக்கள் வசதி படைத்தவர்கள் கிடையாது. ப�ொருளாதாரத்தில்
மிகவும் பின்தங்கியவர்களாக இருப்பதால், ஒவ்வொரு முறையும்
ஆட்டோவிற்கு 80 ரூபாய் செலவு செய்து சென்று வருவது
அவர்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது. எனவே, அவர்களுடைய
நலனைக் கருத்திற்கொண்டு அந்தப் பகுதியிலே நியாய விலைக்
கடையை அமைத்திட வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மேலும், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், தன்னுடைய
பதிலுரையில் ச�ொல்கின்றப�ோது டி.பி. 052 குறியீடைக் க�ொண்ட
பூங்கா நகர் கூட்டுறவு ம�ொத்த விற்பனைப் பண்டகசாலையின்
கட்டுப்பாட்டில் 5 முழுநேர நியாய விலைக் கடைகள் இயங்கி
வருவதாகத் தெரிவித்தார். அது உண்மையல்ல. அந்த 5 நியாய
விலைக் கடைகளும் திசைக்கு ஒன்றாக இயங்கி வருகின்றன.
குறிப்பாக, ஒரு நியாய விலைக் கடை எஸ்.எஸ். புரம் ‘ஏ’
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பிளாக் பகுதியிலும், இரண்டாவது நியாய விலைக் கடை
திரு.வி.க. தெருவிலும், மூன்றாவது நியாய விலைக் கடை ~ பவானி
எல்லையம்மன் தெருவிலும், நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது நியாய
விலைக் கடைகள் எழும்பூர் த�ொகுதி, பார்த்தசாரதி தெருவிலும்
செயல்பட்டு வருகின்றன. நான் குறிப்பாகக் கேட்கின்ற நியாய
விலைக் கடை என்பது திரு.வி.க. நகர் த�ொகுதியிலுள்ளது.
மக்கள் நீண்டதூரம் பயணம் செய்து எழும்பூர் த�ொகுதி,
பார்த்தசாரதி தெருவில் அமைந்திருக்கும் கடைக்குச் செல்ல
வேண்டிய சிரமமான சூழ்நிலை இருக்கிறது. அந்த நிலையைப்
ப�ோக்குவதற்காகத்தான் நியாய விலைக் கடையை அந்தப்
பகுதியிலே அமைக்க வேண்டுமென்று நான் கேட்கிறேன்.
மேலும், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பேசுகின்றப�ோது,
புதியதாக ஒரு நியாய விலைக் கடை அமைக்க வேண்டுமென்றால்
குறைந்தபட்சம் 800 குடும்ப அட்டைகள் இருக்க வேண்டும்;
அதேப�ோல, தாய் அங்காடிக்கும் புதியதாக அமைக்கப்படுகின்ற
நியாய விலைக் கடைக்கும் இடையில் 1.5 கில�ோ மீட்டர் தூரம்
இருக்க வேண்டுமென்று இங்கே சுட்டிக்காட்டினார். இந்த இரண்டு
நிபந்தனைகளுமே அந்தக் கடைக்குப் ப�ொருந்துகின்றன. காரணம்,
எஸ்.எஸ். புரம் ‘பி’ பிளாக் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 975 குடும்ப
அட்டைகள் இருக்கின்றன. பயணிக்கின்ற தூரமும் 1.5 கில�ோ
மீட்டருக்கு மேல் உள்ளது. எனவே, புதியதாகக் கடை அமைக்க
வேண்டுமென்று ச�ொன்னால், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்
ச�ொல்கின்ற. . . (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்,

கேள்வி ஒன்றைக் கேளுங்கள்.

திரு. ப. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி: எனவே, மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்த இரண்டு நிபந்தனைகளையும் அந்தக்
கடை பூர்த்தி செய்கின்ற காரணத்தால், அதைக் கருத்திற்கொண்டு
அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் சிரமங்களைப் ப�ோக்குகின்ற
வகையில் புதியதாக நியாய விலைக் கடையை அமைப்பதற்கு
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவாரா என்பதைத்
தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை

அமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. செல்லூர் கா. ராஜு: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ப. சிவகுமார்
என்கிற தாயகம் கவி அவர்கள் அதிகம் விவரமானவர். அனைத்தும்
தெரிந்தவர். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களே நியாய விலைக்
கடை அமைப்பதற்கு இடம் தேர்வு செய்து க�ொடுத்தால் நன்றாக
இருக்கும். சென்னையில், நியாய விலைக் கடை அமைப்பதற்கு
இடம்
கிடைப்பது
மிகவும்
அரிதாக
உள்ளது.
அப்படி
கிடைக்கும்பட்சத்தில் வாடகையும் அதிகமாக இருக்கிறது. பூங்கா
நகர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையினுடைய நிதி
நிலைமை குறைவாக உள்ளது. அது இதுவரையில் cumulative
loss–லே இருக்கிறது. இதுப�ோன்ற காரணங்கள் இருக்கின்றன.
நகர்ப்புறங்களில் ப�ொதுவாக 1,000 குடும்ப அட்டைகள் இருக்கலாம்
என்று ஏற்கெனவே சட்ட விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
1 கில�ோ மீட்டர் தூரத்திற்குள்ளாகத்தான் சம்பந்தப்பட்ட
இடத்திலுள்ள மக்கள் வசிக்கிறார்கள். Thickest Population.
சென்னையைப் ப�ொறுத்தவரையில் 2,000 குடும்ப அட்டைகள்
க�ொண்ட நியாய விலைக் கடைகளும் இருக்கின்றன. எனவே,
இதைக் கருத்திற்கொண்டுதான், 2 நகரும் நியாய விலைக் கடைகளை
நடத்துவதற்கு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் ஏற்கெனவே
முற்பட்டார்கள்.
முற்பகல் 10–15
அதேமாதிரி
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அண்ணன்
எடப்பாடியார் அவர்களும் சென்னை ப�ோன்ற மாநகரங்களில்
நெருக்கமாக இருக்கின்ற பகுதிகளில் ரேசன் கடைக்கு இடம்
க�ொடுப்பதில்லை, இடம் க�ொடுத்தாலும் அதிகமான வாடகை
கேட்கிறார்கள். வாடகையை அந்த ச�ொசைட்டி கட்ட முடியாத
நிலை இருக்கின்றது. நிலம் வாங்கலாம் என்று ச�ொன்னால்,
அந்த நிலத்தினுடைய மதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. இதுமாதிரி
காரணங்களினால் ப�ொதுவாக ரேசன் கடைகளைப் பிரித்துக்
க�ொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கின்றது. பூங்கா நகரில்
மட்டும் ஏறத்தாழ 7 கடைகளில் கிட்டத்தட்ட 2,000 கார்டுகளுக்கு
மேல் உள்ளன. 2,400, 2,300 கார்டுகள் உள்ளன. ஆனால்
அவற்றிற்கெல்லாம்
கடையைப்
பிரித்துக்
க�ொடுக்கலாம்.
ஆனால், பிரித்துக் க�ொடுக்க முடியவில்லை. மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களின் அரசு வந்தபிறகு 47 முழுநேரக் கடைகளை 2011–க்குப்
பிறகு இதுவரையிலும் பூங்கா நகரில் பிரித்துக் க�ொடுத்துள்ளோம்.
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ஒரு பகுதிநேரக் கடையும் பிரித்துக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக
48 கடைகள் பிரித்துக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, திரு.
தாயகம் கவி அவர்களிடம் ஒரு சிறிய உதவி, எஸ்.எஸ். புரத்தில்
உள்ள மக்கள் அதிக தூரம் வருகிறார்கள் என்று ச�ொன்னால்,
101 கார்டுகள் இருக்கின்ற இந்தப் பகுதியினை அந்தப் பக்கம்
மாற்றுவதற்கு இடம் பார்த்துக் க�ொடுப்பீர்களேயானால் துறை
ரீதியாக ஆய்வு செய்து, அந்தக் கடையை எங்கு மக்கள் அதிகமாக
இருக்கின்றார்கள�ோ, கார்டுகள் அதிகமாக இருக்கின்றத�ோ, அந்தப்
பகுதிக்குக் க�ொண்டுவர மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு
நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ப. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி.

திரு. ப. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் வைக்கும் க�ோரிக்கை என்பது திரு.வி.க.
நகர் பகுதி மக்கள் நீண்ட தூரம் பயணித்து எழும்பூர் த�ொகுதிக்குச்
சென்று ப�ொருட்கள் வாங்க வேண்டிய நிலைமை இருக்கின்றது
என்பது. எனவே, அதனைச் சீர்செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்
திரு.வி.க. நகர் பகுதியில் கடையைக் கேட்கிறேன். மேலும், அமைச்சர்
அவர்கள் ச�ொல்வதைப்போல கட்டடம் கட்டுவது என்பதும்,
கட்டடத்திற்கு வாடகை நிர்ணயம் செய்வது என்பதும் தங்களது
அதிகாரத்திற்குட்பட்டது. நீங்கள் விரும்பினால் அந்தக் கடையைக்
கட்டுவதற்குரிய இடத்தினை நேரில் சென்று அடையாளம் காட்டத்
தயாராக இருக்கிறேன் என்பதைச் ச�ொல்லி, வாய்ப்புக்கு நன்றி
தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை

அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. செல்லூர் கா. ராஜு: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இடம் க�ொடுப்பதாகச் ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
ப�ொதுவாக இதுப�ோன்ற கடைகளை அமைப்பதற்கு இடத்தினை
விலைக்கு வாங்க முடியாது. ச�ொசைட்டியில் அந்த அளவிற்கு
நிதியாதாரம் கிடையாது. எனவே, அந்த இடத்தை அரசு
அல்லது மாநகராட்சி இடமாகக் கண்டறிந்து காண்பித்துக்
க�ொடுத்தீர்களென்றால், கட்டடம் கட்டுவதற்கு துறை ரீதியாக
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நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்.
இல்லாவிட்டால்
மாநகராட்சி
கட்டடம் ஏதும் இருந்தாலும், அரசு சமூக நலக் கூடம் இருப்பதாகச்
ச�ொன்னாலும் அதில் அமைத்துக் க�ொடுப்பதற்கு அரசு முன்வரும்
என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அதுதவிர, நேற்றைக்கு
முன்தினம் நான் பதிலினை இங்கே ச�ொல்லியிருக்கிறேன். சில
பகுதிகளில் 50 கார்டுகள், 60 கார்டுகள் இருக்கும். 2 கி.மீ., 3 கி.மீ.
தூரம் மக்கள் வருகிறார்கள். இதையெல்லாம் கருத்தில்கொண்டு
நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்கள்
கருணைய�ோடு
அவற்றை
ஆய்வு
செய்யச்
ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
ஆளும்
கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி,
எல்லா உறுப்பினர்களும் கேட்பது நம்முடைய காலத்தில் ஒரு
பகுதிநேரக் கடைகூட வாங்கிக்கொடுக்க முடியவில்லை என்று
ச�ொன்னால், நம்முடைய மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற ஒரு
நிலை இருப்பதை அறிந்து, இதுப�ோன்ற நிலைகளை துறைரீதியாக
ஆய்வு செய்து, ஒரு study செய்து, அதனை நகரும் கடையாக
நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
நான் துறை அலுவலர்களிடம் ச�ொல்லி மூன்று, நான்கு முறை
கூட்டம் ப�ோட்டுவிட்டேன். சீக்கிரமே அதற்கான விடிவு ஏற்படும்.
அதுப�ோன்று வரும்போது, திரு. தாயகம் கவி அவர்களின்
க�ோரிக்கை எந்தெந்தப் பகுதிகளில் அதுப�ோன்ற கடைகளை
நடத்தலாம் என்று நீங்கள் ச�ொன்னீர்கள் என்று ச�ொன்னாலும்,
நீங்கள் எழுதிக்கொடுத்தீர்கள் என்றாலும், இதுப�ோல் இந்த
இந்த கடைகளுக்கு இவ்வளவு தூரம் செல்கிறார்கள், அவர்கள்
வீணாகச் செலவு செய்கிறார்கள், அனைவரும் ஏழை மக்கள்,
** மக்களுக்கு இந்த அரசு வழங்கும் ப�ொருட்கள் சென்றடைய
வேண்டும். சாதாரண ஏழையெளிய மக்களுக்குக் க�ொடுக்க
வேண்டும் என்றுதான் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு
6,500 க�ோடி ரூபாய் மானியம் க�ொடுக்கின்றது. எந்த அரசும்
இதுவரைக்கும் க�ொடுத்தது கிடையாது. இந்தியாவில் எந்தவ�ொரு
மாநிலத்திலும் இல்லாதவகையில், ப�ொருட்களை விலைக்கு வாங்கி
விலையில்லாமல் க�ொடுக்கின்ற ஒரே அரசு அம்மா அவர்களுடைய
அரசு. அது தமிழகத்தில்தான். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) வேறு
எங்கும் கிடையாது. எனவே, தம்பி அவர்கள் கேட்டிருக்கின்ற
க�ோரிக்கை குறித்து மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் எந்தப் பகுதி

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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என்று எழுதிக்கொடுக்கும்பட்சத்தில் உங்களுடைய க�ோரிக்கையை
நிறைவேற்றுவதற்கு அரசு தயாராக இருக்கின்றது. நீங்கள் எழுதிக்
க�ொடுக்கும்பட்சத்தில் அதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. வாகை சந்திரசேகர் அவர்கள்.

திரு. வாகை சந்திரசேகர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, வேளச்சேரி த�ொகுதியில், எனது சட்டமன்ற உறுப்பினர்
த�ொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து சேவா நகர் பகுதியில் 2 நியாய
விலைக் கடைகளும், இந்திரா நகர் பகுதியில் ஒரு கடையும் கட்டி
முடிக்கப்பட்டு கட்டட திறப்பு விழாவும் நடந்து முடிந்து, மூன்று
மாதங்களாகியும் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. தங்களது
துறைக்கும், மாநகராட்சிக்கும் இடையே உள்ள நடைமுறை
சம்பிரதாயங்களை விரைவுபடுத்தி, சேவா நகர், இந்திரா நகர்
கடைகளை விரைவில் பயன்பாட்டிற்குக் க�ொண்டுவருவீர்களா
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
அறிய விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை

அமைச்சர் அவர்கள்.
முற்பகல் 10–20

மாண்புமிகு திரு. செல்லூர் கா. ராஜு: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. வாகை
சந்திரசேகர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். உறுதியாக, துறைரீதியாக,
உடனடியாக அதன்மீது நடவடிக்கை எடுத்து, கடை திறப்பதற்கான
வழிமுறைகளை இந்த அரசு வகுக்கும். எங்கே, எதனால் க�ொடுக்காமல்
இருக்கிறார்கள், ஒப்படைக்காமல் இருக்கிறார்கள் என்று ஆய்வு
செய்யப்படும். ஒருவேளை எங்களுடைய society–க்கு ஒப்படைக்க
வேண்டும். ஒப்படைக்காமல் இருக்கும்போது இதுப�ோன்ற தவறுகள்
நடந்துவிடுகின்றன. ஒரு இடத்தில் கட்டடம் கட்டிவிடுகிற�ோம்.
அதற்கு சான்று வாங்கியிருக்க வேண்டும். தடையில்லாச் சான்று
வாங்கி கட்டியிருந்தால் இதுப�ோன்ற பிரச்சினை இருக்காது.
எதனால�ோ இந்த மாதிரி குளறுபடி வந்திருக்கிறது. இருந்தாலும்,
மக்களுடைய பிரச்சினைக்காக இது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. எனவே,
இதில் இருக்கின்ற தடைகளை நீக்கி, சீக்கிரமாக மாண்புமிகு
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உறுப்பினர் திரு. வாகை சந்திரசேகர் அவர்களின் க�ோரிக்கையை
நிறைவேற்றுவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

திரு. கு. பிச்சாண்டி: மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் **
மக்கள்’ என்று ச�ொன்னார்கள். அந்த ** என்பதை—மக்களில்
வித்தியாசம் இல்லை.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, அது வேண்டாம்.
அதை நீக்கிவிடலாம். மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பெ. சுப்ரமணி
அவர்கள்.
திரு. பெ. சுப்ரமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, என்னுடைய தருமபுரி த�ொகுதி, த�ோக்குப�ொதனஹள்ளி
ஊராட்சியில்,
சீவலக்கன்கோட்டை,
துர்க்காளியம்மன்
க�ோயில் தெருவில் புதிதாக நியாய விலைக் கடை திறக்க
வேண்டுமென்று J.R. இடத்தில் நான் பலமுறை பரிந்துரை
கடிதம் க�ொடுத்துள்ளேன். அதேப�ோன்று என்னுடைய தடங்கம்
கிராமத்திலிருந்து துவக்கம்பட்டிக்கு ஒரு கடையை பிரித்துத் தர
வேண்டுமென்பது குறித்து, கடந்த 2, 3 மாத காலமாகவே அங்குள்ள
அதிகாரிகளிடத்தில் த�ொடர்பு க�ொண்டப�ொழுது, எப்பொழுது
வேண்டுமானாலும் கடையைத் திறக்கலாம் என்று ச�ொன்னார்கள்.
ஆனால், இன்னும் அந்தக் கடையைத் திறப்பதற்குண்டான நிலை
இல்லை. உடனடியாக அந்த 3 இடங்களிலேயும் புதிய நியாய
விலைக் கடையைத் திறப்பதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்
முன்வருவார்களா என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாகக் கேட்டு அமர்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை

அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. செல்லூர் கா. ராஜு: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களின்
க�ோரிக்கையை அம்மாவுடைய அரசு கனிவ�ோடு பரிசீலிக்கும்.
கடந்த
2011–லிருந்து
இதுவரைக்கும்
பார்த்தீர்களென்றால்,
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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676 முழுநேரக் கடைகள், 1,748 பகுதிநேரக் கடைகள், ஆக
2,424 கடைகளை இந்த அரசு திறந்திருக்கிறது. இதுதவிர, 46 நகரும்
கடைகள், மக்கள் எளிதில் அணுக முடியாத பகுதிகளில் வாழ்கின்ற
மக்களுக்கும், ப�ோக்குவரத்து வசதி இல்லாத பகுதியில் வாழ்கின்ற
மக்களுக்கும், மலைக் கிராமங்களில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு
எல்லாம், இந்த அரசு அவர்கள் இல்லத்திற்கு அருகில் ப�ோய்
க�ொடுத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
தருமபுரி மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்டுக் கேட்டிருக்கிறார்கள். அது,
சட்டவிதிகளுக்குட்பட்டு வரும்பட்சத்தில் நிச்சயமாக, உடனடியாக,
துறைரீதியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் எந்தெந்தப் பகுதிகளில் எவ்வளவு
கார்டுகள் இருக்கின்றன என்று எழுதிக் க�ொடுத்தீர்களேயானால்
அரசு உறுதியாக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன்வரும் என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 58,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு, மாண்புமிகு
மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள்.
58—
புதிய மின்மாற்றி
*34863—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு:
மாண்புமிகு மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
செய்யூர்
த�ொகுதி,
சித்தாமூர்
ஒன்றியம்,
சித்தாற்காடு
கிராமத்திற்கு புதிய மின்மாற்றி அமைக்க அரசு முன்வருமா?

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

அவர்களே,

மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களின் த�ொகுதியான செய்யூர்
த�ொகுதியில், சித்தாற்காடு கிராமத்திற்கு புதிய மின்மாற்றி
அமைக்க வேண்டுமென்று கேட்டிருக்கிறார்கள். ஏற்கெனவே,
ஆறு, 100 கே.வி.ஏ. திறன் க�ொண்ட மின்மாற்றியும், இரண்டு,
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63 கே.வி.ஏ. திறன் க�ொண்ட மின்மாற்றியும் அங்கு இருக்கின்றன.
அது, ம�ொத்த மின்பளுவில் 50 சதவிகிதம்தான் இருக்கின்றது. புதிய
மின்மாற்றி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் மின்
அழுத்தம் குறைவாக இருக்கிறது என்று ச�ொன்னால், அது ஆய்வு
செய்யப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு அவர்கள்.

டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ஓய்வறியா உழைப்பால் ஒப்புயர்வற்ற தலைவர்,
தமிழினத்தின் காவலன், எங்கள் தலைவரை வணங்குகிறேன்.
செய்யூர் த�ொகுதியில் துணை மின் நிலையம் உள்ளது. அந்த
துணை மின் நிலையத்திலிருந்து நல்லூர், இரும்பேடு, சாலையூர்,
ஜமின்புதூர், அமைந்தகரை, ஆற்காடு, நலங்களத்தூர், பாலையூர்,
சித்தாற்காடு, தண்ணீர்பந்தல் ஆகிய பகுதிகளுக்கு மின் இணைப்பு
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5,000–க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கும்,
200–க்கும் மேற்பட்ட மின்மோட்டார்களுக்கும் பயன்படுத்துவதால்
அந்தப் பகுதியில் மின்னழுத்த குறைபாடு உள்ளது. அதேப�ோல
சேம்புலிபுரம், இந்தலூர் ஆகிய பகுதிகளில் துணை மின்
நிலையம் விரைந்து அமைத்திடவும், ஜி.டி. குப்பம் இருளர்
பகுதியில் மின் இணைப்பு இதுவரை வழங்கப்படாதிருப்பதால்
வழங்கவும்,
தட்டாம்பட்டு,
இரும்புலிச்சேரி,
எடையாத்தூர்
ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள மின் கம்பங்கள் 60 ஆண்டுகள் பழமை
வாய்ந்த மின்கம்பிகளாக இருப்பதால், அவற்றை மாற்றித் தரவும்
வேண்டுமென கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேப�ோல், சித்தாமூர்,
சூனாம்பேடு பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 15 கில�ோ மீட்டர்
தூரத்திற்கு எந்த ஒரு மின் இணைப்பும் வழங்கப்படாமல்
இருக்கிறது. வீரப�ோகம், பெரியகளக்காடி ஆகிய பகுதிகளிலும்,
செய்யூர் த�ொகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களிலும் ஆர்.சி.சி.
கம்பங்கள் மிகவும் பழுதடைந்து, அடிக்கடி மின் இணைப்பு
துண்டிக்கப்படுவதால்,
கம்பங்களைச்
சீரமைத்துத்
தருமாறு
வேண்டுகிறேன்.
இவையனைத்தையும்
விரைந்து
முடித்துத்
தருவதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஆவன செய்வாரா
என்று தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகின்றேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ச�ொன்னது, ஆற்காடு
மின்மாற்றி வழியாக மின்சாரம் வந்துக�ொண்டிருக்கிறது. நான்
ஏற்கெனவே ச�ொன்னதைப்போல 8 மின்மாற்றிகள் இருக்கின்றன.
அந்த 8 மின்மாற்றிகள்மூலம் உங்கள் கிராமத்தில் ம�ொத்தம்
561 மின் இணைப்புகள் மட்டும்தான் இருக்கின்றன. 5,000 மின்
இணைப்புகள் கிடையாது. 561 மின் இணைப்புகள் மட்டும்தான்
இருக்கின்றன.
முற்பகல் 10–25
ஆனால், மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ச�ொன்னதைப்போல,
conductors, மின் கம்பிகளெல்லாம் பழுதடைந்திருக்கின்றன.
ஏனென்றால், 11–11½ கி.மீ. நீளத்திற்கு அந்த மின் கம்பிகள்
செல்வதால் பழுதடைந்திருக்கின்றன. அங்கு ஏற்கெனவே மின்
திறன் 2.9 கே.வி. ஆக இருப்பதை, விரைவில் 4.09 கே.வி. ஆக மாற்றித்
தருவதற்குண்டான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றோம்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் 60 ஆண்டு காலமான மின்
கம்பங்களை மாற்ற வேண்டுமென்று கேட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த
ஆண்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட இதுவரை 65,000–க்கும் மேற்பட்ட
பழுதடைந்த மின் கம்பங்கள் மாற்றித் தரப்பட்டிருக்கின்றன.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஆய்வு
செய்து, அவ்வாறு இருப்பின் உடனடியாக அந்த மின் கம்பங்கள்
மாற்றித் தரப்படும். மின் கம்பிகளைப் ப�ொறுத்தவரை, நான்
ஏற்கெனவே ச�ொன்னதைப்போல, அவற்றை மாற்றுவதற்குண்டான
நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிற�ோம். அங்கு தேவைப்படும் மின் பளு
50 சதவீதம் மட்டும்தான் இருக்கிறது. நீளம் அதிகமாக இருக்கின்ற
காரணத்தால் மின் கம்பிகள் பழுதடைந்துள்ள காரணத்தினால்
மின் பளு குறைவாக இருக்கலாம். அதை மாற்றினால் மின் பளு
சரியாகிவிடும். ஆக, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ச�ொன்ன
பணிகளை உடனே த�ொடங்குவதற்குண்டான நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்படும்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு அவர்கள்.

டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, எனது கிராமத்தைச் சேர்ந்த தங்கப்பிரகாசம் என்ற ஓர்
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இளைஞர் 27–10–2018 அன்று சென்னை, வள்ளுவர்கோட்டத்தில்
மின் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தப�ோது, மின் கசிவின் காரணமாக
தனது வலது கை மணிக்கட்டு வரை இழந்துவிட்டார். அவருக்கு
இதுவரையில் எந்தவ�ொரு நிவாரணம�ோ அல்லது ஒரு தற்காலிகப்
பணிய�ோகூட இந்த அரசு வழங்காதது மிகவும் வருத்தத்தை
அளிக்கிறது.
“எந்நன்றி க�ொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்; உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி க�ொன்ற மகற்கு.”
இது திருக்குறள். இந்தக் குறளுக்கேற்ப, இந்த அரசு ஆட்சியிலே
மூன்றாண்டு காலமாக அமர்ந்துக�ொண்டிருப்பதற்கு முக்கியக்
காரணமாக விளங்குவது ** உள்ளடக்கிய த�ொகுதி செய்யூர்
த�ொகுதி. (குறுக்கீடுகள்)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இதையெல்லாம் எதற்குச்
ச�ொல்கிறீர்கள்? நீங்கள் கேள்வி நேரத்தில் கேள்விதானே கேட்க
வேண்டும். அவை எதற்கு? அந்த வார்த்தை அவைக் குறிப்பிலிருந்து
நீக்கப்படுகிறது. (குறுக்கீடு)
டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: நான் கேள்வியைத்தான் கேட்கிறேன். **

உள்ளடக்கிய. . .

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ஏன் அதையே திரும்பத்
திரும்ப பேசுகிறீர்கள்? (குறுக்கீடு) அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கிய
வார்த்தைகளை ஏன் மறுபடியும் record செய்கிறீர்கள்?
டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: செய்யூர் த�ொகுதி எந்தவ�ொரு அடிப்படை
வசதியும் இல்லாத அடித்தட்டு மக்களைக் க�ொண்டிருக்கின்ற ஒரு
த�ொகுதி. அந்தத் த�ொகுதியில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல்
கல்லூரிய�ோ, த�ொழிற்கூடங்கள�ோ, த�ொழிற்சாலைகள�ோ இல்லை.
எந்த ஒரு வசதியும் இல்லை. ஒரே ஒரு உப்பளத் த�ொழிற்சாலை
இருக்கிறது. அதில் பணிபுரிகின்ற பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச
கூலிகூட வழங்கப்படாத ஒரு நிலை இருக்கிறது. ஆகவே, இந்த
அரசு ** தீர்க்கின்ற வகையில், 4,000 மெகா வாட் அனல்
மின் நிலையத்தை அங்கு அமைப்பதாக அறிவித்து, அது
கிடப்பில்
ப�ோடப்பட்டு,
இதுவரை
paper
level–ல்தான்
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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இருந்துக�ொண்டிருக்கிறது. இதையாவது முடித்து, ** தீர்த்துக்கொள்ள
இந்த அரசு முன்வருமா என்று அறிய விரும்புகிறேன். (குறுக்கீடுகள்)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு, இன்று உங்களுக்கு என்னவாயிற்று?
நீங்கள் கேள்வி நேரத்தில் கேள்வியைத்தானே கேட்க வேண்டும்?
தேவையில்லாததையெல்லாம் ஏன் பேசுகிறீர்கள்? அவர் ** என்று
ச�ொன்ன வார்த்தை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது.
மாண்புமிகு மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் முதலில் கேள்வி
கேட்டார்கள். அங்கு மின் பளு குறைவாக இருக்கின்றது; அதனால்
மின்மாற்றியை மாற்ற வேண்டுமென்று கேட்டார்கள். ஏற்கெனவே
அங்கிருக்கின்ற மின்மாற்றியில் 50 சதவிகித மின் பளுதான் இருக்கிறது.
Conductors அதாவது மின் கம்பிகள் பழுதடைந்திருக்கின்றன.
ஆகவே, அதை மாற்றித் தருகிற�ோம் என்று ச�ொன்னேன். அதற்கு
அடுத்ததாக, அவரது த�ொகுதிக்கு என்ன தேவைய�ோ அதைக்
கேட்டிருக்கலாம். தேவையில்லாமல் பேசி, மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் அவற்றை நீக்கிவிட்ட காரணத்தினால் நான்
அந்த விஷயத்திற்குள் செல்லவில்லை. மாண்புமிகு உறுப்பினர்
தனது த�ொகுதிக்கு என்ன தேவைய�ோ, அதைப் பற்றிப் பேசினால்,
அவற்றைப் பெற வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. உங்கள் த�ொகுதிக்குத்
தேவையானவற்றைப் பற்றிக் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
ப�ொதுவாக, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாராக இருந்தாலும்,
அவர்களுடைய
க�ோரிக்கையை
நிறைவேற்றிக்கொண்டு
வருகிற�ோம். அன்றையதினம்கூட திரு. அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்கள்
பேசுகின்றப�ோது,
அவருடைய
முழு
speech–லும்
அவர்
அவருடைய த�ொகுதிக்கானவற்றை மட்டும்தான் கேட்டிருந்தார்.
அவர் நிதிநிலை அறிக்கையில்கூட பேசவில்லை. அந்த அளவிற்கு
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவரவர் த�ொகுதிக்கு என்ன தேவைய�ோ
அதைக் கேட்கிறார்கள். அதைப்போல நீங்களும் கேட்கின்றீர்கள்.
நாங்கள் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்றெல்லாம் பார்ப்பதில்லை.
மக்களைத்தான் பார்க்கின்றோம். அதனால், தேவையானவற்றை
நாங்கள் செய்துக�ொண்டுதான் இருக்கின்றோம்.
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்
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4,000 மெகா வாட் மின் திட்டத்தைப் பற்றிச் ச�ொன்னார்கள்.
மாண்புமிகு
சட்டமன்ற
உறுப்பினருக்கு
இதைப்
பற்றி
நன்றாகத் தெரியும். அந்தப் பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள்
அங்கே இந்தத் திட்டத்தைக் க�ொண்டுவரக் கூடாது என்று
ப�ோராட்டம்
நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
கிட்டத்தட்ட
1,060 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நிலம்
கையகப்படுத்தப்பட்டதற்குப் பின்னர், ப�ோராட்டம் நடத்திய
காரணத்தினால், மத்திய அரசு அதற்கு என்ன செய்வதென்று
பார்ப்பதற்காக அதை pending–ல் வைத்திருக்கிறது. இருந்தாலும்,
இந்த அரசு எதிர்கால மின் தேவையைக் கருத்தில் க�ொண்டு,
அந்தத் திட்டத்தைக் க�ொண்டுவர வேண்டும் என்று த�ொடர்ந்து
கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் அந்தத் திட்டத்தைக் க�ொண்டு
வருவதற்காக மத்திய அரசுடன் இணைந்து பேசி, ஒரு சுமூகத்
தீர்வு எட்டப்படும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அதேப�ோல, இருளர் கிராமத்தில் மின்சார வசதியே இல்லை
என்று ச�ொன்னார்கள். இதுகுறித்து இதுவரை எங்கள் கவனத்திற்கு
வரவில்லை. உடனடியாக, அதிகாரிகளை அங்கு அனுப்பி, ஆய்வு
செய்து, இருளர் கிராமத்திற்குத் தேவையான மின்சார வசதியைச்
செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. க. அன்பழகன் அவர்கள். (குறுக்கீடு) இருங்கள். வாய்ப்புத்
தருகிறேன். உட்காருங்கள்.
முற்பகல் 10–30

திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, எங்கள் உயிரினும் மேலான தலைவர் கலைஞர்
அவர்களையும், தலைவர் தளபதி அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பக�ோணம் த�ொகுதியில், மேலக்காவேரி
கிராமம், ஏலாகாரவழிநடப்பு மற்றும் கல்லூர் வட்டம், வட்டியூர்
கிராமங்களில் இரண்டு 33/11 கே.வி. துணை மின் நிலையங்கள்
அமைத்திட கடந்த 2012 முதல் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
இந்த மாமன்றத்தில் 14–7–2014 மற்றும் 5–12–2014 ஆகிய தேதிகளில்
2,016 மகாமகப் பணிகள் முடித்துத் தரப்படுமென்று மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் உறுதி அளித்தார்கள். த�ொகுதி மக்கள்
சார்பில் அதை வரவேற்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்
அமைதியாக இருங்கள். கேள்வி கேட்கிறார்கள் அல்லவா?
திரு. க. அன்பழகன்: மேலும், துறைசார்பில் நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டது. வகை மாற்றம் செய்ய வேண்டியும், விலை
நிர்ணயம் செய்வதில் ஏற்பட்ட காலதாமதத்தால் தனியார் நிலம்
விற்கப்பட்டு விட்டது. மந்தைவெளிப் புறம்போக்கு நிலத்தை வகை
மாற்றம் செய்ய இயலாது என்று வருவாய்த் துறை ச�ொன்னதினால்
அதுவும் தடைப்பட்டு விட்டது. த�ொடர்ந்து இம்மாமன்றத்தில்
நான் வலியுறுத்திப் பேசும்போது, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்
அங்கு மின்னழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் அவசியம் துணை
மின் நிலையம் அமைக்க வேண்டுமென்று நீங்கள் கூறினீர்கள்.
தற்போது ச�ோழபுரம் பேரூராட்சி, வேளாண்மேடு பகுதியில்
தனியாருக்குச் ச�ொந்தமான சுமார் ஒன்றரை ஏக்கர் பரப்பளவில்
ஆர்.எஸ். நெ.21/15–ல் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள
மிராசுதார்கள் 24 பேர்களில், 13 மிராசுதார்கள் மனமுவந்து ஒப்புதல்
அளித்துவிட்டனர். உள்ளூர் பிரமுகர்களும், துறை அதிகாரிகளும்
பேசிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே, மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் இப்பணிகளை விரைவுபடுத்தி ச�ோழபுரம் மற்றும்
மேலக்காவேரி பகுதிகளில் 33/11 கே.வி. துணை மின் நிலையம்
அமைத்திட ஆவன செய்வாரா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக
அறிய விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ப�ொதுவாக டெல்டா மாவட்டங்களில் மின்பளு
குறைவாக இருக்கிறது என்பதை நானே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்.
அதற்கான
காரணத்தை
ஏற்கெனவேகூட
நான்
ச�ொல்லியிருக்கின்றேன்.
மாநகரங்களில்கூட
இடம்
வாங்க
முடிகிறது. டெல்டா மாவட்டங்களில் நாம் இடம் பெறுவது
கடினமாக இருக்கின்றது. இடம் கிடைத்தால் துணை மின்
நிலையங்கள் அமைப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம்
என்று ச�ொல்லியிருக்கின்றேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
இப்போது ஒரு இடத்தை ச�ொல்லியிருக்கின்றார். நாளைய தினம்
நான் திருவாரூர் வருகின்றேன். வருகின்ற வழியில் அங்கே மின்சார
வாரியத்தினுடைய CE அவர்களை வரச் ச�ொல்லி, உடனடியாக
ஆய்வு செய்து, இடம் க�ொடுப்பதற்குத் தயாராக இருக்கிறார்களென்று
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ச�ொன்னால், அதிகாரிகளிடத்திலே கலந்துபேசி, அந்த இடத்தை
உடனடியாகக் கையகப்படுத்தி, அங்கு துணை மின் நிலையம்
அமைப்பற்குண்டான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ப. ரங்கநாதன் அவர்கள்.

திரு. ப. ரங்கநாதன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தத் துறையின் மூலமாக நீங்கள்
பதிலுரை ச�ொல்கிறப�ோதெல்லாம் ச�ொல்கிற கருத்து, மத்திய
அரசு திட்டங்களான கிராமப்புற மின்மயமாக்கல் திட்டம், உதய்
மின் திட்டம் இவற்றின் மூலமாக பல்வேறு சூழ்நிலைகளில்
நிறைய அளவில் நிதி வருவதாகவும், அவற்றை முழுமையாகப்
பயன்படுத்தாததால் வாரியம் பணிகளை குறித்த காலத்தில்
முடிக்காமல் இருப்பதாகவும், அதனால் அந்த நிதி மீண்டும் மத்திய
அரசுக்கே சென்றுள்ளதாகவும் ஒரு தகவல் வாரியத்தின் மூலமாக
வந்துள்ளது. அது உண்மையா என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம்,
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மற்ற திட்டங்களை எல்லாம் மத்திய
அரசு க�ொடுக்கின்றது. க�ொடுக்கின்ற திட்டங்களுக்கு நாங்கள்
ஏதாவது பணிகளைச் செய்கின்றப�ோது அங்கு விவசாயிகள்,
இடம் க�ொடுப்பதிலே பல ப�ோராட்டங்கள் நடைபெறுகின்ற
காரணத்தினால் காலதாமதமாகி விடுகின்றது. நிதி ஒன்றும் திரும்பப்
ப�ோகவில்லை. அவர்கள் க�ொடுக்கின்ற அந்த மானியத்தை நீங்களே
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மத்திய அரசினுடைய பங்கீடு வருகின்றது.
அந்தக் குறித்த காலத்திற்குள் அதைக் க�ொடுக்கவில்லையென்று
ச�ொன்னால், மாநில அரசே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான்
ச�ொல்லியிருக்கிறார்களேய�ொழிய, நிதி திரும்பி ப�ோவது கிடையாது.
ஆனால், குறித்த காலத்திற்குள் முடித்தால் அவர்கள் க�ொடுக்கின்ற
அந்தப் பங்குத் த�ொகை நமக்கு மானியமாகக் கிடைக்கும்.
காலதாமதமாகின்றப�ோது அவர்கள் அதை முழுமையாக மாநில
அரசு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
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நாங்கள் காலதாமதத்திற்கு என்ன காரணம் என்பதை எல்லாம்
விளக்கி இருக்கின்றோம். மத்திய அரசின் பங்கீட்டை மானியமாகக்
க�ொடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டிருக்கின்றோம். கேட்டு வாங்கி
விடுவ�ோம், எந்த நிதியும் திரும்பிப் ப�ோகவில்லை, அதை மட்டும்
நீங்கள் புரிந்துக�ொள்ளுங்கள் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 59,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திருமதி மு. சந்திரபிரபா, மாண்புமிகு
நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள்
செயலாக்கத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
59—
மின்சார தகன மேடை
*49125—திருமதி மு. சந்திரபிரபா:
மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி,
சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) ~வில்லிபுத்தூர் த�ொகுதி, ~ வில்லிபுத்தூர் நகராட்சியில்
மின்சார தகன மேடை அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

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

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

(அ) மற்றும் (ஆ) ~வில்லிபுத்தூர் நகராட்சியில் மதுரை சாலை
மயானத்தில் எரிவாயு தகன மேடை அமைக்க தக்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

திருமதி மு. சந்திரபிரபா அவர்கள்.

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்
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முற்பகல் 10–35

திருமதி மு. சந்திரபிரபா: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, தமிழக மக்களுக்காக அல்லும் பகலும் அயராது
உழைத்து, குறிப்பாக, ஏழையெளிய மக்களுக்காக எண்ணற்ற பல
நலத் திட்டங்களைத் தீட்டி, அதனைச் சிறப்பாக செயல்படுத்தி,
இந்த மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் மக்கள் மனதைவிட்டு
நீங்காமல், வங்கக் கடல�ோரம் துயில் க�ொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா தெய்வத்தை (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) முதற்கண் வணங்குகிறேன். மாண்புமிகு இதய
தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் நல்லாசிய�ோடு
தமிழக மக்களுக்கு அம்மாவின் வழியிலே அம்மாவின் வழித்
த�ோன்றலாக, அன்பின் பிறப்பிடமாய், ஆற்றலின் இருப்பிடமாய்,
பண்பின் சிகரமாய், அமைதியின் திருவுருவாய் (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) திகழும் சேலத்து மாங்கனிப�ோல் தித்திக்கும் நல்ல
பல திட்டங்களை வாரி வழங்கிக் க�ொண்டே, அதனைச் சிறப்பாகச்
செயல்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் குடிமராமத்து நாயகன், க�ொங்கு
நாட்டுத் தங்கம், கழக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர், மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஐயா திரு. எடப்பாடியார் அவர்களை
வணங்குகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
எங்கள்
விருதுநகர்
மாவட்ட
மக்களின்
நீண்டநாள்
க�ோரிக்கையான விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துவக்
கல்லூரியை வாரி வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
தட்டும்
ஒலி)
என்னுடைய
அவர்களுக்கு (மேசையைத்
~வில்லிபுத்தூர் த�ொகுதி மக்களின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த
நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

‘தமிழக மக்கள் எம் மக்கள், தமிழக நலனே என் நலன்’ என்ற
தாரக மந்திரத்தைக் கருத்தில்கொண்டு நிதிநிலை அறிக்கையினை,
சிறப்பாகத் தயாரித்து, தமிழகம் ஏற்றம் பெறவும், தமிழக மக்களின்
வாழ்வு வளம் பெறும் வகையில், அனைத்துப் பிரிவினரும்
வரவேற்கும்விதமாக சிறப்பாக நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல்
செய்த ஜல்லிக்கட்டு நாயகர், தங்கத் தமிழ்மகன், (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) தென்பாண்டி சிங்கம், கழக ஒருங்கிணைப்பாளர்,
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் ஐயா, திரு. ஓ.பி.எஸ்.
அவர்களையும் வணங்குகின்றேன்.
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விருதுநகரில் விருதுநகர் மாவட்ட மக்களின் நலன் கருதி,
நல்ல முறையில் அனைவருக்கும் மருத்துவ வசதி கிடைக்க
வேண்டுமென்ற உயர்ந்த எண்ணத்தோடு, விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு
த�ொடர்ந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை வலியுறுத்தி,
மருத்துவக் கல்லூரியைப் பெற்றுத் தந்த விருதுநகர் மாவட்டக்
கழகத் த�ொண்டர்களின் பாதுகாவலரும், பால் வளத் துறை
அமைச்சருமான, மதிப்பிற்கும், மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு
அண்ணன் திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்களுக்கு
வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொண்டு, அனைத்து மாண்புமிகு
அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
எனது
~வில்லிபுத்தூர்
த�ொகுதி,
~வில்லிபுத்தூர்
நகராட்சியில் மின்சார தகனமேடை அமைப்பதற்கு உரிய
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று கூறிய மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்து, அதனை உடனே
செயல்படுத்தித் தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு நன்றிகூறி
விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் நன்றியே
ச�ொல்லிவிட்டார்கள். (சிரிப்பு)
மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: அதை உடனே
ச�ொல்லிவிட்டார்கள். (சிரிப்பு) மேற்படி நகராட்சிப் பகுதியில் மதுரை
சாலை மயானம் மற்றும் கிருஷ்ணன் க�ோயில் தெரு மயானம் ஆகிய
இரு மயானங்கள் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த இரண்டு மயானங்களிலும் ப�ொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு
ஏற்ற வகையில் உரிய சாலை வசதிகள், மின் விளக்குகள் மற்றும்
அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ~வில்லிபுத்தூர்
நகராட்சியின் மக்கள்தொகை 75,373 ஆகும். நகராட்சிப் பகுதியில்
வாழும் மக்களில் சுமார் 80 சதவிகிதத்திற்குமேல் இந்த இரு
மயானங்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர். மீதமுள்ள 20 சதவிகிதம்
மக்கள், நகராட்சி எல்லைக்கு அருகில், கிராம ஊராட்சிப்
பகுதியில் அமைந்துள்ள மொட்ட பித்தான் தனியார் மயானம்
மற்றும் மடவார்விளாகம், பெரியகுளம் கண்மாய் தென் பகுதி
ப�ொது மயானங்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மதுரை
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சாலை மயானத்தின் பரப்பளவு 7,041 சதுர கில�ோ மீட்டராகும்.
இந்த மயானத்தை அதிகளவில் ப�ொது மக்கள் பயன்படுத்தி
வருவதாலும், அதற்கு ப�ோதுமான இட வசதி உள்ளதாலும் இந்த
மயானத்தில் நவீன எரிவாயு தகனமேடை அமைக்க ஒரு க�ோடியே
ஐந்து இலட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு,
தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அதைப்போல, விரைவாக
பணி முடிக்கப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திருமதி மு. சந்திரபிரபா அவர்கள். (குறுக்கீடு) சரி, உட்காருங்கள்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அ.செ. வில்வநாதன் அவர்கள்.
திரு. அ.செ. வில்வநாதன்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
எங்கள் கழகத் தலைவர் அவர்களை வணங்குகிறேன். ஆம்பூர்
த�ொகுதி, ஆம்பூர் நகராட்சியில் மின்சார தகன மேடை அமைக்க
அரசு ஆவன செய்யுமா என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்களிடம் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் மூலமாக
அறிய விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஆம்பூர் நகராட்சியிலே எரிவாயு தகன மேடை
அமைக்க வேண்டுமென்று கேட்டார்கள். இயற்கை எய்தியவர்கள்
திறந்தவெளியில் எரியூட்டப்படுவதால், Carbon dioxide, Carbon
monoxide, Dioxin ப�ோன்ற வாயுக்கள் வெளியேறி, சுற்றுச்சூழலுக்கு
மாசு ஏற்படுத்துகிறது. சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும், எரியூட்டும்
நேரத்தைக் குறைக்கவும், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால்
நவீன எரிவாயு தகன மேடைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. நவீன
எரிவாயு தகன மேடைகள்மூலம் மழைக்காலங்களில்கூட திறம்பட
எரியூட்ட இயலும். தமிழ்நாட்டில் சென்னை தவிர 135 நகர
உள்ளாட்சிகளிலே, 98 நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு
பல்வேறு திட்டங்களில் 116 நவீன எரிவாயு தகன மேடைகள்
அமைக்க 40 க�ோடியே 43 இலட்சம் ரூபாய் நிதிய�ொதுக்கீடு
செய்யப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில்
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தற்போது 113 பணிகள் முடிவுற்றிருக்கின்றன. க�ொடைக்கானல்,
பத்மநாபபுரம்,
செம்பாக்கம்
ஆகிய
மூன்று
இடங்களில்
3 பணிகள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. ஆம்பூர் நகராட்சியில்
ப�ோதுமான இடவசதிகள் இருக்கின்றபட்சத்தில் கண்டிப்பாக
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக்
க�ொண்டுசெல்லப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
முற்பகல் 10–40

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

டாக்டர் (திருமதி) பூங்கோதை அவர்கள்.

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

டாக்டர் (திருமதி)
பூங்கோதை:
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இந்த வருடம் உள்ளாட்சித் துறை வாயிலாக
TNRRIS வாயிலாக உள்ளாட்சி சாலைகளுக்கு நிதிய�ொதுக்கீடு
செய்யப்பட்டுள்ளது. என்னுடைய ஒரே க�ோரிக்கை எந்தச்
சாலைகளெல்லாம் அதிக அளவு பழுதடைந்துள்ளத�ோ, அந்தச்
சாலைகளை priority அடிப்படையில் முதலில் அமைக்க வேண்டும்
என்பதுதான். முக்கியமாக என்னுடைய த�ொகுதியில் உள்ள
பாப்பாக்குடி ஒன்றியத்திலுள்ள அனைத்து ஊராட்சிச் சாலைகளும்
மிகவும் ம�ோசமான நிலையில் உள்ளன. அதேப�ோல த�ொடர்ந்து
மூன்று ஆண்டுகளாக நல்லூரிலிருந்து குறுவன்கோட்டைக்கு
கிட்டத்தட்ட 2,000 மாணவர்கள் அந்தச் சாலையில் ப�ோகின்றார்கள்.
ஆனால், இதுவரைக்கும் அந்தச் சாலைகள் அமைக்கப்படவில்லை.
நான் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அரசுச் செயலாளரைப்
பார்த்து கடிதம் க�ொடுத்துவருகிறேன். எந்தச் சாலைகள் அதிகம்
பழுதடைந்துள்ளத�ோ, அந்தச் சாலைகளுக்கு நீங்கள் முன்னுரிமை
வழங்க வேண்டுமென்று மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள்
வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களிடம் பணிவ�ோடு
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, சிறப்புச் சாலைகள் திட்டத்தைப் பற்றி
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களின் கூறுகிறார்கள். மாண்புமிகு
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புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் அரசு 2011 ஆம் ஆண்டு
அமைந்த பிறகு ஊராட்சிச் சாலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
க�ொடுத்துவருகிறது.
2011
ஆம்
ஆண்டுவரை,
ம�ொத்தமாக
1,02,000 கில�ோமீட்டர் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 47,000
கில�ோமீட்டர் சாலைகளைப் புதிய சாலைகளாகக் கண்டறிந்து
அந்தச் சாலைகள் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில்
இந்தியாவிலேயே நம் மாநிலம்தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
இதில் TNRRIS NABARD, உள்ளிட்ட பல்வேறு நிதிகள், PMGSY–
பாரதப் பிரதமர் சாலை அமைப்புத் திட்டத்திலும்கூட (இதற்கு
முன்னால் 2012 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் நிதி வாங்கப்படவில்லை.)
2012 ஆம் ஆண்டு மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள்
நடவடிக்கை எடுத்து funds–ஐ வாங்கியிருக்கிற�ோம். இந்த முறையும்
நிறைய
சாலைகள்
எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட பாப்பாக்குடி ஊராட்சி,
நல்லூர்–குறுவன்கோட்டை school சாலை என்று ச�ொன்னீர்கள்.
அந்த இரண்டு சாலைகளும் கண்டிப்பாக உடனடியாக ஆய்வு
செய்யப்பட்டு, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக்
க�ொண்டுசென்று ஒன்றியச் சாலைகள் கண்டிப்பாக அமைத்துத்
தரப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் எப்படி கிராமச் சாலைகளுக்கு
அதிகமான
முக்கியத்துவம்
க�ொடுத்தார்கள�ோ,
அதேப�ோல
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்களும் கிராமச் சாலைகளுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம்
க�ொடுத்துவருகிறார்கள் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ப. கார்த்திகேயன் அவர்கள்.

திரு. ப. கார்த்திகேயன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்

அவர்களே, எங்களுடைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களை
வணங்குகிறேன். எங்களுடைய வேலூர் த�ொகுதியில் பாதாள
சாக்கடைத் திட்டம் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அதேப�ோல,
குடிநீர்
pipeline
திட்டமும்
நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது.
எல்லா ர�ோடுகளிலும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளைச்
செய்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். அதேப�ோலே, TWAD Board
குடிநீர்த் திட்டத்திலே பணி செய்துக�ொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த
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pipeline ப�ோட்ட பின்னர், ர�ோட்டை மட்டம் அடிப்பதில்லை.
Pipeline ப�ோடும்போது ர�ோடெல்லாம் மேடாக இருக்கிறது.
அதேப�ோல பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தில் பணியாற்றும்போது
அந்தத் திட்டத்தினால் ர�ோடெல்லாம் மேடும் பள்ளமுமாக
இருக்கிறது. சாலையில் ப�ோகமுடியவில்லை, வரமுடியவில்லை.
Two wheeler–ல் ப�ோக முடியவில்லை. அந்த அளவுக்கு பாதாள
சாக்கடைத் திட்டத்திலும் TWAD Board குடிநீர்த் திட்டத்திலும்
பணிசெய்துவருகிறார்கள். என் கடை எதிரிலும்கூட pipeline
ப�ோட்டுவிட்டு, வண்டிகள் எல்லாம் எகிறி குதித்து railway station
ப�ோவதுப�ோல் இருக்கிறது. Contractors உடனே ர�ோடு ப�ோட
முடியாது என்றாலும், சாலையை மட்டப்படுத்தி சிறப்பாகச் செய்து
க�ொடுத்தால் மக்கள் கார்களிலும், Two wheelers–லும் ப�ோவதற்கு
வசதியாக இருக்கும். அதேப�ோல கிருஷ்ணா நகர், சத்துவாச்சாரி
பகுதிகளிலெல்லாம் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தினால் சாலைகள்
பள்ளமாக இருக்கின்றன. நான் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ப�ோகும்போது
மக்கள் என்னிடத்திலே இந்தமாதிரி குண்டும் குழியுமாக இருக்கிறதே,
பார்க்கிறீர்களா என்று கேட்கிறமாதிரி இருக்கிறது. அதேப�ோல
மாநகராட்சியில் பார்த்தீர்களென்று ச�ொன்னால் சுகாதாரப்
பணிகளுக்காக மாதத்திற்கு 80 இலட்சம் ரூபாய் contract விட்டு
அந்தப் பணிகளைச் செய்கிறார்கள். மாநகராட்சி main road–ல்
குப்பையாக கிடக்கிறது. எந்தப் பணிகளும் செய்வதில்லை. ஆகவே,
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்வது smart city ஆக
இருக்கின்ற வேலூர் மாநகராட்சியை daily சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
ர�ோடு பிறகுகூட ப�ோடட்டும். சாலையை மட்டம் அடித்து விட்டால்
ப�ோதும். ஒரு சாலையில் பணி செய்த பின்னர் மற்ற பணியான
பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான்
என்னுடைய கருத்து. ஒரு தெரு வேலையை finish செய்துவிட்டு,
அடுத்தத் தெருவுக்குப் ப�ோக வேண்டும். எல்லா ர�ோடுகளிலும்
pipeline த�ோண்டிவிடுகிறார்கள். ப�ொதுமக்கள் திட்டுகிறார்கள்.
அந்தப் பணிகளைச் செய்து முடிக்க வேண்டுமென்று மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்களைக் கேட்டு அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
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முற்பகல் 10–45

மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்ட
கேள்வி மூலக் கேள்விக்கு சம்பந்தமில்லாத கேள்வியாகும். மூலக்
கேள்வி மின்சார தகன மேடை அமைப்பது குறித்ததாகும்.
இருந்தாலும்கூட, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், த�ொகுதி
மக்களின்மீது
க�ொண்டுள்ள
அக்கறையின்
காரணமாக
இக்கேள்வியைக் கேட்டிருக்கிறார்கள். நான், பாதாளச் சாக்கடைத்
திட்டப் பணிகள் குறித்து இதற்கு முன்பு பேசும்போதே
ச�ொல்லியிருக்கிறேன்.
பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ளும்போது,
அங்குள்ள
மக்களுக்கு
சில
பிரச்சினைகள்
ஏற்படக்கூடிய
சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றன. ஏனென்றால், இத்திட்டப் பணிகளைப்
ப�ொறுத்தளவிற்கு, பழைய நகரங்கள், பழைய ஊர்கள், வியாபாரப்
பகுதிகள் ஆகியவற்றிற்கு மத்தியில்தான் pipeline–ஐக் க�ொண்டு
ப�ோக முடியும். ஜன நெருக்கடி அதிகமுள்ள பகுதிகளில்தான்
இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும். அங்கேதான் திட்டத்தை
செயல்படுத்த
வேண்டும்.
அப்போது
இதுப�ோன்ற
சில
இடர்ப்பாடுகள் ஏற்படுகின்ற சூழ்நிலைகள் இருக்கும். மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் கூறியதுப�ோன்று, சில சாலைப் பணிகளை
எடுத்தால், அப்பணிகளை முழுமையாக முடித்துவிட்டு, அடுத்த
பணியை
எடுக்கும்
வகையில்,
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்களிடம் கூறி, தனியாக கூட்டம் நடத்தி, ஒரு குழுவை
அமைத்திருக்கிற�ோம். அதேப�ோன்று, பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டப்
பணியாக இருந்தாலும் சரி, குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மூலமாக
மேற்கொள்ளப்படும் பைப்லைன் பதிப்பது உள்ளிட்ட குடிநீர்த்
திட்டப் பணியாக இருந்தாலும் சரி, மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் இதற்கென சிறப்புத் திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள்.
எப்படியென்றால்,
பாதாள
சாக்கடைத்
திட்டத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையில், main pipeline ப�ோட்டு முடித்த பிறகு, house
connection–க்காக தனித்தனியாக சாலைகளைத் த�ோண்டி damage
செய்வார்கள். இப்பணிகள் கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்கள், 1 வருடம்
என மேற்கொள்ளப்படும். எனவே, தற்போது, main pipeline
ப�ோடும்போதே, திட்டத்தின் மூலமாகவே அரசு house connection–ஐ
உடனடியாகக் க�ொடுத்துவிட்டு, பிறகு தவணை முறையில்
த�ொகையினை வசூல் செய்கிற�ோம். இனி வருகின்ற காலங்களில்
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1 சாலை, 2 சாலை பணிகளை எடுத்துக்கொண்டால், அப்பணிகளை
முழுமையாக முடித்துவிட்டு, அடுத்த சாலையை பணிக்கு
எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய திட்டத்தை இப்பொழுதுதான் க�ொண்டு
வந்திருக்கிற�ோம். இத்திட்டம் விரைவாக அமல்படுத்தப்படும்.
இத்திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்தவிருக்கும் பணிகளில்
சேர்த்துவிட்டோம். தற்போது நடைபெற்று வரும் பணிகள் பழைய
பணிகளே தவிர, புதிய பணிகள் அல்ல. இனி நடைபெறும் பணிகள்
மேற்காணும் வகையில்தான் நடைபெறும் என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கே.எஸ். இரவிச்சந்திரன் அவர்கள்.

திரு. கே.எஸ். இரவிச்சந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய எழும்பூர் சட்டமன்றத்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட மண்டலம் 8, வார்டு எண் 104–ல் உள்ள
பிரிக்ளின் சாலையில் அமைந்துள்ள மயானமானது பல்வேறு
அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை நல்லடக்கம் செய்த இடமாகவும்,
பல்வேறு சமூகப் ப�ோராளிகளை நல்லடக்கம் செய்த இடமாகவும்
இருக்கின்றது. அந்த மின் மயானம் கடந்த ஒரு வருட காலமாகவே
பழுதடைந்த நிலையில் இருக்கின்றது. அங்குள்ள புகை ப�ோக்கிகள்
முற்றிலுமாக பழுதடைந்துள்ளதால், மின் மயானத்தின் கீழ்ப்
பகுதியிலேயே, நல்லடக்கம் செய்யக்கூடிய இடத்திலேயே புகை
பரவக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளது. இதனால், பல்வேறு ந�ோய்கள்
வருவதற்கான சூழ்நிலை உள்ள இடமாக அந்த மின் மயானம்
இருக்கிறது. ஆகவே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அந்த மின்
மயானத்திலுள்ள மின் தகன மேடையை முழுமையாக நவீன
வசதியுடன்கூடிய தகன மேடையாக மாற்றித் தருவாரா 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, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியைப்
ப�ொறுத்தவரையில்,
199
மயான
பூமிகள்
பராமரிப்பில்
இருக்கின்றன. அவற்றில், 25 எரிவாயு தகன மேடைகளாகவும்,
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9 LPG தகன மேடைகளாகவும், 6 மின்சார தகன மேடைகளாகவும் நவீன
முறையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, ப�ொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு
முற்றிலும் இலவசமாகக் க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. மற்ற மயான
பூமிகளில் பழைய முறைகளிலேயே தகனம் செய்யப்படுகிறது.
அவையனைத்தும் படிப்படியாக மேம்படுத்தப்படும்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், எழும்பூர் சட்டமன்றத்
த�ொகுதி, மண்டலம் 8, வார்டு 104–ல் உள்ள மயான மேடை
குறித்துச் ச�ொன்னார்கள். துறை அதிகாரிகளை வைத்து ஆய்வு
செய்து, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய
கவனத்திற்குக் க�ொண்டு சென்று அவசியம் ஏற்படின், மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுடைய க�ோரிக்கை கண்டிப்பாக பரிசீலனை
செய்யப்படும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 60,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. சு. ராஜேந்திரன், மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
60—
ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம்
*38734—திரு. சு. ராஜேந்திரன்:
மாண்புமிகு சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) அரியலூர் த�ொகுதி, அரியலூரில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற
வளாகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்

அவர்களே,

(அ) மற்றும் (ஆ) அரியலூர் மாவட்டம், அரியலூரில் புதிய
நீதிமன்றம் மற்றும் நீதிபதிகளுக்கான குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கான
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இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது; நிலமாற்றம் செய்வதற்கான
பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்தப் பணிகள் முடிவுற்றவுடன்,
கட்டடம் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. சு. ராஜேந்திரன் அவர்கள்.

திரு. சு. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மறைந்தும் மறையாமல் வாழும் எங்கள் மாண்புமிகு
அம்மா அவர்கள் இருக்கும் திசை ந�ோக்கி வணங்குகிறேன்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களையும், மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்களையும் வணங்கி, மறைந்த மாண்புமிகு
அம்மா அவர்களின் வழியில் மக்கள் நலப் பணிகளில், மக்களின்
பேராதரவ�ோடு மூன்று ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து, நான்காவது
ஆண்டில்
அடியெடுத்து
வைத்துள்ள
மாண்புமிகு
தமிழக
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளை
இம்மாமன்றத்தின் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
முற்பகல் 10–50
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
அம்மா அவர்களின் பிறந்த நாளை மாநில பெண் குழந்தைகள்
பாதுகாப்பு நாளாகக் க�ொண்டாட அரசு முடிவு செய்து,
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மறைந்த அம்மா அவர்களின்
நினைவைப் ப�ோற்றும்வண்ணம் ஆதரவற்ற பெண் குழந்தைகளின்
வாழ்வுக்கான 5 புதிய திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்த உள்ளது
என்ற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் நேற்றைய அறிவிப்பு,
தமிழகத்தில் வாழும் தாய்மார்களின் ஏக�ோபித்த வரவேற்பினைப்
பெற்றுள்ளது.
அதற்கு
எனது
நெஞ்சார்ந்த
நன்றியினை
இப்பேரவையின் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தமிழகத்தில்
11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைக்கவிருப்பதற்கான
அறிவிப்பின்மூலம் எனது அரியலூர் மாவட்டத்திற்கும் ஒரு
மருத்துவக் கல்லூரி வழங்கியமைக்கு, எனது த�ொகுதி மக்களின்
சார்பாக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்
எனது சார்பாகவும், எனது த�ொகுதி மக்களின் சார்பாகவும்
நன்றியினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எனது அரியலூர்
த�ொகுதியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்கப்படும்
என அறிவித்தமைக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அதனை விரைந்து அமைத்திட மாண்புமிகு சட்டத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் ஆவன செய்வார்களா என்பதைத் தங்கள்
வாயிலாகக் கேட்டு அமர்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள்
க�ோரியிருக்கின்ற,
அரியலூரில்
ஒருங்கிணைந்த
நீதிமன்றம்
கட்டுவதற்கான
க�ோரிக்கையை
வைத்தவுடன்,
அரியலூர்
மாவட்டத்திலே இடம் தேர்வு செய்வதிலே இருந்த பிரச்சினையைக்
கருத்தில் க�ொண்டு, இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள்
துறைக்குச் ச�ொந்தமான 3.85 ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு,
அதற்கு நிதித் துறையிடம் 7.88 க�ோடி ரூபாய்க்கு அனுமதி
பெறப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது நில மாற்றம் செய்வதற்கான
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த நில மாற்றம்
செய்வதற்கான பணிகள் முடிந்தவுடனே கட்டடம் கட்டுவதற்கான
மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு, உயர் நீதிமன்றத்திற்கு பரிந்துரை
செய்யப்பட்டு, உயர் நீதிமன்றத்திலிருந்து பரிந்துரைக்கு ஒப்புதல்
பெறப்பட்டவுடனே, கண்டிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களின் கவனத்திற்குக் க�ொண்டு சென்று, இந்த ஆண்டிலேயே
அதை நிறைவேற்றித் தருவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. சு. ராஜேந்திரன் அவர்கள்.

திரு. சு. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, கேளுங்கள் க�ொடுக்கப்படும் என்று ச�ொல்வதற்கிணங்க,
அரியலூரில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் விரைந்து
அமைக்கப்படும் என்று மாண்புமிகு சட்டத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் அறிவித்தமைக்கு, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும்,
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் எனது அரியலூர் த�ொகுதி மக்களின்
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சார்பாக நன்றியினை இந்த மாமன்றத்தின் வாயிலாகத் தெரிவித்து,
நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
திரு. அன்பில் மகேஷ் ப�ொய்யாம�ொழி அவர்கள்.

உறுப்பினர்

திரு. அன்பில் மகேஷ் ப�ொய்யாம�ொழி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய கழகத் தலைவர் அவர்களை
வணங்குகிறேன். என்னுடைய திருவெறும்பூர் த�ொகுதி 2010–ல்
அன்றைக்கிருந்த முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் தாலுகா
அந்தஸ்தைப் பெற்றது. தாலுகா ஆனதற்குப் பிறகு, இன்றைக்கு
அதற்கு தாலுகா மருத்துவமனைகளெல்லாம் வந்துவிட்டன.
ஆனால், இன்னும் தாலுகா நீதிமன்றம் வராமலேயே இருந்து
க�ொண்டிருக்கிறது. ஆக, இந்த ஆண்டாவது மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்கள் அதற்கு ஆவன செய்வார்களா என்பதைத் தங்கள்மூலம்
அறிய விரும்புகிறேன்.		
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் க�ோரிய
கருத்துப்படி, மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசால், புதிதாக
இப்போது பல்வேறு புதிய தாலுகாக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
ஏற்கெனவே இருக்கின்ற தாலுகாக்களிலே நீதிமன்றங்கள் இல்லாத
தாலுகாக்களைக் கணக்கெடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றமும்,
தமிழக அரசும் இணைந்து எந்த தாலுகாக்களிலே நீதிமன்றங்கள்
இல்லைய�ோ, வழக்குகள் அதிகமாக நிலுவையில் இருக்கின்ற
தாலுகாக்களின்
எல்லைக்குட்பட்டு
அந்த
தாலுகாக்களைக்
கணக்கெடுத்து, அங்கெல்லாம் புதிய நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட
வேண்டுமென்று ஒரு க�ொள்கை முடிவெடுத்து, மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களுடைய அரசு பதவியேற்றவுடனே 51 நீதிமன்றங்களைத்
திறப்பதற்கு அனுமதியளித்து, கடந்த ஆண்டு கூடுதலாக 5
தாலுகா நீதிமன்றங்கள் அமைவதற்கும் முடிவெடுத்து, இதுவரை
2 நீதிமன்றங்களுக்கான கட்டடங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
கடந்த ஆண்டு அறிவித்த 5 தாலுகா நீதிமன்றங்களில் இப்போது
3 நீதிமன்றங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மதுரவாயலிலும்,
பல்லாவரத்திலும்
திறக்கப்பட
வேண்டும்.
அவற்றையும்
விரைவிலே திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். ஆகவே,
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மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் க�ோரியபடி, நீதிமன்றங்கள்
இல்லாத வட்டங்களில், நீதிமன்றங்கள் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களின் திருவெறும்பூர்
தாலுகா
நீதிமன்றம்
அமைப்பதற்கான
க�ோரிக்கையினை,
அங்கிருக்கின்ற
வழக்குகளின்
எண்ணிக்கையைக்
கணக்கில்
க�ொண்டு,
உயர்
நீதிமன்றத்தின்
கவனத்திற்குக்
க�ொண்டு
சென்று, இந்த ஆண்டு கண்டிப்பாக அதற்கான நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. டி. செங்குட்டுவன் அவர்கள்.

முற்பகல் 10–55

திரு. டி. செங்குட்டுவன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, எங்களுடைய கழகத்தின் தலைவர் மாண்புமிகு
தளபதியார் அவர்களை வணங்குகிறேன். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
மிகப் பெரிய த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்த, த�ொழிலாளர்கள்
அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டமாகும். ஆகவே, அந்த
மாவட்டத்திலே, கிருஷ்ணகிரியிலே ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற
வளாகத்திற்குள் ஒரு த�ொழிலாளர் நீதிமன்றம் வேண்டுமென்று
ஏற்கெனவே
மாண்புமிகு
அமைச்சர்
அவர்களிடம்
நான்
கேட்டிருந்தேன். அன்றைக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களும்
அதை ஏற்றுக்கொண்டு, தீர்மானமாக நிறைவேற்றி அனுப்பச்
ச�ொல்லுங்கள் என்று ச�ொன்னார்கள். பின்னர், தீர்மானமும்
நிறைவேற்றி,
அது
அந்த
நீதிமன்றத்தின்
மூலமாக
உயர்
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக அதைக் கருத்திற்கொண்டு,
கிருஷ்ணகிரி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் ஒரு
த�ொழிலாளர் நீதிமன்றத்தை அமைப்பதற்கு முன்வருவார்களா
எனத் தங்கள் வாயிலாகக் கேட்டு அமர்கின்றேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ஏற்கெனவே
இந்தக் க�ோரிக்கையை இங்கே வைத்தார்கள். கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம் த�ொழிலாளர்கள் நிறைந்த ஒரு மாவட்டமாகும்.
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ஆகவே, அவருடைய க�ோரிக்கையை ஏற்று அங்கே கண்டிப்பாக,
ஒரு த�ொழிலாளர் நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டுமென்று தமிழக
அரசின் சார்பாக உயர் நீதிமன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.
இன்னும் அந்தப் பரிந்துரையின்மேல் எந்தவித மேல் நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களின்
க�ோரிக்கையை உயர் நீதிமன்றத்துடன் பேசி, கண்டிப்பாக, இந்த
ஆண்டே த�ொழிலாளர் நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

திருமதி ம. கீதா அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திருமதி ம. கீதா: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
எங்கள் இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களை
வணங்குகிறேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களையும்,
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட கடவூர்
தாலுகாவில் ஒரு நீதிமன்றம் அமைத்துத் தருமாறு மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய
க�ோரிக்கை குறித்து ச�ொல்ல வேண்டுமென்றால், ப�ொதுவாக,
ஒரு நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட வேண்டுமென்றால், அரசு மட்டும்
நினைத்து, முடிவெடுக்க முடியாது. அதற்கு உயர் நீதிமன்றத்திடமிருந்து
பரிந்துரை பெறப்பட வேண்டும். வழக்குகளின் எண்ணிக்கையின்
அடிப்படையில்தான்
நீதிமன்றங்கள்
அமைப்பதற்கு
உயர்
நீதிமன்றம் பரிந்துரை செய்யும். ஆகவே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களின் அந்தப் பகுதியில் இருக்கின்ற நீதிமன்றங்களில்
உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் கருத்திற்கொண்டு, உயர்
நீதிமன்றத்தோடு கலந்து பேசி, மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 61,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன், மாண்புமிகு
உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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61—
கலைக் கல்லூரி
*3995—திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன்:
மாண்புமிகு உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

(அ) குன்னம் த�ொகுதி, செந்துறை வட்டம், செந்துறையில்
கலைக் கல்லூரி துவக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன், உயர் கல்வித் துறை
அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
(அ) மற்றும் (ஆ) பெரம்பலூர் மாவட்டம், குன்னம் த�ொகுதியைச்
சார்ந்த மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் அரியலூர்
மாவட்டம், செந்துறை வட்டம், அவர்களுடைய த�ொகுதியைச்
சார்ந்த செந்துறையில் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி துவங்க
அரசு ஆவன செய்யுமா எனக் க�ோரியுள்ளார். இதுகுறித்து கருத்துரு
ஏதும் தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லையென்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள்.

திரு.
ஆர்.டி.
இராமச்சந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, தன் உடலிலுள்ள ந�ோய் தன் ஆயுளைக்
குறைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்தும் தன்னைப்
பற்றி தன்னலம் கருதாமல், தன்னை நம்பியிருக்கக்கூடிய தமிழக
மக்களின் நலனையே கருத்திற்கொண்டு, (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) இந்த மண்ணில் நல்லாட்சி புரிந்து மக்களின் மனதில்
நிலைத்து நிற்கக்கூடிய எங்களது மாண்புமிகு இதய தெய்வம்
டாக்டர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களை வணங்குகிறேன்.
தாயின் மறைவிற்குப் பிறகு தாய் இல்லா பிள்ளைகளாக இருந்த
எங்களையும், எங்கள் கழகத்தையும் காத்து நின்று, அதுமட்டுமல்ல,
தாயை நம்பி வாக்களித்த, மக்கள் வாக்களித்த இந்த ஆட்சியையும்
காத்து
நின்று,
தமிழகத்தில்
ஏற்பட்டிருந்த
வெற்றிடத்தை
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நிரப்ப யாரையும் நம்பாமல், தமிழக மக்களை மட்டுமே நாடி,
மக்கள�ோடு மக்களாக மக்கள் ப�ோற்றும் முதல்வராக (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) பீடுநடை ப�ோட்டுக் க�ொண்டிருக்கும் சேலம் தந்த
முதல்வர், தமிழக முதல்வர், விவசாயி, டாக்டர் எடப்பாடியார்
அவர்களையும் மற்றும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய
எங்களது மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும்
வணங்குகிறேன்.
இந்த
இருவர்
தலைமையிலும்
சிறப்பாக
தலைமையேற்று, சிறப்பாக கழகப் பணியாற்ற இன்றும் எனக்கு
அறிவுரை வழங்கி, என்னை வழிநடத்துகின்ற என் அண்ணன்,
கழகத் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர், மாநிலங்களவை உறுப்பினர்
அண்ணன் ஆர். வைத்திலிங்கம் அவர்களையும் இந்நேரத்தில்
மனதில் நிலைநிறுத்துகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எனது குன்னம்
சட்டமன்றத் த�ொகுதி, அரியலூர் வருவாய் மாவட்டம், செந்துறை
வட்ட மக்கள், அறியாமை நிறைந்த மக்கள்.
முற்பகல் 11–00

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவையின் முன்னனுமதியுடன்
வினாக்கள்–விடைகள் நேரம் நீட்டிக்கப்படுகிறது. மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள்.
திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன்: அந்த வட்டம், குறுகிய
கிராமங்களைக்
க�ொண்ட
ஒன்றியம்.
இதற்கு
முன்பு
அங்கிருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பள்ளிக் கல்விய�ோடு தங்களது
படிப்பை முடித்த பின்னர், அங்கிருக்கக்கூடிய பல தனியார்
சிமென்ட் த�ொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றும் நிலை மாறி,
இப்பொழுது படிப்பின்மீது அக்கறை க�ொண்டு பள்ளிப் படிப்பில்
ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். குறிப்பாக, பெண்கள் உயர் கல்வியைப்
பெறுவதற்கு ஏதுவாக அந்த வட்டாரத்தில் கட்டாயமாக ஓர் அரசு
கலைக் கல்லூரியை அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று தங்கள்
வாயிலாக எனது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு உயர் கல்வித்
துறை அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் புதியதாக
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கல்லூரி வேண்டுமென்று கேட்டிருக்கின்றார். செந்துறை வட்டம்
அமைந்திருக்கின்ற அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே ஓர்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியும், இரண்டு சுயநிதி
கல்லூரிகளும்
செயல்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கின்றன.
அதிலே
அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லூரியிலே, 1,025 மாணாக்கர்
சேர்க்கைக்கான ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே, 55
இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன. சுயநிதி கல்லூரியிலே 2,130
மாணாக்கர் சேர்வதற்கான இடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டதில், 560
இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன. பெண்கள் கல்வி பயில்வதற்காக
கல்லூரி வேண்டும்; அதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டுமென்று
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள்
இங்கே
க�ோரிக்கை
வைத்திருக்கின்றார்.
இன்றைக்கு
அவர்
சார்ந்திருக்கக்கூடிய
பெரம்பலூர் மாவட்டம், வேப்பூரிலே பெண்களுக்கென தனியாக
ஒரு கல்லூரியைத் த�ொடங்கியவர், இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி
அம்மா அவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இன்றைக்கு அந்தக்
கல்லூரியிலும் 720 இடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே,
608 மாணவிகள் அதில் சேர்ந்திருக்கின்றார்கள். அதில் 112 இடங்கள்
காலியாக இருக்கின்றன. மாண்புமிகு உறுப்பினர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய
பெரம்பலூர் மாவட்டமானது, அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு அருகில்
இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே, ஏற்கெனவே இதய தெய்வம்
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களால் வழங்கப்பட்ட இரண்டு
கல்லூரிகளிலும் 1,295 இடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அதிலே, 952 மாணாக்கர் சேர்க்கை நடைபெற்றிருக்கிறது. 343
இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன. ஆக, ஒட்டும�ொத்தமாக அரசு
கல்லூரிகளிலே, அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களைப்
பார்க்கின்றப�ொழுது, 510 இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன.
2019–2020 ஆம் கல்வியாண்டிலே, சுயநிதி கல்லூரிகளில் 560
இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன. ஆகவே, எதிர்வரக்கூடிய
காலக்கட்டங்களில்
மாணாக்கர்களுடைய
சேர்க்கைக்கேற்ப,
புதிய கல்லூரியைத் த�ொடங்குவதற்கு சாத்தியக்கூறு இருப்பின்,
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசானது பரிசீலனை
செய்யும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள்
வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்து,
அமர்கின்றேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள்.

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்
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திரு. ஆர்.டி. இராமச்சந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கூறியதுப�ோல,
பெரம்பலூர்
மாவட்டத்தில்
3
தனியார்
கல்லூரிகளும்
மற்றும் பெரம்பலூரில் ஓர் அரசு இருபாலர் கல்லூரியும்
அமைந்திருந்தப�ோதிலும், 2011–2016 ஆம் ஆண்டு வரையிலான இதய
தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில்,
நான் இப்பொழுது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய
குன்னம் சட்டமன்றத் த�ொகுதியில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகக்
கட்சியைச் சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருந்தப�ோதும்கூட,
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் குன்னம்
த�ொகுதி, வேப்பூரில் கட்சி பாகுபாடின்றி அந்த மக்களை நேசித்து,
அந்தப் பகுதிக்கு மகளிர் கல்லூரியை வழங்கினார்கள்.
அதுமட்டுமல்ல, பெரம்பலூர் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை
வட்டாரத்திற்கு
ஓர்
அரசுக்
கல்லூரியும்,
பெரம்பலூர்
மாவட்டம், ஆலத்தூர் வட்டாரத்திற்கு ஓர் ஆசிரியர் பயிற்சிக்
கல்லூரியும் வழங்கினார்கள். இப்படி, பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில்
இருக்கக்கூடிய 4 வட்டங்களுக்கும் கல்லூரிகளை வழங்கி,
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவ,
மாணவியரும் உயர் கல்வி பெறுகின்ற வாய்ப்பினை இதய
தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் வழங்கினார்கள்.
அதே எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தப�ோது, வாரி
வழங்கிய நமது ஆட்சியில், உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாக, குன்னம்
சட்டமன்ற உறுப்பினரான நான் கேட்கிறேன், அம்மா அவர்கள்
எப்படி ஒரு மாவட்டத்தின் அருகில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை
வட்டங்களுக்கும் கல்லூரியை அமைத்துக் க�ொடுத்தார்கள�ோ,
அதேப�ோன்று, சிறப்பினமாக, அரியலூர் மாவட்டம், செந்துறையில்
இருக்கக்கூடிய ஏழையெளிய மாணவர்கள் பயனடைகிற வகையில்
ஓர் அரசுக் கல்லூரியை அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களிடம் நானும் க�ோரிக்கை வைக்கின்றேன்.
அருமை அண்ணன் அவர்களிடம் மீண்டும் கேட்கின்றேன்,
செந்துறைக்கு ஏதேனும் ஓர் அரசுக் கல்லூரியை அமைத்துத் தர
வேண்டும் என்று தங்கள் வாயிலாகக் கேட்டு விடைபெறுகிறேன்.
முற்பகல் 11–05

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித்
துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள்
சுட்டிக்காட்டியதைப்போல 2011–ல் ஆட்சிப் ப�ொறுப்பேற்ற பிறகு
இதய தெய்வம், புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தமிழகம்
முழுவதும் எங்கெங்கே மாணவர்களின் சேர்க்கை அதிகமாக
இருக்கின்றது என்பதைக் கணக்கெடுத்து, உயர் கல்வித் துறையின்கீழ்
4 ப�ொறியியல் கல்லூரிகள், 21 பலவகை த�ொழில்நுட்பக்
கல்லூரிகள், 57 கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் என
ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தார்கள். மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய
வழியில் நல்லாட்சி செய்யக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு
முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களும் சேர்ந்து
82 புதிய கல்லூரிகளைத் த�ோற்றுவித்தத�ோடு மட்டுமல்லாமல்
தேவையான கல்லூரிகளில் புதிய புதிய பாடப் பிரிவுகளையும்
மாணவர்களுடைய
தேவைக்கு
ஏற்றாற்போல்
ஆங்காங்கே
வழங்கினார்கள். அந்த வகையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில்கூட
இளநிலை படிப்பிற்காக 4 புதிய பாடப் பிரிவுகள், முதுநிலை
படிப்பிற்காக 5 புதிய பாடப் பிரிவுகள், M.Phil.–க்காக 5 புதிய
பாடப் பிரிவுகள், Ph.D.–க்கு 7 புதிய பாடப் பிரிவுகள் என்று
வழங்கிய பெருமை இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா
அவர்களுடைய அரசைச் சாரும் என்பதை இந்த நேரத்தில்
சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். மேலும், அரியலூர் மாவட்டத்தில்
மாணாக்கர்களுடைய சேர்க்கை அதிகமாக இருக்கின்றது. ஆகவே
அங்கே ஒரு புதிய அரசுக் கல்லூரி த�ொடங்கப்பட வேண்டும் என்று
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் க�ோரிக்கை வைத்திருக்கின்றார்.
அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு கலை
மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில்கூட ஒப்பளிக்கப்பட்ட இடங்களில்
55 இடங்கள் மட்டும்தான் காலியாக உள்ளன. ஆகவே, வரக்கூடிய
கல்வி ஆண்டில் அந்தப் பகுதியினுடைய மாணாக்கர்களின்
விண்ணப்பத்திற்கேற்ப
அரியலூர்
மாவட்டத்தில்
புதியதாக
ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியைத் த�ொடங்குவதற்கு
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்களின் பார்வைக்கு எடுத்துச்சென்று தேவைக்கேற்ப அரசானது
பரிசீலனை செய்யும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

திரு. எ.வ. வேலு அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்
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திரு. எ.வ. வேலு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
மாண்புமிகு உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய
கவனத்திற்குக்
க�ொண்டுவர
விரும்புவது,
அரசு
கலைக்
கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் க�ௌரவ விரிவுரையாளர்கள் சுமார்
4,000 பேர் த�ொகுப்பூதியம் 15,000 ரூபாய் பெற்று பணிபுரிகின்றனர்.
அதுவும் குறிப்பாக ஓராண்டில் 11 மாதங்கள்தான் அவர்களுக்கு
பணி க�ொடுக்கப்படுகின்றது. பல்கலைக்கழக மானியக் குழு
50,000 ரூபாய் மாதச் சம்பளம் க�ொடுக்கலாம் என்று ஏற்கெனவே
ஆணை
பிறப்பித்திருக்கின்றது.
அந்த
ஆணையை
ஏற்று
ஹரியானா, பஞ்சாப் ப�ோன்ற மாநிலங்களில் ‘சம வேலைக்கு சம
ஊதியம்’ என்ற அடிப்படையில் 57,700 ரூபாய் மாதச் சம்பளம்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பாண்டிச்சேரியிலும், கேரளாவிலும்கூட
50,000 ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் சட்டக்
கல்லூரிகளிலும்கூட 50,000 ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. உங்கள்
கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகின்ற அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில்கூட
விரிவுரையாளர்களுக்கு 25,000 ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.
அரசுக்
கலைக்
கல்லூரிகளில்
பணிபுரிகின்ற
க�ௌரவ
விரிவுரையாளர்களுக்கு 15,000 ரூபாய் சம்பளம் க�ொடுக்கின்ற
இந்தச் சூழ்நிலையில், ப�ொருளாதாரம் மற்றும் குடும்பச் சூழ்நிலை
காரணமாக அது ப�ோதுமானதாக இல்லை என்பது அவர்கள்
மத்தியில் ஒரு குறையாக இருக்கின்றது. ஆசிரியர்கள் நல்ல மன
நிலையில் இருந்தால்தான் நல்ல கல்வியை மாணவர்களுக்குத் தர
முடியும். கடந்த சட்டமன்றக் கூட்டத் த�ொடரில் அவர்களுடைய
தகுதியின்
அடிப்படையில்
விரிவுரையாளர்கள்
நிரந்தரம்
செய்யப்படுவார்கள், சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று நீங்களே
குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள். அவர்களுக்கு எப்போது சம்பளம்
க�ொடுக்கப்படும் என்பதை அறிய விரும்புகின்றேன். பல நேரங்களில்
சட்டமன்றத்தில் நம்முடைய உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் பேசுகின்றப�ோது கல்வியில் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே
தமிழகம்தான் முதன்மை மாநிலமாக இருக்கிறது என்று அடிக்கடி
ச�ொல்கின்றீர்கள். ஆனால், அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உருவாவதற்கு
ஆசிரியப் பெருமக்கள்தான் உறுதுணையாக இருக்கின்றார்கள்.
எனவே, இந்த 4,000 க�ௌரவ விரிவுரையாளர்களை எப்போது
நிரந்தரம் செய்யப் ப�ோகின்றீர்கள், அவர்களுக்கு எப்போது 50,000
ரூபாய் சம்பளம் க�ொடுக்கப்போகின்றீர்கள் என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர்
அவர்களிடம் அறிய விரும்புகின்றேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு இதய தெய்வம், புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்களுடைய வழியில் தமிழகத்தில் நல்லாட்சி
நடத்திக்கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் இன்றைக்கு TRB மூலமாக
2,331 ஆசிரியர்களைத் தேர்வு செய்வதற்காக அனுமதி தந்து
இன்றைக்கு
அதற்கு
விண்ணப்பம்
பெறப்பட்டிருக்கின்றது.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் க�ௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு
கூடுதலாகச் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள்.
ஆகவே, நிரந்தர பணி நியமனம் செய்வதற்கான உத்தரவினை
பிறப்பித்ததன் அடிப்படையில், அதனை கூடிய விரைவில்
நிறைவேற்றுகின்ற வகையில், அதனைத் தேர்வாணையம் மூலமாகச்
செயல்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்கு மேலாக க�ௌரவ
விரிவுரையாளர்களுக்காக தனியாகக் கவனம் செலுத்தப்பட
வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். அதற்காக இன்றைக்கு மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுடைய
பார்வைக்கு எடுத்துச்சென்றவுடன், அவர்களுக்கும் இன்றைக்கு
நிரந்தரப் பணி வழங்குவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குகின்ற
வகையிலே அதற்கும் அனுமதி தந்து, அது உயர் கல்வித் துறையின்
பரிசீலனையில் உள்ளது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு
சுட்டிக்காட்டி எதிர்வரும் காலக்கட்டங்களிலே அவருடைய
க�ோரிக்கைகளை அரசானது பரிசீலனை செய்யும் என்பதையும்
தெரிவித்து அமர்கின்றேன்.
முற்பகல் 11–10

மாண்புமிகு

பேரவைத்

திரு. கரி. இராமசாமி.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கரி. இராமசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ஏறத்தாழ 3 ஆண்டுகளாக நம்முடைய மாண்புமிகு
உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் காரைக்குடியில்
அரசு கலைக் கல்லூரி ஒன்று வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி
வருகிறேன். ஆனால் என்ன காரணத்தினால�ோ அது எங்களுக்கு
கிடைக்கவில்லை. ஒவ்வோர் ஆண்டும் அவர்கள் ச�ொல்கின்ற
பதில், இந்த ஆண்டு 20 சதவிகிதம் மாணவர்களை அதிகமாக
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சேர்த்துக்கொள்ளலாம் என்று ச�ொன்னார்கள். த�ொடர்ந்து 3
ஆண்டுகளாக அதிகமாகச் சேர்த்து வருகிறார்கள். அந்த நகரத்தை
ஒரு கல்வி நகரம் என்று ச�ொல்லலாம். எல்லாவிதமான கல்வி
அமைப்புகளும் இருக்கின்றன; இன்னும் தேவைப்படுகிறது. அங்கே
கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏழையெளிய மாணவர்களுக்கு வேறு
வழியே கிடையாது. Private college–க்குப் ப�ோனால் என்னவாகும்
என்பது உங்களுக்கே தெரியும். என்னைவிட உங்களுக்குத்தான்
அதிகமாகத் தெரியும். மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்
அவர்கள், ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்க்கட்சியாக
இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் வேறுபாடு காட்டுவதில்லை என்று
ச�ொன்னார்கள். என்ன காரணத்தினால�ோ, எங்களுக்கு புதியதாக
கல்லூரியை அமைப்பதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இல்லை
என்பதை நான் ச�ொல்வதைத் தவிர வேறு வழியே கிடையாது,
நான் வருத்தப்படுகிறேன். கூடியவிரைவில் அங்கே ஒரு புதிய
கல்லூரியைத் திறப்பதற்கு நீங்கள் உதவியாக இருப்பீர்களா என
தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்
அவர்கள்
கேட்கின்ற
இடத்திலே,
இன்றைக்கு
காரைக்குடி–சிவகங்கை
மாவட்டத்திற்குட்பட்ட
பகுதியிலே,
அரசு
கலை
மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரிகள் நான்கும், அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள்
நான்கும், அதேப�ோல் தனியார் கல்லூரிகள் பதினான்கும்
செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு மேற்கொண்டு அவர்
சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரைக்குடியில், அரசுக் கல்லூரி ஒன்றும்,
அரசு உதவி பெறுகின்ற கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஒன்றும்
செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது. ப�ொறியியல் கல்லூரி ஒன்று
செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது. பலவகை த�ொழில்நுட்பக்
கல்லூரி ஒன்று செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது. ஆகவே,
மாணவர்கள் சேர்ந்து படிப்பதற்கு அவருடைய சட்டமன்றத்
த�ொகுதியிலே எந்தவிதமான இடையூறும் இல்லை. அவர் க�ோரிக்கை
வைத்துக்கொண்டிருக்கின்றார். அதிகப்படியான விண்ணப்பங்கள்
வருகின்றன
என்பதை
என்னிடம்
சுட்டிக்காட்டினார்.
ஆகவேதான் அதிகப்படியான விண்ணப்பங்கள் வருகின்றப�ோது,
அரசுக்
கல்லூரிகளிலே
20
சதவிகிதம்
மாணாக்கர்களை
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கூடுதலாக சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்பை அரசு உருவாக்கித்
தந்துள்ளது. அத�ோடு மட்டுமல்லாமல், அரசு உதவி பெறக்கூடிய
கல்லூரிகளிலே 15 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டை சேர்த்து வழங்கி,
அதற்குண்டான வாய்ப்பையும் உருவாக்கித் தந்தது. சுயநிதிக்
கல்லூரிகளில் 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டைத் தந்து மாணவர்கள்
சேர்ந்து படிப்பதற்குண்டான வாய்ப்பினை இந்த அரசானது
சரியான முறையில் உருவாக்கித் தந்திருக்கிறது. அவருடைய
சட்டமன்றத் த�ொகுதியில் கூடுதலாக மேலும் ஒரு கல்லூரி
வேண்டுமென்று க�ோரிக்கை வைத்திருக்கின்றார். ஆகையால்,
இன்றைக்கு எந்தெந்தப் பகுதிகளில் கூடுதலாகக் கல்லூரிகள்
வேண்டும�ோ, அங்கே அரசானது புதிய பாடப் பிரிவுகளைக்
க�ொடுத்தால், அங்கே மாணவர் சேர்க்கைக்கு சரியாக இருக்கும்.
அதற்கடுத்தகட்டமாக, 20 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டை சேர்த்துத்
தருகின்றப�ோது எங்கெங்கெல்லாம் மாணவர் சேர்க்கை சரியாக
இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்து, அனைவரும் இன்றைக்கு
உயர் கல்வி படிக்கின்ற வாய்ப்பை உருவாக்கித் தருகிற அரசாக
அம்மாவினுடைய அரசு திகழ்ந்த காரணத்தினால் Gross
Enrollment Ratio–ல், நான் சுட்டிக்காட்டியது, நாங்கள் ச�ொன்ன
புள்ளிவிவரம் அல்ல; MHRD–யிலிருந்து ச�ொல்கின்ற புள்ளிவிவரம்,
இந்தியாவிலேயே
பெரிய
மாநிலங்களைவிட
தமிழகம்தான்
இன்றைக்கு முதன்மை இடத்தைப் பெற்று, 49 சதவிகிதம்
மாணாக்கர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்றிருக்கிறது என்பதை இந்த
நேரத்தில் நான் பெருமைய�ோடு சுட்டிக்காட்டுகிறேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) ஆகவே, அவர் சுட்டிக்காட்டிய பகுதியிலே
கூடுதலாக ஒரு கல்லூரி வேண்டுமென்று கேட்கின்றப�ோதுதான்,
அரசானது பரிசீலனை செய்யும் என்று இரண்டாண்டு காலமாகச்
ச�ொல்லியிருந்தேன். ஆகவே, எந்தெந்தப் பகுதியில் அவசியம் தேவை
என்று எழுகிறத�ோ, அந்தப் பகுதியில் கூடுதலாகக் கல்லூரியை
வழங்கிய காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கு 2011–க்குப் பின்பாக
உயர் கல்வித் துறையின்கீழ் இந்திய வரலாற்றிலேயே இல்லாத
அளவிற்கு 82 கல்லூரிகளை வழங்கிய பெருமை மாண்புமிகு
அம்மாவினுடைய அரசைச் சாரும் என்பதைத் தெரிவித்து
அமர்கின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
முற்பகல் 11–15

மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

பேரவைத்
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மாண்புமிகு முனைவர் ப�ொள்ளாச்சி V. ஜெயராமன் (பேரவைத்
துணைத் தலைவர்): மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

இந்தியாவின் சிறந்த மாநிலமாக தமிழகம் தேர்வு செய்யப்பட்டு,
சிறந்த நிருவாகத் திறமைமிக்க முதலமைச்சராக நம்முடைய
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு,
எல்லா மாநிலங்களுக்கும் வழிகாட்டுகிற மாநிலமாக தமிழகம்
விளங்கிக்கொண்டிருக்கிற இந்த நல்ல நேரத்தில், உயர் கல்வித்
துறையிலும் சிறந்த நிருவாகத்துடன் சிறந்து விளங்குகிற மாநிலம்,
தமிழகம் என்ற நற்பெயரைப் பெற்றிருக்கிறது. ப�ொள்ளாச்சி
வட்டம், நெகமம் பேரூராட்சியில் ஒரு மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி
வருகிறது. அந்த மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் தேவையான
அளவிற்கு கட்டட வசதியும், இட வசதியும் இருக்கிறது. மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அனுமதியைப் பெற்று, மாண்புமிகு
உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் வரும் ஆண்டில் அங்கே
ஒரு polytechnic கல்லூரியை அமைத்துக் க�ொடுப்பாரா என்பதைத்
தங்கள் வாயிலாகக் கேட்டு அமர்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்கின்ற
பகுதியிலே ஏற்கெனவே ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரியாகத் த�ொடங்கப்பட்டு, அது
தற்போது அரசு கலைக் கல்லூரியாக மாற்றப்பட்டு, அக்கல்லூரியில்
மாணாக்கர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்களால் தனியாகக் கட்டடம் வழங்கப்பட்டு, தற்போது
அந்தக் கல்லூரி சிறந்த முறையில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது.
மேலும், அதே பகுதியில் ஒரு பலவகை த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி
வேண்டுமென்று மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் க�ோரிக்கை
வைத்திருக்கின்றார்கள். அந்தப் பலவகை த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி
அங்கே அவசியம் தேவையா என்பதைக் கருத்தில்கொண்டு அரசு
பரிசீலனை செய்யும் என்பதைத் தெரிவித்து அமர்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 62,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. செ. சண்முகையா, மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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62—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தைத் தரம் உயர்த்துதல்
*51601—திரு. செ. சண்முகையா:
மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
ஒட்டப்பிடாரம் வட்டம், ஒட்டநத்தம் கிராமத்திலுள்ள ஆரம்ப
சுகாதார நிலையத்தைத் தரம் உயர்த்தவும், 108 அவசர கால ஊர்தி
வழங்கவும் அரசு ஆவன செய்யுமா?

மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே,
ஒட்டப்பிடாரம் வட்டம், ஒட்டநத்தம் கிராமத்திலுள்ள அரசு
மருத்துவமனையைத் தரம் உயர்த்த வேண்டுமென்று புதிய சட்டமன்ற
உறுப்பினர் அவர்கள் க�ோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒட்டநத்தம் ஆரம்ப சுகாதார
நிலையம் தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மருத்துவமனை 5
மருத்துவர்களைக்கொண்டு செயலாற்றி வருகிறது என்ற செய்தியை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் தலைமை)
108 அவசர கால ஊர்தி வேண்டுமென்ற க�ோரிக்கையையும்
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். 108
அவசர கால ஊர்தியைப் ப�ொறுத்தவரைக்கும், 108 அவசர கால
ஊர்தியை ஒவ்வொரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கென்று
ஒதுக்குவதில்லை. குறிப்பாக, 108 அவசர கால ஊர்தி, சென்னை
மாநகராட்சி ப�ோன்ற மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 3 கில�ோ
மீட்டருக்கு ஒரு ambulance–ம், பிற மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 4
கில�ோ மீட்டருக்கு ஒரு ambulance–ம், N.H. என்று ச�ொல்லக்கூடிய
தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பகுதிகளில், 10 கில�ோ மீட்டருக்கு ஒரு
ambulance–ம், கிராமப்புறப் பகுதிகளில் 15 கில�ோ மீட்டர், 20
கில�ோ மீட்டருக்கு ஒரு ambulance–ம் என்ற அடிப்படையில்,
எந்தப் பகுதிகளில் விபத்துகள் அதிகமாக நடக்கின்றனவ�ோ அந்தப்
பகுதிகளையெல்லாம் கண்டறிந்து, அதன்படி, அந்த ambulances–ஐ
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நாம் allot செய்கிற�ோம். அந்த விஷயத்தில் timing தான் மிகவும்
முக்கியம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தற்போது 200 புதிய
ambulances–க்கு அனுமதியைக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். அதில்,
inter facility transfer, அதாவது ஒரு மருத்துவமனையிலிருந்து
இன்னொரு மருத்துவமனைக்கு patient–ஐ transfer செய்வதற்காக
மட்டும், dedicated ஆக, புதிய 60 ambulances–ஐ தற்போது
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு விரைவில் ஒதுக்க
இருக்கிறது. அதற்கான பணிகள் நடந்துக�ொண்டிருக்கின்றன.
ஆகவே, தங்களைப் ப�ோன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின்
க�ோரிக்கைகளும் கனிவ�ோடு பரிசீலனை செய்யப்படும் என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திரு. செ. சண்முகையா அவர்கள்.

திரு. செ. சண்முகையா: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள்
துயில் க�ொண்டிருக்கும் திசைந�ோக்கி வணங்குகிறேன். வருங்கால
தமிழ்ச் சமூகம், வாசலில் வண்ணப் பூக்களைத் தூவி வரவேற்கக்
காத்திருக்கும் வருங்கால முதல்வர், தமிழகத்தின் பாதுகாவலரும்,
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) எங்களுடைய கழகத் தலைவருமான
மாண்புமிகு
தளபதியார்
அவர்களையும்
வணங்குகிறேன்.
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டப் ப�ொறுப்பாளரும், நலத் திட்ட
நாயகரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்றப் பேரவை உறுப்பினருமான
அண்ணாச்சி திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும்
வணங்குகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே,
ஒட்டநத்தம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள சுமார் 28
கிராமங்களில் உள்ள மக்கள் அதனால் பயன்பெற்று வருகிறார்கள்.
30–7–2019 அன்று அந்தக் கட்டடம் திறக்கப்பட்டு, தற்போது
6 படுக்கைகளைக் க�ொண்டதாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
தரமுயர்த்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் 30 படுக்கைகளைக்
க�ொண்டதாக இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது 6 படுக்கைகளைக்
க�ொண்டதாகத்தான் அந்தச் சுகாதார நிலையம் இருக்கிறது. அங்கு
X–ray கருவிகளும், அதற்குரிய உபகரணங்களும், பணியாளர்களும்
இல்லை. இரத்த வங்கிக்குத் தேவையான உபகரணங்களும்,
பணியாளர்களும் இல்லை. பல் மருத்துவரும், உதவியாளரும்,
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அதற்குரிய உபகரணங்களும் இல்லை. இதனை உடனடியாக
பரிசீலனை செய்து, தேவையான உபகரணங்களை வழங்கி,
பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டுமென்று தங்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அங்கு ம�ொத்தம் 5 மருத்துவர்கள்
ஒதுக்கப்பட்டதாகச் ச�ொன்னார்கள்.
முற்பகல் 11–20

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது உங்களுக்கு, இதை
முடியுங்கள்.
திரு. செ. சண்முகையா: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, நீங்கள் கடந்த முறையும் இப்படித்தான்
‘உட்காருங்கள், உட்காருங்கள்’ என்று ச�ொன்னீர்கள். இப்பொழுதும்
இப்படித்தான் ச�ொல்கிறீர்கள்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது.
திரு. செ. சண்முகையா: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர்
அவர்களே,
அங்கு
3
பெண்
மருத்துவர்களை
நியமித்திருக்கிறீர்கள், 1 ஆண் மருத்துவரை நியமித்திருக்கிறீர்கள்.
அவற்றில் 1 பெண் மருத்துவர் க�ோவில்பட்டி சுகாதாரப் பணி
அலுவலகத்திற்கு மாற்றுப் பணிக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளார்.
அவர்களையும் அந்தப் பகுதியிலேயே அமர்த்த வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன். இரவு நேரப் பணிக்காக ஆண் மருத்துவர்
மட்டும்தான் இருக்கிறார். பெண் மருத்துவர் கண்டிப்பாக இருக்க
வேண்டும். கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு மிகுந்த சிரமம் ஏற்படுவதால்
பிரசவத்திற்காக பெண் மருத்துவரை இரவில் நியமிக்க வேண்டும்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: இந்தக் கேள்வியை

நீங்கள் அடுத்த கேள்வியில் கேட்கலாம்.

திரு. செ. சண்முகையா: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, இரவு நேரங்களில் கட்டாயமாக பெண்
மருத்துவரை பணியமர்த்த வேண்டும். அங்கு 5 செவிலியர்கள்
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், 3 செவிலியர்கள்தான்
பணியில் இருக்கிறார்கள். அதற்கும் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க
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வேண்டும். சித்தா மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் சித்தா
மருத்துவக் கட்டடம் இல்லை. மருத்துவமனையைச் சுற்றி, சுற்றுச்
சுவர் தேவைப்படுகிறது. கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தின்மூலம்
குடி தண்ணீரும் தேவைப்படுகிறது. ஒட்டநத்தம் கிராமத்தைச்
சுற்றி, 75–க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. 108 எண்ணை
த�ொலைபேசியில் அழைத்தால், 1 மணி நேரம் கழித்துதான் அந்த
ஊர்தி வருகிறது. அதனால், அந்தப் பகுதி மக்களின் நலன் கருதி,
அவசர கால 108 Ambulance ஊர்தியை ஒட்டநத்தம் பகுதியில்
நிரந்தரமாக அமர்த்த வேண்டுமென்று மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாகக் கேட்டுக்கொள்ள
விரும்புகிறேன்.

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,
ஒட்டநத்தம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தைத் தரம்
உயர்த்துவீர்களா என்று கேள்வியைக் கேட்டிருக்கிறீர்கள். அதற்கு
நான் என்ன பதில் ச�ொன்னேன்? அது தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது
என்று பதில் ச�ொன்னேன். நீங்கள் அதற்கடுத்து அடுத்த
க�ோரிக்கைகளைச் ச�ொல்கிறீர்கள். ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தைத்
தரம் உயர்த்திய பிறகு கட்டடம் க�ொடுப்போம், கட்டடம் க�ொடுத்த
பிறகு அதிலுள்ள படுக்கை வசதிகளை அதிகப்படுத்துவ�ோம்,
அதன் பிறகு X–ray வசதிகள் செய்து க�ொடுப்போம், இப்படித்தான்
க�ொடுக்க முடியும், அதைத்தான் ச�ொல்கிறேன், உங்களுடைய
முதல் கேள்வியை மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு
நிறைவேற்றியிருக்கிறது. அதற்கு முதலில் நீங்கள் நன்றி ச�ொல்ல
வேண்டும். அங்கு நீங்கள் க�ோரிய அனைத்து வசதிகளுமே வரும்.
எந்த அரசாக இருந்தாலும், படிப்படியாக வரும். அரசாணை
பிறப்பித்தாயிற்று. மருத்துவர்களை நியமனம் செய்துவிட்டோம்.
நீங்கள் க�ோரிய அனைத்து வசதிகளையும் செய்து தருவதற்கு அரசு
தயாராக இருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே மிகச் சிறப்பாகச் செய்து
க�ொண்டிருப்பவர்களை நீங்கள் குற்றம் ச�ொல்லிக்கொண்டே
வருவது ப�ொருத்தமாக இல்லை, மற்றொன்று, (குறுக்கீடு) ஒரு
நிமிடம், நான் ச�ொல்லி முடித்த பிறகு நீங்கள் மறுபடியும்
பேசலாம். 108 அவசர கால ஊர்தி ஒரு மணி நேரம் கழித்து
வருகிறது என்று ச�ொல்கிறீர்கள். என்றைக்கு 108 வாகனம்
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1 மணி நேரம் கழித்து வந்திருக்கிறது? 1 மணி நேரம் கழித்து 108
வாகனம் வந்தால், அதுவரையில் அந்த ந�ோயாளியின் நிலைமை
என்ன ஆகும்? மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? இந்தியாவிலேயே
சர்வதேச அளவில் International level–ல் 8 minutes, அதுதான்
average standard time. ஒரு விபத்து நடந்தால், 8 நிமிடங்களில்
Ambulance வர வேண்டும். நானும் வெளிநாடுகளில் பயணம்
செய்திருக்கிறேன். அங்கெல்லாம் more than 8 minutes ஆகிறது.
Japan city–யிலே 13 நிமிடங்கள் ஆகின்றன. City traffic–ல் Ambulance
வந்து சேருவதற்கு. சென்னை metro–வில் 8.2 minutes–ல் நம்முடைய
அம்மா அவர்களது அரசில் Ambulance வந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும்
check செய்துக�ொள்ளலாம். விபத்து ஏற்பட்டால் எங்கள் average
time, 8.2 நிமிடங்களில் வாகனங்கள் வருகின்றன. எனவேதான்
3 கி.மீ.–க்கு ஒரு Ambulance என்று வைத்திருக்கிற�ோம். இதற்கு நடுவில்
2–wheeler Ambulance. First respondent என்று ச�ொல்லக்கூடிய
2–wheeler
Ambulance
சேவை
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கிராமங்களில் 10.5 நிமிடங்கள் ஆகின்றன. மலைப் பகுதிகளில் 16.5
நிமிடங்கள் ஆகின்றன. அவையின் தகவலுக்காக, (குறுக்கீடுகள்)
ஒரு மணி நேரம் என்பது அவையில் பதிவாகியிருக்கிறது.
மாண்புமிகு புதிய உறுப்பினருடைய க�ோரிக்கையினை அரசு
நிறைவேற்றியிருக்கிறது. மேலும், மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
என்ன கேட்கிறீர்கள�ோ, அதனை அரசு பெற்றுத் தர இருக்கிறது.
குற்றச்சாட்டாக அவையில் பதிவு செய்திருப்பது துறைக்கு
ப�ொருத்தமாக இருக்காது என்பதற்காகச் ச�ொல்கிறேன், மாண்புமிகு
உறுப்பினர் மேலும் என்ன க�ோரிக்கையை கேட்கிறீர்கள�ோ,
அதனைச் செய்து தருவதற்கு அரசு தயாராக இருக்கிறது. ஒரு
மணி நேரம் என்பது ப�ொருத்தமாக இருக்காது. இதைதான் நான்
ஏற்கெனவே அழகாகச் ச�ொல்லிவிட்டேன், சென்னை metro–வில்
8.2 minutes–ல் நம்முடைய அம்மா அவர்களது அரசில் Ambulance
வந்து க�ொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய அரசு சர்வதேச தரத்திற்கு
இணையாக செய்துக�ொண்டிருக்கிறது. கிராமப்புறங்களில் (urban)
13.5 நிமிடங்கள்; Rural மலைப் பகுதிகளில் 16.5 நிமிடங்களில் Ambulance
வந்து க�ொண்டிருக்கிறது என்பதனை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இந்த ஆண்டு புதிதாக 200 Ambulance பேருந்துகள் இயக்கப்பட
இருக்கின்றன. அரசு Inter facility transfer க�ொண்டு வர இருக்கிறது.
108–ஐப் ப�ொறுத்தவரையில், இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு
நாளைக்கு 15,000 அழைப்புகளை நாம் handle செய்கிற�ோம். ஒரு
நாளைக்கு 15,000 calls வருகின்றன. ஒரு மாதத்திற்கு 1 இலட்சம்
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சேவைகள் செய்கிற�ோம். கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு செய்கிற�ோம்.
Heart attack–க்கு செய்கிற�ோம், Accident–க்கு செய்கிற�ோம், ஒரு
மருத்துவமனையிலிருந்து மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு இந்த சேவை
செய்கிற�ோம். ஒட்டும�ொத்தமாக சர்வதேச அளவைக் காட்டிலும்,
மிகச் சிறப்பாகச் செய்யக்கூடிய ஒரு மகத்தான சேவை என்று
ச�ொன்னால், அது தமிழகத்தில் செயல்படக்கூடிய 108 எண்ணில்
செயல்படக்கூடிய Ambulance சேவை என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. சண்முகையா அவர்கள். (குறுக்கீடு) அவர் பேசி
முடித்துவிடட்டும். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்கள்.
திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் இப்போதுதான்
By–election–ல் வந்தவர். அவர் ஏத�ோ ப�ொத்தாம்பொதுவாகக்
கேட்கலாம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முடிந்தவரையில்,
Hon’ble Minister should educate him. இல்லையா? நீங்கள் ப�ோட்டு
மிரட்டுகிற மிரட்டலில் அடுத்த கேள்வியையே கேட்க மாட்டார்
ப�ோலிருக்கிறது.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

உறுப்பினர்
திரு.
சண்முகையா,
சுருக்கமாகக் கேளுங்கள்.

தலைவர்:

கேள்வியைக்

மாண்புமிகு
கேளுங்கள்,

முற்பகல் 11–25

திரு. செ. சண்முகையா: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
அமைச்சர்
அவர்கள்
வேகமாகப் பதில் ச�ொன்னார்கள். ஆனால், அந்த வேகத்திற்கு
108 ஆம்புலன்ஸ் வரவில்லை. கடந்த மாதம் ஒரு பிரசவத்திற்கு
108 ஆம்புலன்ஸ் வரவில்லையென்று அந்த ந�ோயாளி என்னிடம்
த�ொடர்புக�ொண்டார்கள்.
ஒரு
வாகனம்
திருநெல்வேலியில்
இருக்கிறது, அது கயத்தாறிலிருந்து திருநெல்வேலிக்குச் செல்கிறது,
மற்றொரு ஆம்புலன்ஸ் ஒட்டப்பிடாரத்திலிருந்து தூத்துக்குடிக்குச்
செல்கிறது.
நான்
த�ொலைபேசியில்
108
ஆம்புலன்ஸிற்குத்
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த�ொடர்புக�ொண்டு
பேசியப�ோது,
‘நான்
இப்போது
திருநெல்வேலியில் நிற்கின்றேன், நாங்கள் வருவதற்கு எப்படியும்
ஒரு மணி நேரம் ஆகும்’ என்று ச�ொன்னார்கள். அதே மாதிரி ஒரு
மணி நேரம் கழித்துத்தான். . .

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு
உறுப்பினர், சுருக்கமாகக் கேள்வியைக் கேளுங்கள். நீங்கள்,
குற்றச்சாட்டு ச�ொல்வது மாதிரி கேட்காதீர்கள். கேள்வியைக்
கேளுங்கள். (குறுக்கீடு) இருங்கள், இருங்கள். இப்படி கேள்வி
கேட்கக் கூடாது.
திரு. செ. சண்முகையா: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் குற்றச்சாட்டு. . .
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: இல்லையில்லை,
கேள்வியைக் கேளுங்கள். சுருக்கமாக கேள்வியைக் கேளுங்கள்.
கேள்வியைச் சுருக்கமாகக் கேளுங்கள்.
திரு. செ. சண்முகையா: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் எவ்வளவு
speed ஆகப் பதில் ச�ொல்கிறார்கள�ோ அதே மாதிரி 108 ஆம்புலன்ஸ்
speed ஆக வரவில்லை. எங்களுடைய திராவிட முன்னேற்றக்
கழகத்தினுடைய தலைவர் அவர்களால்தான் 108 ஆம்புலன்ஸ்
திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது என்று ச�ொல்லி அமர்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு
பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, எதிர்க்கட்சித் துணைத்
தலைவர் அவர்கள், நீங்கள் educate செய்ய வேண்டுமென்று
ச�ொல்கிறார்கள். அப்படிப் பார்த்தால் 108 ambulance குறித்து
இந்த அவையில் நான் பேசியிருக்கிறேன். இந்தத் திட்டம்
எப்பொழுது க�ொண்டுவரப்பட்டது, யார் க�ொண்டுவந்தது என்பது
பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கிறேன். அந்தக் கருத்திற்குள் நான்
செல்ல விரும்பவில்லை. என்றாவது ஒரு சில நேரங்களில் நீங்கள்
ச�ொன்னதுப�ோல், ஒரே மாவட்டத்தில் விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.
இன்று அதிகாலை திருப்பூரில் 3 மணிக்கு மிகப் பெரிய விபத்து
ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதிகாலை 3 மணிக்கு அங்கு 108 ஆம்புலன்ஸ்தான்
சென்றிருக்கிறது. குரங்கனியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டப�ோதும் 108
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ஆம்புலன்ஸ்தான் முதலில் சென்று, முன்னணியாக நின்று, உள்ளே
சென்றிருக்கிறது. அந்த அளவிற்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையை
த�ொடர்ந்து
மேம்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
அதனால்
நான் முதல் பதிலிலேயே கூறினேன். நீங்கள் கேட்டதுப�ோல
ஒரு
மருத்துவமனையிலிருந்து
மற்றொரு
மருத்துவமனைக்கு
செல்வதற்கு exclusive ஆக 60 ambulance allot செய்து இந்த
சேவை பாதிக்காத அளவிற்கு ஒரு தனி சேவையாக தனி number
க�ொடுத்து, அதை இப்போது மேம்படுத்தியிருக்கின்றோம். இது
number one. மற்றொன்று, calls–ஐப் ப�ொறுத்தளவில், த�ொடர்ந்து
108 ஆம்புலன்ஸிற்கு calls வந்துக�ொண்டேயிருக்கும். அதனால்தான்
ஒரு software create செய்து, Uber, Ola மாதிரி எந்த இடத்தில்
ambulance வந்துக�ொண்டிருக்கிறது என்பதைப் பார்க்கலாம்.
இத்தனை நிமிடங்களில் வந்துவிடும், எங்கு வந்துக�ொண்டிருக்கிறது
என்பதை,
எப்படி
Uber,
Ola–வில்
பார்க்கிறீர்கள�ோ
அதுப�ோன்று, வரக்கூடிய ஓட்டுநரின் எண் எப்படி அலைபேசியில்
கிடைக்கிறத�ோ
அந்த
software–ஐ
2
மாதங்களில்
நாம்
அறிமுகப்படுத்தவிருக்கிற�ோம். அதனால் எந்த அளவிற்கு சர்வதேச
அளவிலான சேவை இருக்கிறத�ோ அந்த அளவிற்கு அதை இன்னும்
மேம்படுத்திக்கொண்டேயிருக்கிற�ோம். வருங்காலத்தில் மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் கூறியதை அரசு கவனத்திலே க�ொள்ளும்
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்கள்
வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு அன்போடு
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திரு. ஐ.எஸ். இன்பதுரை அவர்கள்.

திரு. ஐ.எஸ். இன்பதுரை: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, மூவேந்தர் ஆண்ட தமிழகத்தை முன்னேற்றப்
பாதையில் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக முறையாக நடத்திச்சென்று வருகிற
தமிழக முதல்வர், தமிழர் குல திலகம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
திரு. எடப்பாடியார் அவர்களுடைய பாதங்களை வணங்குகிறேன்.
எங்களுடைய ராதாபுரம் த�ொகுதியிலுள்ள, வள்ளியூர் இப்பொழுது
திருநெல்வேலி
மாவட்டத்தின்
இரண்டாவது
தலைநகராக
வளர்ந்து வருகிறது. அங்கிருக்கின்ற அரசு மருத்துவமனையைத்
தரம் உயர்த்த வேண்டும். ஏனென்றால் கன்னியாகுமரியிலிருந்து
திருநெல்வேலி செல்கின்ற நெடுஞ்சாலையில் 4 வழிச் சாலையிலே
அந்த மருத்துவமனை இருக்கிறது. அதைத் தரம் உயர்த்தித் தர
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வேண்டும். அங்கு அவசர சிகிச்சை, விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவு ஒன்று
அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுப�ோல
அருகிலிருக்கிற கூடங்குளத்திற்கு 108 ambulance வாகனம் ஒன்று
வேண்டும். நான் கடந்த முறை இந்த சட்டமன்றத்திலே பேசுகிறப�ோது,
திசையன்விளைக்கு ஒரு 108 ambulance வாகனம் வேண்டுமென்று
கேட்டேன். நான் பேசி முடித்துவிட்டு, சட்டமன்றத்திலிருந்து
திசையன்விளைக்கு செல்வதற்கு முன்பாகவே 108 ambulance
வாகனத்தை திசையன்விளைக்கு தந்த அரசு இந்த அரசு.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) எனவே, கேட்டதைத் தருகிற அரசு,
நல்லாட்சி புரிகிற அரசு என்கிற வகையில், என்னுடைய த�ொகுதி
மக்கள் சார்பாக வள்ளியூரிலே இருக்கிற மருத்துவமனையை
அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு க�ொண்டதாகத் தரம் உயர்த்தித்
தரவேண்டும். கூடங்குளத்திற்கு 108 ambulance வாகனம் ஒன்றை
வழங்க வேண்டுமென்று மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப
நலத் துறை அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டு அமைகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்களே, கூடங்குள மருத்துவமனையும்
மாண்புமிகு அம்மாவினுடைய அரசால் மிகச் சிறப்பாக தரம்
உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற மருத்துவமனை. அங்கு 108 ambulance
வழங்குவதற்கு அரசு ஆவன செய்யும். அதேப�ோல் வள்ளியூர்
அரசு மருத்துவமனையை உரிய ஆய்வு செய்து அரசு நடவடிக்கை
எடுக்கும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு
அன்போடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திரு. ப. ஆடலரசன் அவர்கள்.

திரு. ப. ஆடலரசன்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்
அவர்களே, திருவாரூர் மாவட்டத்தில் முத்துப்பேட்டை பகுதியில்
ஓர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது.
ஏற்கெனவே
அது
அரசு
தாலுகா
மருத்துவமனையாகச்
செயல்பட்டுக்கொண்டிருந்தது. அது இப்போது தரம் குறைக்கப்பட்டு,
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது.
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அங்கிருக்கிற மக்கள் மருத்துவத்திற்குச் செல்ல வேண்டுமென்றால்,
சுமார் 50 கி.மீ. தூரத்திலுள்ள திருவாரூர், மன்னார்குடி ஆகிய
இடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. அப்பகுதி ECR
பகுதியை ஒட்டியிருக்கின்ற காரணத்தால், அடிக்கடி விபத்துகள்
ஏற்பட்டு, அந்த ந�ோயாளிகள் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் பயணம்
செய்து அரசு மருத்துவமனையைச் சென்றடைய வேண்டிய நிலை
இருக்கிற காரணத்தால், அதனை தாலுகா மருத்துவமனையாகத்
தரம் உயர்த்தியும், அவசர சிகிச்சைப் பிரிவை உருவாக்கியும்
தர வேண்டுமென்று மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களைக்
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
முற்பகல் 11–30

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 அவர்களின்
க�ோரிக்கையை அரசு ஆய்வுசெய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்
என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்கள்
வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திருமதி வி. கஸ்தூரி வாசு அவர்கள்.

திருமதி வி. கஸ்தூரி வாசு: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு இதய தெய்வம், புரட்சித் தலைவி
அம்மா அவர்களை வணங்குகிறேன். அம்மா அவர்கள் வழியில்
செயல்பட்டு, அம்மா அவர்களின் பிறந்த நாளான பிப்ரவரி 24
ஆம் தேதியை “மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நாளாக”
அறிவித்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி கலந்த
வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே,
என்னுடைய வால்பாறை த�ொகுதியில் உள்ள ஆனைமலை
ஒன்றியத்தில் தாலுகா அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகின்றது.
இங்குள்ள மருத்துவமனை ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக இயங்கி
வருகின்றது. அதனை தாலுகா மருத்துவமனையாகத் தரமுயர்த்தி
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அறிவித்தால்
மிகவும்
சிறப்பாக
இருக்கும்.
ஏனென்றால்,
ஆனைமலை ஒன்றியத்தில் 24 ஊராட்சிகளும், 4 பேரூராட்சிகளும்
உள்ளதால், இங்குள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தைத் தாலுகா
மருத்துவமனையாக தரமுயர்த்தித் தந்தால், அது மக்களுக்கு மிகவும்
பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு
பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, ப�ொதுவாக ஓர் ஊர்
தாலுகாவாக தரம் உயர்த்தப்பட்டால், அங்குள்ள ஆரம்ப சுகாதார
நிலையத்தை தாலுகா மருத்துவமனையாகத் தரமுயர்த்தி, புதிய
கட்டடங்களையும், அதற்குத் தேவையான மருத்துவர்களையும்
மற்றும் பல்வேறு வசதிகளையும் செய்து க�ொடுப்பது என்பது
அம்மாவினுடைய அரசின் க�ொள்கையாக இருக்கின்றது. அந்த
வகையில், ஆனைமலை தாலுகாவாக தரம் உயர்த்தப்பட்டிருந்தால்,
அரசின் ஆய்விற்கு எடுத்துக்கொண்டு, தாலுகா மருத்துவமனை
தரமுயர்த்திக் க�ொடுக்கப்படும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
துணைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

துணைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர் திரு. செ. ஸ்டாலின் குமார் அவர்கள்.

திரு. செ. ஸ்டாலின் குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத்
தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய துறையூர் த�ொகுதியில் இருக்கிற
துறையூர் தாலுகா மருத்துவமனையானது 1975 ஆம் ஆண்டு
கட்டப்பட்ட, பழமையான கட்டடத்தில் இயங்கி வருகின்றது.
கிராமப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய கர்ப்பிணித் தாய்மார்களும்,
விபத்து காலத்தில் காயமடைந்த நபர்களும், துறையூர் தாலுகா
மருத்துவமனைக்கு வந்து சிகிச்சை மேற்கொள்கிறார்கள். மேல்
சிகிச்சைக்கு தாலுகா மருத்துவமனையிலிருந்து 55 கில�ோ மீட்டர்
தூரம் உள்ள திருச்சிராப்பள்ளி மருத்துவமனைக்குத்தான் பரிந்துரை
செய்கிறார்கள். எனவே, துறையூர் தாலுகா மருத்துவமனையில் புதிய
கட்டடங்களும் Trauma Care, CEmONC ப�ோன்ற வசதிகளையும்
செய்து தர வேண்டுகிறேன்.
(மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் தலைமை)
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மேலும், கடந்த 7 ஆம் தேதி குன்னம் தாலுகாவில் ஏற்பட்ட
பேருந்து விபத்தில் என்னுடைய த�ொகுதியைச் சார்ந்த 14 வயது
சுவித்திரா என்ற மாணவி, தசைச் சிதைவு காரணமாக வலது
கை
பாதிக்கப்பட்டு,
திருச்சி
தலைமை
மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அந்த மாணவிக்கு தகுந்த மருத்துவச்
சிகிச்சையையும்,
நிதியுதவிகளையும்
இந்த
அரசு
செய்ய
வேண்டுமென்று மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, தமிழகத்தில் 126 இடங்களில் CEmONC
Centres மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகின்றன. அதிகமான
பிரசவங்கள் நடைபெறுகின்ற மருத்துவமனைகளைக் கண்டறிந்து,
CEmONC Centre ஆக மாற்றுவதற்கு, எல்லோரும் இந்த CEmONC
Centre–களை விரும்பிக் கேட்பதால், அங்கு தாய்–சேய் நல
வசதிகளை இந்த அரசு உயர்த்தியிருக்கிறது. நிதிநிலை அறிக்கையில்
ச�ொன்னதுப�ோல், 65% பிரசவங்கள் தமிழகத்திலுள்ள அரசு
மருத்துவமனையில்தான் நடைபெறுகின்றன. மற்ற மாநிலங்களில்
உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் இதுப�ோன்று அதிக அளவில்
பிரசவங்கள் நடைபெறுவதில்லை. Institutional Delivery–யும்
99.9% அரசு மருத்துவமனைகளில் நடக்கின்றன. தாய்–சேய் நலத்
திட்டங்கள்-ABC–Amma Baby Care kit, அம்மா மகப்பேறு குழந்தைகள்
பெட்டகம், கர்ப்பினிப் பெண்களுக்கு பெட்டகம் ப�ோன்ற திட்டங்கள்
எல்லாம் நம்முடைய அரசாங்கத்தில் க�ொடுக்கப்படுவதால்,
எந்தத் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் பிரசவம் பார்க்க மக்கள்
விரும்புவதில்லை. அரசு மருத்துவமனைகளில்தான் எல்லோரும்
பிரசவம் பார்க்க விரும்புகிறார்கள். CEmONC Centre ஆக
மாற்றுவதற்கு பிரசவத்தின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப அரசு கருத்தில்
க�ொள்ளும் என்று தெரிவித்து, மாண்புமிகு உறுப்பினர் கூறிய தசைச்
சிதைவு ந�ோயாளிக்கு என்ன உதவிகள் வேண்டுமென்றாலும்,
மிகச் சிறப்பான வகையில், உயர்தர சிறப்பு சிகிச்சைகள் மற்றும்
சிறப்பு வசதிகள் அரசுமூலம் செய்து க�ொடுக்கப்படும் என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. இரா. குமரகுரு அவர்கள்.

திரு. இரா. குமரகுரு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
மறைந்த மாண்புமிகு அம்மா அவர்களை வணங்குகிறேன்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா துறைகளும் முதலிடம் பெற
வேண்டுமென்பதற்காக சிறப்பாக ஆட்சிபுரியும் மாண்புமிகு தமிழக
முதலமைச்சர் அவர்களின் பாதங்களை வணங்கி, மாண்புமிகு
துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் பாதங்களை வணங்குகிறேன்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை
இரண்டாகப் பிரித்து, கள்ளக்குறிச்சியைத் தலைமையிடமாகக்
க�ொண்டு நவம்பர் மாதம் 26 ஆம் தேதி புதிய மாவட்டமாக
அறிவித்தார். புதிய மாவட்டமாக துவங்கப்பட்ட மூன்றே
மாதத்திற்குள்ளாக கள்ளக்குறிச்சியில் மருத்துவக் கல்லூரியைக்
க�ொண்டு வந்து சாதனை படைத்த சாதனை நாயகன் (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன்
எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின்
சார்பாக எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அதற்கு
பரிந்துரை செய்த அண்ணன் மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை
அமைச்சர் அவர்களுக்கும், எங்களது மாவட்ட அமைச்சர் அருமை
அண்ணன் மாண்புமிகு சட்டத் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும்
எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
முற்பகல் 11–35
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கள்ளக்குறிச்சி
மாவட்டத்தை உருவாக்கியப�ோது, உளுந்தூர்பேட்டை வட்ட
மருத்துவமனை மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையாகத் தரம்
உயர்த்தப்படும்
என்று
அறிவித்தார்கள்.
உளுந்தூர்பேட்டை
வட்ட
மருத்துவமனை
தேசிய
நெடுஞ்சாலையைய�ொட்டி
அமைந்துள்ளது. அந்தப் பகுதியில் விபத்து ஏற்பட்டால் விபத்தில்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்குத் தேவையான
உபகரணங்கள் அந்த மருத்துவமனையில் இல்லாத காரணத்தால்,
முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கோ அல்லது புதுச்சேரி
மருத்துவமனைக்கோதான் அனுப்ப வேண்டிய நிலை இருக்கிறது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உளுந்தூர்பேட்டை
வட்ட மருத்துவமனை, மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையாகத்
தரம் உயர்த்தப்படும் என்று அறிவித்தார்கள். அதற்கு முதலில் நான்
எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அங்கே தேவையான
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அனைத்து உபகரணங்களையும் வழங்குவதற்கு மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஆவன
செய்வாரா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை
மாநில நெஞ்சாலையில் அமைந்திருக்கின்ற காரணத்தால், ஏற்கெனவே
இதுகுறித்து மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
TAEI திட்டத்தின்கீழ் Accident Trauma Care Centre–விபத்துக் காய
சிகிச்சை மையமாக அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. விபத்துக்
காய சிகிச்சை மையத்திற்குத் தேவையான வசதிகளை விரைவில்
அரசு செய்து க�ொடுக்கும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு
அன்போடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண்
63, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திருமதி ப. சத்யா, மாண்புமிகு
வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
63—
முந்திரி பதப்படுத்தும் த�ொழில் மையம்
*17341—திருமதி ப. சத்யா:
மாண்புமிகு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

பண்ருட்டி நகரில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில்
முந்திரி பதப்படுத்தும் த�ொழில் மையம் அமைக்கும் செயற்குறிப்பு
அரசிடம் உள்ளதா?

மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
பண்ருட்டி நகர், விற்பனைக் குழு பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை
விற்பனைக்
கூடத்தில்
முந்திரி
பதப்படுத்தும்
த�ொழில்
மையம் அமைக்கும் செயற்குறிப்பு ஏதும் தற்போது அரசின்
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பரிசீலனையில் இல்லை என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திருமதி ப. சத்யா, இருக்கையில் இல்லை. மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள்.
திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, எனது விளவங்கோடு த�ொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு
முந்திரி த�ொழிற்சாலைகள் மிகவும் சிரமமான சூழ்நிலையில்
இருப்பதால்,
மூடப்படுகின்ற
நிலைமையில்
உள்ளன.
50
ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எனது த�ொகுதியில் முந்திரி தயார்
செய்யும் த�ொழிலை பல நிறுவனங்கள் நடத்தி வருகின்றன.
வெளிநாடுகளுக்கும் முந்திரியை ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றன.
அதிகளவிலான
பெண்களுக்கு
வேலைவாய்ப்பை
வழங்கிய
முந்திரி த�ொழிற்சாலைகளும் எனது த�ொகுதியில் இருக்கின்றன.
தற்போது அந்தப் பெண்களுக்கு வேலை இல்லாத சூழ்நிலை
ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, இதை மேம்படுத்தும்விதமாக, சிறப்புத்
திட்டத்தின் மூலமாக, அதாவது முந்திரி பதப்படுத்தும் மையம�ோ
அல்லது பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய வகையில�ோ
அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மேலும்,
முந்திரி
த�ொழிற்சாலைகளுக்கு
ப�ொருட்கள்
கிடைக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது. ப�ொருட்களை
அதிக விலை க�ொடுத்து வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையும்
இருக்கிறது. Machineries அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால்
பெண்களுக்கு வேலை இல்லாமல் ப�ோய்விடுகிறது. இதுப�ோன்ற
காரணங்களால் முந்திரி த�ொழிற்சாலைகள் மூடப்படக்கூடிய
சூழ்நிலையும்
ஏற்பட்டிருக்கிறது.
த�ொழிற்சாலைகள்
பழமையானதாகவும்
இருக்கின்றன.
வேளாண்மைத்
துறை
மூலமாக இவற்றை மேம்படுத்துவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும். மேலும், பெண்களுக்குண்டான வேலைவாய்ப்பை
உறுதி செய்வதற்கு வேளாண்மைத் துறை மூலமாக ஆல�ோசனை
செய்து, நிதி ஒதுக்கீடு செய்து முடிவெடுக்க வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்படி முடிவு எடுக்கும்பட்சத்தில், எனது
த�ொகுதியிலுள்ள முந்திரி த�ொழிற்சாலைகள் காப்பாற்றப்படும்.
பெண்களுக்குண்டான வேலைவாய்ப்பும் உறுதி செய்யப்படும்.
பதப்படுத்தும் மையம் அமைப்பதற்கு தேவையான நிதியைச்
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செலவு செய்தது ப�ோக இதற்கென்று வேளாண்மைத் துறையில் நிதி
இருக்கிறது. (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

கேள்வியை முடியுங்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

திருமதி
எஸ்.
விஜயதரணி:
வேளாண்
ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு நிதி இருக்கிறது. அதைப்
வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

உறுப்பினர்
உற்பத்தியை
பயன்படுத்த

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வேளாண்மைத்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய
விளவங்கோடு த�ொகுதியில் முந்திரி பதப்படுத்தும் த�ொழில் மையம்
அமைக்க வேண்டுமென்று கேட்டிருக்கிறார். தற்போது, கடலூர்
மாவட்டம், பண்ருட்டியில்தான் முந்திரி அதிகளவில் உற்பத்தி
செய்யப்பட்டு வருகிறது. அவை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி
செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்
வைத்த க�ோரிக்கை த�ொடர்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
மற்றும் துறை அதிகாரிகளிடம் கலந்து பேசி நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக�ொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண் 64,
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ஏ.பி. நந்தகுமார், மாண்புமிகு வணிக
வரித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
64—
சார்–பதிவாளர் அலுவலகம் அமைப்பது குறித்து
*37748—திரு. ஏ.பி. நந்தகுமார்:
மாண்புமிகு வணிக வரித் துறை அமைச்சர்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

(அ) அணைக்கட்டு த�ொகுதி, அணைக்கட்டில் சார்–பதிவாளர்
அலுவலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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மாண்புமிகு திரு. கே.சி. வீரமணி, வணிக வரித் துறை அமைச்சர்:

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

(அ) மற்றும் (ஆ) வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு
த�ொகுதி,
அணைக்கட்டில்
சார்–பதிவாளர்
அலுவலகம்
அமைக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ஏ.பி. நந்தகுமார் அவர்கள்.

முற்பகல் 11–40

திரு. ஏ.பி. நந்தகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, எனது அணைக்கட்டு சட்டமன்றத் த�ொகுதி தனித்
தாலுகாவாகப் பிரிக்கப்பட்ட பின் சற்றேறக்குறைய 50 கிராம
ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. அணைக்கட்டு, கங்கநல்லூர்,
ஊனை,
ஊனை
வாணியம்பாடி,
டி.சி.
குப்பம்
மற்றும்
மலையடி கிராமங்களான கீழ்கொத்தூர், வரதலம்பட்டு ப�ோன்ற
கிராமங்கள் உள்ளன. ஏழையெளிய மக்கள் எளிதில் பத்திரப்
பதிவு செய்யவேண்டுமென்றால், தாலுகாவாக உருவாக்கப்பட்ட
பகுதியான அணைக்கட்டில் ஒரு சார்–பதிவாளர் அலுவலகம்
வேண்டுமென்று நான் கேட்டேன். அணைக்கட்டு என்ற ஊர்,
அணைக்கட்டு என்ற த�ொகுதி, ஆனால் அணை இல்லை. தனித்
தாலுகா. D.S.P. அலுவலகம் கிடையாது. தீயணைப்பு அலுவலகம்
கிடையாது. மருத்துவமனை தரம் உயர்த்தப்பட்டும் அங்கு
மருத்துவர்கள் இல்லை. எங்களது பக்கத்து மாவட்டத்தினைச்
சேர்ந்த இந்தத் துறையினுடைய அமைச்சர், சார்–பதிவாளர்
அலுவலகம் அமைப்பதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்று
இங்கே தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதனை மறுபரிசீலனை செய்து,
அணைக்கட்டு ஒரு தனித் த�ொகுதி, ஒரு தனித் தாலுகா. எனவே,
அந்த இடத்திலே ஒரு சார்–பதிவாளர் அலுவலகம் அமைத்துத்தர
இந்த அரசு முன்வருமா என்பதைத் தங்கள் வாயிலாக அறிய
விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வணிக வரித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. கே.சி. வீரமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, அணைக்கட்டுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய
தலைமை சார்–பதிவாளர் அலுவலகம் என்றால், பக்கத்தில் 10
கி.மீ. அல்லது 12 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ள வேலூரில்தான் உள்ளது.
அதுப�ோல், சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள கடியம்பாடி, ஒடுகத்தூர்
மற்றும் பள்ளிக�ொண்டா ஆகிய இடங்களில் 10 கி.மீ. அல்லது 15
கி.மீ. தூரத்தில் சார்–பதிவாளர் அலுவலகங்கள் அமைந்திருக்கின்ற
காரணத்தினால் புதியதாக ஒரு சார்–பதிவாளர் அலுவலகம்
அணைக்கட்டில் அமைக்கப்படும்பட்சத்தில், மக்களுக்கு சிரமங்கள்
ஏற்படுகின்ற வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதேசமயத்தில், அரசுக்கு
வரவேண்டிய வருவாயில், இழப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும்
இருக்கின்றது. எனவே, தற்சமயம் அங்கு புதிய சார்–பதிவாளர்
அலுவலகம் அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. ஏ.பி. நந்தகுமார் அவர்கள்.

திரு. ஏ.பி. நந்தகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் எனது அணைக்கட்டு
த�ொகுதியில் ஒடுகத்தூர், பள்ளிக�ொண்டா மற்றும் வேலூரில்
சார்–பதிவாளர் அலுவலகங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறினார்கள்.
ஆனால், ஒடுகத்தூர், பள்ளிக�ொண்டா மற்றும் வேலூரில்
இருக்கக்கூடிய சார்–பதிவாளர் அலுவலகங்களில் ஏழை எளிய
மக்கள் தங்களுடைய பத்திரப் பதிவினை செய்ய ப�ோகின்றப�ோது–
தற்போது online–ல் பத்திரப் பதிவு செய்கின்ற முறையினை
அரசு அறிமுகம் செய்து வைத்திருக்கின்றது. ஒருசில இடங்களில்
servers–ல் பிரச்சினை வருகின்ற நேரத்திலே, சற்றேறக்குறைய 4
அல்லது 5 மணி நேரம் காத்திருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது.
அங்கே சென்று நாம் பார்க்கின்றப�ோது, அந்தப் பத்திரப் பதிவு
அலுவலகங்களில் மக்கள் தங்குவதற்கென்று ஒரு இடம் கிடையாது.
சற்றேறக்குறைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து சார்–பதிவாளர்
அலுவலகங்களிலும் இதே நிலைதான். ஆகவே, மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் அந்தந்த பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களில்
மக்கள் அமரக்கூடிய வகையில், இடவசதியைச் செய்து தர
வேண்டுமென்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுப�ோல், பத்திரப்
பதிவு அலுவலகங்களில் scanner இல்லை என்கின்ற சூழ்நிலை
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இருக்கின்றது, Xerox Machine இல்லை என்கின்ற சூழ்நிலை
இருக்கின்றது. நான் அனைத்து இடங்களிலும் இல்லையென்று
ச�ொல்லவில்லை. என்னுடைய த�ொகுதியில், அமைச்சர் அவர்கள்
ச�ொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒடுகத்தூர், பள்ளிக�ொண்டா மற்றும்
வேலூரில் அந்த நிலை இருக்கின்றது. அந்த நிலையினை மாற்றி
அந்த அலுவலகங்களில் Xerox Machine, Scanner–ஐ உடனடியாக
இந்த அரசு அமைத்துத் தருமா என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாகக் கேட்டு அமைகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வணிக வரித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.சி. வீரமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ச�ொல்கின்ற
குற்றச்சாட்டுகளைப் ப�ொறுத்தவரையில், நான் அதே பகுதியில்
வசிக்கக்கூடியவன். இதுவரையிலும் அதுப�ோன்ற குற்றச்சாட்டுகள்
ஏதும் இல்லை. இவையெல்லாம் ஆரம்பகாலத்தில் computerized
செய்யும்போது, online மூலமாகப் பதிவு செய்த காலத்தில்,
இதுப�ோன்ற நிலைகள் இருந்திருக்கலாம். ஆனால், தற்சமயம்
இவையெல்லாம்
சரிசெய்யப்பட்டு,
ஒழுங்கான
நிலையில்
செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன. அதுப�ோன்ற குற்றச்சாட்டுகள்
இதுவரை எழவில்லை. நீங்கள் ச�ொல்லியிருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு
குறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும்.
அதுப�ோல், நீங்கள் ச�ொல்லியிருக்கக்கூடிய அணைக்கட்டில்
புதிய சார்–பதிவாளர் அலுவலகம் அமைக்க இயலாததற்கு
2009–2010 ஆம் ஆண்டில் புதியதாக சார்–பதிவாளர் அலுவலகங்கள்
அமைப்பதை நிறுத்தி வைப்பதென்று ஒரு க�ொள்கை முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளதே காரணம். தற்போது பார்த்தீர்களென்றால்
மஹாராஷ்டிராவில் 11 க�ோடி மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் 516
சார்–பதிவாளர் அலுவலகங்கள்தான் செயல்படுகின்றன. ஆனால்,
7.2 க�ோடி மக்கள் வாழக்கூடிய நம்முடைய மாநிலத்தில் 578 சார்–
பதிவாளர் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன.
எனவே, மேலும் புதிய சார்–பதிவாளர் அலுவலகங்களை
அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
முற்பகல் 11–45
அதே
சமயத்தில்
நான்,
‘மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்களிடத்தில் எடுத்துச் சென்று, வேண்டிய நடவடிக்கை
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எடுக்கப்படும்’ என்று ச�ொன்னால், அடுத்து வருகின்ற ஆண்டிலே
நாங்கள்தான் மீண்டும் ஆட்சியில் இருப்போம். மீண்டும் நீங்கள்
ஒரு கேள்விக்கணையைத் த�ொடுப்பீர்கள். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) நீங்கள் சென்ற முறை கேட்ட கேள்வியில், ‘நான் பரிசீலனை
செய்கிறேன் என்று ச�ொன்னீர்கள், இதுவரை புதிய சார்–பதிவாளர்
அலுவலகம்
அமைக்கப்படவில்லை’
என்று
ச�ொல்வீர்கள்.
ஏனென்றால், உங்களைப் பற்றி நன்கு அறிந்தவன் என்கின்ற
முறையில், அதை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறே இல்லை
என்பதனை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. இ. கருணாநிதி அவர்கள்.

திரு. இ. கருணாநிதி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே,
எங்களுடைய
தலைவர்
தளபதி
அவர்களை
வணங்குகிறேன். பல்லாவரம் சட்டமன்றத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட
பல்லாவரம்
சார்–பதிவாளர்
அலுவலகம்
குறித்து
கேட்க
விரும்புகிறேன். பல்லாவரத்தில் 1927 ஆம் ஆண்டு, 92 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பே, 14 கிராமங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பத்திரப் பதிவு
அலுவலகம்
வாடகை
அடிப்படையில்
இயங்கி
வருகிறது.
அது வளர்ந்து வருகின்ற பகுதி என்ற காரணத்தால் சென்னை
புறநகரில் பத்திரப் பதிவு செய்கின்றவர்கள் மிக அதிக அளவில்
அங்கே வருகின்றார்கள். ஆகவே, அதைக் கருத்தில்கொண்டு,
புதிய பத்திரப் பதிவு அலுவலகக் கட்டடம் கட்டுவதற்கு,
வட்டாட்சியர் அவர்கள் 21–1–2020–ல் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு
கருத்துருவை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையில்
இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நானே இடத்தைத் தேர்வு செய்து
வழங்கியிருக்கின்றேன். ஜமீன் பல்லாவரம் சர்வே எண் 214 (களம்
புறம்போக்கு), வார்டு ‘D’ Block, 49–ல் 11 சென்ட் இடத்தை
நம்முடைய வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு, கடந்த காலத்தில்
நான் இடத்தைத் தேர்வு செய்து, இதே மன்றத்தில் தெரிவித்தேன்.
அந்தக்
கட்டடம்
ஒதுக்கீடு
செய்து,
கட்டப்பட்டு,
திறக்கப்பட்டுவிட்டது.
இப்பொழுது
புதிய
சார்–பதிவாளர்
அலுவலகம் அதே இடத்தில் கட்டப்படுமா என்பதைத் தங்கள்
மூலமாக அறிய விரும்புகிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வணிக வரித்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. கே.சி. வீரமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, பல்லாவரம் பகுதியில் நீண்ட நாட்களாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்கள் த�ொடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி
இது. அங்கே இடம் ஒதுக்கப்படுவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் மீண்டும்
மீண்டும் ஏற்படுகின்றன. அந்தப் பகுதியில் இருக்கும் மக்களிடம்
கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்ற காரணத்தால், இது தள்ளிச்
சென்று க�ொண்டேயிருக்கிறது. கூடியவிரைவில் அதில் ஒரு முடிவு
எடுக்கப்பட்டு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகளை
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு எடுக்கும் என்பதை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா வரிசை எண்
65, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. S. செம்மலை, மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
65—
சிறப்புத் திட்டம்
*47231—திரு. S. செம்மலை:
மாண்புமிகு ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

அரசு ப�ோக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவ�ோர் எண்ணிக்கையை
அதிகரிக்க சிறப்புத் திட்டம் ஏதேனும் அரசிடம் உள்ளதா?

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
அரசு ப�ோக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவ�ோர் எண்ணிக்கையை
அதிகரிக்கும்
ப�ொருட்டு
ப�ோக்குவரத்துக்
கழகங்களில்
பல்வேறுவிதமான புதிய திட்டங்கள் தீட்டி பயணிகளைக்
கவரும் விதமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்பதைத்
தங்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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பேரவைத்

திரு. S. செம்மலை அவர்கள்.

தலைவர்:
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மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. S. செம்மலை: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

உலக நாடுகள் பலவற்றில், குறிப்பாக, Hong Kong, Kenya,
Russia, Ukraine, Philippines ப�ோன்ற நாடுகளில் மக்கள் அதிக
அளவில் ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று
ச�ொல்லப்படுகிறது. அதற்குக் காரணம், Public transportation is safe
and cheap. அதாவது, பாதுகாப்பான பயணம், அதே சமயத்தில்
சிக்கனமான பயணம். அந்த அடிப்படையில்தான் இன்றைக்கு
லண்டன் மாநகரை எடுத்துக்கொண்டால்கூட, இப்போதைக்கு
60
சதவிகிதம்
மக்கள்
ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்தைத்தான்
பயன்படுத்துகிறார்கள்.
ஆனால்,
அந்த
மாநகரத்தினுடைய
நிருவாகம்,
25
ஆண்டுகளில்
ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்துப்
பயன்பாட்டை 80 சதவிகிதம் உயர்த்த வேண்டுமென்ற இலக்கை
நிர்ணயித்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில், ப�ோக்குவரத்துத்
துறை ஒரு சேவைத் துறை என்பதை உணர்ந்த காரணத்தால்தான்,
அந்தத் துறைக்கு எந்த சிரமமும் இருக்கக் கூடாது, குறிப்பாக,
டீசல் விலை உயர்வால் அந்தத் துறை நலிவடைந்துவிடக்
கூடாது என்ற அடிப்படையில் அந்தச் சுமையையும் அரசே
ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின்
அறிவிப்பிற்கிணங்க, ப�ோக்குவரத்துத் துறைக்கு, மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் நிதி ஒதுக்கம்
செய்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, ஒரு த�ொலைந�ோக்குப்
பார்வைய�ோடு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள்,
அதாவது
டீசலுடைய
பயன்பாட்டைக்
குறைப்பதற்கும்,
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கும், காற்றில் மாசு
கலக்கக் கூடாது என்ற அடிப்படையில், இப்போது மின்சாரப்
பேருந்துகளை அதிகமாக இங்கே நடைமுறைக்குக் க�ொண்டு
வரவேண்டுமென்ற அந்தத் திட்டத்தையும் அறிவித்திருக்கிறார்கள்.
எனவே, நான் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள்
மூலமாக அறிய விரும்புவது, நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்து, மக்களால் எத்தனை சதவிகிதம் பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது? அதை அதிகப்படுத்துவதற்கு துறை ஏதேனும் இலக்கு
நிர்ணயிக்கிறதா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு ப�ோக்குவரத்துத்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர்: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில்
மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தைப்
பயன்படுத்துபவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் ப�ொருட்டு
பின்வரும் திட்டங்களையெல்லாம் செயல்படுத்தி வருகிறது:
அரசு விரைவுப் ப�ோக்குவரத்துக் கழகங்களில் தற்போது
சாதாரண படுக்கை வசதி க�ொண்ட பேருந்துகள், படுக்கை
மற்றும் இருக்கை வசதி க�ொண்ட பேருந்துகள், படுக்கை வசதி
க�ொண்ட குளிர்சாதனப் பேருந்துகள், கழிவறை வசதி க�ொண்ட
classic பேருந்துகள், பகல் நேரத்தில் குறைந்த தூரம் செல்லக்கூடிய
புறநகர குளிர்சாதனப் பேருந்துகள் மற்றும் பயண நேரத்தைக்
குறைக்கும் வகையில் நடத்துனரில்லா, இடைநில்லா பேருந்துகள்
ஆகியவை இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வகைப் பேருந்துகள்
ப�ொதுமக்களிடத்தில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கின்றன.
அரசு விரைவுப் ப�ோக்குவரத்துக் கழகங்களில் பயணிகளின்
அடர்வை அதிகரிக்கும்பொருட்டு வார நாட்களில், அதாவது,
திங்கட்கிழமை
முதல்
வியாழக்கிழமை
வரை
இயல்பான
பேருந்துக் கட்டணத்திலிருந்து 10 சதவீதம் குறைத்து, அதிநவீன
ச�ொகுசுப் பேருந்துகள் நீங்கலாக, குறைந்த கட்டணம் (flexi fare)
வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும், இத்துடன் அதிநவீன ச�ொகுசுப்
பேருந்துகளில் அம்மா குடிநீர் 10 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு
வருகிறது. ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள இணையதளம்மூலம்
முன்பதிவு செய்யும் நடைமுறை tnstc.in தவிர, கடந்த 8–12–2018
முதல் RedBus, BusIndia, Paytm ஆகிய இணையதளம் மூலமாக
முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த
மூன்றாண்டுகளில் சுமார் 7,000 புதிய பேருந்துகளை வாங்குவதற்கு
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்கள் நிதியை வழங்கியுள்ளார்கள்.
மேலும், மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்தியுள்ள FAME II
திட்டத்தின் மூலமாக தமிழகத்திலுள்ள பெரு நகரங்களில் 525
மின்சாரப் பேருந்துகளை இயக்குவதற்குண்டான நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சென்னை மாநகரத்தில் ப�ொதுப்
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ப�ோக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும்பொருட்டு, மாநகரப் ப�ோக்குவரத்துக்
கழகம், மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, Common
Mobility Card வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மேலும்,
BRTS–Bus Rapid Transit System–ஐ நடைமுறைப்படுத்த விரிவான
திட்ட அறிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளன. விரிவான பரிசீலனைக்குப்
பின்பு இத்திட்டம் நடைமுறைக்குக் க�ொண்டுவரப்படும் என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மேலும், ப�ொதுமக்களின் ப�ொருளாதார
நிலையும்,
வாங்கும்
திறனும்
உயர்ந்த
காரணத்தினால்,
பெரும்பாலான மக்கள் இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு
சக்கர வாகனங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதால்,
ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவ�ோரின் எண்ணிக்கை
கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், மாண்புமிகு அம்மாவின்
அரசு
ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்தைப்
பயன்படுத்துவ�ோரின்
எண்ணிக்கையை
அதிகரிக்கும்
ப�ொருட்டு,
பல்வேறு
நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது என்பதை மாண்புமிகு
உறுப்பினர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு

பேரவைத்

திரு. S. செம்மலை அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. S. செம்மலை: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
வாகனங்களின் விலை உயர்வு, எரிப�ொருட்களின் விலை உயர்வு,
அதே சமயத்தில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற ப�ோக்குவரத்து நெரிசல்
இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் க�ொண்டு, மக்கள் ப�ொதுவாகவே
ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த முன்வந்திருக்கிறார்கள்
என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. மாண்புமிகு மத்திய
அமைச்சர்
திரு.
நிதின்
கட்கரி
அவர்கள்
சமீபத்தில்
பத்திரிகையாளர்களுக்குப் பேட்டியளிக்கின்றப�ோது, சீனாவில் 1,000
பேருக்கு 6 பேருந்துகள் இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றன; ஆனால்,
இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில் அல்ல, இந்தியாவில் 10,000 பேருக்கு
4 பேருந்துகள்தான் இயங்குகின்றன என்ற புள்ளிவிவரத்தைச்
ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள். எனவே, நான் மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் மூலமாக, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்
வாயிலாக
நம்முடைய
ப�ோக்குவரத்துத்
துறை,
மக்களின்
பயன்பாட்டிற்கு அதிக அளவில் பேருந்துகளை இயக்குவதற்கான
நடவடிக்கைகளை எடுக்குமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.
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துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

முற்பகல் 11–55

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஏற்கெனவே தமிழகத்தில் 22,000 பேருந்துகள்
இயக்கப்படுகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக, 12,000 பேருந்துகள் கிராமப்
பகுதிகளில் இயக்கப்படுகின்றன. இருந்தப�ோதிலும், இப்போது
இயக்கக்கூடிய பேருந்துகளுக்கே பயணிகளின் அடர்வு மிகவும்
குறைவாக இருக்கின்றது. இது சராசரியாக 60 சதவீதத்திற்கும்
குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால், இன்னும் அதிகமான
பேருந்துகளை இயக்கும்போது ப�ோக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு
நிதிச் சுமை மிக அதிகமாக இருக்கும். இப்பொழுதே, ஒரு
நாளுக்கு ரூ.7 க�ோடி அளவிற்கு நிதிச் சுமை ஏற்படுகிறது. அதற்கு
மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு, மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்
எடப்பாடியார் அவர்கள், இதுவரை ப�ோக்குவரத்துக் கழகங்களின்
வரலாற்றில் இல்லாத வகையில், ரூ.14,000 க�ோடி நிதியை
ப�ோக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு அள்ளிக் க�ொடுத்திருக்கிறார்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
தேவையிருக்கின்ற பகுதிகளில் அந்தப் பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு பரிசீலிக்கும் என்பதைத்
தங்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(ஆ) உடுக்குறியிடாத வினாக்கள்
(பட்டியல்கள் 4 மற்றும் 5)@
பட்டியல்–4
1—

வினா

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள்

எண்

54787—திரு.

துணை முதலமைச்சர்
விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

@ இப்பட்டியல்களிலுள்ள

மு.பெ.

கிரி:

கீழ்க்காணும்

மாண்புமிகு
வினாக்களுக்கு

வினாக்களுக்கான
விடைகள்
அந்தந்த அமைச்சர்கள் ஒப்புதலளித்த தேதியன்று உள்ளபடி
அமைந்தனவாகும்.
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(அ) செங்கம் த�ொகுதி, செங்கம் பேருந்தோக்கவாடி பகுதியில்
அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம், துணை முதலமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம்
வட்டம், பேருந்தோக்கவாடி கிராமத்தில் தற்போது அடுக்குமாடி
குடியிருப்புகள் கட்ட வீட்டு வசதி வாரியத்திடம் தற்சமயம்
நிலங்கள் ஏதும் கைவசம் இல்லாததால் திட்டத்தை செயல்படுத்த
இயலாத நிலை உள்ளது.
2—
பாலம் கட்டுதல்

வினா எண் 9772—திரு. மு.பெ. கிரி: மாண்புமிகு வனத்

துறை
அமைச்சர்
விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

கீழ்க்காணும்

வினாக்களுக்கு

(அ) செங்கம் த�ொகுதி, ஜவ்வாது மலை ஊராட்சி ஒன்றியம்,
புலியூர் ஊராட்சி, எருக்கம்பட்டு செல்லும் சாலையில் பாலம்
கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன், வனத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) புலியூர், மேல்பட்டு சாலையிலிருந்து
எருக்கம்பட்டு
கிராமத்திற்கு
செல்லும்
அனுமதிக்கப்பட்ட
வழிப்பாதையின் குறுக்கே காட்டாறு செல்கின்றது. அதற்கு ஒரு
சிறு பாலம் ஏற்கெனவே அமைக்கப்பட்டு, உபய�ோகத்தில் உள்ளது.
எனவே, இக்கிராமத்திற்கு செல்லும் பாதையில் பாலம் புதியதாக
கட்ட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை.
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3—
நிலச்சரிவைத் தடுத்தல்

வினா எண் 37542—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
வனத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
தமிழகத்தில் மலைச் சாலைகளில் ஏற்படும் நிலச்சரிவைத்
தடுக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன், வனத் துறை
அமைச்சர்:
தமிழகத்தில் வனத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மலைச்
சாலைகளில் ஏற்படும் நிலச் சரிவைத் தடுக்கத் தேவைப்படும்
இடங்களில் தடுப்புச் சுவர் (Retaining Wall) அமைக்கப்பட்டும்,
மண் அரிப்புகளைத் தடுக்கும் வகையில் மலைச் சரிவுகளில்
மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்க்கப்படுகின்றன. மேலும், மலைச்
சாலைகளின் ஓரங்களில் கற்றாழை செடிகள் மண் அரிப்பு
ஏற்படாமல் தடுக்க நட்டு வளர்க்கப்படுகின்றன. மேலும், நிலச்சரிவு
ஏற்படக்கூடிய இடங்களைத் தேர்வு செய்து, அங்கு நிலச்சரிவு
ஏற்படாதவாறு தடுப்புச் சுவர்கள் கட்டப்பட்டு நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
4—
பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை மேம்படுத்துதல்

வினா எண் 50834—திரு. க.சு. சரவணக்குமார்: மாண்புமிகு
வனத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
பெரியகுளம் த�ொகுதி, கும்பக்கரை அருவியில் நீராட வரும்
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை
மேம்படுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. திண்டுக்கல் சி. சீனிவாசன், வனத் துறை
அமைச்சர்:
பெரியகுளம் சட்டமன்றத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட காப்புக்காடு
பகுதியில் கும்பக்கரை அருவி அமைந்துள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகள்
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அருவி பகுதியில் நீராட செல்வதற்கு வசதியாக ஆங்காங்கே
விழிப்புணர்வுடன்கூடிய விவரங்களைத் தெரிவிப்பதற்கு சூழல்
காவலர்கள் (Eco watchers) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும்,
ஆபத்தான பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை
செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கைப்பிடி நடைபாதை அமைத்து பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. குதிரை பள்ளம் மற்றும்
யானை பள்ளம் ஆகிய ஆபத்தான இடங்களில் கம்பிகளுடன்கூடிய
கற்காறையிட்டு மூடப்பட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிப்பதற்கு
வசதியாக
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு
பல
க�ோணங்களில் கும்பக்கரை அருவி பகுதிக்கு வரும் சுற்றுலா
பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
5—
கணிப்பொறி பயிற்சிக்கூடம்

வினா எண் 52156—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு பள்ளிக்
கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் 6 ஆம் வகுப்பு
முதல் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் கணிப்பொறி பயிற்சிக்கூடம்
அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழகத்தில் தற்போது 6 முதல் 12 ஆம்
வகுப்பு வரை உள்ள 6,029 அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி/மேல்நிலைப்
பள்ளிகளில், உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் 10 கணினிகளும், மேல்நிலைப்
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பள்ளிகளில் 20 கணினிகளுடன்கூடிய உயர் தொழில்நுட்ப
கணினி ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. மாணவர்கள்
அவ்வாய்வகத்திலேயே கணினி பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளலாம்.
6—
நூலகத்தை மாற்றியமைத்தல்

வினா எண் 53319—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக்
கல்வி,
இளைஞர்
நலன்
மற்றும்
விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
திருவள்ளூர் நகரில் செயல்படும் நூலகத்தை மாவட்ட
ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில்
அமைக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவள்ளூர் த�ொகுதி, திருவள்ளூர்
நகரில் 1956–ல் மாவட்ட மைய நூலகம் துவங்கப்பட்டு 2002
ஆம் ஆண்டிலிருந்து 3,600 சதுரடி பரப்பளவில் கட்டப்பட்ட
கட்டடத்தில் தரைத்தளம் மற்றும் மூன்றாம் தளங்களுடன்
ச�ொந்தக் கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மாவட்ட மைய
நூலகத்திற்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்கும்
இடைப்பட்ட தூரம் சுமார் 3 கில�ோ மீட்டராகும். நகரின் மையப்
பகுதியில் மாவட்ட மைய நூலகம் அமைந்துள்ளதால், அங்கு ப�ொது
மக்கள் அதிகளவில் வசித்து வருவதனாலும், நூலகத்திற்கு அருகில்
பள்ளிகள் உள்ளதாலும், ப�ொது மக்கள்/மாணவ/மாணவியர்கள்
அதிகளவில் நூலகத்தைப் பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள். தற்போது,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் மேற்படி நூலகத்தை
மாற்றினால் ப�ொது மக்களுக்கும், வயதானவர்களுக்கும் மற்றும்
பள்ளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கும் வந்து செல்வதற்கு சிரமமாக
இருக்கும். மேலும், மைய நூலகத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர்
அலுவலக வளாகத்திற்குள் மாற்றம் செய்வதற்கான இடம் ஒதுக்கீடு
செய்து ஏதும் வழங்கப்படாததால், அங்கு நூலகம் அமைப்பதற்கான
வழிவகை இல்லை.
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7—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 56333—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு பள்ளிக்
கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
திப்பிராஜபுரம் ஊராட்சி, திப்பிராஜபுரம், ராமச்சந்திரபுரம் ஆதி
திராவிடர் குடியிருப்புப் பகுதியில் பயன்பாடின்றி உள்ள சமுதாயக்
கூட இடத்தில் நூலகம் அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம்
ஊராட்சி ஒன்றியம், திப்பிராஜபுரம் ஊராட்சி, திப்பிராஜபுரம்
பகுதியில் அமைந்துள்ள ராமச்சந்திரபுரம் ஆதி திராவிடர்
குடியிருப்புப் பகுதியில் உள்ள சமுதாயக் கூடம் ப�ொது
மக்கள் ப�ொது நிகழ்ச்சி நடத்த கட்டப்பட்ட கட்டடம் ஆகும்.
அக்கட்டடத்தில் ப�ொது நூலகத் துறை சார்ந்த நூலகம் அமைக்க
வழிவகையில்லை.
8—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 59347—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், இஞ்சிக்கொல்லை, ஏனநல்லூர், உமாமகேஸ்வரபுரம்,
கதிராமங்கலம் மற்றும் கருப்பூர் ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம்
அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், கதிராமங்கலத்தில்
14–11–1996
முதல்
கிளை
நூலகம்
செயல்பட்டு
வருகிறது.
மேலும், திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
இஞ்சிக்கொல்லை, ஏனநல்லூர், உமாமகேஸ்வரபுரம் மற்றும்
கருப்பூர் ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்கு தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில் அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
9—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 59352—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி
ஒன்றியம், கஞ்சனூர், கம்பாநகரம், கண்ணார்குடி, கிருஷ்ணாபுரம்
மற்றும் கீரனூர் ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கம்பாநகரம்
என்பதற்கு பதிலாக கட்டாநகரம் என்ற பெயரில் ஊர் உள்ளது.
எனவே, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி,
திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கஞ்சனூர்,
கட்டாநகரம், கண்ணார்குடி, கிருஷ்ணாபுரம் மற்றும் கீரனூர்
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ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்குத் தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில் அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
10—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 59357—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி
ஒன்றியம், கீழசூரியமூலை, கூத்தனூர், கூகூர் மற்றும் க�ொத்தங்குடி
ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருப்பனந்தாள்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
கீழசூரியமூலை, கூத்தனூர், கூகூர் மற்றும் க�ொத்தங்குடி ஆகிய
ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்கு தேவையான நிபந்தனைகள்
பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில் அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம்
அமைக்க வழிவகையில்லை.
11—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 59364—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், செம்பியவரம்பல், க�ோவனூர், க�ோவிந்தபுரம் மற்றும்
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சாத்தனூர் ஆகிய
முன்வருமா?

ஊராட்சிகளில்

நூலகம்

அமைக்க

அரசு

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
செம்பியவரம்பல், க�ோவனூர், க�ோவிந்தபுரம் மற்றும் சாத்தனூர்
ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்கு தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில் அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
12—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 59371—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் ஊராட்சி
ஒன்றியம், சேங்கனூர் ஊராட்சியில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
கும்பக�ோணம்
ஊராட்சி
ஒன்றியம்,
சேங்கனூர்
ஊராட்சியில் நூலகம் அமைப்பதற்கு தேவையான நிபந்தனைகள்
பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில் அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம்
அமைக்க வழிவகையில்லை.
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13—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 59372—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ)
திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருவிடைமருதூர்
ஊராட்சி ஒன்றியம், தண்டாளம், துக்காச்சி, திருவிசநல்லூர்,
தேப்பெருமாள்நல்லூர்
மற்றும்
நரசிங்கன்பேட்டை
ஆகிய
ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், திருவிசநல்லூரில்
12–11–2003 முதல் ஊர்ப்புற நூலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும்,
திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட தண்டாளம்,
துக்காச்சி, தேப்பெருமாள்நல்லூர் மற்றும் நரசிங்கன்பேட்டை
ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்கு தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில் அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
14—
நூலகம் அமைத்தல்

வினா எண் 59380—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், திருநரையூர், திருநீலக்குடி, திருப்பந்துறை மற்றும்
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திருமங்கலக்குடி ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், திருநரையூரில்
28–10–2013 முதல் பகுதிநேர நூலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும்,
திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட திருநீலக்குடி,
திருப்பந்துறை மற்றும் திருமங்கலக்குடி ஆகிய ஊராட்சிகளில்
நூலகம் அமைப்பதற்கு தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி
செய்யப்படாத நிலையில் அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம்
அமைக்க வழிவகையில்லை.
15—
விசைப் படகுகளை மீட்டுத் தருதல்

வினா எண் 295—திரு. உ. மதிவாணன்: மாண்புமிகு மீன் வளம்
மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கீழ்வேளூர் த�ொகுதி, அக்கரைப்பேட்டை, கீச்சாகுப்பம்,
காமேஸ்வரம் மற்றும் செருதூர் ஆகிய கிராமங்களில் இலங்கை
கடற்படையால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள 98 விசைப் படகுகளையும்
மீட்டுத்தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) இலங்கை அரசால் கைப்பற்றப்பட்டு,
அவர்கள் வசம் உள்ள மீன்பிடி படகுகளை விடுவித்திட
தேவையான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு த�ொடர்ந்து
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மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை
விடுவிப்பது
த�ொடர்பான
வழக்குகளில்
தமிழக
அரசின்
செலவில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞர்களை நியமித்து, படகுகளை
உடனடியாக விடுவித்திடவும், நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது. அதன்பயனாக 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழக மீனவர்களின்
170 படகுகளை விடுதலை செய்திட இலங்கை அரசு ஆணை
வழங்கியது. அதனைத் த�ொடர்ந்து மீன் துறை அலுவலர்கள்
மற்றும் மீனவர்கள் அடங்கிய குழு இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டு
தமிழக படகுகளில் க�ொண்டுவர தகுதியான படகுகளை ஆய்வு
செய்து, தகுதிவாய்ந்த 47 படகுகளை மீட்டு தமிழகம் க�ொண்டுவர
துரிதப்படுத்தப்பட்டது. அவ்வாறு இக்குழு இலங்கை சென்று 5
கட்டமாக 36 மீன்பிடிப் படகுகளை மீட்டு தமிழகம் க�ொண்டு
வந்தது.
மேலும், மீட்க தகுதியற்ற 119 தமிழக மீன்பிடி படகுகளின்
உரிமையாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தினைக் கருத்திற்கொண்டு உரிய
நிவாரணம் வழங்குவது குறித்து அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.
16—
காலக்கெடுவினை குறைத்தல்

வினா எண் 1856—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு மீன்
வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
ஆழ்கடலில்
மீன்பிடிக்கின்றப�ோது
காணாமல்போன
மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான
காலக்கெடு 7 வருடம் என்பதை 2 வருடங்களாக குறைக்க அரசு
முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்:
இந்திய சாட்சிய சட்டத்தின்படி (Indian Evidence Act) ஒருவர்
காணாமல் சென்று 7 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர்தான், காணாமல்
ப�ோனதாக கூறப்படும் நபர் இறந்துவிட்டதாக கருதிட வழிவகை
செய்யப்பட்டுள்ளது.
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இருப்பினும், மீனவர் விபத்துக் காப்புறுதித் திட்டத்தினை
ப�ொறுத்தமட்டில்,
புதுடெல்லி
தேசிய
மீனவர்
கூட்டுறவு
சம்மேளத்தினால், இவ்விதி தளர்த்தப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள்
கடந்த பின்னர், காணாமல் ப�ோன மீனவரை கண்டுபிடிக்க
இயலாது என்ற காவல் துறையின் இறுதி அறிக்கையின்
அடிப்படையில் காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து உரிய விபத்துக்
காப்புறுதி நிவாரணம் பெற்று வழங்கப்படுகிறது. அதேப�ோன்று,
தமிழ்நாடு மீனவர் நல வாரியம்மூலம் வழங்கப்படும் விபத்து
தீர்வழி நிவாரணமும் இரண்டு ஆண்டுகளில் வழங்கிட வழிவகை
செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கடந்த 30–11–2017 அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை
தாக்கிய ஒகி புயலினால் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பிற்கு சென்ற
கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை,
நாகப்பட்டினம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த
காணாமல்போன 177 மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணத்
த�ொகை வழங்கிட ஏதுவாக, காணாமல் ப�ோன மீனவர்களை
இறந்தவர்களாகக் கருதி அறிவிக்கை செய்திட, மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணைப்படி, கூடுதல்
தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் வருவாய் நிருவாக ஆணையரின்
தலைமையில் உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, அக்குழுவின்
அறிக்கையின் அடிப்படையில் காணாமல்போன மீனவர்களை
இறந்தவர்களாக முடிவுசெய்து, நிவாரணமாக தலா ரூ.20 இலட்சம்
வழங்கிட ஏதுவாக அரசால் வகுக்கப்பட்ட உரிய வழிகாட்டு
நெறிமுறைகளின்படி நிவாரணத் த�ொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
17—
மீன்தொட்டி அமைத்தல்

வினா எண் 37594—திரு. கி. மாணிக்கம்: மாண்புமிகு மீன் வளம்
மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) ச�ோழவந்தான் த�ொகுதி, சாத்தியாறு அணைக்கட்டில் மீன்
குஞ்சுகள் வளர்க்க மீன் த�ொட்டி அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி தாலுகா,
சாத்தியாறு அணைக்கட்டில் மீன்குஞ்சு வளர்ப்புப் பண்ணை
1968–லிருந்து இயங்கி வருகிறது. 1,281 சதுர மீட்டர் க�ொண்ட
ஆண்டுக்கு 1 இலட்சம் மீன்விரலிகள் வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய மீன்
பண்ணையினை மேம்படுத்துதல் பணி மேற்கொள்ள விரிவான
திட்ட அறிக்கை மதுரை மீன் துறை உதவி இயக்குநரால் தயாரிக்க
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தூத்துக்குடி, மீன்பிடி துறைமுக
திட்டக் க�ோட்டம், செயற்பொறியாளரால் திட்ட மதிப்பீடு ரூ.420
இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, மீன் வளம் மற்றும் நீர் உயிரின
வளர்ப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி (FAIDF)–யின்மூலம்
நிதியுதவி பெற்று புனரமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
18—
ரேடார் த�ொடர்புடைய அலைபேசி

வினா எண் 52183—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) ஆழ்கடலில் மீன்பிடிப்பவர்களை கண்டறிய ரேடார்
த�ொடர்புடைய அலைபேசி வழங்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு அரசு, குழு அடிப்படையில்
ஆழ்கடலில் மீன்பிடிப்பு மேற்கொள்ளும் படகுகளுக்கு ஒரு
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குழுவிற்கு த�ொலைத�ொடர்பு கருவிகளான 2 செயற்கைக்கோள்
த�ொலைபேசி, 3 நேவிக் சாதனம், 2 நேவ்டெக்ஸ் ப�ோன்ற
த�ொலை த�ொடர்பு கருவிகள் வழங்க ரூ.3.10 க�ோடி த�ொகையினை
ஒப்பளித்துள்ளது.
அதன்படி இதுவரை குழு அடிப்படையில் மீன்பிடிப்பு
மேற்கொள்ளும்
80
குழுக்களுக்கு
160
செயற்கைக்கோள்
த�ொலைபேசிகள், 200 நேவிக் சாதனங்கள் மற்றும் 80 நேவ்டெக்ஸ்
சாதனங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஆழ்கடல்
மீன்பிடிப்பு
மேற்கொள்ளும் மீன்பிடி படகுகள் தற்போது இக்கருவிகளைப்
பயன்படுத்தி வருகின்றன.
மேலும், மீன்பிடி கலன்கள் 100 கடல் மைல்களுக்கு அப்பால்
இருந்தாலும், அப்படகினை இயக்குபவர்கள் ஆபத்து காலத்தில்
அவசர தகவல் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும், படகு நிலைக�ொண்டுள்ள
இடம், மீன் அதிகம் கிடைக்கும் இடங்கள் மற்றும் வானிலை
எச்சரிக்கை ப�ோன்ற தகவல்களைப் பெறவும், செயற்கைக�ோள் வழி
இயங்கும் டிரான்ஸ்பாண்டர்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன.
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் (இஸ்ரோ)
த�ொழில்நுட்பத்தால் இயங்கும், செயற்கைக�ோள் வழி தகவல்
த�ொடர்பு
மற்றும்
கலன்
பயணத்தைக்
கண்காணிக்கும்
டிரான்ஸ்பாண்டர்கள் (Transponders) சென்னை மாவட்டத்திற்கு
150, கடலூர் மாவட்டத்திற்கு 42, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கு
122, தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு 97, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு
96
ஆக
ம�ொத்தம்
507
டிரான்ஸ்பாண்டர்கள்
மீன்பிடி
விசைப்படகுகளில் ப�ொருத்தி, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி
மையம் கள ஆய்வு மேற்கொண்டது.
கள ஆய்வு முடித்து, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம்
தனது கள செயல்பாட்டு அறிக்கையினை இந்திய அரசுக்கு
சமர்ப்பித்துள்ளது.
19—
வழக்கறிஞர்களுக்கு தனித்தனி அறைகள் கட்டுதல்

வினா எண் 1968—திரு. எம். இராமச்சந்திரன்: மாண்புமிகு
சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) தஞ்சாவூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில்
பணிபுரியும் வழக்கறிஞர்களுக்கு தனித்தனி அறைகள் கட்ட அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற
வளாகத்தில் பணிபுரியும் வழக்கறிஞர்களுக்கு தனித்தனி அறைகள்
கட்டுவது த�ொடர்பான கருத்துரு எதுவும் தற்பொழுது அரசின்
பரிசீலனையில் இல்லை.
20—
குளிரூட்டப்பட்ட வசதியுடன்கூடிய ஓய்வறை

வினா எண் 13219—திரு. எ.பி. சக்திவேல்: மாண்புமிகு
சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற
வளாகத்தில்
குளிரூட்டப்பட்ட
வசதியுடன்கூடிய
ஓய்வறை
அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த
நீதிமன்ற
வளாகத்தில்,
ஆண்,
பெண்
மற்றும்
மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கான
காத்திருப்பு
அறை
கட்டுவது
குறித்த
கருத்துரு உயர் நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனையில் இருப்பதனால்,
சேலம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் குளிரூட்டப்பட்ட
வசதியுடன்கூடிய ஓய்வறை அமைப்பதற்கு அவசியம் எழவில்லை.
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21—
கழிப்பிட வசதி

வினா எண் 16850—திரு. C.V. சேகர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) பட்டுக்கோட்டை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில்
ப�ொதுக் கழிப்பிட வசதி செய்து தர அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பட்டுக்கோட்டை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற
வளாகத்தில் ப�ொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக ஆண்கள் மற்றும்
பெண்களுக்கென தனித்தனியே கழிப்பிட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு
பராமரிக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
எனவே,
பட்டுக்கோட்டை
ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் புதியதாக கழிப்பிட வசதி
ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் எழவில்லை.
22—
சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்

வினா எண் 32379—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் ஒருங்கிணைந்த
நீதிமன்ற வளாகத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் (R.O. Water)
வசதி செய்ய அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

256

வினாக்கள்-விடைகள்

[2020 பிப்ரவரி 20

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம்
ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்
(R.O.) வழங்கும் வசதி 15–2–2016 அன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு
பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.
23—
வழக்கறிஞர்களுக்கு தனித்தனி அறைகள் க�ொண்ட
கட்டடம்

வினா எண் 38127—திரு. அ. நல்லதம்பி: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற
வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்களுக்கு தனித்தனி அறைகள் க�ொண்ட
கட்டடம் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர்
த�ொகுதி, திருப்பத்தூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில்
வழக்கறிஞர்களுக்கு தனித்தனி அறைகள் க�ொண்ட கட்டடம்
கட்டுவது குறித்த கருத்துரு எதுவும் தற்பொழுது அரசின்
பரிசீலனையில் இல்லை.
24—
கழிவறைகளை நவீனமயமாக்குதல்

வினா எண் 52641—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
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சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் உள்ள
கழிவறைகளை நவீனமயமாக்கிட அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் உள்ள
கழிவறைகளை சுத்தமான முறையில் பராமரிக்கும் பணிகள்
அந்நீதிமன்ற பணியாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
25—
ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றமாகச் செயல்படுத்துதல்,
ச�ொந்தக் கட்டடம்

வினா எண் 45145—டாக்டர் (திருமதி) பூங்கோதை: மாண்புமிகு
சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
ஆலங்குளம் த�ொகுதி, வாடகைக் கட்டடத்தில் இயங்கிவரும்
குற்றவியல்
நீதிமன்றத்தை
ஒருங்கிணைந்த
நீதிமன்றமாகச்
செயல்படுத்தவும் மற்றும் ச�ொந்தக் கட்டடம் அமைக்கவும் அரசு
முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
ஆலங்குளம் த�ொகுதி, வாடகைக் கட்டடத்தில் இயங்கிவரும்
குற்றவியல்
நீதிமன்றத்தை
ஒருங்கிணைந்த
நீதிமன்றமாகச்
செயல்படுத்துவது மற்றும் ச�ொந்தக் கட்டடம் கட்டுவது குறித்த
கருத்துரு எதுவும் தற்பொழுது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.
26—
கூடுதல் அலுவலக அறைகள் கட்டுதல்

வினா எண் 52648—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை வளாகத்தில்
வழக்கறிஞர்களுக்கு கூடுதல் அலுவலக அறைகள் (Lawyers
Chamber) கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை
வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்களுக்கு கூடுதல் அலுவலக அறைகள்
(Lawyers Chamber) கட்டுவது த�ொடர்பான கருத்துரு அரசின்
பரிசீலனையில் உள்ளது.
27—
குப்பைகளை அகற்றுதல்

வினா எண் 52650—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை வளாகத்தில்
உள்ள வாகன நிறுத்துமிடங்களில் உள்ள குப்பைகளை அகற்ற
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை
வளாகத்தில் உள்ள குப்பைகள் முறைப்படி அகற்றப்பட்டு சுத்தம்
செய்யப்படுகிறது.
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28—
நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதைத் தடுத்தல், த�ொற்று
ந�ோயிலிருந்து பாதுகாத்தல்

வினா எண் 53348—திரு. தா.ம�ோ. அன்பரசன்: மாண்புமிகு
சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
ஆலந்தூர் த�ொகுதி வழியாக செல்லும் அடையாற்றில்,
பம்மல்,
திருநீர்மலை
ஆகிய
பகுதிகளில்
உள்ள
த�ோல்
த�ொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் இரசாயன கழிவுநீர்
கலப்பதால், நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கவும், மக்களைத்
த�ொற்று ந�ோயிலிருந்து பாதுகாக்கவும் அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு
அமைச்சர்:

திரு.

கே.சி.

கருப்பணன்,

சுற்றுச்சூழல்

துறை

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பல்லாவரம் தாலுகா, பம்மல்,
நாகல்கேணி பகுதியில் அமைந்துள்ள சுமார் 119 த�ோல் பதனிடும்
த�ொழிற்சாலைகளிலிருந்து
வெளியேற்றப்படும்
த�ொழிற்கழிவு
நீரை சுத்திகரிக்கும் ப�ொருட்டு, ஒரு ப�ொது சுத்திகரிப்பு
நிலையமானது, 1996 முதல் இசைவாணை வழங்கப்பட்டு, இயங்கி
வருகிறது. இச்சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும்
சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரானது, 4 கில�ோ மீட்டர் தூரம்
வரை குழாய்மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அடையாறு ஆற்றில்
விடப்படுகிறது. மேலும், சுத்திகரிக்கப்பட்ட த�ோல் த�ொழிற்சாலை
த�ொழிற்கழிவு நீரானது அடையாறு ஆற்றில் கலக்கப்படுவதை
முற்றிலுமாக தடுக்கும் விதத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை
குழாய்களின் மூலமாக 13.5 கில�ோ மீட்டர் தூரம் க�ொண்டுசென்று
பெருங்குடியில் உள்ள ப�ொது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்
கழிவுநீருடன் கலக்கப்பட்டு பக்கிங்காம் கால்வாய்மூலம் கடலுக்குள்
வெளியேற்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
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29—
காற்று மாசுபடுவதைத் தடுத்தல்

வினா எண் 53429—திரு. ப. கந்தசாமி: மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல்

துறை
அமைச்சர்
விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

கீழ்க்காணும்

வினாக்களுக்கு

(அ) பெரியகுயிலி, தேகானி ஆகிய கிராமங்களில் செயல்படும்
கல் குவாரிகளால் காற்று மாசுபடுவதைத் தடுக்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு
அமைச்சர்:

திரு.

கே.சி.

கருப்பணன்,

சுற்றுச்சூழல்

துறை

(அ) மற்றும் (ஆ) க�ோவை மாவட்டம், சூலூர் த�ொகுதியில்
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்
சட்டங்களின்கீழ் 38 கல் குவாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கல் குவாரிகளுக்கு குத்தகை உரிமம் வழங்குவது மற்றும் அதன்
அன்றாட நடவடிக்கைகளை, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின்கீழ்
செயல்படும் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை கண்காணித்து
வருகிறது. கல் குவாரிகளுக்கு மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுக்
குழு/மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமூலம் அனுமதி
வழங்கிய பின்பே தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால்
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இக்கல்குவாரிகளின் நடவடிக்கைகள்
புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையின் சட்டத்தின்படி குடியிருப்புப்
பகுதியிலிருந்து 300 மீட்டர் இடைவெளி தூரத்தில் அத்துறையால்
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இக்கல்குவாரிகள் திறந்தவெளி
குவாரிகளாக இருப்பதால் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்மூலம்
த�ொடர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை. இருப்பினும்
குவாரிகளுக்கு வெடிவைக்கும்போது ஏற்படும் காற்று மாசினைக்
கட்டுபடுத்த நீர் தெளிப்பான் பயன்படுத்த தமிழ்நாடு மாசு
கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
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30—
தானியக் கிடங்கு அமைத்தல்

வினா எண் 1350—திரு. மு. திராவிடமணி: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலூர் வட்டம், பந்தலூரில் தானியக்
கிடங்கு அமைக்கும் பணியினை விரைந்து முடிக்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் சட்டமன்றத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட
பந்தலூர் தாலுகா தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக
கிடங்கு வாடகைக் கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. ச�ொந்தக்
கட்டடம் கட்ட மாவட்ட நிருவாகத்திடம் அரசு நிலம் க�ோரியதன்
அடிப்படையில் பந்தலூர் தாலுகா, நெல்லியாலம் கிராமம் 2290/6
புல எண்ணில் (ஜென்மம்) தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்
கழக வட்டாரச் செயல்முறை கிடங்கு கட்ட அரசு நிலம் தேர்வு
செய்யப்பட்டது. வழக்கு முடிவுற்று நிலத்தினை வருவாய்த் துறை
கைப்பற்றியுள்ளது. உரிய அனுமதிக்காக ஆணையர் (நில நிருவாகம்),
சென்னை
அவர்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அனுமதி
கிடைக்கப்பெற்றவுடன், பந்தலூர் தாலுகாவில் புதிய வட்டார
செயல்முறைக் கிடங்கு கட்ட தேவையான நடவடிக்கைகள்
ப�ோர்க்கால அடிப்படையில் எடுக்கப்படும்.
31—
நெல் கிடங்கு அமைத்தல்

வினா எண் 10287—திரு. கே.வி. சேகரன்: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) ப�ோளூரில் நெல்மூட்டைகளை பாதுகாக்க கிடங்கு கட்ட
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ப�ோளூர்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட முருகபாடி கிராமத்தில் புதியதாக வட்ட
செயல்முறை கிடங்கு அமைக்க கிராம சர்வே எண் 219/14–5–ல் 1.00.0
வருவாய்த் துறை நிலத்தினை தேர்வு செய்து, மாவட்ட ஆட்சியருக்கு
முன்நுழைவு அனுமதிக�ோரி பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இடத்திற்கான முன்நுழைவு அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றவுடன் 2,000
மெ.டன் க�ொள்ளளவு க�ொண்ட சேமிப்பு கிடங்கு கட்டுவதற்கான
முன்மொழிவுகள் அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.
32—
த�ொழில்நுட்ப நெல் க�ொள்கலன்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 17371—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவையாறு த�ொகுதி, திருக்காட்டுப்பள்ளி மற்றும்
பூதலூர் பகுதியில் நவீன த�ொழில்நுட்ப நெல் க�ொள்கலன்கள்
(SILO) அமைக்கும் செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வல்லம் வடக்கு
பகுதியில் 15,000 மெ.டன் க�ொள்ளளவு க�ொண்ட SILO க�ொள்கலன்
ரூ.20 க�ோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் நபார்டு நிதியுதவியுடன்
அமைக்கப்படவுள்ளதாலும்,
இத்திட்டத்தினால்
திருவையாறு
த�ொகுதிக்குட்பட்ட திருக்காட்டுப்பள்ளி மற்றும் பூதலூர் ஆகிய
பகுதிகளும் பயன்பெறக்கூடும் என்பதால் இப்பகுதிகளில் தனியாக
ஒரு SILO நெல்கொள்கலன் அமைப்பதற்கு அவசியம் எழவில்லை.
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33—
கேழ்வரகு வழங்குதல்

வினா எண் 36535—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) நியாய விலைக் கடைகளில் ப�ொது விநிய�ோகத் திட்டத்தில்
ப�ொது மக்களுக்கு கேழ்வரகு வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசின்
பரிசீலனையில் உள்ளதா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாட்டில் ப�ொது விநிய�ோகத்
திட்டத்தின்கீழ்
நியாய
விலைக்
கடைகள்மூலம்
குடும்ப
அட்டைதாரர்களுக்கு கேழ்வரகு வழங்கும் செயற்குறிப்பு ஏதும்
அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.
34—
பாமாயில் வழங்குதல்

வினா எண் 37767—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
மாதவரம் த�ொகுதி, ச�ோழவரம் ஒன்றியம், ச�ோத்துப்பாக்கம்
நியாய விலைக் கடையில் அனைத்து அட்டைதாரர்களுக்கும்
பாமாயில் வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
ச�ோழவரம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ச�ோத்துப்பாக்கம் பகுதிநேர
நியாய விலைக் கடை எண் 018BP040P1–ல் தற்போது 157 குடும்ப
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அட்டைகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. ப�ொது விநிய�ோகத்
திட்டத்தின்கீழ்
அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களுள்
ஒன்றான
பாமாயில் ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு 1 கில�ோ கிராம் பாக்கெட் என்ற
வீதத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விநிய�ோகம் செய்யப்பட்டு
வருகிறது. அக்டோபர் 2019–ல் மேற்படி நியாய விலைக் கடைக்கு
157 பாக்கெட்டுகள் பாமாயில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, விநிய�ோகம்
செய்யப்பட்டன. குடும்ப அட்டைதாரர்கள் அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களை நியாய விலைக் கடைகளில் உரிய அளவின்படி
அவரவர் தேவைக்கேற்ப பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர்.
அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பாமாயில் வழங்க
அரசினால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது
35—
பணியிடங்களை நிரப்புதல்

வினா எண் 46320—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் வட்டம், நெல்
க�ொள்முதல் நிலையங்களில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களை
நிரப்ப அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடி நெல் க�ொள்முதல்
நிலையங்கள் திறக்கப்பட வேண்டி பெறப்படும் மனுக்களின்மீது
நேரடி கள ஆய்வு செய்து, மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவினை
பெற்று அதன் அடிப்படையில் தேவையான இடங்களில் நேரடி
நெல் க�ொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு
க�ொள்முதல் நிலையத்திற்கு ஒரு பருவகால பட்டியல் எழுத்தர்,
ஒரு பருவகால உதவுபவர் மற்றும் ஒரு பருவகால காவலர்வீதம்
நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். மேற்காணும் பணியிடங்களில்
காலிப்பணியிடம் ஏற்படும்பட்சத்தில் அவ்வப்போது மாவட்ட
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வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் செய்தித்தாள் விளம்பரம்மூலம்
விண்ணப்பங்கள்
பெறப்பட்டு,
தகுதியின்
அடிப்படையில்
காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.
36—
ப�ொருட்களைப் ப�ொட்டலமாக வழங்குதல்

வினா எண் 50167—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தமிழகத்தில் நியாய விலைக் கடைகளில் வழங்கும்
ப�ொருட்களை ப�ொட்டலமாக வழங்கிட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாட்டில் ப�ொது விநிய�ோகத் திட்டத்தின்கீழ்
நியாய விலைக் கடைகளின் மூலமாக குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு
தகுதியின் அடிப்படையில் அவரவர் தேவைக்கேற்ற அளவில்
அரிசி, க�ோதுமை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள்
வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நியாய விலைக் கடைகளில் விநிய�ோகம்
செய்யப்படும் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களின் தரம் மற்றும்
எடை குறித்து எவ்விதப் புகாருக்கும் இடமளிக்காதவகையில்
குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள்
வழங்கப்படுவது த�ொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. ப�ொது
விநிய�ோகத் திட்டத்தின்கீழ் நியாய விலைக் கடைகளின்மூலம்
குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரே முறையில�ோ அல்லது தவணை
முறையில�ோ நல்ல தரமான அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் சரியான
அளவில்
மின்னணு
எடைத்தராசுமூலம்
எடையிடப்பட்டு
விநிய�ோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பெருமளவு மானிய செலவுடன்
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை ப�ொது விநிய�ோகத் திட்டத்தின்கீழ்
மாநில அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், ப�ொது விநிய�ோகத்
திட்டத்தின்கீழ் அனைத்து அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களையும்
ப�ொட்டலமிட்டு வழங்கும்பட்சத்தில், மாநில அரசுக்கு கூடுதல்
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நிதிச் சுமை ஏற்படும். எனவே, நியாய விலைக் கடைகளில்
வழங்கப்படும் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களைப் ப�ொட்டலமிட்டு
வழங்கிட தற்போது சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
37—
ஊதியக் குழு முரண்பாடுகளைக் களைதல்

வினா எண் 51888—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் நவீன அரிசி
ஆலை ஊழியர்களுக்கான 6–வது ஊதியக் குழு முரண்பாடுகளைக்
களைய அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில்
நிதிநிலைமை சரியில்லாத நிலையில், குழு பரிந்துரையினை
பரிசீலிப்பதை ஒத்தி வைக்கலாம் என அரசால் தெரிவிக்கப்பட்டதன்
அடிப்படையில், நவீன அரிசி ஆலை பணியாளர்களின் ஊதிய
முரண்பாட்டினைக் களையக் க�ோரி சமர்ப்பித்த க�ோரிக்கையினை
ஏற்க வழிவகை இல்லை.
38—
நியாய விலைக் கடையை மாற்றியமைத்தல்

வினா எண் 54020—திரு. கே.எஸ். இரவிச்சந்திரன்: மாண்புமிகு
உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) எழும்பூர் த�ொகுதி, 58–வது வார்டு, லாலாகுட்டி
தெருவிலுள்ள MA029 அமுதம் நியாய விலைக் கடையை ஸ்டிங்கர்ஸ்
சாலையில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு ச�ொந்தமான இடத்திற்கு மாற்ற
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) எழும்பூர் சட்டமன்றத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட
58–வது
வார்டில்
இயங்கும்
MA029
அமுதம்
சில்லறை
அங்காடியினை ஸ்டிங்கர்ஸ் சாலையில் மாற்றுவது குறித்து த�ொடர்
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன்தொடர்ச்சியாக
ஸ்டிங்கர்ஸ் சாலையிலுள்ள பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு
ச�ொந்தமான
மிதிவண்டி
நிலையத்தை
ஒதுக்கீடு
செய்து
தரப்பட்டது. ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மிதிவண்டி இடமானது
குறைந்த அளவு உயரம்கொண்ட சுற்றுச்சுவருடன் மற்றும்
அலுமினியத்தகடு மேற்கூரையுடன் சீர்படுத்த வேண்டிய நிலையில்
உள்ளதாலும், அங்காடி நடத்துவதற்கு ஏதுவான இடமாக இல்லை
என்பதாலும் அருகிலுள்ள தாய்–சேய் நல விடுதியை ஒதுக்கீடு
செய்து தரக் க�ோரப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சியில் இருந்து இடம்
கிடைக்கப்பெற்றவுடன் அங்காடியை இடம் மாற்றம் செய்திட
தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
39—
தகரக் க�ொட்டகை அமைத்தல்

வினா எண் 57068—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு உணவு
மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் ஒன்றியம்,
திருநல்லூர் கிராமத்தில் உள்ள அமுதம் அங்காடியில் மக்கள்
நலன் கருதி தகரக் க�ொட்டகை அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம்
ஒன்றியம், திருநல்லூர் கிராமத்தில் முழுநேர நியாய நிலைக் கடை
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எண் 19DDO53P1, 294 குடும்ப அட்டைகளுடன் செயல்பட்டு
வருகிறது. மேற்கூறிய நியாய விலைக் கடை தற்போது அங்கன்வாடி
புதுக்
கட்டடத்தில்
ப�ோதுமான
இடவசதியுடன்
குடும்ப
அட்டைதாரர்களுக்கு எவ்வித சிரமமுமின்றி நல்ல நிலையில் இயங்கி
வருகிறது. எனவே, திருநல்லூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டுவரும்
மேற்கூறிய அமுதம் நியாய விலைக் கடைக்கு தகரக் க�ொட்டகை
அமைக்க வேண்டிய அவசியம் எழவில்லை.
40—
கால்நடை மருத்துவமனை

வினா எண் 18087—திரு. அ. பிரபு: மாண்புமிகு கால்நடை
பராமரிப்புத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கள்ளக்குறிச்சி த�ொகுதி, சின்னசேலம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
ஈசாந்தை, நமச்சிவாயபுரம் ஆகிய ஊராட்சிகளில் கால்நடை
மருத்துவமனை அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. உடுமலை K. ராதாகிருஷ்ணன், கால்நடை
பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கள்ளக்குறிச்சி த�ொகுதி, சின்னசேலம் ஊராட்சி
ஒன்றியம், ஈசாந்தை, நமச்சிவாயபுரம் ஆகிய ஊராட்சிகளில்
கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
41—
மானியம் உயர்த்துதல்

வினா எண் 25100—திரு. அ. நல்லதம்பி: மாண்புமிகு கால்நடை
பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
திருப்பத்தூர் த�ொகுதியில் அரசின் சார்பில் வழங்கப்படும்
நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பிற்கான மானியத்தை உயர்த்தி வழங்க
அரசு முன்வருமா?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. உடுமலை K. ராதாகிருஷ்ணன், கால்நடை
பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்:
க�ோழி அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்கீழ் நாட்டுக் க�ோழிப்
பண்ணைகள் அமைக்கும் திட்டம் 2012–2013 ஆம் ஆண்டு
முதல் 2017–2018 ஆம் ஆண்டு வரை 18 மாவட்டங்களில்
சிறப்புற செயல்படுத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டுக் க�ோழிப்
பண்ணைகள் (250 எண்ணம் க�ோழிகள்) நிறுவ ஆகும் ம�ொத்த
செலவில் 25% முன் மானியமாக ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் தமிழக
அரசு வழங்கி வந்தது. 2012–2013 மற்றும் 2013–2014 ஆம் ஆண்டில்
ஒரு பயனாளிக்கு ரூ.34,250–ஐ முன் மானியமாகவும், 2014–2015
மற்றும் 2015–2016 ஆம் ஆண்டில் ரூ.37,375/–ஐ முன் மானியமாகவும்,
2016–2017 ஆம் ஆண்டில் ரூ.40,850/–ஐ முன் மானியமாகவும்,
2017–2018 ஆம் ஆண்டில் ரூ.45,750/–ஐ முன் மானியமாகவும்
தமிழக அரசு அளித்துள்ளது. தமிழகத்தில் 18 மாவட்டங்களில்
நாட்டுக் க�ோழிப் பண்ணைகள் அமைப்பதற்கு 2012–2013 முதல்
2017–2018 வரை 6 வருடங்களில் மேற்காணும் மானியத் த�ொகை
முழுமையாக வழங்கப்பட்டு 18,545 நாட்டுக் க�ோழிப் பண்ணைகள்
நிறுவப்பட்டுள்ளன. திருப்பத்தூர் த�ொகுதியில் மேற்காணும் 6
வருடங்களில் 91 நாட்டுக் க�ோழிப் பண்ணைகள் அமைப்பதற்கான
மானியத் த�ொகை சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு முழுமையாக
வழங்கப்பட்டு, திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, 2018–2019 ஆம் நிதியாண்டிலிருந்து திருப்பத்தூர்
த�ொகுதி உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் (சென்னை
நீங்கலாக) கிராமப்புற ஏழைப் பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில்
விலையில்லா அசில் இன நாட்டுக் க�ோழிகள் (100% மானியத்தில்)
அனைத்து கிராமப்புற ஊராட்சிகளிலும் வழங்கப்பட்டு திட்டம்
செயல்படுத்தப்பட்டு முடிக்கப்பட்டுள்ளது. த�ொடர்ந்து 2019–
2020 ஆம் ஆண்டிலும் அனைத்து கிராமப்புற ஊராட்சிகள்
மற்றும் பேரூராட்சிகளில் உள்ள ஏழைப் பெண்கள் பயன்பெறும்
வகையில் விலையில்லா நாட்டுக் க�ோழிகள் (100% மானியத்தில்)
வழங்கப்பட உள்ளன. விலையில்லா அசில் இன நாட்டுக் க�ோழிகள்
வழங்கப்படுவதால் நாட்டுக் க�ோழி வளர்ப்பிற்கான மானியத்தை
உயர்த்தி வழங்க அவசியம் எழவில்லை.
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42—
பசு மாடுகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துதல்

வினா

எண்

60119—திரு.

S.A.

சத்யா:

மாண்புமிகு
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) ஓசூர் த�ொகுதி, மத்திகிரியில் உள்ள கால்நடை
பண்ணையில் பசு மாடுகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. உடுமலை K. ராதாகிருஷ்ணன், கால்நடை
பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) ஓசூர் த�ொகுதி, மத்திகிரியில் உள்ள அரசு
மாவட்ட கால்நடைப் பண்ணையில் கீழ்க்கண்ட எண்ணிக்கையில்
பசு மாடுகள் (இன வாரியாக) பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன:
·

கலப்பின ஜெர்சி

216

·

கலப்பின ஹ�ோல்டியன் ப்ரீசியன்

59

·

சிவப்பு சிந்தி

116

·

காங்கேயம்

73

ம�ொத்தம்

464

மேலும்,
இப்பண்ணையில்
கருமாற்று
த�ொழில்நுட்பம்
வாயிலாகவும் கன்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
எனவே, இப்பண்ணையில் உள்ள பசு மாடுகளின் எண்ணிக்கையை
உயர்த்துவதற்கான பிரத்யேக திட்டம் ஏதும் தற்போது அரசின்
பரிசீலனையில் இல்லை.
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43—
SODAMINT மாத்திரைகள் தட்டுப்பாடின்றி வழங்குதல்

வினா எண் 36527—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ)
அரசு
ப�ொது
மருத்துவமனைகளில்
SODAMINT
மாத்திரைகள் தட்டுப்பாடின்றி வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) அரசு மருத்துவமனைகளில் SODAMINT
மாத்திரைகள் சிறுநீரக ந�ோயாளிகளுக்கு அந்த ந�ோயின் தீவிரத்தை
கட்டுப்படுத்துவதற்கு வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், SODAMINT
மாத்திரைகள் தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைக் கழகத்தில் தேவையான
அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு
சிகிச்சைக்கு வரும் ந�ோயாளிகளுக்குத் தேவையான சமயங்களில்
சம்பந்தப்பட்ட அரசு மருத்துவமனைகளால் மேற்படி தமிழ்நாடு
மருத்துவ சேவைக் கழகத்திடமிருந்து SODAMINT மாத்திரைகள்
பெற்று உடனுக்குடன் தட்டுப்பாடின்றி சிறுநீரக ந�ோயாளிகளுக்கு
வழங்கப்படுகின்றன.
44—
பழைய மருத்துவமனையை மீண்டும் திறத்தல்

வினா எண் 51579—திரு. பூண்டி கி. கலைவாணன்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவாரூர் த�ொகுதி, திருவாரூர் நகரின் மையப் பகுதியில்
உள்ள பழைய மருத்துவமனையை மீண்டும் திறக்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருவாரூர் மாவட்ட அரசு தலைமை
மருத்துவமனை,
மருத்துவக்
கல்லூரி
மருத்துவமனையாகத்
தரமுயர்த்தப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து, இட வசதி கூடுதலாக
தேவைப்பட்டதால், பழைய மருத்துவமனை வளாகத்திலிருந்து 4
கி.மீ. த�ொலைவில் உள்ள இடத்தில் திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமனை கட்டப்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது.
திருவாரூர் பழைய அரசு மருத்துவமனை வளாகத்திலிருந்து 3 கி.மீ.
த�ொலைவிற்குள், விஜயபுரம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல
மருத்துவமனை 40 படுக்கை வசதிகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
இதனைத் தவிர, பல அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களும்
இப்பகுதியைச் சுற்றி செயல்பட்டு வருகின்றன. எனவே, திருவாரூர்
நகரின் மையப் பகுதியிலுள்ள பழைய மருத்துவமனையை மீண்டும்
திறக்க தற்சமயம் அவசியம் எழவில்லை.
45—
புதிய மருத்துவமனை கட்டுதல்

வினா எண் 51911—திரு. L. இதயவர்மன்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
திருப்போரூர்
த�ொகுதி,
திருக்கழுக்குன்றம்
பேரூராட்சி
பகுதியிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 1,000
நபர்கள் வருகின்றனர். இந்த மருத்துவமனைக்கு ப�ோதிய இட
வசதியில்லை. ஆகையால், இந்த மருத்துவமனைக்கு மேலே புதிய
மருத்துவமனை கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
திருப்போரூர் த�ொகுதி,
திருக்கழுக்குன்றம்
அரசு

திருக்கழுக்குன்றம்
மருத்துவமனை

பேரூராட்சியில்
50
படுக்கை
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வசதிகளுடன் வட்ட மருத்துவமனையாக செயல்பட்டு வருகிறது.
மேற்படி
மருத்துவமனை
ப�ோதிய
கட்டட
வசதிகளுடன்
செயல்படுகிறது. ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள்
சிகிச்சை பகுதிகளுடன்கூடிய கட்டடம், மகப்பேறு சிகிச்சைப்
பிரிவு, குடும்ப நல அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு, அறுவை அரங்கம்
ஆகியவற்றுடன்கூடிய கட்டடம், த�ொற்றா ந�ோய் சிகிச்சைப்
பிரிவு, வெளி ந�ோயாளிகள் பதிவு செய்யும் இடம் மற்றும்
மருத்துவர்களின் பணியறை ஆகியவற்றுடன்கூடிய கட்டடம்,
அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு, செவிலியர் அறை, மருந்து வழங்கும் அறை,
USG ஸ்கேன் அறை மற்றும் அலுவலகம் ஆகியவற்றுடன்கூடிய
கட்டட வசதிகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. இதனைத் தவிர
சித்த மருத்துவ பகுதி தனி கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இம்மருத்துவமனையின்
செயல்பாட்டின்
அடிப்படையில்
9
மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவம் சாரா இதரப் பணியாளர்
பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டு பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள்.
ந�ோயாளர் நலச் சங்கத்திற்கு ஆண்டொன்றிற்கு ரூ.75,000/– நிதி
ஒப்பளிக்கப்படுகிறது. இதனைக் க�ொண்டு மருத்துவமனைக்குத்
தேவையான வசதிகள் செய்யப்படுகின்றன. இம்மருத்துவமனையில்
நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 837 வெளி ந�ோயாளிகள், 12 உள்
ந�ோயாளிகள் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்கள். மேலும், மாதம்
ஒன்றுக்கு சராசரியாக 4 பிரசவங்கள் மற்றும் 2 அறுவை சிகிச்சை
பிரசவங்களும், 17 பெரிய வகை அறுவை சிகிச்சைகளும், 400 சிறிய
வகை அறுவை சிகிச்சைகளும் நடைபெறுகின்றன. மாதம் ஒன்றுக்கு
சராசரியாக 4,492 ஆய்வகப் பரிச�ோதனை, 67 எக்ஸ்ரே, 29 USG,
43 இ.சி.ஜி. ஆகியவை எடுக்கப்படுகின்றன. இம்மருத்துவமனையால்
பயனடைபவர்களின்
எண்ணிக்கையின்
அடிப்படையில்,
தற்போதுள்ள கட்டட வசதியும், இட வசதியும் ப�ோதுமானதாக
உள்ளதால் இந்த மருத்துவமனைக்கு மேலே புதிய மருத்துவமனை
கட்ட தற்சமயம் அவசியம் எழவில்லை.
46—
பிரசவ வார்டு அமைத்தல்

வினா எண் 52094—திருமதி ம. கீதா: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

274

வினாக்கள்-விடைகள்

[2020 பிப்ரவரி 20
(அ) கிருஷ்ணராயபுரம் த�ொகுதி, கடவூர் ஒன்றியம், கடவூரில்
இயங்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு பிரசவ வார்டு அமைக்க
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கரூர் மாவட்டம், கடவூர் ஊராட்சி
ஒன்றியத்தில் கடவூர் கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
செயல்பட்டு வருகிறது. 2014–2015 ஆம் ஆண்டில் மாநில சமச்சீர்
வளர்ச்சி நிதி திட்டத்தின்கீழ் (SBGF) கடவூர் கூடுதல் ஆரம்ப
சுகாதார நிலையத்திற்கு மகப்பேறு பிரிவுக் கட்டடம் கட்ட ரூ.21.00
இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டு, மகப்பேறு பிரிவுக் கட்டடம்
கட்டி முடிக்கப்பட்டு, நல்லமுறையில் செயல்பட்டு வருகிறது.
47—
108 அவசர கால ஊர்தி இயக்குதல்

வினா எண் 53102—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம், பேரம்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார
நிலையப் பகுதியிலிருந்து 108 அவசர கால ஊர்தியை இயக்க அரசு
முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
திருவள்ளூர் மாவட்டம், கடம்பத்தூர் ஒன்றியம், பேரம்பாக்கம்
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலிருந்து 9 கி.மீ. த�ொலைவில்
கடம்பத்தூர் யூனியன் அலுவலகத்தை மையமாகக் க�ொண்டும், 14
கி.மீ. த�ொலைவில் திருவள்ளூர் நகரத்தை மையமாகக் க�ொண்டும்,
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15 கி.மீ. த�ொலைவில் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையை
மையமாகக் க�ொண்டும், 108 ஆம்புலன்ஸ்கள் இயங்கி வருகின்றன.
மேலும், த�ொடர்ந்துவரும் காலங்களில் அவசர காலத் தேவை
அதிகரிக்கும்போதும்
மற்றும்
வாகனங்களின்
எண்ணிக்கை
கூட்டப்படும்போதும் இந்தக் க�ோரிக்கையின்மீது முன்னுரிமை
வழங்கப்படும்.
48—
வேளாண்மைத் துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை
மீண்டும் இயக்குதல்

வினா எண் 40907—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) செய்யூர் த�ொகுதி, செய்யூரில் இயங்கிவந்த வேளாண்மைத்
துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை மீண்டும் செய்யூரில் இயக்க
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) செய்யூர் த�ொகுதி, செய்யூரில் ஏற்கெனவே
வட்ட (தாலுகா) அளவில் இயங்கிவந்த வேளாண்மை உதவி
இயக்குநர் அலுவலகம், வேளாண்மைத் துறை மறு சீரமைப்பில்
2008 ஆம் வருடத்தில் மூடப்பட்டு, பவிஞ்சூர் மற்றும் சித்தாமூர்
ஆகிய வட்டாரங்களில், வட்டார அளவிலான வேளாண்மை உதவி
இயக்குநர் அலுவலகங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றன. எனினும்,
செய்யூர் பகுதி விவசாயிகளின் தேவையைக் கருத்தில்கொண்டு,
அனைத்து வேளாண் இடுப�ொருட்களையும் இருப்பு வைத்து,
உரிய நேரத்தில் விநிய�ோகம் செய்வதற்கென, செய்யூரில் துணை
வேளாண்மை விரிவாக்க மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே,
செய்யூரில் வேளாண்மைத் துணை இயக்குநர் அலுவலகம் மீண்டும்
இயங்க அவசியம் எழவில்லை.
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49—
உதவி வேளாண்மை அலுவலர் குடியிருப்புடன்
அலுவலகம் கட்டுதல்

வினா எண் 42780—திரு. எஸ். ஈஸ்வரன்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, சத்தியமங்கலம் ஒன்றியம்,
உக்கரம் ஊராட்சி, உக்கரத்தில் உதவி வேளாண்மை அலுவலர்
குடியிருப்புடன் அலுவலகம் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, சத்தியமங்கலம்
ஒன்றியம், உக்கரம் ஊராட்சி, உக்கரத்தில் உதவி வேளாண்மை
அலுவலருக்கான புதிய அலுவலகத்துடன்கூடிய குடியிருப்பு
கட்டுவது த�ொடர்பான செயற்குறிப்பு ஏதும் தற்போது அரசின்
பரிசீலனையில் இல்லை.
50—
உதவி வேளாண்மை அலுவலர் குடியிருப்புடன்
அலுவலகம் கட்டுதல்

வினா
எண்
42781—திரு.
எஸ்.
ஈஸ்வரன்:
மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, சத்தியமங்கலம் வட்டம்,
பவானிசாகர்
ஒன்றியம்,
பெரியகள்ளிப்பட்டி
ஊராட்சி,
பெரியகள்ளிப்பட்டியில்
உதவி
வேளாண்மை
அலுவலர்
குடியிருப்புடன் அலுவலகம் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, சத்தியமங்கலம்
வட்டம், பவானிசாகர் ஒன்றியம், பெரியகள்ளிப்பட்டி ஊராட்சி,
பெரியகள்ளிப்பட்டியில்
உதவி
வேளாண்மை
அலுவலர்
குடியிருப்புடன் அலுவலகம் கட்டுவது த�ொடர்பான செயற்குறிப்பு
ஏதும் அரசிடம் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை.
51—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 42782—திரு. எஸ். ஈஸ்வரன்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, புஞ்சைபுளியம்பட்டி நகராட்சி
பகுதியில்
உதவி
வேளாண்மை
அலுவலருக்கான
புதிய
அலுவலகத்துடன்கூடிய குடியிருப்பு கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, புஞ்சைபுளியம்பட்டி
நகராட்சிப் பகுதியில் உதவி வேளாண்மை அலுவலருக்கான புதிய
அலுவலகத்துடன்கூடிய குடியிருப்பு கட்டுவது த�ொடர்பான
செயற்குறிப்பு ஏதும் தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.
52—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 42783—திரு. எஸ். ஈஸ்வரன்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, தாளவாடி வட்டம், கேர்மாளம்
ஊராட்சி, கேர்மாளத்தில் உதவி வேளாண்மை அலுவலருக்கான
புதிய அலுவலகத்துடன்கூடிய குடியிருப்பு கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, தாளவாடி வட்டம்,
கேர்மாளம் ஊராட்சி, கேர்மாளத்தில் உதவி வேளாண்மை
அலுவலருக்கான புதிய அலுவலகத்துடன்கூடிய குடியிருப்பு
கட்டுவது த�ொடர்பான செயற்குறிப்பு ஏதும் தற்போது அரசின்
பரிசீலனையில் இல்லை.
53—
சமுதாய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல்

வினா எண் 50387—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவையாறு த�ொகுதி, திருவையாறு ஊராட்சி ஒன்றியம்,
இராயம்பேட்டை
ஊராட்சியில்
விவசாயிகளுக்கு
சமுதாய
ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பான குறுவட்டங்களில்
சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி வேளாண் பாசன
திட்டத்தின்கீழ் சமுதாய துளை/குழாய் கிணறு அமைத்துத் தருதல்
த�ொடர்பான, கருத்துரு மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.
இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடும் எதிர்நோக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசின்
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வழிகாட்டுதலின்படி, நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பான குறுவட்டங்களில்
மட்டுமே இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். திருவையாறு த�ொகுதி,
இராயம்பேட்டை ஊராட்சியானது, நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பான
குறுவட்டங்களில் இடம் பெறவில்லை என்பதால், இத்திட்டத்தினை
செயல்படுத்தும் கருத்துரு ஏதும் அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.
54—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா எண் 393—திரு. எ.வ. வேலு: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து குருமன்ஸ் இன மக்களுக்கும்
பழங்குடியினர் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
விசாரணை
மற்றும்
ஆவணங்களின்
அடிப்படையில்
தகுதியுடைய குருமன்ஸ் இன மக்களுக்கு பழங்குடியினர் சாதிச்
சான்றிதழ் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
55—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா எண் 5391—திருமதி ம. கீதா: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கிருஷ்ணராயபுரம் த�ொகுதி, தாந்தோணி ஊராட்சி
ஒன்றியம், வெள்ளியணை ஊராட்சி, சமத்துவபுரம் அருகில்
வசிப்பவர்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷ்ணராயபுரம் த�ொகுதி, தாந்தோணி
ஊராட்சி ஒன்றியம், வெள்ளியணை ஊராட்சி, சமத்துவபுரம்
பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடிசைகள் அமைத்து குடியிருந்து
வரும் மக்கள் நிலையான குடியிருப்பு இல்லாது, நாட�ோடிகளாக
வசித்து வரும் நிலையில், இந்து–ட�ொம்பன் என்ற சாதியை
சார்ந்தவர்கள் என்பதற்கான பூர்வாங்க ஆவணங்கள் அல்லது
அவர்களது உறவினர்களின் சான்றுகளை தாக்கல் செய்ய
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு
இந்து–ட�ொம்பன்
என்ற
சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதற்கான பூர்வாங்க ஆவணங்கள்
சமர்ப்பிக்கப்படும்பட்சத்தில்
அதன்
உண்மைத்
தன்மையை
ஆராய்ந்து சாதிச் சான்று வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
56—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா எண் 7463—திரு. எஸ். செல்வம�ோகன்தாஸ் பாண்டியன்:
மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும்
தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தென்காசி த�ொகுதி, தென்காசி நகரத்திலுள்ள குறவர்
இன மக்களுக்கு மலைவாழ் மக்கள் (ST) சான்றிதழ் வழங்க அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) “குறவர் இனம்” தாழ்த்தப்பட்டோர் இன
பட்டியலில் வரிசை எண் 36–ல் ஏற்கெனவே இடம் பெற்றுள்ளதால்
மலைவாழ் மக்கள் (எஸ்.டி) சான்றிதழ் வழங்க மார்க்கமில்லை.
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57—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா எண் 10468—திரு. டி. செங்குட்டுவன்: மாண்புமிகு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கிருஷ்ணகிரி த�ொகுதி, தேவசமுத்திரம் ஊராட்சி,
கார்வேபுரம் மற்றும் தாளாப்பள்ளி ஊராட்சி, பனந்தோப்பு
பகுதிகளில் உள்ள பன்னியாண்டி இனத்தவர்களுக்கு சாதிச்
சான்றிதழ் வழங்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தேவசமுத்திரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட
கார்வேபுரம் மற்றும் பெத்ததானப்பள்ளி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட
பனந்தோப்பு ஆகிய பகுதிகளில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
ஜ�ோகி (MBC) சாதியைச் சேர்ந்த மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
அவர்களுக்கு ஜ�ோகி இனத்தவருக்கான மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
(MBC) சாதிச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. பன்னியாண்டி
சாதிச்சான்று க�ோருபவர்கள் அதற்குரிய ஆதார ஆவணங்கள்
சமர்ப்பிக்கும்பட்சத்தில் அவர்களின் த�ொழில் மற்றும் கலாச்சாரம்
ஆகியவற்றை பரிசீலித்து, தகுதியின் அடிப்படையில் சாதிச்சான்று
வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
58—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா எண் 11815—திரு. சு. ரவி: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
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(அ) அரக்கோணம் த�ொகுதி, அரக்கோணம் ஊராட்சி
ஒன்றியம், கிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பில்
வசிக்கும் பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) அரக்கோணம் த�ொகுதி, அரக்கோணம்
ஊராட்சி ஒன்றியம், கிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி, இருளர் குடியிருப்பில்
வசிக்கும் பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க
மக்கள் சாசனத்தில் காலநிர்ணயம் செய்யப்பட்டு, மேற்படி சான்று
விண்ணப்பம் செய்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களில் வருவாய் க�ோட்ட
அலுவலரால் வழங்கப்படுகிறது.
59—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா எண் 18026—திரு. ஆர். கணேஷ்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசித்து வரும் ஈழுவதியா மக்களுக்கு
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
சென்னை, திருமயிலையில் உள்ள தமிழ்நாடு பிற்பட்டோர் நல
ஆணையம் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
சாதி
பட்டியலில்
சேர்த்தல்
த�ொடர்பான
பணிகளை
செயல்படுத்தி வருகிறது. மேற்சொன்ன ஈழுவதியா சமுதாயத்தை
பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் சேர்க்கக்கோரி வரப் பெற்ற
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மனு, உறுப்பினர்/செயலர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத் துறைக்கு
அனுப்பப்பட்டு
பரிந்துரை
செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும்,
இப்பொருண்மை அரசின் க�ொள்கை முடிவிற்கு உட்பட்டதாகும்.
60—
அடிப்படை வசதிகள் செய்தல்

வினா எண் 19141—திரு. ப. ஆடலரசன்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருத்துறைப்பூண்டி த�ொகுதியிலுள்ள அனைத்து கிராம
நிருவாக அலுவலர் அலுவலகங்களிலும் அடிப்படை வசதிகள்
செய்ய அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருத்துறைப்பூண்டி த�ொகுதியிலுள்ள 32 கிராம
நிருவாக அலுவலகங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு பெற்று அடிப்படை
வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள கிராம நிருவாக
அலுவலர் அலுவலகங்களுக்கு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்/
வருவாய் நிருவாக ஆணையர் வழியாக அடிப்படை வசதிகள்
செய்துதர உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
61—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா எண் 22428—திருமதி ம. கீதா: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
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(அ) கிருஷ்ணராயபுரம் த�ொகுதி, தாந்தோணி ஊராட்சி
ஒன்றியம், வெள்ளியணை ஊராட்சி, சமத்துவபுரம் அருகில்
வசிப்பவர்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கரூர் மாவட்டம், கரூர் வட்டம், வெள்ளியணை
வடக்கு கிராமம், தாளியாப்பட்டிச்சாலை சமத்துவபுரம் பகுதியில்
வசித்து வந்த சுமார் 40 குடும்பங்களுக்கு இந்து–ட�ொம்பர் இனத்தைச்
சார்ந்தவர்கள் எனச் சாதிச் சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.
62—
கணினி பதிவாளர்களை பணியமர்த்துதல்

வினா எண் 30126—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கிராம நிருவாக அலுவலகங்களில் கணினி பதிவாளர்களை
பணியமர்த்த அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிராம
நிருவாக அலுவலர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டு கணினி
இயக்குவதற்கு பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில்
கணினி பதிவாளர்களை பணியமர்த்தும் அவசியம் எழவில்லை.
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63—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 39858—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) குளச்சல் த�ொகுதி, திங்கள்நகர் கிராம நிருவாக அலுவலர்
அலுவலகத்திற்கு புதிய கட்டடம் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட திங்கள்நகர் கிராம நிருவாக அலுவலகம்
செயல்பட்டு வரும் கட்டடம் தற்போது நல்ல நிலையில் உள்ளதால்
புதிய கட்டடம் கட்ட வேண்டிய அவசியம் எழவில்லை.
64—
தகவல் த�ொழில்நுட்ப பூங்கா அமைத்தல்

வினா எண் 40465—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டம், பத்மநாபபுரத்தில் தகவல்
த�ொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு அருகில்
உள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருநெல்வேலி–
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கங்கைக�ொண்டான்
கிராமத்தில்
தமிழ்நாடு
மின்னணு
நிறுவனத்தின் வசமுள்ள 500 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஒரு தகவல்
த�ொழில்நுட்ப சிறப்புப் ப�ொருளாதார மண்டலம் (எல்கோசெஸ்)
290 ஏக்கர் பரப்பளவில், தமிழக அரசால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிறப்புப் ப�ொருளாதார மண்டலத்தில் 102.62 ஏக்கர் சிறப்புப்
ப�ொருளாதார மண்டல அந்தஸ்து பெற்ற நிலமும், 170 ஏக்கர்
சிறப்புப் ப�ொருளாதார மண்டல அந்தஸ்து பெறாத நிலமும்,
நில ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. இதில் 4 தகவல்
த�ொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு நில ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும்
திருவாளர்கள்
சின்டெல்
இன்டர்நேஷனல்
பிரைவேட் லிமிடெட் (அட�ோஸ் சின்டெல்) 2.60 இலட்சம்
சதுர அடி கட்டடத்தைக் கட்டி 29–4–2019 அன்று த�ொடங்கி
வைக்கப்பட்டு செயல்பாட்டில் உள்ளது. இந்த எல்கோசெஸ்சில்
தகவல் த�ொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு மீதமுள்ள இடத்தை
முழுவதுமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத நிலையில் மற்ற நகரங்களில்
தகவல் த�ொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைக்க உத்தேசமில்லை. எனவே,
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பத்மநாபபுரத்தில் தகவல் த�ொழில்நுட்பப்
பூங்கா அமைக்கும் உத்தேசம் தற்போது ஏதுமில்லை.
65—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 43618—திரு. எஸ். ஈஸ்வரன்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) பவானிசாகர் த�ொகுதி, தாளவாடி வட்டம், தாளவாடி
நில வருவாய் அலுவலருக்கான புதிய அலுவலகத்துடன்கூடிய
குடியிருப்பு கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தாளவாடி வட்டம், தாளவாடி நில வருவாய்
ஆய்வாளருக்கான அலுவலகத்துடன்கூடிய குடியிருப்பு கட்ட
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தாளவாடி கிராமம் 439/17 இல் உரிய நிலம் கண்டறிய நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
66—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 46507—திரு. கே.வி. சேகரன்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) ப�ோளூர் த�ொகுதி, பெரணமல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
பெரிய க�ொழப்பலூர் ஊராட்சியிலுள்ள கிராம நிருவாக
அலுவலகத்திற்கு புதிய கட்டடம் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) ப�ோளூர் த�ொகுதி, பெரணமல்லூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், பெரிய க�ொழப்பலூர் ஊராட்சியிலுள்ள கிராம நிருவாக
அலுவலகத்திற்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவது த�ொடர்பான கருத்துரு
அரசளவில் நிலுவையில் இல்லை.
67—
அடிப்படை வசதிகள் செய்தல்

வினா எண் 46931—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் வட்டத்திலுள்ள
கிராம நிருவாக அதிகாரி அலுவலகங்களின் குடிநீர், கழிவறை,
மின்விளக்கு ப�ோன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்துதர ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம்
வட்டத்திலுள்ள கிராம நிருவாக அதிகாரி அலுவலகங்களில்
குடிநீர், கழிவறை, மின்விளக்கு ப�ோன்ற அடிப்படை வசதிகள்
செய்து தரும் கருத்துரு ஏதும் அரசளவில் நிலுவையில் இல்லை.
68—
அலுவலகத்தை புனரமைத்தல்

வினா எண் 47544—திரு. எ.பி. சக்திவேல்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) சேலம் தெற்கு த�ொகுதி, அம்மாப்பேட்டை நகர மற்றும்
ஊரக கிராம நிருவாக அலுவலர் அலுவலகங்களையும், சேலம்
நகர வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகத்தையும் புனரமைக்க அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) சேலம் வட்டம், அம்மாப்பேட்டை நகர
வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான
கட்டடங்கள் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு நிதியில் ரூ2,00,000/–
நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு புனரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சேலம் வட்டம், அம்மாப்பேட்டை ஊரகக் கிராம நிருவாக
அலுவலகம் பராமரிப்புச் செய்யப்பட்டு, நல்ல நிலையில் உள்ளது.
சேலம் டவுன் கிராம நிருவாக அலுவலர் அலுவலகக் கட்டடம்
கட்டும் கருத்துரு ஏதும் அரசளவில் நிலுவையில் இல்லை.
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69—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 48264—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
திருவள்ளூர் த�ொகுதி, கடம்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
சிற்றம்பாக்கம் ஊராட்சியில் கிராம நிருவாக அலுவலகக் கட்டடம்
கட்ட அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம், காவாங்கொளத்தூர்
வருவாய்க் கிராமத்தில் தென்கரணை மற்றும் சிற்றம்பாக்கம்
கிராமங்கள்
குரூப்
கிராமங்களாகும்.
தலைகிராமமான
காவாங்கொளத்தூர் வருவாய்க் கிராமத்தில் கிராம நிருவாக
அலுவலகக்
கட்டடம்
இயங்கி
வருவதால்,
சிற்றம்பாக்கம்
ஊராட்சியில் கிராம நிருவாக அலுவலகக் கட்டடம் அமைக்க
அவசியம் எழவில்லை.
70—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 50009—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
கூத்தூர் ஊராட்சியிலுள்ள கிராம நிருவாக அலுவலகத்திற்கு
கட்டடம் கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பூதலூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம்,
கூத்தூர்
ஊராட்சியிலுள்ள
கிராம
நிருவாக
அலுவலகத்திற்கு கட்டடம் கட்டுவது த�ொடர்பான கருத்துரு
ஏதும் அரசளவில் நிலுவையில் இல்லை.
71—
கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 50260—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணத்தை அடுத்த
கபிஸ்தலத்தில் சேதமடைந்த பழைய வருவாய் ஆய்வாளர்
குடியிருப்பு அலுவலகக் கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக
கட்டடம் கட்டித்தர அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பக�ோணம்
சட்டமன்றத்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட
கும்பக�ோணம்
வட்டம்,
கபிஸ்தலம் வருவாய் ஆய்வாளர் குடியிருப்பு அலுவலகம் புதிதாக
கட்டுவது த�ொடர்பான கருத்துரு ஏதும் அரசளவில் நிலுவையில்
இல்லை.
72—
உரிமம் இரத்து செய்தல்

வினா எண் 51846—திரு. செ. ராஜேஷ் குமார்: மாண்புமிகு

வருவாய்

மற்றும்

பேரிடர்

மேலாண்மை

மற்றும்

தகவல்
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த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

கீழ்க்காணும்

(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், தனியார் செட்டாப்
பாக்ஸ்களை அரசு செட்டாப் பாக்ஸ் எனக் கூறி விநிய�ோகிக்கும்
கேபிள் ஆபரேட்டர்களின் உரிமங்களை இரத்து செய்ய அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) உள்ளூர் கேபிள் ஆபரேட்டர்களாக
(Local Cable Operator) செயல்படுவதற்கு, தபால் துறையிலிருந்து
அஞ்சலக உரிமம் (Postal License) வழங்கப்படுகிறது. அஞ்சலக
உரிமம் பெற்று, தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின்
சிக்னலை ஒளிபரப்பி வரும் உள்ளூர் கேபிள் ஆபரேட்டர்களுக்கு,
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் மூலமாக பதிவு
எண் வழங்கப்படுகிறது. அவ்வாறு, தமிழ்நாடு அரசு கேபிள்
டிவி நிறுவனத்தின்மூலம் பதிவு எண் பெற்ற உள்ளூர் கேபிள்
ஆபரேட்டர்கள் அரசு செட்டாப் பாக்ஸ் என்ற பெயரில்,
தனியார் செட்டாப் பாக்ஸ்களை விநிய�ோகம் செய்யும்பட்சத்தில்,
அவர்களது பதிவு எண் இரத்து செய்யப்படுவதுடன், சட்டரீதியான
நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும்.
73—
சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல்

வினா எண் 13566—திரு. சு. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
பால் வளம் மற்றும் பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) அரியலூர் மாவட்டம், கீழப்பழுரில் உள்ள பால்
குளிரூட்டும் நிலையத்தில் சுற்றுச் சுவர், அலுவலகக் கட்டடம்,
காவலர் குடியிருப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்த அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி, பால் வளம் மற்றும்
பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) அரியலூர் மாவட்டம், கீழப்பழுரில்
உள்ள பால் குளிரூட்டும் நிலையத்தில் சுற்றுச் சுவர், அலுவலகக்
கட்டடம், காவலர் குடியிருப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்த தற்சமயம்
சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
74—
த�ொழிற்சாலையை விரிவுபடுத்துதல்

வினா எண் 36484—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு ஊரகத்
த�ொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ)
கன்னியாகுமரி
மாவட்டத்தில்
இளைஞர்களுக்கு
வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்த கயிறு த�ொழிற்சாலையை நவீனமாக
விரிவுபடுத்த அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. பா. பென்ஜமின், ஊரகத் த�ொழில் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 24,182
ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தென்னை சாகுபடி செய்யப்பட்டு
சராசரியாக 5,156 இலட்சம் தேங்காய்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றன.
தென்னை மரங்களில் விளையும் தேங்காயிலிருந்து மட்டை
பிரித்தெடுக்கப்பட்டு கயிறு சார்ந்த பல்வேறு ப�ொருட்கள் உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன.
2. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 1 மத்திய த�ொழில்
கூட்டுறவு சங்கமும், 10 பிரதம கயிறு த�ொழிற்கூட்டுறவுச்
சங்கங்களும் மாவட்டத்தில் பரவலாக இயங்கி வருகின்றன. இந்த
த�ொழிற்கூட்டுறவு சங்கங்களை ஒருங்கிணைத்து கயிறு குழுமம் (Coir
Cluster) ஒன்று அமைப்பதன்மூலம் த�ொழிற்கூட்டுறவு சங்கங்களில்
உள்ள கயிறு த�ொழிற்சாலைகளை நவீன முறையில் விரிவுபடுத்தி
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இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க அரசு பல்வேறு
முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. மேலும், இம்மாவட்டத்தில்
மத்திய அரசின் குழுமத் த�ொழில் திட்டத்தின்கீழ் ரூ.1.46 க�ோடி
மதிப்பீட்டில் மத்திய அரசின் மானியம் ரூ.1.10 க�ோடி உதவியுடன்
கயிறு பிரஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது.
3. இருப்பினும், ஆர்வமுள்ள அம்மாவட்ட கயிறு த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள் 25 நபர்கள் ஒன்றிணைந்து தங்களுக்கெனத்
தனியாக ஒரு கயிறு த�ொழிற்கூட்டுறவு சங்கம் வேண்டுமென
முன்வரும்பட்சத்தில் அவர்களுக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்ட
த�ொழில்
மையப்
ப�ொது
மேலாளர்
மூலமாக
குளச்சல்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் ஒரு கயிறு திரிக்கும் த�ொழிற்கூட்டுறவு
சங்கம் அமைக்க ஆவன செய்யப்படும்.
75—
த�ொழில்முனைவ�ோர் பயிற்சி மையம் அமைத்தல்

வினா எண் 42962—திரு. சபா. ராசேந்திரன்: மாண்புமிகு ஊரகத்
த�ொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
நெய்வேலி
த�ொகுதி,
வடகுத்து
ஊராட்சியில்
த�ொழில்முனைவ�ோர் பயிற்சி மையம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. பா. பென்ஜமின், ஊரகத் த�ொழில் துறை
அமைச்சர்:
த�ொழில் ஆணையர் மற்றும் த�ொழில் வணிக இயக்குநர்
அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிக்கையில், ப�ொது மேலாளர்,
மாவட்ட த�ொழில் மையம்மூலம் கடலூர் மாவட்டத்தில்
செயல்படுத்தப்படும் சுய த�ொழில் கடன் திட்டங்களின்கீழ்
பெறப்படும் விண்ணப்பங்களில் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட இனங்களுக்கு
த�ொழில்முனைவ�ோர் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது
என்றும், த�ொழில்முனைவ�ோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க
நிறுவனத்தின் ஒப்புதலின்பேரில், கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள
இந்தியன் வங்கியின் சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனமும்,
பயிற்சியினை வழங்கி வருகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
என்றும், மேலும், பல அங்கீகரிக்கப்பட்ட த�ொழில் பயிற்சி
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நிறுவனங்கள் வேலைவாய்ப்புத் துறை மூலமாகவும் பயிற்சியினை
வழங்கி வருகின்றன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர,
அனைத்து கல்லூரிகளிலும் உள்ள த�ொழில் முனைவ�ோர் பயிற்சிக்
கூடங்கள் மற்றும் மாவட்ட த�ொழில் பயிற்சி மையங்கள் கடலூரில்
உள்ளதால், தனியாக நெய்வேலி த�ொகுதி, வடகுத்து ஊராட்சியில்
அரசு சார்பில் த�ொழில்முனைவ�ோர் பயிற்சி மையம் அமைக்கும்
அவசியம் எழவில்லை.
76—
டான்சி வளாகத்தை புனரமைத்தல்

வினா எண் 56162—திரு. டி. செங்குட்டுவன்: மாண்புமிகு
ஊரகத் த�ொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள டான்சி வளாகத்தை புனரமைக்கும்
செயற்குறிப்பு அரசிடம் உள்ளதா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. பா. பென்ஜமின், ஊரகத் த�ொழில் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷ்ணகிரியிலுள்ள டான்சி மர அறைகலன்
த�ொழிற்கூடம் நல்ல நிலையில் இயங்கிக் க�ொண்டிருக்கிறது.
கடந்த 3 ஆண்டுகளில் டான்சி மர அறைகலன் த�ொழிற்கூடத்தின்
செயல்பாடுகள்:
(ரூபாய் இலட்சத்தில்)
ஆண்டு

உற்பத்தி

விற்பனை

2016–2017

325.60

327.84

2017–2018

103.67

111.16

2018–2019

301.39

306.33

இத்தொழிற்கூடம் உற்பத்தி
அவ்வப்போது
புனரமைப்பு

மற்றும் பிற தேவைக்கேற்ப
செய்யப்பட்டு
இயங்கிக்
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க�ொண்டிருக்கிறது.
இதுகுறித்து
தேவைப்படவில்லை.

மேல்

நடவடிக்கை

ஏதும்

77—
த�ொழிற்பயிற்சி நிலையம் அமைத்தல்

வினா

எண்

40184—திரு.

அ.

நடராஜன்:

மாண்புமிகு
த�ொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) பல்லடம் த�ொகுதி, பல்லடத்தில் த�ொழிற்பயிற்சி நிலையம்
அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் (திருமதி) நில�ோபர் கபில், த�ொழிலாளர் நலத்
துறை அமைச்சர்:
(அ)
மற்றும்
(ஆ)
பல்லடம்
சட்டமன்றத்
த�ொகுதி
அமைந்துள்ள திருப்பூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் 3 அரசு
த�ொழிற்பயிற்சி நிலையம் மற்றும் 10 தனியார் த�ொழிற்பயிற்சி
நிலையங்களுக்கு
ஒப்பளிக்கப்பட்ட
2,218
இருக்கைகளில்,
ம�ொத்தம் 1,169 இருக்கைகள் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ளன.
இக்காலியிடங்களில், தனியார் த�ொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 50%
இடங்களை அரசு ஒதுக்கீட்டின்கீழ் மாவட்ட கலந்தாய்வுமூலம்
நிரப்பி பயிற்சி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் என்ற திட்டத்தின்கீழ்,
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் செயல்படும் 4 தனியார் த�ொழிற்பயிற்சி
நிலையங்களுக்கான
136
இருக்கைகளில்
87
இருக்கைகள்
நிரப்பப்பட்டு, காலியாக உள்ள 49 இருக்கைகள் அடங்கும்.
இந்நிலையில், இப்பகுதியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு தற்போது
ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ள இருக்கைகளே ப�ோதுமானதாக உள்ளதால்,
பல்லடம் த�ொகுதியில் புதியதாக அரசு த�ொழில் பயிற்சி நிலையம்
அமைக்க வேண்டிய தேவை தற்போது எழவில்லை.
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78—
த�ொழிற்பயிற்சி நிலையம் அமைத்தல்

வினா எண் 47370—திரு. சிவ.வீ. மெய்யநாதன்: மாண்புமிகு
த�ொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
ஆலங்குடி த�ொகுதி, ஆவணத்தாங்கோட்டை ஊராட்சியில்
த�ொழிற்பயிற்சி நிலையம் அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் (திருமதி) நில�ோபர் கபில், த�ொழிலாளர் நலத்
துறை அமைச்சர்:
ஆலங்குடி சட்டமன்ற த�ொகுதி அமைந்துள்ள புதுக்கோட்டை
மாவட்டத்தில் செயல்பட்டுவரும் 2 அரசு த�ொழிற்பயிற்சி
நிலையங்கள் மற்றும் 19 தனியார் த�ொழிற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கு
ஒப்பளிக்கப்பட்ட 3,737 இருக்கைகளில், ம�ொத்தம் 1,735 இடங்கள்
நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ளன. மேலும், தனியார் த�ொழிற்பயிற்சி
நிலையங்களில் 50% இடங்களை அரசு ஒதுக்கீட்டின்கீழ் மாவட்ட
கலந்தாய்வுமூலம் நிரப்பி பயிற்சிக் கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும்
என்ற திட்டத்தின்கீழ், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள
தனியார் த�ொழிற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கு ஒப்பளிக்கப்பட்ட
438 இடங்களில் 376 இருக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு, 62
காலியிடங்கள் உள்ளன. இவ்விடங்களே இப்பகுதியில் உள்ள
மாணவர்களுக்கு ப�ோதுமானதாக உள்ளதால், ஆலங்குடி த�ொகுதி,
ஆவணத்தாங்கோட்டை ஊராட்சியில் அரசு த�ொழிற்பயிற்சி
நிலையம் அமைக்க வேண்டிய தேவை தற்போது எழவில்லை.
79—
வறுமைக் க�ோட்டிற்குக்கீழ் சேர்த்தல்

வினா எண் 52365—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
த�ொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) நல வாரியத்தில் பதிவு செய்த த�ொழிலாளர்களை
வறுமைக் க�ோட்டிற்குக்கீழ் சேர்க்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் (திருமதி) நில�ோபர் கபில், த�ொழிலாளர் நலத்
துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் த�ொழிலாளர்கள்
(வேலை மற்றும் பணி நிலைமைகள் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம்,
1982–ன்கீழ்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள
69
த�ொழிலினங்களில்
ஈடுபட்டுள்ள 18 வயது முதல் 60 வயதிற்குட்பட்ட த�ொழிலாளர்
அரசு ஈட்டுறுதி, த�ொழிலாளர் வைப்பு நிதி ஆகிய திட்டங்களின்கீழ்
பயனடையாத
அமைப்புசாரா
த�ொழிலாளர்கள்
தமிழ்நாடு
உடலுழைப்புத் த�ொழிலாளர்கள் சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் நல
வாரியம் மற்றும் இதர 16 நல வாரியங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு
வருகிறார்கள். பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு விபத்து
மரணம், விபத்து ஊனம், இயற்கை மரணம், ஈமச்சடங்கு,
திருமணம், மகப்பேறு, கல்வி, கண் கண்ணாடி மற்றும் ஓய்வூதியம்
ஆகிய நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. வாரியம்
துவங்கப்பட்ட நாள் முதல் 30–9–2019 வரை 74,47,702 உறுப்பினர்கள்
பதிவு செய்யப்பட்டு 50,68,595 பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவித்
த�ொகையாக ரூ.1,605,65,16,106/– வழங்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுமானம்
மற்றும் அமைப்பு சாரா த�ொழிலாளர்கள் நல வாரியங்களில்
உறுப்பினர் சேர்க்கை த�ொழிலாளர்களுடைய ஆண்டு அல்லது
மாத வருமானத்தை அடிப்படையாக க�ொண்டது அல்ல.
80—
மருத்துவமனை அமைத்தல்

வினா எண் 52378—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு

த�ொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) குளச்சல் த�ொகுதி, குருந்தன்கோட்டில் த�ொழிலாளர்
ஈட்டுறுதி மருத்துவமனை அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் (திருமதி) நில�ோபர் கபில், த�ொழிலாளர் நலத்
துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) குருந்தன்கோடு பகுதியிலிருந்து 8 கில�ோ
மீட்டர் தூரத்தில் மணவாளக்குறிச்சியில் 1–7–2012 முதல் புதிய
த�ொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி மருந்தகம் துவங்கப்பட்டு சிறப்புடன்
செயல்பட்டு வருகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல்
சட்டப் பேரவைத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட குருந்தன்கோடு பகுதிக்கு
அருகாமையில் கீழ்க்கண்ட எட்டு த�ொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி
மருந்தகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன:

வ.
எண்

த�ொழிலாளர்
அரசு ஈட்டுறுதி
மருந்தகத்தின்
பெயர்

குருந்தன்கோடு பகுதிக்கும்
த�ொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி
மருந்தகத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம்
(கி.மீ.)

1

நாகர்கோவில்

13

2

தக்கலை

12

3

மணவாளக்குறிச்சி

8

4

கருங்கல்

15

5

இடைக்கோடு

33

6

நித்திரவிளை

30

7

குழித்துறை

25

8

ஆரல்வாய்மொழி

29

குறைந்தபட்சம் 8 கி.மீ. முதல் 15 கி.மீ. த�ொலைவில் நான்கு
த�ொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி மருந்தகங்கள் உள்ளதாலும்,
இப்பகுதியில்
ஏற்கெனவே
த�ொழிலாளர்
அரசு
ஈட்டுறுதி
திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்தம்
குடும்பத்தினருக்கு
சிறப்புடன்
மருத்துவ
சேவை
வழங்கி
வருவதாலும், குருந்தன்கோடு பகுதியில் புதிதாக த�ொழிலாளர்
ஈட்டுறுதி மருந்தகம் அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் ஏதும் இல்லை.
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81—
ஊதிய உயர்வு வழங்குதல்

வினா எண் 52388—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
த�ொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) ரப்பர் பால் வெட்டும் த�ொழிலாளர்களுக்கு ஊதிய
உயர்வு வழங்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் (திருமதி) நில�ோபர் கபில், த�ொழிலாளர் நலத்
துறை அமைச்சர்:
(அ)
மற்றும்
(ஆ)
அரசாணை
(நிலை)
எண்
9,
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத் துறை, நாள் 21–1–2019–ன்படி
அடிப்படை தின ஊதியமும், த�ொழிற்தகராறு சட்டப் பிரிவு
12(3)–ன்கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால ஒப்பந்தத்தின்படி,
நுகர்வோர் புள்ளி 350–க்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளுக்கு ஒரு
புள்ளிக்கு 18 பைசா வீதம் 1–12–2016 முதல் அகவிலைப்படி
உயர்வும் வழங்க ஆணையிடப்பட்டு தற்போது அரசு ரப்பர் கழக
த�ொழிலாளர்களுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது:

வ.
எண்

இனம்

அடிப்படை
தின
அகவிலைப்படி ம�ொத்தம்
ஊதியம்
ரூ.
ரூ.
ரூ.

1

பால்வடிப்பு
த�ொழிலாளர்கள்

303

176.94

479.94

2

களப்பணி
த�ொழிலாளர்கள்

288

176.94

464.94

3

த�ொழிற்கூட
த�ொழிலாளர்கள்

298.75

176.94

475.69
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ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் 1, ஆகஸ்ட் 1 மற்றும் டிசம்பர்
1 ஆகிய தேதிகளில் மாறுபடும் நுகர்வோர் விவரப் புள்ளி
அடிப்படையில் கணக்கிட்டு, அகவிலைப்படி வழங்கப்படுகிறது.
த�ொழிற்சங்க தரப்பில் அரசு உயர்மட்ட அளவில் பேச்சுவார்த்தை
நடத்தி கூடுதலாக ஊதிய உயர்வு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு
க�ோரப்பட்டது. ஏற்கெனவே, அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு ஊதிய
உயர்வு முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதில் மாற்றம் செய்ய
இயலாது என அரசு ரப்பர் கழக நிருவாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், அரசு ரப்பர் கழக த�ொழிலாளர்களின் ஊதிய
உயர்வு த�ொடர்பாக தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை சமரச
பேச்சுவார்த்தைமூலம் த�ொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.
82—
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைத் தடுத்தல்

வினா எண் 10981—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) மாதவரம் த�ொகுதி, 33–வது வட்டம், என்.டி.ஆர். கிடங்கு
பிரவீன் டிராவல்ஸ் ஆகிய பகுதிகளில் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைத்
தடுக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மாதவரம் ப�ோக்குவரத்து உட்கோட்டத்தில்,
M1
மாதவரம்
ப�ோக்குவரத்து
காவல்
எல்லைக்குட்பட்ட
கனகண்சத்திரம்
சாலை
சந்திப்பில்
கனரக
வாகனங்கள்
திரும்புவதால் ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. தற்போது,
என்.டி.ஆர். கிடங்கில் சிமென்டை பேக்கிங் செய்யும் நிறுவனம்
மூடப்பட்டுவிட்டதால், அந்நிறுவனத்திற்கு கனரக வாகனங்கள்
தற்போது செல்வதில்லை. மேலும், கனகண்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள
பிரவீன் டிராவல்ஸ் எதிரில் உள்ள சாலை மைய தடுப்பில் அகலமாக
இருந்த இடைவெளி மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையினரால்
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கான்கிரீட்
கட்டுமானம்மூலம்
தற்போது
குறைக்கப்பட்டு,
அவ்விடத்தில் கனரக வாகனங்கள் திரும்ப வாய்ப்பில்லா
நிலைமை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், நேராக செல்லும் நிலையில்,
அவ்விடத்தில் ப�ோக்குவரத்து நெருக்கடி தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது தினந்தோறும் காலை மற்றும் மாலை ப�ோக்குவரத்து
உச்ச நேரங்களில் அவ்விடங்களில் மாதவரம் ப�ோக்குவரத்து
சுற்றுக்காவல் வாகனம் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.
83—
சிற்றுந்துகளை முறைப்படுத்துதல்

வினா எண் 11043—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இயக்கப்படும் சிற்றுந்துகளை
முறைப்படுத்தி இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சிற்றுந்துகள் அதன்
அனுமதிக்கப்பட்ட வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தவறும்பட்சத்தில், அச்சிற்றுந்து வாகனங்களின் ஒப்புதல் அனுமதி/
அனுமதி க�ொடுத்தல் (permit) மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
(ஆ) எனவே, இவ்வினா எழாது.
84—
சிற்றுந்துகள் இயக்குதல்

வினா எண் 22708—திரு. செ. ராஜேஷ் குமார்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கிள்ளியூர் த�ொகுதியில்
தேவையான பகுதிகளுக்கு சிற்றுந்துகள் இயக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கிள்ளியூர் த�ொகுதியில் 134 அரசுப்
பேருந்துகளும், 26 சிற்றுந்துகளும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அரசுப் பேருந்துகள் மற்றும் சிற்றுந்துகள் இயக்கப்படுவதால்,
கிள்ளியூர் த�ொகுதியில் உள்ள கிராமப்புற ப�ொதுமக்களும், மாணவ,
மாணவிகளும் பயனடைந்து வருகின்றனர். ஆகவே, கன்னியாகுமரி
மாவட்டம், கிள்ளியூர் த�ொகுதியில் ப�ோதுமான ப�ோக்குவரத்து
வசதிகள் உள்ளதால், அத்தொகுதியில் சிற்றுந்து இயக்குவது
த�ொடர்பான கேள்வி எழாது.
85—
பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 22858—திருமதி பி. கீதா ஜீவன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
தூத்துக்குடி த�ொகுதி, ராஜக�ோபால் நகர், வீட்டு வசதி வாரியக்
குடியிருப்பு மற்றும் கதிர்வேல் நகர் பகுதிகளிலிருந்து புதிய, பழைய
பேருந்து நிலையங்களுக்குச் செல்ல புதிய வழித் தடத்தில் பேருந்து
அல்லது சிற்றுந்து இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
தமிழ்நாடு ம�ோட்டார் வாகனச் சட்டம் 41/92–ன்படி தனியார்
பேருந்திற்கு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கிட மற்றும் தட நீட்டிப்பு
செய்திட தடை உள்ளது. மேலும், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு
அரசு ப�ோக்குவரத்துக் கழக நிருவாக இயக்குநரிடம் அறிக்கை
கேட்கப்பட்டதில், மேற்படி பகுதியில் சிற்றுந்துகள் மட்டுமே இயக்க
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சாலை வசதி உள்ளது எனவும், பேருந்துகளை இயக்க இயலாது
எனவும் அறிக்கை அளித்துள்ளார். மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர் அவர்கள் பேருந்து வசதி க�ோரியுள்ள பகுதிகளான
வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்பு மற்றும் கதிர்வேல் நகரிலிருந்து
தூத்துக்குடி பழைய மற்றும் புதிய பேருந்து நிலையங்களுக்கு
ஏற்கெனவே 3 சிற்றுந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும்,
கதிர்வேல் நகரிலிருந்து ராஜக�ோபால் நகர் சுமார் 1 கில�ோ
மீட்டருக்கும் குறைவான தூரத்திலேயே உள்ளதால், அரசாணை
எண் 136, உள் (ப�ோக்குவரத்து–3) துறை, நாள் 23–2–2011 மற்றும் 146,
உள் (ப�ோக்குவரத்து–3) துறை, நாள் 25–2–2011–ன்படி சிற்றுந்துகள்
இயக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
86—
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்த்தல்

வினா எண் 28675—திரு. க அன்பழகன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணத்திலிருந்து தஞ்சாவூர்
செல்லும் சாலையில் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் உட்கோட்டத்தில் உள்ள
நகராட்சி சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை சாலைகள்
மிகவும் குறுகலானவை. கும்பக�ோணம் நகரப் பகுதி க�ோயில்கள்
நிறைந்த பகுதியாகும். அத�ோடுமட்டுமல்லாமல், பட்டு மில்,
ஜவுளி, பித்தளை உற்பத்திப் ப�ொருட்கள் நிறைந்த வியாபார
நகரமாகும். கும்பக�ோணம் நால்ரோடு பகுதியிலிருந்து தாராசுரம்
காய்கறி மார்க்கெட் வரை கும்பக�ோணம்-தஞ்சாவூர் பிரதான
சாலையாகும். இந்த இடைப்பட்ட பகுதி வியாபார நிறுவனங்கள்
நிறைந்த பகுதியாகும். இங்கு ப�ோக்குவரத்தை சரிசெய்ய தற்சமயம்,
கும்பக�ோணம் நால்ரோட்டிலிருந்து தஞ்சை பிரதான சாலை
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வரை கனரக வாகனங்கள் செல்லாமல், ஒரு வழிப் பாதையாய்
அறிவிக்கப்பட்டு, ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமன் பெட்ரோல் பங்கிலிருந்து உச்சிப்பிள்ளையார் க�ோயில்
வரை சாலை இரு மருங்கிலும் மஞ்சள் கயிறு பதித்து, வாரத்தில்
வேலை நாட்களான திங்கள், புதன், வெள்ளி ஆகிய கிழமைகளில்
இரு சக்கர வாகனங்களை சாலையின் வலதுபுறம் நிறுத்தவும்,
செவ்வாய், வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் சாலையின் இடதுபுறம்
இரு சக்கர வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கும், ப�ோக்குவரத்துக்
காவலர்களைக்கொண்டு சீர்செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விக்கிரவாண்டி முதல் தஞ்சாவூர் வரை நான்கு
வழிச் சாலைகள் அமைக்க அரசு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு,
கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ப�ோக்குவரத்துப்
பணிகள் முடிவுற்றதும் முழுவதுமாகப் ப�ோக்குவரத்து நெரிசல்
தவிர்க்கப்படும்.
87—
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்த்தல்

வினா எண் 43473—திரு. நா. கார்த்திக்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
க�ோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, சித்தாபுதூர் BPL சந்திப்பிலிருந்து
மின் மயானம் எஸ்.என்.ஆர். கல்லூரி வழியாக நவ இந்தியா
செல்லக்கூடிய சாலையில் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்ய
அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
சித்தாபுதூர் BPL சந்திப்பிலிருந்து மின் மயானம் SNR கல்லூரி
வரை உள்ள சுமார் 1.5 கி.மீ. தார் சாலையின் இருபுறமும் வியாபார
நிறுவனங்கள், ஆம்னி பேருந்து அலுவலகங்கள், பார்சல் சர்வீஸ்
நிறுவனங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகள் நிறைந்து காணப்படும்
சாலை என்றும், மேற்படி சாலையின் இடதுபுறத்தில் மின்சார
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எரியூட்டும் மயானம் (Electric Crematorium) அமைந்துள்ளதால்,
இந்தச் சாலையில் ப�ொதுமக்களுக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படும்
கனரக மற்றும் இலகுரக வாகனங்கள்மீது வழக்குகள் பதிவு செய்தும்,
பார்சல் சர்வீஸ் மற்றும் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களை
அழைத்து, சீரான ப�ோக்குவரத்தின் அவசியத்தை உணர்த்தி,
ப�ோக்குவரத்திற்கு இடையூறுகள் செய்யக் கூடாது எனவும், வாகன
ஓட்டுநர்களுக்குத் தக்க அறிவுரைகள் வழங்கி எச்சரிக்கப்பட
வேண்டும் எனவும் அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இச்சாலையில்
ப�ோக்குவரத்திற்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த கனரக மற்றும்
இலகுரக வாகனங்கள்மீது கடந்த ஆண்டு முதல் நடப்பாண்டு
வரை Disobeying of Order–71, No Parking–114, Obstruction–269
ம�ொத்தம் 354 வழக்குகள் பதிவு செய்து, அபராதம் விதிக்கப்பட்டு,
வாகன ஓட்டுநர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது, மேற்படி
சாலையின் சந்திப்பான சின்னசாமி சாலையில் நடைபெற்றுவரும்
உயர்மட்ட மேம்பாலப் பணிகளுக்குரிய கட்டுமானப் ப�ொருட்கள்,
பெரிய அளவிலான சிமென்ட் பலகைகள் ஆகியவை சாலையின்
ஓரத்தில் வைத்து, கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருவதால் வாகனப் ப�ோக்குவரத்திற்கு சற்று இடையூறாகவே
உள்ளது. மேலும், மேற்படி உயர்மட்ட மேம்பாலப் பணி நிறைவு
பெற்றபின் இச்சாலை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தேவையான
இடங்களில் ப�ோக்குவரத்துக்கும், வாகன ஓட்டிகளுக்கும் எவ்வித
இடையூறுகளும் ஏற்படாமல் parking மற்றும் no parking அறிவிப்பு
பலகைகள் ஆங்காங்கே வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு
வருகிறது.
தற்போது, உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் இரண்டு சக்கர வாகன
ர�ோந்து காவலர்கள் ஆகிய�ோர் அடிக்கடி மேற்கண்ட பகுதிக்கு
ர�ோந்து சென்று, ப�ோக்குவரத்திற்கு இடையூறு செய்பவர்கள்மீது
ம�ோட்டார்
வாகனச்
சட்டத்தின்கீழ்
வழக்குகள்
பதிவு
செய்வதன்மூலம்,
சீரான
ப�ோக்குவரத்து
நடைபெறுவதற்கு
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
88—
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்தல்

வினா எண் 43488—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
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மாதவரத்தில் உள் மற்றும் வெளிவட்டச் சாலைகள் சந்திக்கும்
இடத்தில் உள் இணைப்புச் சாலையில் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலை
சரிசெய்ய அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
மாதவரம் த�ொகுதி, உள் வட்டச் சாலை, மாதவரம்
சுற்றுவட்டச் சாலையில் 8 சாலைகள் இணைகின்றன. இதனால்,
சில சமயங்களில் ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மேலும்,
மாதவரம் சுற்றுவட்டப் பாதை வழியாகத்தான் கனரக வாகனங்கள்
துறைமுகத்திற்குச் செல்கின்றன. இந்த கனரக வாகனங்கள் ஒரு
நாளில் நூற்றுக்கணக்கில் த�ொடர்ந்து வருவதாலும் ப�ோக்குவரத்து
நெரிசல் ஏற்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா
மாநிலத்திற்குள் செல்லும் பேருந்து நிலையம் மாதவரம் சுற்றுவட்டப்
பாதைக்கு அருகில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, தெலுங்கானா மற்றும்
ஆந்திராவிலிருந்து சென்னைக்கு வரும் மேற்படி பேருந்துகள்
மாதவரம்
சுற்றுவட்டப்
பாதைக்கு
அருகிலுள்ள
ஆந்திரா
பேருந்து நிலையத்திற்குள் வந்து செல்கின்றன. மேலும், வெளி
மாநிலங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும் மாதவரம்
சுற்றுவட்டப் பாதை வழியாகத்தான் க�ோயம்பேடு மற்றும் மற்ற
பகுதிகளுக்குச் செல்கின்றன. இதனாலும், சில சமயங்களில்
ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகின்றது. இதைத் தவிர்ப்பதற்காக,
தினமும் காலை 6–00 மணி முதல் இரவு 10–00 மணி வரை நான்கு
ப�ோக்குவரத்து காவலர்கள் சுழற்சி முறையில் நியமிக்கப்பட்டு,
ப�ோக்குவரத்தை சீர் செய்து வருகின்றனர்.
2) மேலும், இரவு 10–00 மணிக்குமேல் மாதவரம் சுற்று
காவல் வாகனத்திலுள்ள சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் சுற்று
காவல் வாகனம் ஓட்டும் காவலர் ஆகிய�ோர் ப�ோக்குவரத்து
நெரிசல் ஏற்படாமல் சீர் செய்து வருகின்றனர். சில சமயம்,
ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும்போது, மாதவரம் ஆய்வாளர்,
ப�ோக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் மாதவரம் சுற்று காவல்
மற்றும் ப�ோக்குவரத்து காவலர்கள் இணைந்து ப�ோக்குவரத்து
நெரிசலை சீர்செய்து வருகின்றார்கள். வெளிவட்டச் சாலை
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M4 செங்குன்றம் ப�ோக்குவரத்து காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட
திருவள்ளூர் கூட்டு சாலையில் திருவள்ளூர் செல்லும் சாலை,
செங்குன்றம் பேருந்து நிலையத்திற்குச் செல்லும் சாலை மற்றும்
M.A. நகர் செல்லும் சாலை ஆகிய மூன்று சாலைகள் GNT
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இணைகின்றன. செங்குன்றம் பேருந்து
நிலையம் செல்லும் Old GNT சாலையில் செங்குன்றம் பேருந்து
நிலையம், செங்குன்றம் கடைத் தெரு அமைந்துள்ளது. ஆகவே,
செங்குன்றத்தைச் சுற்றியுள்ள பல கிராமங்களிலிருந்து பணிக்குச்
செல்வதற்கும், செங்குன்றம் கடைத் தெரு செல்வதற்கும் ப�ொது
மக்கள் அதிக அளவில் இச்சாலையைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
3) மேலும், திருவள்ளூர் மாவட்டம் செல்லும் கனரக
வாகனங்கள் மற்றும் பேருந்துகள் இவ்வழியாகத்தான் செல்கின்றன.
இதனால், சில சமயங்களில் ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதைத் தவிர்ப்பதற்காக, திருவள்ளூர் கூட்டு சாலையில் தினமும்
நான்கு ப�ோக்குவரத்துக் காவலர்கள் காலை 6–00 மணி முதல் இரவு
10–00 மணி வரை சுழற்சி முறையில் ப�ோக்குவரத்தை சீர்செய்து
வருகின்றனர். மேலும், திருவள்ளூர் கூட்டு சாலையில் தற்போது
தானியங்கி சிக்னல்கள் அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளன.
அவ்வப்போது ஏற்படும் ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க
ஆய்வாளர், செங்குன்றம் ப�ோக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர்கள்
மற்றும் மாதவரம் சுற்று காவல் வாகனப் ப�ோக்குவரத்துக்
காவலர்கள் இணைந்து உடனடியாக ப�ோக்குவரத்தை சீர் செய்து
வருகின்றனர்.
89—
ப�ோக்குவரத்து பணிமனை சீரமைத்தல்

வினா எண் 45922—திரு. இரா. இராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
சேலம், ஜான்சன்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு
ப�ோக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனையில் பராமரிப்புக் கூடம்,
அலுவலகம், கிடங்கு ஆகிய பழுதடைந்துள்ள கட்டடங்களைச்
சீரமைக்க அரசு முன்வருமா?

308

வினாக்கள்-விடைகள்

[2020 பிப்ரவரி 20

விடை—

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
சேலம், தமிழ்நாடு அரசு ப�ோக்குவரத்துக் கழகத்தின்கீழ்
இயங்கும் ஜான்சன்பேட்டை பணிமனையில் பராமரிப்புக்கூடம்,
அலுவலகம், கிடங்கு ஆகிய கட்டடங்களில் சீரமைப்புப் பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு, தற்போது நல்ல நிலையில் இயங்கி வருகிறது.
90—
சிக்னல் சரிசெய்தல்

வினா எண் 46438—திரு. மா. சுப்பிரமணியன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) சைதாப்பேட்டை த�ொகுதி, 171–வது வட்டத்தில் தாடண்டர்
நகர் அருகில் உள்ள சிக்னலை சரிசெய்ய அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) சென்னை பெருநகர ப�ோக்குவரத்து
ஜே1 சைதாப்பேட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட
அண்ணாசாலை, தாடண்டர் நகர் சந்திப்பில் மெட்ரோ இரயில்
பணி முடிவுற்ற நிலையில், தற்போது, 27–5–2019 முதல் புதிய சிக்னல்
அமைக்கப்பட்டு, நல்ல முறையில் இயங்கி வருகிறது.
91—
சிற்றுந்து இயக்குதல்

வினா எண் 48018—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
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பூண்டி ஒன்றியம், பூண்டி வழியாக த�ோமூர் முதல் காஞ்சிப்பாடி,
கூளூர், மாவூர், கனகம்மாசத்திரம் வழியாக சிற்றுந்து இயக்க அரசு
முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
சிற்றுந்து இயக்கம் தற்போது மாநகர் பகுதிகளுக்கு மட்டுமே
அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. புறநகர் பகுதிகளுக்கு
சிற்றுந்து இயக்க அரசு முடிவு செய்யும்போது, க�ோரப்பட்ட
வழித்தடங்களில் சிற்றுந்து இயக்குவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கும்.
92—
ப�ோக்குவரத்து சீரமைத்தல்

வினா எண் 50136—திரு. க.
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் கச்சேரி சாலையில்
ப�ோக்குவரத்தை சீரமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் நகரில் கச்சேரி சாலையில் அரசு
மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை, தீயணைப்புத் துறை அலுவலகம்,
ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம், அரசு பதிவாளர் அலுவலகம், வருவாய்
க�ோட்டாட்சியர் அலுவலகம் ஆகிய முக்கிய அலுவலகங்கள்
உள்ளன. இதனால், வேலை நாட்களில் அப்பகுதியில் ப�ொதுமக்கள்
அலுவலகங்களுக்கு வருவதாலும், மருத்துவமனைக்கு ந�ோயாளிகள்
வந்து செல்வதாலும் ப�ோக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனை
சரி செய்ய சாலையில் இரு ஓரங்களிலும் வெள்ளை நிற க�ோடுகள்
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வரையப்பட்டு, இரு சக்கர வாகனங்கள் ப�ோக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு
எதுவும் இல்லாமல் நிறுத்த எச்சரிக்கை பலகைகள் வைக்கப்பட்டு,
வாகன ஓட்டிகளுக்கு உரிய அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், காலை, மாலை இரு வேளைகளிலும் ப�ோக்குவரத்தை
ஒழுங்குபடுத்தவும், நெரிசல் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்
நடவடிக்கை எடுத்திட ப�ோக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் மற்றும்
உதவி ஆய்வாளருக்கு தக்க அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
93—
இரயில் நிறுத்தம் ஏற்படுத்துதல்

வினா எண் 51773—டாக்டர் ப. சரவணன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
திருப்பரங்குன்றத்தில் இரயில் நிறுத்தம்
அரசை மாநில அரசு வலியுறுத்துமா?

ஏற்படுத்த

மத்திய

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
மதுரை மற்றும் விருதுநகர் இரயில் நிலைய சந்திப்புக்கிடையே
மதுரை இரயில் நிலையத்திலிருந்து 6.68 கி.மீ. த�ொலைவில்
திருப்பரங்குன்றம் இரயில் நிலையம் அமைந்துள்ளது. மேலும்,
இத்தடத்தில் 27 இணை அதிவிரைவு/விரைவு இரயில்கள் (13
தினசரி இரயில் சேவை மற்றும் 14 தினசரி அல்லாத இரயில்
சேவை) மற்றும் 7 இணை பயணிகள் இரயில்கள் இயக்கப்பட்டு
வருகின்றன. அதில், ஓர் இணை விரைவு இரயில் மற்றும் 7 இணை
பயணிகள் இரயில்கள் திருப்பரங்குன்றம் இரயில் நிலையத்தில்
நின்று செல்கின்றன.
94—
புதிய நகரப் பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 51898—திரு. கே.வி. சேகரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) ப�ோளூர் த�ொகுதி, துரிஞ்சிகுப்பம், விளாங்குப்பம்,
கல்வாசல், இலுப்பகுணம் (காலனி) கஸ்தம்பாடி, களம்பூர் வழியாக
ஆரணிக்கு புதிய நகரப் பேருந்து இயக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) ஆரணி–துரிஞ்சிக்குப்பம் (வழி) களம்பூர்,
கஸ்தம்பாடி, இலுப்பகுணம் (காலனி), கல்வாசல், விளாங்குப்பம்
வழித்தடத்தின் நீளம் 28 கில�ோ மீட்டர் ஆகும். இவ்வழித்தடத்தில்,
விளாங்குப்பம்–கம்மனந்தல் இடையில் உள்ள ஏரிக்கரைமீது
செல்லும் 1 கில�ோ மீட்டர் சாலை குறுகிய அகலம் க�ொண்ட
சாலையாக உள்ளதால், கனரக பேருந்து இயக்க வழிவகை இல்லை.
மேலும், ஆரணி பணிமனையிலிருந்து நகர வழித்தடம் ஏ6–மூலம்,
ஆரணி–விளாங்குப்பத்திற்கு களம்பூர், கஸ்தம்பாடி, இலுப்பகுணம்
(காலனி), கல்வாசல் வழியாக தினசரி 6 நடைகளும், ஆரணி–
துரிஞ்சிகுப்பத்திற்கு களம்பூர், வடபாதிமங்கலம், கேளூர் வழியாக
தினசரி 6 நடைகளும், களம்பூர், கஸ்தம்பாடி, இலுப்பகுணம்
(காலனி), கேளூர் வழியாக ஆரணி–துரிஞ்சிகுப்பத்திற்கு தினசரி
2 நடைகளும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன்மூலம், அனைத்து
கிராமங்களும் பகுதி வாரியாக பேருந்து வசதி பெற்றுள்ளன.
95—
சுற்றுச் சுவர் அமைத்தல்

வினா எண் 27920—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மாண்புமிகு
இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) செய்யூர் த�ொகுதி, திருக்கழுகுன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
சூராடிமங்கலம்,
அருள்மிகு
வேம்புலியம்மன்
திருக்கோயில்
குளத்திற்கு சுற்றுச் சுவர் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன், இந்து சமய மற்றும்
அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், செங்கல்பட்டு
வட்டம், சூராடிமங்கலம் கிராமம், அருள்மிகு வேம்புலியம்மன்
திருக்கோயில், இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறையின்
கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத திருக்கோயிலாகும். மேலும், திருக்குளம்
வருவாய்த் துறை ஆவணங்களின்படி குட்டை என குறிப்பிடப்பட்டு,
சர்க்கார் புறம்போக்கு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே,
இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறைமூலம் இக்குளத்திற்கு
சுற்றுச் சுவர் அமைத்திட வழிவகை இல்லை.
96—
அன்னதானக் கூடம் கட்டுதல்

வினா எண் 35827—திரு. செ. ராஜேஷ் குமார்: மாண்புமிகு
இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கருங்கல் கூட்டால்மூடு ~கண்டன் சாஸ்தா பத்ரகாளி
இசக்கி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு அன்னதானக் கூடம் கட்ட
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
விடை—

மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன், இந்து சமய மற்றும்
அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விளவங்கோடு
வட்டம், கூனாலுமூடு, அருள்மிகு கண்டன் சாஸ்தா திருக்கோயில்
என்பது திருக்கோயிலின் பெயராகும். கூட்டால்மூடு ~கண்டன்
சாஸ்தா பத்ரகாளி இசக்கி அம்மன் திருக்கோயில் என்ற பெயரில்
திருக்கோயில்
இல்லை.
இத்திருக்கோயிலில்
அன்னதானத்
திட்டம் செயல்படுத்த ப�ோதிய நிதி மற்றும் இடவசதி இல்லை.
மேலும், அன்னதானம் வழங்குவதற்கு உபயதாரர்கள் எவரும்
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முன்வரவில்லை. எனவே, இத்திருக்கோயிலில் அன்னதானத்
திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை
என்பதால்,
அன்னதானக்கூடம்
கட்டுவதற்கான
அவசியம்
எழவில்லை.
97—
சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல்

வினா
எண்
10759—திரு.
அ.
ராமு:
மாண்புமிகு
பிற்படுத்தப்பட்டோர்
மற்றும்
சிறுபான்மையினர்
நலத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் ஈழுவா, தீயா சமுதாய
மக்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழங்கிட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திருமதி சீ. வளர்மதி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும்
சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் “ஈழுவா’’ வகுப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில்,
செங்கோட்டை
வட்டத்திலும்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பாக
(BC) (வரிசை எண் 23) வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ம�ொழிவாரி
மாநிலங்கள் அமைக்கப்பட்டப�ோது, கன்னியாகுமரி மாவட்டமும்,
திருநெல்வேலி
மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த
செங்கோட்டை
வட்டமும்,
திருவாங்கூர்–க�ொச்சி
சமஸ்தானத்திலிருந்து
பிரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டுடன் சேர்க்கப்பட்டன. திருவாங்கூர்–
க�ொச்சி சமஸ்தானத்தில் சலுகைகள் பெற்று வந்த சாதிகளுக்கு
தமிழ்நாட்டிலும் அச்சலுகைகள் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் (நீலகிரி மாவட்டம் உட்பட) ஈழுவா
வகுப்பு முன்னேறிய வகுப்பாகக் கருதப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில்
தீயா
வகுப்பு
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர்
பட்டியலில்
இடம்பெறவில்லை.
மண்டல் குழு வழக்குகளில் 1992–ல் தீர்ப்பினை வழங்கிய
உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த கட்டளைக்கிணங்க, எந்தவ�ொரு

314

வினாக்கள்-விடைகள்

[2020 பிப்ரவரி 20
வகுப்பினையும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
பட்டியலில்
சேர்ப்பது
அல்லது
நீக்குவது
குறித்த
க�ோரிக்கையினைப் பரிசீலித்து அரசுக்குப் பரிந்துரை வழங்க,
“தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம்” என்ற நிரந்தர
அமைப்பு 1993 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டு, செயல்பட்டு
வருகிறது. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் சாதிவாரி
கணக்கெடுப்புக்குப் பின்னரே இது குறித்து பரிசீலிக்க இயலும் என்று
கருத்து தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இப்பொருண்மை குறித்து
திரு. V.M. ஜெயராஜ் என்பவரால் த�ொடரப்பட்ட W.P.No.
42888/2016 வழக்கு ஒன்று உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
98—
ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்தல்

வினா எண் 28803—திரு. கே.எஸ். மஸ்தான்: மாண்புமிகு
பிற்படுத்தப்பட்டோர்
மற்றும்
சிறுபான்மையினர்
நலத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ)
செஞ்சி
த�ொகுதி,
அனந்தபுரம்
பேரூர்
மிகப்
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல மாணவியர் விடுதியில் புதிய ஆழ்துளைக்
கிணறு, மின் ம�ோட்டார் அமைக்கவும், மின் இணைப்புகளை
பழுதுபார்க்கவும், முதல் தளத்தில் தரையில் டைல்ஸ் அமைக்கவும்
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திருமதி சீ. வளர்மதி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும்
சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி த�ொகுதி,
அனந்தபுரம் பேரூர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல மாணவியர்
விடுதிக்கு ஆழ்துளைக் கிணறு, மின் ம�ோட்டார், முதல் தளத்தில்
டைல்ஸ் அமைப்பது, மின் இணைப்புகளை பழுதுபார்ப்பது ஆகிய
பணிகளை மேற்கொள்ள 2019–2020 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.10.25
இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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99—
விடுதிகள் கட்டுதல்

வினா எண் 51926—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
பிற்படுத்தப்பட்டோர்
மற்றும்
சிறுபான்மையினர்
நலத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) சிறுபான்மையினருக்கென தனியாக விடுதிகள் கட்ட
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திருமதி சீ. வளர்மதி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும்
சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ)
மற்றும்
(ஆ)
இத்துறையின்கீழ்
இயங்கும்
1,348
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர்
மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல விடுதிகளுள், 16 விடுதிகள்
சிறுபான்மையினர் நல விடுதிகள் ஆகும். இவற்றில், 10 விடுதிகள்
அரசு ச�ொந்தக் கட்டடத்தில் இயங்கி வருகின்றன. 2 விடுதிகளுக்கு
ச�ொந்தக் கட்டடம் கட்ட அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
எஞ்சியுள்ள 4 விடுதிகளுக்கு ச�ொந்தக் கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
100—
முகாம்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 52647—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
பிற்படுத்தப்பட்டோர்
மற்றும்
சிறுபான்மையினர்
நலத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) அனைத்து வட்டங்களிலும் இலவச சட்டப் பணிகள்
குழுக்கள்
(Taluk
Legal
Service
Committee)
மூலமாக
வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கென அழைத்துச் செல்லப்பட்டு,
ம�ோசடி செய்யப்பட்டவர்களுக்கு சட்ட உதவி அளித்திடும்
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வகையில், வெளிநாடுவாழ் தமிழர் ஆணையரகம்
முகாம்கள் அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

மூலமாக

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திருமதி சீ. வளர்மதி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும்
சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ)
மற்றும்
(ஆ)
வெளிநாடுகளுக்கு
வேலைக்குச்
செல்பவர்களுக்கு
வேலைக்குச்
செல்லும்முன்
பின்பற்ற
வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் 400
முன்பயண புத்தாக்கப் பயிற்சி பயிலரங்குகள் நடத்திட ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட நிருவாகம்மூலம் பயிற்சி நடத்த
அரசாணை பெறப்பட்டு, பயிற்சி பயிலரங்குகள் நடத்திட
நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
ஏற்கெனவே,
குறும்படங்கள்
எடுக்கப்பட்டு,
அரசு
கேபிள்
வழியாக
திரையிடப்பட்டும்
விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்குச் செல்வோர் அந்நாட்டின் சட்ட
திட்டங்கள், வேலையின் தன்மை, முகவர் குறித்த விவரங்கள்
அறிந்திட
ஏதுவாக
இத்துறையின்கீழ்
மாவட்டந்தோறும்
இயங்கிவரும் இடம் பெயர்ந்தோர் வள மையம் (Kshetriya Pravasi
Sahayata Kendra) மூலம் அவர்களது சந்தேகங்களை நிவர்த்தி
செய்து க�ொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தவிர, வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்காக அழைத்துச்
செல்லப்பட்டு, அங்கு பல்வேறு காரணங்களுக்காக துன்புறும்
தமிழர்களை அந்நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மற்றும்
மத்திய/மாநில அரசின் உதவியுடன் தாயகம் அழைத்துவரவும்
தகுந்த நடவடிக்கைகள் இத்துறைமூலம் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், வெளிநாடுகளில் துன்புறும் தமிழர்களுக்கு சட்டரீதியாக
உதவிடுமாறு தூதரகங்களிடம் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது.
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பட்டியல்–5
1—
சமுதாயக்கூடம் சீரமைத்தல்

வினா

எண்

53401—திரு.

துணை முதலமைச்சர்
விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

அ.

நடராஜன்:

கீழ்க்காணும்

மாண்புமிகு
வினாக்களுக்கு

(அ) பல்லடம் த�ொகுதி, திருப்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
முதலிபாளையம்
ஊராட்சியில்
தமிழ்நாடு
வீட்டு
வசதி
வாரியத்தின்மூலம் கட்டப்பட்டு பழுதடைந்துள்ள சமுதாயக்
கூடத்தை சீரமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம், துணை முதலமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பல்லடம் த�ொகுதி, திருப்பூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், முதலிபாளையம் ஊராட்சியில் சமுதாயக்கூடம் 1997
ஆம் வருடம் கட்டப்பட்டு, ப�ோதிய கேட்பு இல்லாத காரணத்தால்
விற்பனைக்காகவ�ோ
அல்லது
வாடகைக்காகவ�ோ
ஒதுக்கீடு
செய்யப்படாமல் பழுதடைந்துவிட்டது. தற்போது, 8,339 மனைகள்
தவணைமுறை திட்டத்தின்மூலம் விற்கப்பட்டு, குடியிருப்புகள்
அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் சமுதாயக்கூடம் வேண்டி
ப�ோதிய
கேட்பு
இருக்கும்
என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமுதாயக்கூட கட்டடத்தின் தற்போதைய நிலையை கருத்தில்
க�ொண்டு, சிறப்பு பழுதுபார்க்கும் பணியை மேற்கொண்டு,
சமுதாயக்கூடத்தை பயன்பாட்டிற்குக் க�ொண்டு வர ப�ோதிய
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
2—
அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்டுதல்

வினா

எண்

56149—திரு.

துணை முதலமைச்சர்
விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

அ.

நல்லதம்பி:

கீழ்க்காணும்

மாண்புமிகு
வினாக்களுக்கு
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(அ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் நகராட்சிப் பகுதியில்
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் மூலமாக அடுக்குமாடிக்
குடியிருப்புகள் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம், துணை முதலமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் நகராட்சிப்
பகுதியில் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்ட வீட்டு வசதி வாரியம்
வசம் நிலங்கள் ஏதும் இல்லாததால், திட்டத்தை செயல்படுத்த
இயலாத நிலை உள்ளது.
3—
அரசு ஊழியர்களுக்கு குடியிருப்புகள் கட்டுதல்

வினா எண் 56916—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு

துணை முதலமைச்சர்
விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

கீழ்க்காணும்

வினாக்களுக்கு

(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின்மூலம் குடியிருப்புகள் கட்டிக்
க�ொடுக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம், துணை முதலமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே
210 அரசு ஊழியர் வாடகைக் குடியிருப்புகள் தக்கலை, க�ோணம்,
வல்லன்குமாரவிளை பகுதிகளில் கட்டப்பட்டுள்ளன. அரசு
அலுவலர்களுக்கான அடுக்குமாடி வாடகைக் குடியிருப்புகள்,
மாவட்ட தலைநகரங்கள் மற்றும் வருவாய் க�ோட்டாட்சியர்
தலைமையிடமாக உள்ள நகரங்களில் மட்டும் கட்டப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கூடுதல் குடியிருப்புகள் மற்றும்
வட்ட தலைநகரங்களில் கூடுதல் குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கான
பிரேரணை, அரசு நிலங்கள் கைவசம் இருப்பின், அந்தந்த மாவட்ட
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ஆட்சித் தலைவர்கள் பரிந்துரையுடன் பெறப்படும்போது கூடுதல்
குடியிருப்புகள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
4—
பள்ளிக்கூடத்திற்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்தல்

வினா எண் 51527—டாக்டர் ப. சரவணன்: மாண்புமிகு பள்ளிக்
கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
திருப்பரங்குன்றம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு கழிப்பறை
மற்றும் தண்ணீர் வசதி செய்யவும், சுற்றுச்சுவரை உயர்த்தவும்
அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள அரசு
மேல்நிலைப் பள்ளியில் 552 மாணவ/மாணவியர்கள் பயின்று
வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் மாணவ/மாணவியர்களுக்கு என
தனித்தனியாக 2 கழிவறைகளும், 300 மீட்டர் சுற்றுச்சுவரும்,
மாநகராட்சிமூலம் குடிநீர் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளன. தற்போது,
மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப ப�ோதுமான கழிப்பறை
மற்றும் தண்ணீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, மேற்காண்
பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க, கூடுதல் கழிப்பறை மற்றும் குடிநீர்
வசதி ஏற்படுத்த அவசியம் எழவில்லை.
5—
நூலகம் சீரமைத்தல்

வினா எண் 53383—திருமதி மு. சந்திரபிரபா: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
த�ொகுதி, வத்திராயிருப்பு ஒன்றியம்,
(அ) ~வில்லிபுத்தூர்

குன்னூரில் உள்ள நூலகத்தைச் சீரமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) விருதுநகர் மாவட்டம், ~வில்லிபுத்தூர்

த�ொகுதி, வத்திராயிருப்பு ஒன்றியம், குன்னூர் கிளை நூலகத்திற்கு
குன்னூர் பஞ்சாயத்திடமிருந்து 1,045 சதுரடி பரப்பளவில்
கட்டப்பட்ட கட்டடத்துடன் சேர்த்து, 1,858.5 சதுரடி க�ொண்ட
காலிமனை 2000 ஆம் ஆண்டில் பெறப்பட்டு, அக்கட்டடத்தில்
மேற்படி நூலகம் செயல்பட்டு வருகின்றது. அம்மாவட்ட நூலக
ஆணைக் குழுவில் ப�ோதுமான நிதி ஆதாரம் இல்லாததால், மேற்படி
நூலகக் கட்டடத்தை சீரமைக்க தற்போது வழிவகையில்லை.
6—
நூலகங்களுக்கு கட்டடம்

வினா எண் 55207—திரு. சிவ.வீ. மெய்யநாதன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) ஆலங்குடி த�ொகுதி, திருவரங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
குப்பக்குடி ஊராட்சி, குப்பக்குடி கிராமம் மற்றும் வேப்பங்குடி
ஊராட்சி, வேப்பங்குடி கிராமம் ஆகிய பகுதிகளில் புதிய நூலகக்
கட்டடம் கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி
த�ொகுதி, திருவரங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியம், குப்பக்குடி ஊராட்சி,
குப்பக்குடி கிராமத்தில் செயல்படும் ஊர்ப்புற நூலகம் ஊரக
வளர்ச்சித் துறைக்குச் ச�ொந்தமான மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்
கட்டடத்தில் (வாடகையில்லா) இலவசமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
இவ்வூர்ப்புற நூலகத்திற்கு காலிமனை ஏதும் கிடைக்கப்பெறாததால்,
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ச�ொந்தக் கட்டடம் கட்ட தற்போது வழிவகை இல்லை. மேலும்,
வேப்பங்குடி ஊராட்சி, வேப்பங்குடி கிராமத்தில் ப�ொது நூலகத்
துறை சார்ந்த நூலகம் ஏதும் செயல்படாததால், மேற்படி கிராமத்தில்
நூலகக் கட்டடம் கட்டுவதற்கான அவசியம் எழவில்லை.
7—
நூலகங்களுக்கு கட்டடம்

வினா எண் 56979—திரு. த. மன�ோ தங்கராஜ்: மாண்புமிகு
பள்ளிக்
கல்வி,
இளைஞர்
நலன்
மற்றும்
விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
பத்மநாபபுரம் த�ொகுதி, திக்கணங்கோடு ஊராட்சிக்குட்பட்ட
கிராமப் பகுதியில் உள்ள நூலகங்களுக்கு நவீன வசதிகளுடன்கூடிய
புதிய கட்டடம் கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
கன்னியாகுமரி
மாவட்டம்,
பத்மநாபபுரம்
த�ொகுதி,
திக்கணங்கோடு
ஊராட்சிக்குட்பட்ட
கிராமப்
பகுதியில்
திக்கணங்கோடு, கிராமம் மற்றும் ஒருமாவிளை ஆகிய ஊர்களில்
ஊர்ப்புற நூலகங்கள் அவ்வூராட்சி ஒன்றியத்தால் வழங்கப்பட்ட
வாடகையில்லா இலவசக் கட்டடங்களில் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இலவசக் கட்டடங்களில் செயல்பட்டுவரும் மேற்சொன்ன மூன்று
நூலகங்களுக்கு காலிமனை ஏதுமில்லை. எனவே, மேற்கூறிய
நூலகங்களுக்கு நவீன வசதிகளுடன்கூடிய புதிய கட்டடம் கட்ட
தற்போது வழிவகையில்லை.
8—
நூலகத்திற்கு கட்டடம்

வினா எண் 56980—திரு. த. மன�ோ தங்கராஜ்: மாண்புமிகு
பள்ளிக்
கல்வி,
இளைஞர்
நலன்
மற்றும்
விளையாட்டு
மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
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பத்மநாபபுரம்
த�ொகுதி,
திக்கணங்கோடு
ஊராட்சி,
திக்கணங்கோடு
பகுதியில்
உள்ள
நூலகத்திற்கு
நவீன
வசதிகளுடன்கூடிய புதிய கட்டடம் கட்ட அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
கன்னியாகுமரி
மாவட்டம்,
பத்மநாபபுரம்
த�ொகுதி,
திக்கணங்கோடு ஊராட்சி, திக்கணங்கோடு ஊர்ப்புற நூலகம்
27–6–2008 முதல் அவ்வூராட்சி ஒன்றியத்தால் வழங்கப்பட்ட
வாடகையில்லா
இலவசக்
கட்டடத்தில்
செயல்பட்டு
வருகின்றது. இந்நூலகத்திற்கு காலிமனை ஏதுமில்லாத நிலையில்,
நவீன வசதிகளுடன்கூடிய புதிய கட்டடம் கட்ட தற்போது
வழிவகையில்லை.
9—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59336—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம்,
ஆடுதுறை,
திருவிடைமருதூர்,
திருபுவனம்,
திருப்பனந்தாள்,
வேப்பத்தூர் ஆகிய பேரூராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம், ஆடுதுறை, திருவிடைமருதூர்,
திருபுவனம்,
திருப்பனந்தாள்
மற்றும்
வேப்பத்தூர்
ஆகிய
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பேரூராட்சிகளில் கிளை நூலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
எனவே, அப்பகுதிகளில் நூலகம் அமைக்கும் அவசியம் எழவில்லை.
10—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59341—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஒன்றியம்,
அணைக்கரை, அணக்குடி, அம்மன்குடி, ஆவணியாபுரம், ஆரலூர்,
இலந்துறை ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஒன்றியம், அணைக்கரை ஊராட்சியில்
17–11–2003 முதல் மற்றும் அம்மன்குடி ஊராட்சியில் 21–5–2011
முதல் ஊர்ப்புற நூலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும்,
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள்
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட அணக்குடி, ஆவணியாபுரம், ஆரலூர்
மற்றும் இலந்துறை ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்குத்
தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில்,
அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
11—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59361—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
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(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி
ஒன்றியம், க�ொண்டசமுத்திரம், க�ோட்டூர், செருகுடி ஆகிய
ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருப்பனந்தாள்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
க�ொண்டசமுத்திரம், க�ோட்டூர், செருகுடி ஆகிய ஊராட்சிகளில்
நூலகம் அமைப்பதற்குத் தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி
செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம்
அமைக்க வழிவகையில்லை.
12—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59368—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், சூரியனார்கோவில், செம்மங்குடி, திருச்சேறை ஆகிய
ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
சூரியனார்கோவில், செம்மங்குடி, திருச்சேறை ஆகிய ஊராட்சிகளில்
நூலகம் அமைப்பதற்குத் தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி

325

வினாக்கள்-விடைகள்

2020 பிப்ரவரி 20]
செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில்
அமைக்க வழிவகையில்லை.

தற்போது

நூலகம்

13—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59377—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி
ஒன்றியம், சிக்கல்நாயக்கன்பேட்டை, துகிலி, திருக்கோடிக்காவல்
ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருப்பனந்தாள்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
சிக்கல்நாயக்கன்பேட்டை, துகிலி, திருக்கோடிக்காவல் ஆகிய
ஊராட்சிகளில்
நூலகம்
அமைப்பதற்குத்
தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
14—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59384—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி
ஒன்றியம், திருல�ோக்கி, திருவள்ளியங்குடி, திருமாந்துறை ஆகிய
ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருப்பனந்தாள்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
திருல�ோக்கி,
திருவள்ளியங்குடி,
திருமாந்துறை
ஆகிய
ஊராட்சிகளில்
நூலகம்
அமைப்பதற்குத்
தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
15—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59387—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், நாகரசன்பேட்டை, நாச்சியார்கோவில், பருத்திக்குடி,
பருத்திச்சேரி ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருவிடைமருதூர்
ஊராட்சி
ஒன்றியம்,
நாச்சியார்கோவிலில்
7–10–1962
முதல்
கிளை
நூலகம்
செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
நாகரசன்பேட்டை,
பருத்திக்குடி,
பருத்திச்சேரி ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்குத்
தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில்,
அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
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16—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59391—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், பவுண்டரீகபுரம், S. புதூர், புத்தகரம், பெரப்படி,
மஞ்சமல்லி ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், பவுண்டரீகபுரம்,
S. புதூர், புத்தகரம், பெரப்படி, மஞ்சமல்லி ஆகிய ஊராட்சிகளில்
நூலகம் அமைப்பதற்குத் தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி
செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம்
அமைக்க வழிவகையில்லை.
17—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59396—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், மல்லபுரம், மாங்குடி, மாத்தூர், வில்லியவரம்பல்,
விட்டலூர் ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், மல்லபுரம்,
மாங்குடி,
மாத்தூர்,
வில்லியவரம்பல்,
விட்டலூர்
ஆகிய
ஊராட்சிகளில்
நூலகம்
அமைப்பதற்குத்
தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
18—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59401—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு

பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி
ஒன்றியம், வேலூர், நரிக்குடி, மணலூர், மணிக்குடி ஆகிய
ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருப்பனந்தாள்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
வேலூர், நரிக்குடி, மணலூர், மணிக்குடி ஆகிய ஊராட்சிகளில்
நூலகம் அமைப்பதற்குத் தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி
செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம்
அமைக்க வழிவகையில்லை.
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19—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59405—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருப்பனந்தாள் ஊராட்சி
ஒன்றியம், மகாராஜபுரம், முள்ளுக்குடி, மேலசூரியமூலை ஆகிய
ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி,
திருப்பனந்தாள்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட
மகாராஜபுரம்,
முள்ளுக்குடி,
மேலசூரியமூலை
ஆகிய
ஊராட்சிகளில்
நூலகம்
அமைப்பதற்குத்
தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
20—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59408—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், மேலையூர், வண்ணங்குடி, வண்டுவாஞ்சேரி, விலங்குடி,
விசலூர் ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், மேலையூர்,
வண்ணக்குடி (வண்ணங்குடி என்பதற்குப் பதிலாக வண்ணக்குடி
என்ற ஊர் உள்ளது), வண்டுவாஞ்சேரி, விலங்குடி, விசலூர்
ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்குத் தேவையான
நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில், அப்பகுதிகளில்
தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
21—
நூலகங்கள் அமைத்தல்

வினா எண் 59413—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் ஊராட்சி
ஒன்றியம், மகாராஜபுரம், மானம்பாடி ஆகிய ஊராட்சிகளில்
நூலகம் அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பள்ளிக் கல்வி,
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர்
த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் ஊராட்சி ஒன்றியம், மகாராஜபுரம்,
மானம்பாடி ஆகிய ஊராட்சிகளில் நூலகம் அமைப்பதற்குத்
தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத நிலையில்,
அப்பகுதிகளில் தற்போது நூலகம் அமைக்க வழிவகையில்லை.
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22—
நியாய விலைக் கடையை இயக்குதல்

வினா எண் 50891—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு
கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் ஒன்றியம்,
விளந்தகண்டம் கூட்டுறவு நியாய விலைக் கடையை த�ொடர்ந்து
இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. செல்லூர் கா. ராஜு, கூட்டுறவுத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம்
ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட அத்தியூர் முழுநேர நியாய விலைக் கடை
719 குடும்ப அட்டைகளுடன் திங்கள், புதன் மற்றும் வெள்ளி
ஆகிய நாட்களில் த�ொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது. இதன் பகுதி
நேரக் கடையான விளந்தகண்டம் நியாய விலைக் கடை 635
குடும்ப அட்டைகளுடன் செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி ஆகிய
நாட்களில் இயங்கி வருகிறது. எனவே, விளந்தகண்டம் கூட்டுறவு
நியாய விலைக் கடை த�ொடர்ந்து பகுதி நேர நியாய விலைக்
கடையாக செயல்பட்டு வருகிறது.
23—
கூட்டுறவுச் சங்கக் கட்டடத்திற்கு சுற்றுச் சுவர்

வினா எண் 53977—திரு. மு.பெ. கிரி: மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்

துறை
அமைச்சர்
விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

கீழ்க்காணும்

வினாக்களுக்கு

(அ) செங்கம் த�ொகுதி, செங்கம் CMS கூட்டுறவுச் சங்கக்
கட்டடத்திற்கு சுற்றுச் சுவர் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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மாண்புமிகு திரு. செல்லூர் கா. ராஜு, கூட்டுறவுத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) செங்கம் த�ொகுதி, செங்கம் வேளாண்மை
உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கக் கட்டடத்திற்கு
சுற்றுச் சுவர் கட்டுவதற்கு ஒருங்கிணைந்த கூட்டுறவு வளர்ச்சித்
திட்டத்தின்கீழ் ரூ.30.00 இலட்சம் நிதியுதவி க�ோரி முன்மொழிவு
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதியுதவி பெற்று, செங்கம் வேளாண்மை
உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கக் கட்டடத்தினை
சுற்றி சுற்றுச் சுவர் அமைக்க உரிய நடவடிககை மேற்கொள்ளப்படும்.
24—
மீனவர் குடியிருப்புகள் பராமரித்தல்

வினா எண் 7386—திருமதி பி. கீதா ஜீவன்: மாண்புமிகு மீன்
வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
மீனவர்களுக்கு அரசுத் துறையின்மூலம் கட்டிக் க�ொடுக்கப்பட்ட
வீடுகளை பராமரிப்பு செய்ய அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்:
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் ப�ொருளாதார நிலையைக்
கருத்தில் க�ொண்டு, மீன் வளத் துறையின்மூலம் கடல் மற்றும்
உள்நாட்டு மீனவர்களுக்கு ம. சிங்காரவேலர் மீனவர் இலவச
வீட்டு வசதித் திட்டத்தின்கீழ், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த
மீனவக் கிராமங்களில், [திரேஸ்புரம் (131), தருவைக்குளம் (13),
லூர்தம்மாள்புரம் (11), சிங்கித்துறை (20) மற்றும் தூத்துக்குடி தெற்கு
(60)] ஆக ம�ொத்தம் 235 வீடுகள் 2001–2002 ஆம் ஆண்டுகளில்
கட்டி வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும்,
இத்திட்டத்தின்கீழ்
கட்டி
வழங்கப்படும்
வீடுகளில் ஏதேனும் பழுதுகள�ோ, பராமரிப்போ மேற்கொள்ள
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வேண்டியிருப்பின், அதனை பயனாளி தனது ச�ொந்த செலவில்
பராமரித்துக்கொள்ள
வேண்டும்
என்ற
நிபந்தனையின்
அடிப்படையிலேயே
இத்திட்டத்தின்கீழ்
வீடுகள்
கட்டி
வழங்கப்பட்டுள்ளன
என்பதால்,
மீனவர்களுக்கு
அரசுத்
துறையின்மூலம் கட்டிக் க�ொடுக்கப்பட்ட வீடுகளை பராமரிப்பு
செய்து
வழங்கிட
திட்டம்
ஏதும்
தற்போது
அரசால்
செயல்படுத்தப்படவில்லை.
25—
மீன் விற்பனை செய்யுமிடத்தை சீரமைத்தல்

வினா எண் 51497—திரு. செ. ராஜேஷ் குமார்: மாண்புமிகு
மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கிள்ளியூர் த�ொகுதி, நீர�ோடி குடியிருப்புப் பகுதியில்
சேதமடைந்துள்ள மீன் விற்பனை செய்யும் இடத்தை சீரமைக்க
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கிள்ளியூர்
சட்டமன்றத் த�ொகுதிக்குட்பட்ட நீர�ோடி மீனவக் குடியிருப்புப்
பகுதியில் க�ொல்லங்கோடு பேரூராட்சியால் 2006 ஆம் ஆண்டு
அமைக்கப்பட்ட மீன் விற்பனைத் தளம், 2014 ஆம் ஆண்டு நீர�ோடி
கிராமத்தாரால் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. தற்போது இந்த
மீன் விற்பனைத் தளம் கடலரிப்பினால் சேதமடைந்துள்ளதால்,
அதனை சீரமைப்பு செய்திட, கன்னியாகுமரி, மீன்பிடித் துறைமுகத்
திட்டக் க�ோட்டம்மூலம் கருத்துரு தயாரித்து, அரசிற்கு அனுப்பிட
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான நிருவாக
ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டவுடன் சீரமைப்புப்
பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
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26—
மீன் விற்பனை அங்காடி

வினா

எண்

60139—திரு.

எ.பி.

சக்திவேல்:

மாண்புமிகு
மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) சேலம் மாநகரில் கடல் மீன்கள் விற்பனை அங்காடி
அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார், மீன் வளம் மற்றும் பணியாளர்
மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தேசிய மீன் வள மேம்பாட்டு வாரிய
நிதியுதவியுடன், சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சேலம் சூரமங்கலம்
தெர்மா நகரில் நவீன மீன் விற்பனை அங்காடி ரூ.1.00 க�ோடி
செலவில் புதியதாக அனைத்து வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டு,
தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த மீன் விற்பனை
அங்காடியில் கடல் மீன்கள் மற்றும் உள்நாட்டு மீன்கள் விற்பனை
செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
27—
காவலர்கள் நியமனம்

வினா எண் 55974—திரு. அ. நல்லதம்பி: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் கிளை சிறைச்சாலையில்
ப�ோதுமான அளவு காவலர்களை நியமிக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர்:
(அ)
மற்றும்
(ஆ)
திருப்பத்தூர்
கிளைச்
சிறையில்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் மற்றும் இண்டாம் நிலைக் காவலர்கள்
பணியிட விவரம் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது:
முதல் நிலைக் காவலர்கள்		

–

2

இரண்டாம் நிலைக் காவலர்கள்

–

6

தற்போது இப்பணியிடங்களில் காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு
பணிபுரிந்து வருகின்றனர். காலிப் பணியிடங்கள் ஏதுமில்லை.
மேற்படி பணியிடங்கள் ப�ோதுமானதாக உள்ளன.
28—
ஒப்பந்தப் பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ வசதி

வினா எண் 56104—திரு. V. செந்தில் பாலாஜி: மாண்புமிகு
த�ொழில் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு
விடையளிப்பாரா—
அரவக்குறிச்சி த�ொகுதி, காகிதபுரம் பேரூராட்சி, தமிழ்நாடு
காகித ஆலையில் பணிபுரியும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களுக்கு
நிரந்தரப் பணியாளர்களைப்போல் ஒரே மாதிரியான மருத்துவ
வசதி செய்ய அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்பத், த�ொழில் துறை அமைச்சர்:
தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்தில்
ஒப்பந்ததாரர்களின்கீழ் பணிபுரியும் ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்களில்,
மாத ஊதியம் ரூ.21,000/–க்கும் குறைவாக பெறுபவர்களுக்கு
த�ொழிலாளர்
அரசுக்
காப்பீட்டுத்
திட்டத்தின்கீழ்
(ESI),
மருத்துவ வசதி வழங்கப்படுகிறது. ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்கள்
தங்கள்
ஊதியத்தில்
0.75%–ம்
மற்றும்
ஒப்பந்ததாரர்கள்
3.25%–ம் மாதந்தோறும் செலுத்தி வருகிறார்கள். த�ொழிலாளர்
அரசு காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலமாக ந�ோய்க்கால உதவி, நீடித்த
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ந�ோய்க்கால உதவி, மகப்பேறு உதவி, தற்காலிக ஊன உதவி, நிரந்தர
ஊன உதவி, சார்ந்தோருக்கான உதவி, இறுதிச் சடங்கு செலவு
மற்றும் வேலை இழந்தோருக்கான பண உதவி ப�ோன்ற மருத்துவ
வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
ஆலையில் ஒப்பந்ததாரர்களின்கீழ் பணிபுரியும் பெரும்பாலான
ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்களில், மாத ஊதியம் ரூ.21,000/–க்கு மேல்
பெறும் ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்களுக்கு த�ொழிலாளர் இழப்பீட்டுச்
சட்டம் மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ்
மருத்துவ வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. பெரும்பான்மையான
ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்களுக்கு பணியாளர்கள் இழப்பீட்டு சட்டம்
ப�ொருந்தும் என்பதால், இந்தச் சட்டத்தின் அடிப்படையில்
சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், 24 மணி நேர சாலைப்
பாதுகாப்பு காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் மருத்துவக் காப்பீடு
செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர்களுக்கு விபத்து
ஏற்படின், இக்காப்பீட்டின்மூலம் ரூ.2,00,000/– வரை மருத்துவ
வசதியும், விபத்தின்மூலம் மரணம் அடைந்தால் ரூ.2,00,000/–
இழப்பீடாகவும் வழங்கப்படுகின்றன.
மேலும், மாத ஊதியம் ரூ.21,000/–க்கு மேல் பெற்று வரும்
ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்த குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கும் M/s Star Health and Allied Insurance
Company Limited, (Star Health) காப்பீட்டு நிறுவனத்தின்மூலம்
மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 1–8–2019 ஆம் தேதி முதல்
அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின்மூலம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.2,00,000/– வரை
மருத்துவ வசதியினை ஒப்பந்தத் த�ொழிலாளர் மற்றும் அவரைச்
சார்ந்தவர்கள், அதாவது மனைவி மற்றும் கணவன், குழந்தைகள்
மற்றும் பெற்றோர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்தக் காப்பீட்டுத்
திட்டத்தின்மூலம் Star Health நிறுவனத்துடன் இணைந்துள்ள
அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் ரூ.2,00,000/– வரை பணம்
செலுத்தாமல் சிகிச்சை பெறலாம்.
29—
நெல் க�ொள்முதல் நிலையத்திற்கு க�ொட்டகை

வினா எண் 50376—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) திருவையாறு த�ொகுதி, திருவையாறு ஊராட்சி ஒன்றியம்,
70 பெரமூர் ஊராட்சி, நேரடி நெல் க�ொள்முதல் நிலையம் முன்பாக
தகர க�ொட்டகை அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருவையாறு த�ொகுதி, திருவையாறு
ஊராட்சி ஒன்றியம், 70 பெரமூர் ஊராட்சியில் செயல்பட்டுவரும்
நேரடி நெல் க�ொள்முதல் நிலையக் கட்டடத்தில் விவசாயிகள்
நெல் க�ொள்முதல் செய்ய ஏதுவாக, க�ொட்டகை ஏற்கெனவே
அமைத்துத் தரப்பட்டுள்ளதால், அதே க�ொள்முதல் நிலையத்திற்கு
தகரக் க�ொட்டகை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் எழவில்லை.
30—
நியாயவிலைக் கடை அமைத்தல்

வினா எண் 54021—திரு. கே.எஸ். இரவிச்சந்திரன்: மாண்புமிகு
உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) எழும்பூர் த�ொகுதி, 104–வது வார்டு, புல்லாபுரம் DA045
அமுதம் நியாயவிலைக் கடையை பிரித்து சாஸ்திரி நகரில் தனியாக
கடை அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ், உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள்
வழங்கல் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்
கழகம், சென்னை (வடக்கு) மண்டலம், எழும்பூர் சட்டமன்றத்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட 104–வது வார்டில் 02 DA045NC (புதிய எண்
GA045 என்ற பிளவர்ஸ் ர�ோடு–II) இடத்தில் இயங்கி வரும் அமுதம்
சில்லறை அங்காடியில் 1709 (As per POS Machine) குடும்ப
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அட்டைகள் இணைக்கப்பட்டு, ப�ொது மக்களுக்கு அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், இவ்வங்காடியில்
சாஸ்திரி நகரைச் சேர்ந்த சுமார் 800 குடும்ப அட்டைதாரர்கள்
அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களைப்
பெற்று
வருகின்றனர்.
மேற்கண்ட க�ோரிக்கையின் அடிப்படையில், மாநகராட்சிக்குச்
ச�ொந்தமான சமுதாயக்கூடத்தில் 7–3–2019 அன்று ஸ்தல தணிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதன்
அடிப்படையில்,
எழும்பூர்
சட்டமன்றத்
த�ொகுதிக்குட்பட்ட 104–வது வார்டில் 02 DA045NC (புதிய எண்
GA045 என்ற பிளவர்ஸ் ர�ோடு–II) அமுதம் சில்லறை அங்காடியில்
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களைப் பெற்று வரும் 11 தெருக்களைக்
க�ொண்ட சாஸ்திரி நகர் பகுதியிலுள்ள குடும்ப அட்டைகளைப்
பிரித்து, புதிய அங்காடியினை வார்டு எண் 104, பகுதி 23, மண்டலம்
8–ல் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி சமுதாயக்கூட கட்டடத்தில்
புதிய அங்காடியை அமைத்திட ஒதுக்கீடு க�ோரி சென்னை
மாநகராட்சி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (நிலவுடைமை) மூலம்
அனுமதி க�ோரப்பட்டுள்ளது.
31—
மருந்தாளுநர் கல்லூரி துவங்குதல்

வினா எண் 31595—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அரசு மருந்தாளுநர்கள்
கல்லூரி துவக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாட்டில் தற்போது மதுரை, க�ோயம்புத்தூர்
மற்றும் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் முறையே
120 மற்றும் 60 மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு,
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மருந்தியல் பட்டயப் படிப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுதவிர,
சென்னை மற்றும் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆண்டுக்கு
தலா 60 மாணவர்கள் சேர்க்கை அனுமதியுடன் மருந்தியல் பட்டப்
படிப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் மருந்தியல் பட்டப்
படிப்பு துவங்குவதற்காக மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிதி
பங்களிப்பின்கீழ் ரூ.144.50 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு,
மருந்தியல்
கல்லூரி
கட்டடம்
கட்டுவதற்கான
பணிகள்
துவங்கப்பட்டுள்ளன.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில்,
அரசு மருந்தாளுநர் படிப்புக்கான கல்லூரி துவக்குவது த�ொடர்பான
கருத்துரு ஏதும் தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.
32—
சுகாதார செவிலியர் பணியிடம் நிரப்புதல்

வினா எண் 35683—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதியில் காலியாக உள்ள கிராம
சுகாதார செவிலியர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்
மூலமாக அனைத்து மாவட்ட கிராம சுகாதார செவிலியர்
காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது குறித்து பரிசீலனையில்
உள்ளது. பயிற்சி பெற்ற நபர்களின் தேர்வுப் பட்டியல் மருத்துவப்
பணியாளர் தேர்வு வாரியத்திடமிருந்து பெறப்பட்டவுடன், காலிப்
பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்.
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33—
கழிவு நீர் உடைப்பை சரி செய்தல்

வினா எண் 37712—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில்
கழிவு நீர் உடைப்பை சரி செய்ய அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமனையில் கழிவு நீர் உடைப்பு ஏதும் ஏற்படவில்லை.
மேலும், கழிவு நீர் அடைப்புகள் மட்டுமே ஏற்பட்டு, அவ்வப்போது
ப�ொதுப் பணித் துறைமூலம் உடனடியாக சரி செய்யப்பட்டுவிட்டன.
34—
துணை செவிலி மருத்துவச்சி, இயற்கை மருத்துவ
மருத்துவர் நியமனம்

வினா எண் 45921—டாக்டர் V.P.B. பரமசிவம்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தனியார் நர்சிங் பள்ளியில் படித்த துணை செவிலி
மருத்துவச்சி (ANM–Auxiliary Nurse Midwife), இயற்கை மருத்துவம்
மருத்துவர் (DNM–Doctor of Natural Medicine) மாணவிகளை
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் மருத்துவமனைகளில்
பணி நியமனம் செய்ய அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தனியார் நர்சிங் பயிற்சிப் பள்ளியில்
பயிற்சி முடித்த துணை செவிலியர்களுக்கு அரசு மருத்துவப்
பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தின்மூலம் பணி நியமனம் வழங்க
நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அரசினர்
ஆரம்ப
சுகாதார நிலையங்களில் செயல்படும் இந்திய மருத்துவ முறைப்
பிரிவுகளில் உதவி மருத்துவ அலுவலர், மருந்தாளுநர் மற்றும்
மருத்துவமனைப் பணியாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் மட்டுமே
ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன.
35—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையப் பணிகள் துவங்குதல்

வினா எண் 46128—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, சுவாமிமலையில் உள்ள ஆரம்ப
சுகாதார நிலையத்தின் கட்டடப் பணிகளை விரைவாகத் த�ொடங்க
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பக�ோணம்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் சுவாமிமலை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
செயல்பட்டு வருகிறது. சுவாமிமலை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு
புதிய கட்டடம் கட்ட, 2017–2018 ஆம் ஆண்டு தன்னிறைவுத்
திட்டத்தின்கீழ், ரூ.60.00 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு,
ப�ொதுப் பணித் துறைமூலம் கட்டடப் பணிகள் நடைபெற்று,
தற்போது முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளன.
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36—
துணை சுகாதார நிலையம்

வினா எண் 47928—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், தஞ்சாவூர் ஒன்றியம், கள்ளப்பெரமூர்
1 ஆம் சேத்தி ஊராட்சியிலுள்ள துணை சுகாதார நிலையத்தை
செயல்படுத்திட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

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

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் சுகாதாரப் பகுதி மாவட்டம்,
தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், தஞ்சாவூர் வட்டாரத்தைச்
(மக்கள் த�ொகை 2,10,892) சார்ந்த தென்னங்குடி ஆரம்ப சுகாதார
நிலையத்திற்குட்பட்ட கள்ளப்பெரம்பூர் 1 ஆம் சேத்தி கிராமத்தில்
ஏற்கெனவே ½ கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் கள்ளப்பெரம்பூ
என்ற துணை சுகாதார நிலையம் வாடகைக் கட்டடத்தில்
“கள்ளப்பெரம்பூர் துணை சுகாதார நிலையம், எண் 1/52, மெயின் ர�ோடு,
கள்ளப்பெரம்பூர், திருவையாறு தாலுகா, தஞ்சாவூர்–613 601”
என்ற முகவரியில் நல்ல முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது.
கள்ளப்பெரம்பூர் 1 ஆம் சேத்தி கிராமத்தின் மக்கள் த�ொகை 2,737
ஆகும். கள்ளப்பெரம்பூர் 1 ஆம் சேத்தி கிராம மக்களுக்கு தாய்–
சேய் நலப் பணிகள், தடுப்பூசிப் பணிகள், குடும்ப நலம் மற்றும்
சிறு நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தல் ஆகிய மருத்துவ சேவைகள்
கிராம சுகாதார செவிலியர் மூலமாக கிடைக்கப்பெற்று வருகின்றன.
கள்ளப்பெரம்பூர் 1 ஆம் சேத்தி கிராமம் சார்ந்த கள்ளப்பெரம்பூர்
துணை சுகாதார நிலையம் நல்ல முறையில் செயல்படுகிறது.
37—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் புதுப்பித்தல்

வினா எண் 47930—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், தஞ்சாவூர் ஒன்றியம், வடகால்
ஊராட்சியிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை புதுப்பிக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், வடகால் கிராமத்தில்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்/துணை சுகாதார நிலையம் எதுவும்
செயல்படவில்லை. தஞ்சாவூர் மாவட்டம், தஞ்சாவூர் ஊராட்சி
ஒன்றியத்தில் வடகால் கிராமத்தின் அருகில் தென்னங்குடி
கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
மேலும், தென்னங்குடி ஆரம்ப சுகாதார நிலையக் கட்டடம் நல்ல
முறையில் உள்ளது.
38—
துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர்

வினா எண் 48521—திரு. அ. நல்லதம்பி: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் த�ொகுதி, திருப்பத்தூர்
ஒன்றியம், திம்மணாமத்தூர் ஊராட்சியிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார
நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் சுகாதார
மாவட்டம், திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள ஜமனபுதூர்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின்கீழ், திம்மணாமத்தூர் துணை
சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. திம்மணாமத்தூர் துணை
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சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் இல்லை. ஆரம்ப சுகாதார
நிலையங்களுக்கு மட்டுமே சுற்றுச்சுவர் கட்ட முன்னுரிமை
அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே,
துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்ட தற்போது
சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
39—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

வினா எண் 49813—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
த�ோகூர் கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க அரசு
முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அரசின் இலக்கின்படி, சமவெளிப்
பகுதியில் 30,000 மக்கள் த�ொகைக்கு ஓர் ஆரம்ப சுகாதார
நிலையம் மற்றும் மலைப் பகுதியில் 20,000 மக்கள் த�ொகைக்கு ஓர்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என்ற அடிப்படையிலும், இரு சுகாதார
மையங்களுக்கு இடையே குறைந்தபட்ச இடைவெளி எட்டு
கில�ோ மீட்டருக்கு மேல் இருத்தல் வேண்டும் என்ற நியதியில்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. தஞ்சாவூர்
மாவட்டம், த�ோகூர் கிராமம், பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தினைச்
சார்ந்தது. இவ்வூராட்சி ஒன்றியத்தின் மக்கள் த�ொகை 1,11,367.
இவ்வூராட்சி ஒன்றியத்தில் பாளையப்பட்டி, க�ோவிலடி, மாரனேரி
ஆகிய மூன்று ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் செயல்பட்டு
வருகின்றன. த�ோகூர் கிராம மக்கள் த�ொகை 4,856. இக்கிராமத்தில்
துணை சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இத்துணை
சுகாதார நிலையம், மாரனேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தினைச்
சார்ந்தது. த�ோகூர் கிராமத்திலிருந்து இரண்டு கில�ோ மீட்டர்
த�ொலைவில் அரசங்குடி ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும் செயல்பட்டு
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வருகிறது. பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றிய மக்கள் த�ொகைக்கேற்ப
இங்கு செயல்பட்டுவரும் மூன்று ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களே
ப�ோதுமானதாக உள்ளதாலும், த�ோகூர் கிராமத்திலிருந்து இரண்டு
கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் அரசங்குடி ஆரம்ப சுகாதார
நிலையம் செயல்பட்டு வருவதாலும், த�ோகூர் கிராம மக்கள்
த�ொகை 30,000–க்கும் குறைவாக இருப்பதாலும், பூதலூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம், த�ோகூர் கிராமத்தில் புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
40—
துணை சுகாதார நிலையம் செயல்படுத்துதல்

வினா எண் 49816—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
ராஜகிரி ஊராட்சியில் உள்ள துணை சுகாதார நிலையத்தை
செயல்படுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

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

(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பூதலூர் ஊராட்சி
ஒன்றியத்தில் இளங்காடு (ராஜகிரி என்பது வருவாய் கிராமப் பெயர்)
என்ற துணை சுகாதார நிலையம் சிறந்த முறையில் செயல்பட்டு
வருகிறது. இத்துணை சுகாதார செவிலியர்மூலம் இராஜகிரி கிராம
மக்களுக்கு தாய்–சேய் நலப் பணிகள், தடுப்பூசிப் பணிகள், குடும்ப
நலம் மற்றும் சிறு, சிறு ந�ோய்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தல் ஆகிய
மருத்துவ சேவைகள் கிடைக்கப்பெற்று வருகின்றன.
41—
கூடுதல் சிறப்பு மருத்துவர்கள் நியமித்தல்

வினா எண் 51998—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) குளச்சல் அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதல்
மருத்துவர்களை நியமிக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

சிறப்பு

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) குளச்சல் த�ொகுதியில் உள்ள குளச்சல் அரசு
மருத்துவமனை 50 படுக்கைகள் க�ொண்ட வட்டம் சாரா அரசு
மருத்துவமனையாக செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு நாள�ொன்றுக்கு
சராசரியாக 350 வெளி ந�ோயாளிகளும், 35 உள் ந�ோயாளிகளும்
சிகிச்சை
பெற்று
வருகின்றனர்.
இங்கு
மாதம�ொன்றுக்கு
சராசரியாக 20 பெரிய அறுவை சிகிச்சைகளும், 310 சிறிய அறுவை
சிகிச்சைகளும், 8 பிரசவங்களும், 5 அறுவை சிகிச்சை பிரசவங்களும்
நடைபெறுகின்றன.
இம்மருத்துவமனையில் ஆண்கள், பெண்கள், மகப்பேறு பிரசவம்,
குழந்தைகள் பிரிவு, வெளி ந�ோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவுகளுடன்
சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மருத்துவமனையில் X–ray,
ECG, USG Scan மற்றும் முழுமையான ஆய்வகம் ஆகிய வசதிகள்
உள்ளன. இம்மருத்துவமனையின் ஒதுக்கப்பட்ட பிரிவிற்கேற்றவாறு,
அதன் செயல்பாட்டினைக் கருத்தில் க�ொண்டு, 1 முதுநிலை குடிமை
மருத்துவர், 1 மயக்கவியல் மருத்துவர், 1 மகப்பேறு மருத்துவர்,
2 எம்.பி.பி.எஸ். ப�ொது மருத்துவர் உட்பட 4 உதவி மருத்துவர்கள்
என ம�ொத்தம் 5 மருத்துவர் பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவர் பணியிடங்களில் மருத்துவர்களின் விருப்புரிமைப்படியும்,
தேவையின் அடிப்படையிலும் நிரப்பப்படுகின்றன. தற்சமயம்,
இப்பணியிடங்கள் 2 எம்.பி.பி.எஸ். ப�ொது மருத்துவர், 1 த�ோல் ந�ோய்
சிகிச்சை, 2 குழந்தை நல மருத்துவர்களைக் க�ொண்டு நிரப்பப்பட்டு
அனைத்து மருத்துவர்களுமே பணிபுரிந்து வருவதுடன், ப�ொது
மக்களுக்கு உரிய சிகிச்சையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனினும்,
அவ்வப்போது பதவி உயர்வு மற்றும் பணி ஓய்வினால் ஏற்படும்
காலிப் பணியிடங்களும் அடுத்து வரும் பணி நியமனம் மற்றும்
பதவி உயர்வு கலந்தாய்வுகளின்மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், உயர் சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்கள் குளச்சலிலிருந்து
12 கி.மீ. த�ொலைவில் அமைந்துள்ள பத்மநாபபுரம் அரசு மாவட்ட
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தலைமை
மருத்துவமனைக்கு
பரிந்துரைக்கப்படுகின்றனர்.
மேலும்,
இம்மருத்துவமனைக்கு
ஒப்பளிக்கப்பட்ட
படுக்கை
எண்ணிக்கையினைவிட
குறைவான
எண்ணிக்கையிலே
உள்நோயாளிகள் மற்றும் வெளி ந�ோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு
வருவதால், கூடுதல் சிறப்பு மருத்துவர்களை நியமிக்க தற்சமயம்
அவசியம் எழவில்லை. தற்போதுள்ள மருத்துவர்களைக் க�ொண்டு
இப்பகுதி மக்களுக்கு சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
42—
மருத்துவர், செவிலியர்கள் நியமனம்

வினா எண் 52087—திருமதி ம. கீதா: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ)
கிருஷ்ணராயபுரம்
த�ொகுதி,
கடவூர்
ஒன்றியம்,
மைலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர் மற்றும்
செவிலியர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷ்ணராயபுரம் த�ொகுதி, கடவூர்
ஒன்றியம், மைலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனை 60 படுக்கை
வசதிகளுடன் செயல்பட்டுவரும் வட்ட மருத்துவமனையாகும்.
இம்மருத்துவமனையில் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 448 வெளி
ந�ோயாளிகளும், 42 உள் ந�ோயாளிகளும் சிகிச்சை பெற்று
வருகின்றனர்.
மேற்படி மருத்துவமனையின் செயல்பாட்டினைக் கருத்தில்
க�ொண்டு, 6 மருத்துவர் பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டு,
அதில் தற்போது 2 மகப்பேறு மருத்துவர், 1 ப�ொது மருத்துவர்,
1 மயக்கவியல் மருத்துவர் மற்றும் 1 ENT மருத்துவர் பணியில்
உள்ளனர். மேலும், காலியாக இருந்த 1 மருத்துவர் பணியிடமானது
சமீபத்திய பணிசாரா முதுநிலை மருத்துவர் படிப்பு முடித்த
மருத்துவரைக் க�ொண்டு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும், 7 நிரந்தர
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மற்றும் 4 ஒப்பந்த செவிலியர் பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்டு,
அனைத்து
பணியிடங்களும்
நிரப்பப்பட்டு,
செவிலியர்கள்
அனைவரும் பணியில் உள்ளனர்.
இம்மருத்துவமனையில் தற்போது ப�ோதுமான மருத்துவர்கள்,
மருத்துவம்சாரா மற்றும் இதர பணியாளர்களைக் க�ொண்டு
இப்பகுதி மக்களுக்கு சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
43—
சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல்

வினா எண் 54175—திரு. கே.எஸ். மஸ்தான்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) மேல்மலையனூர் ஒன்றியம், பெருவளூர் ஊராட்சியிலுள்ள
அரசு ஆரம்ப துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு புதியதாக சுற்றுச்
சுவர் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) விழுப்புரம் மாவட்டம், மேல்மலையனூர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள மேல்செவலம்பாடி ஆரம்ப சுகாதார
நிலையத்தின்கீழ்,
பெருவளூர்
துணை
சுகாதார
நிலையம்
செயல்பட்டு வருகிறது. பெருவளூர் துணை சுகாதார நிலையத்தில்
நான்கு பக்கமும் சுற்றுச் சுவர் நல்ல நிலையில் உள்ளது. எனவே,
இச்சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச் சுவர் கட்ட வேண்டிய அவசியம்
எழவில்லை.
44—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைத்தல்

வினா எண் 55072—திரு. சிவ.வீ. மெய்யநாதன்: மாண்புமிகு
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ)
ஆலங்குடி
த�ொகுதி,
திருவரங்குளம்
ஒன்றியம்,
தெட்சிணாபுரம், மைக்கேல்பட்டி, க�ொத்தக்கோட்டை ஆகிய
பகுதிகளுக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அரசின் இலக்கின்படி, சமவெளிப்
பகுதியில் 30,000 மக்கள் த�ொகைக்கு ஓர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
மற்றும் இரண்டு சுகாதார மையங்களுக்கு இடையே குறைந்தபட்ச
இடைவெளி எட்டு கில�ோ மீட்டருக்குமேல் இருத்தல் வேண்டும்
என்ற நியதியின் அடிப்படையில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்
அமைக்கப்படுகின்றன.
தெட்சிணாபுரம்,
மைக்கேல்பட்டி,
க�ொத்தக்கோட்டை
ஆகிய
கிராமங்கள்
புதுக்கோட்டை
மாவட்டம், அறந்தாங்கி சுகாதார மாவட்டம், திருவரங்குளம்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தினைச் சார்ந்தவை. இவ்வூராட்சி ஒன்றிய
மக்கள்தொகை
1,79,937
ஆகும்.
இவ்வூராட்சி
ஒன்றியத்தில்
அரையப்பட்டி, கீரமங்கலம், க�ொத்தமங்கலம், திருவரங்குளம்,
வடகாடு, வல்லத்திராக�ோட்டை, வெண்ணாவல்குடி, நெடுவாசல்
மற்றும் முத்துப்பட்டினம் ஆகிய 9 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்
செயல்பட்டு வருகின்றன.
தெட்சிணாபுரம்
கிராமத்திலிருந்து
6
கில�ோ
மீட்டர்
த�ொலைவில் வெண்ணாவல்குடி ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும்,
5 கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் முத்துப்பட்டினம் ஆரம்ப
சுகாதார நிலையமும் செயல்பட்டு வருகின்றன. மைக்கேல்பட்டி
கிராமத்திலிருந்து 8 கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் திருவரங்குளம்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும், 3 கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில்
ஆலங்குடி அரசு மருத்துவமனையும் செயல்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், க�ொத்தக்கோட்டை கிராமத்திலிருந்து 4 கில�ோ மீட்டர்
த�ொலைவில் திருவரங்குளம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும், 5
கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் வெண்ணாவல்குடி ஆரம்ப சுகாதார
நிலையமும் செயல்பட்டு வருகின்றன. எனவே, புதுக்கோட்டை
மாவட்டம், அறந்தாங்கி சுகாதார மாவட்டம், திருவரங்குளம்
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ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள தெட்சிணாபுரம், மைக்கேல்பட்டி,
க�ொத்தக்கோட்டை
ஆகிய
பகுதிகளில்
ஆரம்ப
சுகாதார
நிலையங்கள் அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
45—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை விரிவுபடுத்துதல்

வினா எண் 58173—திரு. எ. ராமர்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) குளித்தலை த�ொகுதி, குளித்தலை ஒன்றியம், வைகை
நல்லூர் ஊராட்சி, வைகை நல்லூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை
விரிவுபடுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அரசின் இலக்கின்படி, சமவெளிப்
பகுதியில் 30,000 மக்கள்தொகைக்கு ஓர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
மற்றும் இரண்டு சுகாதார மையங்களுக்கு இடையே குறைந்தபட்ச
இடைவெளி எட்டு கில�ோ மீட்டருக்குமேல் இருத்தல் வேண்டும்
என்ற நியதியின் அடிப்படையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்
அமைக்கப்படுகின்றன.
கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தினைச்
சார்ந்தது வைகை நல்லூர் கிராமம். குளித்தலை ஊராட்சி
ஒன்றியத்தின் மக்கள் த�ொகை 96,144. இவ்வூராட்சி ஒன்றியத்தில்
அய்யர்மலை, இனுங்கூர், நச்சலூர், வளையப்பட்டி ஆகிய
4 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், வைகை நல்லூர் கிராமத்திலிருந்து 6 கில�ோ மீட்டர்
த�ொலைவில் அய்யர்மலை ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும், 2
கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையும்
செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை
ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள வைகை நல்லூர் கிராமத்தில் ஆரம்ப
சுகாதார நிலையம் எதுவும் செயல்படவில்லை. எனவே, வைகை
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நல்லூர் கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கவ�ோ,
விரிவுபடுத்தவ�ோ சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
46—
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் விரிவுபடுத்துதல்

வினா எண் 58175—திரு. எ. ராமர்: மாண்புமிகு மக்கள்
நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) குளித்தலை த�ொகுதி, குளித்தலை ஒன்றியம், சூரியனூர்
ஊராட்சி, சூரியனூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை விரிவுபடுத்த
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர், மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும்
குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அரசின் இலக்கின்படி, சமவெளிப்
பகுதியில் 30,000 மக்கள்தொகைக்கு ஓர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
மற்றும் இரண்டு சுகாதார மையங்களுக்கு இடையே குறைந்தபட்ச
இடைவெளி எட்டு கில�ோ மீட்டருக்குமேல் இருத்தல் வேண்டும்
என்ற நியதியின் அடிப்படையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்
அமைக்கப்படுகின்றன.
கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில்
சூரியனூர் கிராமம் அமைந்துள்ளது. இவ்வூராட்சி ஒன்றிய மக்கள்
த�ொகை 96,144 ஆகும். இவ்வூராட்சி ஒன்றியத்தில் அய்யர்மலை,
இனுங்கூர், நச்சலூர், வளையப்பட்டி ஆகிய 4 ஆரம்ப சுகாதார
நிலையங்களும், குளித்தலை நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும்
செயல்பட்டு வருகின்றன. சூரியனூர் கிராமத்திலிருந்து 3 கில�ோ
மீட்டர் த�ொலைவில் குழுமணி ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும், 6
கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் நச்சலூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும்
செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், சூரியனூர் கிராமத்தில்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் எதுவும் செயல்படவில்லை. எனவே,
சூரியனூர் கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கவ�ோ,
விரிவுபடுத்தவ�ோ சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
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47—
இடுப�ொருட்கள் வழங்குதல்

வினா எண் 28679—திரு. க.
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், காவேரி டெல்டா பகுதியில்
ப�ோர்க்கால அடிப்படையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும்
இடுப�ொருட்களை மானிய விலையில் காலதாமதமின்றி வழங்க
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம் உள்ளிட்ட டெல்டா
மாவட்டங்களுக்கு குறுவை மற்றும் சம்பா நெல் சாகுபடிக்காக
மேட்டூர் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக நீர் காலதாமதமாக
திறந்துவிடும் ஆண்டுகளில், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத்
த�ொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாத்திடும்பொருட்டு,
சிறப்பு த�ொகுப்புத் திட்டங்கள் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக
அறிவிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
குறுவை
த�ொகுப்புத்
திட்டத்தின்கீழ்,
2013–2014
ஆம்
ஆண்டில் ரூ.129.511 இலட்சம் மானியத்தில், 69,900 ஏக்கரில், 26,952
விவசாயிகளுக்கும்; 2014–2015 ஆம் ஆண்டில் ரூ.253.548 இலட்சம்
மானியத்தில், 79,500 ஏக்கரில், 55,939 விவசாயிகளுக்கும்; 2015–2016
ஆம் ஆண்டில் ரூ.299.05 இலட்சம் மானியத்தில். 86,300 ஏக்கரில்.
22,104 விவசாயிகளுக்கும்; 2016–2017 ஆம் ஆண்டில் ரூ.1,845.114
இலட்சம் மானியத்தில், 89,000 ஏக்கரில், 34,914 விவசாயிகளுக்கும்;
2017–2018 ஆம் ஆண்டில் ரூ.1,887.96 இலட்சம் மானியத்தில், 84,800
ஏக்கரில், 39,029 விவசாயிகளுக்கும்; 2018–2019 ஆம் ஆண்டில்
ரூ.2,333.699 இலட்சம் மானியத்தில், 1.01 இலட்சம் ஏக்கரில், 50,598
விவசாயிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டன.
சம்பா த�ொகுப்புத் திட்டத்தின்கீழ், 2012–2013 ஆம் ஆண்டில்
ரூ.768.367 இலட்சம் மானியத்தில், 2.542 இலட்சம் ஏக்கரில், 1,03,263
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விவசாயிகளுக்கும்; 2013–2014 ஆம் ஆண்டில் ரூ.1,068.713 இலட்சம்
மானியத்தில், 2.003 இலட்சம் எக்கரில், 40,962 விவசாயிகளுக்கும்;
2017–2018 ஆம் ஆண்டில் ரூ.537.96 இலட்சம் மானியத்தில், 2.359
இலட்சம் ஏக்கரில், 43,350 விவசாயிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
48—
வீரிய ரக விதை நெல்லுக்கு மானியம் வழங்குதல்

வினா எண் 40512—திரு. கே.எஸ். மஸ்தான்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) செஞ்சி த�ொகுதி, செஞ்சி வட்டத்தில் ப�ொன்னி
நெல்லுக்கும் மற்ற வீரிய ரக விதை நெல்லுக்கும் வழங்கப்படும்
மானியத் த�ொகையை வழங்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) செஞ்சி த�ொகுதியினை உள்ளடக்கிய
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு ஒவ்வோராண்டும் வீரிய
உயர் விளைச்சல் ரக நெல் விதைகளுக்கு விநிய�ோக மானியம்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 2018–2019 ஆம் ஆண்டில் ப�ொன்னி விதை
நெல் உட்பட அனைத்து ரக நெல் விதைகளுக்கும் விநிய�ோக
மானியம் வழங்க தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம்–
அரிசியின் (NFSM–Rice) கீழ் ரூ.19.75 இலட்சமும், விதை கிராமத்
திட்டத்தின்கீழ், ரூ.70.00 இலட்சமும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு
மானியத்தில் நெல் விதைகள் விநிய�ோகிக்கப்பட்டன.
49—
பயிர்க் காப்பீட்டு இழப்பீடு வழங்குதல்

வினா எண் 44767—திரு. க.
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

354

வினாக்கள்-விடைகள்

[2020 பிப்ரவரி 20
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, காவேரி டெல்டா மாவட்டத்தில்
2016–2017 ஆம் ஆண்டு சம்பா பருவத்தில் பயிர்க் காப்பீடு செய்த
ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பிரதம மந்திரியின் பயிர்க் காப்பீட்டுத்
திட்டத்தின்கீழ், 2016–2017 ஆம் ஆண்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில்
1 இலட்சத்து 88 ஆயிரத்து 389 விவசாயிகள் பதிவு செய்யப்பட்டு,
2 இலட்சத்து 55 ஆயிரத்து 918 ஏக்கர் பரப்பளவு பயிர்க் காப்பீடு
செய்யப்பட்டது.
மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின்படி, பயிர்க் காப்பீட்டு
இழப்பீட்டுத் த�ொகை, மத்திய அரசின் நிறுவனமான நியூ
இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தால் கணக்கிடப்பட்டு, தஞ்சாவூர்
மாவட்டத்திற்கு சம்பா நெற்பயிர் உட்பட அனைத்து பயிர்களுக்கும்
ரூபாய் 272 க�ோடியே 33 இலட்சத்து 20 ஆயிரம், 98 ஆயிரத்து
77 விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதில், கும்பக�ோணம்
சட்டமன்றத் த�ொகுதியில் மட்டும் 2016–2017 ஆம் ஆண்டில்
சம்பா நெற் பயிருக்கு 7 ஆயிரத்து 456 விவசாயிகளுக்கு, ரூபாய்
13 க�ோடியே 97 இலட்சத்து 8 ஆயிரம் இழப்பீட்டுத் த�ொகையாக
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
50—
நெற்பயிர் சாகுபடியை ஊக்குவித்தல்

வினா எண் 45893—திரு. செ. ராஜேஷ் குமார்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வேளாண் நிலங்களில் நெற்பயிர்
சாகுபடியை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 12,307 எக்டர் நிலப்பரப்பில்
நெற்பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
2. 2017–2018 ஆம் ஆண்டில் நெற்பயிர் சாகுபடியினை
ஊக்குவிக்க தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ், ஒரு
எக்டருக்கு ரூ.5,000/– என்ற மானிய வீதத்தில் 208 எக்டரில் ரூ.10.4
இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் இயந்திர நடவும், ரூ.1.50 இலட்சம் நிதி
ஒதுக்கீட்டில் இரு பவர் டில்லர்களும், ரூ.1.3 இலட்சம் செலவில் ஒரு
எக்டருக்கு ரூ.500 மானியத்தில் 260 எக்டருக்கு துத்தநாக சல்பேட்டும்,
ஒரு எக்டருக்கு ரூ.150 என்ற மானியத்தில் உயிர் உரங்கள் (திரவம்
மற்றும் திடம்) 439 எக்டருக்கும், களைக்கொல்லிக்கான மானியம்
ஒரு எக்டருக்கு ரூ.500 என்ற விகிதத்தில் 500 எக்டருக்கு ரூ.2.5
இலட்சம் என்ற நிதி செலவினத்திலும், நுண்ணூட்டக் கலவை 140
எக்டருக்கு ரூ.0.697 இலட்சம் செலவிலும் ஆக ம�ொத்தம் ரூ.17.08
இலட்சம் நிதி செலவினத்தில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.
3. 2018–2019 ஆம் ஆண்டில் நெற்பயிர் சாகுபடியினை
ஊக்குவிக்க, தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ், ஒரு
எக்டருக்கு ரூ.5,000/– என்ற மானிய வீதத்தில் 400 எக்டரில்
இயந்திர நடவு மேற்கொள்ள ரூ.20.00 இலட்சமும், 5 பவர் டில்லர்
இயந்திரங்களுக்கு ரூ.3.75 இலட்சம் மானியமும், விதை கிராமத்
திட்டத்தின்கீழ், நெல் விதைக்கு விநிய�ோக மானியம் வழங்க
ரூ.9.00 இலட்சமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2019–2020 ஆம்
ஆண்டில் 13,200 எக்டர் பரப்பு இலக்கில், நெற்பயிர் சாகுபடி
மேற்கொள்ளவும், இதற்காக, 80 சதவிகித பரப்பில் அதாவது
8,900 எக்டர் பரப்பில் திருந்திய நெல் சாகுபடி/இயந்திர நடவு
கடைபிடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, கன்னியாகுமரி
மாவட்டத்தில் நெற்பயிர் சாகுபடியினை ஊக்குவிக்க த�ொடர்ந்து
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
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51—
விதை நெல், பூச்சி மருந்து, உரம் வழங்குதல்

வினா எண் 46160—திரு. க.
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில்
விதைநெல், பூச்சி மருந்து, உரம் வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு
2018–2019 ஆம் ஆண்டில் குறுவை சாகுபடித் த�ொகுப்புத்
திட்டத்தின்கீழ் 6,125 குவிண்டால் சான்று நெல் விதைகள் 50
சதவிகித மானியம் அதிகபட்சமாக ஒரு கில�ோவிற்கு ரூ.17.50 என்ற
மானியத்தில் ரூ.97.737 இலட்சம் செலவில் வேளாண் துறைமூலம்
விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
2. மேலும், 2018–2019 ஆம் ஆண்டில் தேசிய உணவு பாதுகாப்புத்
திட்டம் (அரிசி)–ன்கீழ், பூச்சி மருந்து உட்பட ஒருங்கிணைந்த பயிர்ப்
பாதுகாப்பு மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு எக்டருக்கு,
ரூ.500 என்ற மானிய, வீதத்தில் 6,000 எக்டரில் பின்னேற்பு மானியம்
ரூ.30 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
3. 2018–2019 ஆம் ஆண்டில் குறுவை த�ொகுப்பு திட்டத்தில்
பயறு வகை சாகுபடிக்காக திரவ உயிர் உரங்கள் 5,500 ஏக்கருக்கு 60
சதவிகித மானியம், அதிகபட்சமாக ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.384/– என்ற
மானிய வீதத்தில் ரூ.20.698 இலட்சம் செலவில் வேளாண்மைத்
துறைமூலம் விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
4. பல்வேறு மத்திய மாநில அரசு திட்டங்களின்மூலம்
பின்னேற்பு
மானியத்தில்
பூச்சிக்
க�ொல்லி
மருந்துகள்
விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
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5. ஒவ்வொரு வருடமும் இரசாயன உரங்களுக்காக, மத்திய
அரசு அறிவித்துள்ள மானிய விலைக் கொள்கை தமிழகத்திலும்
செயல்படுத்தப்படுகிறது. யூரியா உரம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும்
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மானிய விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசு வழங்கும்
சத்துக்களின் அடிப்படையிலான உர மானியம் கில�ோ ஒன்றுக்கு
பின்வருமாறு அளிக்கப்படுகிறது:–
தழைச் சத்து (N)		

–

ரூ.18.99

மணிச் சத்து (P)		

–

ரூ.15.216

சாம்பல் சத்து (K)		

–

ரூ.11.124

கந்தகச் சத்து (S)		

–

ரூ.2.722

எனவே, தஞ்சாவூர் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு மானிய
விலையில் விதை நெல், பூச்சி மருந்து, உரம் ஆகியவை வழங்கப்பட்டு
வருகின்றன.
52—
இயற்கை உரங்களுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்

வினா எண் 46164—திரு. க.
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதியில் இயற்கை உரங்களான
த�ொழு உரம், மண்புழு உரம், பசுந்தாள் உரம் ஆகியவற்றை
விவசாயத்திறகுப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் குறித்து
விவசாயிகளிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) நீர்வள, நிலவள மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ்,
கும்பக�ோணம் பகுதியில் 2017–2018 ஆம் ஆண்டில் மண்புழு உரத்
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தயாரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு குறித்த பயிற்சிகள் 15 விவசாயிகளுக்கு
அளிக்கப்பட்டன. மேலும், பசுந்தாள் உரத்தின் முக்கியத்துவம்
குறித்து விழிப்புணர்வு விவசாயிகளிடையே ஏற்படுத்தப்பட்டன.
நீர்வள, நிலவள மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், கும்பக�ோணம்
பகுதியில் 2018–2019 ஆம் ஆண்டில் 5 மண்புழு உரம் தயாரிக்கும்
அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள்மூலம் மண்புழு
உரத் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு குறித்த செயல்விளக்கம்
செய்து காட்டப்பட்டது. ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும், தலா
ரூ.5,000/– மதிப்புள்ள மண்புழுக்கள், பாலித்தீன் விரிப்புகள்,
கம்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடுப�ொருட்களும் மானியமாக
விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. தமிழ்நாடு நீர்வள, நிலவளத்
திட்டம் II–ன்கீழ், பசுந்தாள் உரம் இடுவதன் அவசியம் குறித்த
விழிப்புணர்வை
விவசாயிகளிடம்
ஏற்படுத்த
சுமார்
46
விவசாயிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, 46 எக்டரில் பசுந்தாள் உரப்
பயிரான தக்கைப்பூண்டில் செயல்விளக்கத்தளைகள் அமைக்க,
விதைகள் மானிய விலையில் ஹெக்டேருக்கு ரூ.2,000/– வீதம்
வழங்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு செயல்விளக்கக் களத்திலும் 45
நாட்கள் வளர்ச்சியடைந்த பசுந்தாள் உரப் பயிரை மடக்கி
உழவு செய்து, வயல்வெளிநாள் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
இவ்வயல்வெளிநாள் கூட்டங்கள்மூலம், அந்தந்த சுற்று வட்டாரப்
பகுதி விவசாயிகளுக்குப் பசுந்தாள் உரத்தின் பயன்களான
நுண்ணுயிர் மற்றும் மண் வளம் பெருக்குதல், மண் காற்றோட்டம்,
நீடித்த மற்றும் நிலையான விவசாயம் மற்றும் அதிக மகசூல் குறித்து
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இத்தொழில்நுட்பங்களை
சுற்று வட்டாரப் பகுதி விவசாயிகளும் பின்பற்றுவதால் பசுந்தாள்
பயிரிடுதல் பரப்பளவு இப்பகுதியில் அதிகரித்துள்ளன.
மேலும், நீடித்த நிலையான வேளாண்மைக்கான தேசிய
இயக்கத்தின்கீழ், 60 டன் த�ொழு உரமும், ப�ொது விநிய�ோகத்தின்கீழ்,
900 கில�ோ மற்றும் குறுவை த�ொகுப்புத் திட்டத்தில் 2 டன் பசுந்தாள்
உரப் பயிரின் விதைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஆத்மா திட்டம், மண் வள பாதுகாப்புத் திட்டம் மற்றும் குறுவை
த�ொகுப்புத் திட்டத்தின் வாயிலாக விவசாயிகளுக்கு உரிய
பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு, த�ொழு உரம், மண்புழு உரம் மற்றும்
பசுந்தாள் உரம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகள் குறித்த விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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மரவள்ளிக் கிழங்கு பயிர்களுக்கு நிவாரணம்

வினா எண் 46746—திரு. க.
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, காவேரி டெல்டா மாவட்டத்தில்
கஜா புயலால் சேதமடைந்த மரவள்ளிக் கிழங்கு பயிர்களுக்கு
நிவாரணம் வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நவம்பர் 2018
கஜா புயலினால் மரவள்ளிக் கிழங்கு பயிருக்கு ஏற்பட்ட சேதம்
கணக்கிடப்பட்டு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தஞ்சாவூர்
மாவட்டத்தில் கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ட மரவள்ளிக்
கிழங்கு சாகுபடி விவசாயிகளுக்கு, ஜனவரி 2019 முதல் மார்ச்
2019 வரை நிவாரணத் த�ொகை மின்னணு பரிவர்த்தனைமூலம்
கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது:

வ.
எண்

வட்டம்

1

தஞ்சாவூர்

2

பாதிக்கப்
கஜா
பட்ட
புயலினால்
பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களின்
பரப்பு
விவசாயிகளின்
எண்ணிக்கை
(எக்டர்)

விடுவிக்கப்
பட்ட
மானியத்
த�ொகை
(SDRF)
(ரூ.)

150

103.734

14,00,409

பேராவூரணி

3

1.170

15,795

3

பட்டுக்கோட்டை

2

0.690

9,315

4

திருவிடைமருதூர்

2

0.220

3,025
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வ.
எண்

வட்டம்

5

ஒரத்தநாடு

6

பாதிக்கப்
கஜா
பட்ட
புயலினால்
பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களின்
பரப்பு
விவசாயிகளின்
எண்ணிக்கை
(எக்டர்)

விடுவிக்கப்
பட்ட
மானியத்
த�ொகை
(SDRF)
(ரூ.)

313

174.975

21,50,347

பூதலூர்

17

7.065

95,377

கூடுதல்

487

287.854

36,74,268

54—
பயிர்க் காப்பீட்டுத் த�ொகை வழங்குதல்

வினா எண் 50910—திரு. க.
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் வட்டம்,
2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விவசாயிகளின் பயிர்க் காப்பீட்டுத்
த�ொகையை வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) பிரதம மந்திரியின் பயிர்க் காப்பீட்டுத்
திட்டத்தின்கீழ், 2017–2018 ஆம் ஆண்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம்,
கும்பக�ோணம் த�ொகுதியில் காப்பீட்டுக் கட்டணம் செலுத்திய
8,389 விவசாயிகளில், மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின்படி தகுதி
உள்ள 3,634 விவசாயிகளுக்குப் பயிர் இழப்பீட்டுத் த�ொகையாக
ரூ.5.002 க�ோடி நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனம்மூலம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு மட்டும்
ரூ.112.76 க�ோடி இழப்பீட்டுத் த�ொகையாக 96,251 விவசாயிகளுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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வேளாண்மை இயந்திரங்கள் வழங்குதல்

வினா எண் 53558—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
செய்யூர் த�ொகுதி, விவசாயிகளுக்கு வேளாண்மை இயந்திரங்கள்
மானிய விலையில் வழங்க அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
வேளாண்மைப் ப�ொறியியல் துறையின்மூலம், வேளாண்
இயந்திரமயமாக்கும் திட்டத்தின்கீழ் தனிப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு
மானிய விலையில் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள்
விநிய�ோகம் மற்றும் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள்
வாடகைக்கு வழங்கும் மையம் அமைப்பதற்கு மானியம் முதலான
திட்டங்கள் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும்
செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டத்தில் 8 PTO குதிரைத்
திறன் முதல் 70 PTO குதிரைத் திறன் வரை சக்தி க�ொண்ட
டிராக்டர்கள், பவர்டில்லர், நெல் நடவு இயந்திரம், வைக்கோல்
கட்டு கட்டும் கருவி, கதிர் அறுக்கும் இயந்திரம், சுழற்கலப்பை,
விசைக் களையெடுப்பான், விதைக்கும் கருவி, வரப்பு அமைக்கும்
கருவி, நிலம் சமன் செய்யும் கருவி, தட்டு வெட்டும் கருவி, விசைத்
தெளிப்பான், டிராக்டரால் இயங்கும் தெளிப்பான், டிராக்டரால்
இயங்கும் துகளாக்கும் கருவி மற்றும் மனித சக்தியால் இயக்கப்படும்
கருவிகள் முதலான வேளாண் இயந்திரங்களும், கருவிகளும்
விவசாயிகளுக்கு மானிய உதவியுடன் வழங்கப்படுகின்றன.
மத்திய அரசின் வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் துணை
இயக்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, சிறு, குறு, ஆதி திராவிட
பழங்குடியின மற்றும் பெண் விவசாயிகளுக்கு 50 விழுக்காடு
வரையிலும், இதர விவசாயிகளுக்கு 40 விழுக்காடு வரையிலும்
அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மானியத்
த�ொகை இவற்றில் எது குறைவ�ோ, அத்தொகையானது அரசு
மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
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விவசாயிகள், வேளாண் இயந்திரங்களை மானியத்தில் பெற்றிட
உழவன் செயலியில் (Uzhavan app) தங்களது ஆதார் எண்ணுடன்
பதிவு செய்து, மத்திய அரசின் இணையதளமான “agrimachinery.nic.
in”–ன்மூலம் தங்களுக்குத் தேவைப்படும் வேளாண் இயந்திரங்கள்
மற்றும் கருவிகளையும் தங்களது சுய விருப்பத்தின் அடிப்படையில்
ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட முகவரையும் (Dealer) தேர்வு செய்து
உரிய வழிமுறைகளின்படி மானியம் பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.
அதிக விலையுள்ள வேளாண் இயந்திரங்களை வாங்க இயலாத
விவசாயிகளின்
நலனுக்காக,
அவ்வியந்திரங்களை
குறைந்த
வாடகையில் பெற்றிட, வட்டார அளவில் வேளாண் இயந்திரங்கள்
மற்றும் கருவிகள் வாடகைக்கு வழங்கும் மையங்கள் அமைத்திட,
விவசாயக் குழுக்கள் அல்லது த�ொழில்முனைவ�ோருக்கு மானியம்
வழங்கப்படுகிறது. ரூ.25 இலட்சம் மதிப்புடைய வாடகை மையங்கள்
அமைக்க 40 விழுக்காடு மானிய அடிப்படையில் அதிகபட்சமாக
ரூ.10 இலட்சம் வரை மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும்
கருவிகள் வாடகை மையங்கள் முன்னோடி விவசாயிகள் மற்றும்
த�ொழில்முனைவ�ோர்மூலம் தலா ரூ.150 இலட்சம் மதிப்பீட்டில்,
40 விழுக்காடு (அதிகபட்சமாக ரூ.60 இலட்சம் வரை) மானிய
உதவியுடன் நிறுவப்பட்டு, கரும்பு விவசாயிகளுக்குக் குறைந்த
வாடகையில் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம் ஆண்டில்
தனிப்பட்ட விவசாயிகள் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும்
கருவிகளை மானியத்தில் பெற்றிட ரூ.531.36 இலட்சம் நிதியும்,
வட்டார
அளவிலான
வேளாண்
இயந்திரங்கள்
மற்றும்
கருவிகள் வாடகைக்கு வழங்கும் மையங்கள் நிறுவிட ரூ.260
இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, செய்யூர்
த�ொகுதி விவசாயிகள் சம்பந்தப்பட்ட வேளாண் ப�ொறியியல்
துறை அலுவலகத்தை அணுகி, வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும்
கருவிகளுக்கான மானியம் பெற்று பயன்பெறலாம்.
56—
தென்னை விவசாயிகளுக்கு உரம் வழங்குதல்

வினா எண் 57137—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தென்னை விவசாயிகளுக்கு
இலவசமாக உரம் வழங்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில தென்னை
விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக உரம் வழங்கும் திட்டம் ஏதும்
தற்போது நடைமுறையில் இல்லை.
57—
விவசாயிகளுக்கு உரம் வழங்குதல்

வினா எண் 57138—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
வேளாண்மைத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) வேளாண்மைத் துறைமூலம் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக
உரம் வழங்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு, வேளாண்மைத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மத்திய அரசின், சத்துக்கள் அடிப்படையிலான
மானியக் க�ொள்கையின்படி, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து
மாநிலங்களிலும்
மானிய
விலையில்
உரங்கள்
விற்பனை
செய்யப்படுகின்றன. உர வகைகளில் உள்ள சத்தின் அளவிற்கு
ஏற்ப மானியம் வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கில�ோ தழைச்
சத்துக்கு ரூ.18.90, மணிச் சத்திற்கு ரூ.15.27, சாம்பல் சத்திற்கு ரூ.11.12,
கந்தக சத்திற்கு ரூ.3.56 எனவும் உர உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு
மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இலவசமாக உரம் வழங்கும் திட்டம்
ஏதும் அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.
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58—
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை

வினா எண் 11131—திரு. க. கார்த்திகேயன்: மாண்புமிகு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
ரிஷிவந்தியம் த�ொகுதி, திருக்கோவிலூர் மற்றும் சங்கராபுரம்
வட்டத்தைச் சார்ந்த தகுதியுடைய முதிய�ோர்களுக்கு விரைவில்
உதவித் த�ொகை வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
ரிஷிவந்தியம் த�ொகுதிக்குட்பட்ட சங்கராபுரம் வட்டத்தில்
13,261 பயனாளிகளும் மற்றும் திருக்கோவிலூர் வட்டத்தில் 12,065
பயனாளிகளும் சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்களின்கீழ் உதவித்
த�ொகை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், மேற்காணும் இரு
வட்டங்களிலும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின்கீழ் உதவித்
த�ொகை வேண்டி மக்கள் குறை தீர்வு நாள், அம்மா திட்டம்,
மக்கள் த�ொடர்பு முகாம், சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் முகாம் மற்றும் மனுதாரர்களிடமிருந்து நேரடியாக
பெறப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு,
தகுதியுடைய பயனாளிகளுக்கு உதவித் த�ொகை வழங்கப்பட்டு
வருகிறது.
59—
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை

வினா எண் 21967—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் வட்டத்தில்
தகுதியானவர்கள் அனைவருக்கும் முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை
வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி மற்றும் வட்டத்தில்,
சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ் ம�ொத்தம் 3,994 பயனாளிகளுக்கு
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகையாக பிரதி மாதம் ரூ.1,000/– வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை வேண்டி ப�ொது மக்கள்
குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் கும்பக�ோணம் வட்ட அலுவலகம்
மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைத�ோறும் நடைபெறும் அம்மா திட்டம்
மற்றும் மக்கள் நேர்காணல் முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள்
மீது உரிய விசாரணை செய்து, தகுதியின் அடிப்படையில் உதவித்
த�ொகை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
60—
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை

வினா எண் 24677—திரு. அ. நல்லதம்பி: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் த�ொகுதியிலுள்ள
கிராமங்களில் கள ஆய்வு செய்து தகுதியுள்ளவர்களுக்கு முதிய�ோர்
உதவித் த�ொகையினை மீண்டும் வழங்கிட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருப்பத்தூர் த�ொகுதி மற்றும் வட்டத்தில்,
சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின்கீழ் 25,200 நபர்கள் பயனடைந்து
வருகின்றனர். இந்திரா காந்தி முதிய�ோர் ஓய்வூதிய தேசியத்
திட்டத்தில் 14,621 பயனாளிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
மேலும், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ் முதிய�ோர் உதவித்
த�ொகை வேண்டி மாவட்ட ஆட்சியரின் குறை தீர்வு நாள்
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கூட்டம், வெள்ளிக்கிழமைத�ோறும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும்
நடைபெறும் அம்மா திட்டம், மக்கள் த�ொடர்பு முகாம்,
சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முகாம் ஆகிய
முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள் அனைத்தும் கிராம நிருவாக
அலுவலர்கள் மற்றும் வருவாய் ஆய்வாளர்களால் கள ஆய்வு
செய்து, வட்டாட்சியர் (சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்) அவர்களால்
தகுதியான நபர்கள் அனைவருக்கும் விரைந்து உதவித் த�ொகை
வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
61—
க�ோயில், பேருந்து நிலையங்களில் wi–fi வசதி செய்தல்

வினா எண் 41328—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணத்தில் உள்ள
க�ோயில்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களில் இலவச wi–fi வசதி
செய்து தர அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டி.வி. நிறுவனம்
மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான பேருந்து நிலையம்,
பூங்காக்கள் ப�ோன்ற இடங்களில் இலவச wi–fi வழங்க அரசாணை
எண் G.O. (D) No.22, நாள் 16–8–2017, தகவல் த�ொழில்நுட்பவியல்
துறையால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 5 ப�ொது
இடங்களில் இலவச wi–fi வசதி தமிழக அரசு கேபிள் டி.வி.
நிறுவனம்மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கும்பக�ோணம்
பேருந்து நிலையத்திற்கு இலவச wi–fi வழங்க தமிழ்நாடு
அரசு
கேபிள்டி.வி.
நிறுவனத்தின்
இயக்குநர்கள்
குழுமக்
கூட்டத்தில் கலந்தால�ோசித்து, அதன் பின்னர் wi–fi வழங்க
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அரசாணையில் (அரசாணை
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எண் G.O. (D) No.22, நாள் 16–8–2017, தகவல் த�ொழில்நுட்பவியல்
துறை) க�ோயில்களுக்கு இலவச wi–fi வழங்க குறிப்பிடாத
காரணத்தால் கும்பக�ோணம் க�ோயிலுக்கு இலவச wi–fi வழங்க
தற்போது சாத்தியமில்லை.
62—
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை

வினா எண் 47641—திரு. சு. புகழேந்தி: மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
விடையளிப்பாரா—
(அ) மதுராந்தகம் த�ொகுதி, ம�ோச்சேரியில் முதிய�ோர் உதவித்
த�ொகையை விரைவாக வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ)
மற்றும்
(ஆ)
மதுராந்தகம்
த�ொகுதி
மற்றும்
வட்டத்திற்குட்பட்ட ம�ோச்சேரி பகுதியில் இந்திரா காந்தி
முதிய�ோர் ஓய்வூதிய தேசியத் திட்டத்தின்கீழ் 75 பயனாளிகளும்,
இந்திரா காந்தி மாற்றுத்திறனுடைய�ோர் ஓய்வூதிய தேசியத்
திட்டத்தின்கீழ் 1 பயனாளியும், இந்திரா காந்தி விதவை ஓய்வூதிய
தேசியத் திட்டத்தின்கீழ் 28 பயனாளிகளும், மாற்றுத்திறனுடைய�ோர்
உதவித் த�ொகைத் திட்டத்தின்கீழ் 15 பயனாளிகளும், ஆதரவற்ற
விதவைகள் உதவித் த�ொகைத் திட்டத்தின்கீழ் 24 பயனாளிகளும்
மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட ஆதரவற்ற விதவைகள் உதவித்
த�ொகைத் திட்டத்தின்கீழ் 3 பயனாளிகளும், ஆக ம�ொத்தம் 146
பயனாளிகள் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின்கீழ் பயனடைந்து
வருகின்றனர். மேலும், முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை வேண்டி மாவட்ட
ஆட்சியரின் மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பெறப்படும்
மனுக்கள், மக்கள் த�ொடர்பு முகாம், வெள்ளிக்கிழமைத�ோறும்
கிராமங்களில் நடைபெறும் அம்மா திட்டம், மதுராந்தகம் வட்ட
அலுவலகத்தில் பெறப்படும் மனுக்கள், மக்கள் நேர்காணல் ஆகிய
முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள்மீது விரைந்து உரிய விசாரணை
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மேற்கொண்டு தகுதியான நபர்கள் அனைவருக்கும் உடனடியாக
உதவித் த�ொகை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
63—
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை

வினா எண் 51113—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் வட்டம்,
திருப்பந்துறை ஊராட்சியில் முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை கேட்டு
விண்ணப்பம் செய்தவர்களுக்கு முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை
வழங்கிட அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர்
வட்டத்தில்
சமூகப்
பாதுகாப்புத்
திட்டங்களின்கீழ்
10,034
பயனாளிகள்
மாதாந்திர
ஓய்வூதியமாக
ரூ.1,000/–
பெற்று
வருகின்றனர். மேலும், திருப்பந்துறை ஊராட்சியில், இந்திரா காந்தி
முதிய�ோர் ஓய்வூதிய தேசியத் திட்டத்தின்கீழ் 52 பயனாளிகள்
ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர்.
மேலும், முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை வேண்டி மாவட்ட
ஆட்சியரின் மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம், மக்கள் த�ொடர்பு
முகாம், அம்மா திட்ட முகாம், மக்கள் நேர்காணல் முகாம்
ஆகிய முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசாரணை
மேற்கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
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64—
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை

வினா எண் 51114—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் வட்டம்,
பருத்திக்குடி ஊராட்சியில் முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை கேட்டு
விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு உடனடியாக உதவித் த�ொகை வழங்க
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி மற்றும் வட்டத்தில்
சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின்கீழ் 6,929 பயனாளிகள்
மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000/– பெற்று வருகின்றனர். மேலும்,
பருத்திக்குடி ஊராட்சியில், இந்திரா காந்தி முதிய�ோர் ஓய்வூதிய
தேசியத் திட்டத்தின்கீழ் 65 பயனாளிகள் ஓய்வூதியம் பெற்று
வருகின்றனர்.
மேலும், முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை வேண்டி மாவட்ட
ஆட்சியரின் மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம், மக்கள் த�ொடர்பு
முகாம், அம்மா திட்ட முகாம், மக்கள் நேர்காணல் முகாம்
ஆகிய முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசாரணை
மேற்கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
65—
வறுமைக்கோட்டிற்குக்கீழ் உள்ளவர்களுக்கு உதவித்
த�ொகை

வினா எண் 51155—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு

வருவாய்

மற்றும்

பேரிடர்

மேலாண்மை

மற்றும்

தகவல்
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த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

அவர்கள்

கீழ்க்காணும்

திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம்,
நரசிங்கப்பேட்டை
ஊராட்சியில்
நிலுவையில்
உள்ள
வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழே உள்ளவர்களுக்கு அரசு உதவித்
த�ொகை வழங்க அரசு முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி மற்றும் வட்டத்தில் சமூக
பாதுகாப்புத் திட்டங்களின்கீழ் 6,992 பயனாளிகள் மாதாந்திர
ஓய்வூதியமாக
ரூ.1,000/–
பெற்று
வருகின்றனர்.
மேலும்,
நரசிங்கப்பேட்டை ஊராட்சியில், வறுமைக் க�ோட்டிற்குக் கீழே
உள்ள முதிய�ோர்களுக்கு இந்திராகாந்தி விதவையர் ஓய்வூதிய
தேசியத் திட்டம், விதவைகள் ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும்
கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான உதவித் த�ொகைத்
திட்டம் ஆகிய திட்டங்களின்கீழ் 126 பயனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியம்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை வேண்டி மாவட்ட
ஆட்சியரின் மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம், மக்கள் த�ொடர்பு
முகாம், அம்மா திட்ட முகாம், மக்கள் நேர்காணல் முகாம்
ஆகிய முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசாரணை
மேற்கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
66—
முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை

வினா எண் 51156—முனைவர் க�ோவி. செழியன்: மாண்புமிகு
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி, திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம்,
சூரியனார்கோவில் ஊராட்சியில் நிலுவையில் உள்ள முதிய�ோர்
உதவித் த�ொகை வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்:
திருவிடைமருதூர் த�ொகுதி மற்றும் வட்டத்தில் சமூகப்
பாதுகாப்புத் திட்டங்களின்கீழ் 6,992 பயனாளிகள் மாதாந்திர
ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000/– பெற்று வருகின்றனர். மேலும், சூரியனார்
க�ோவில் ஊராட்சியில், இந்திரா காந்தி முதிய�ோர் ஓய்வூதிய
தேசியத் திட்டத்தின்கீழ் 55 பயனாளிகள் ஓய்வூதியம் பெற்று
வருகின்றனர்.
மேலும், முதிய�ோர் உதவித் த�ொகை வேண்டி மாவட்ட
ஆட்சியரின் மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம், மக்கள் த�ொடர்பு
முகாம், அம்மா திட்ட முகாம், மக்கள் நேர்காணல் முகாம்
ஆகிய முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள்மீது உரிய விசாரணை
மேற்கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகிறது.
67—
கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு கட்டடம்

வினா எண் 18105—திரு. அ. பிரபு: மாண்புமிகு பால் வளம்
மற்றும் பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கள்ளக்குறிச்சி த�ொகுதி, சின்னசேலம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
பெத்தாசமுத்திரம், சேலம் மெயின் ர�ோடு அருகில் மற்றும் எலவடி
பாண்டியன்குப்பம் செல்லும் சாலை அருகிலும் உள்ள த�ொடக்கப்
பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு கட்டடம் கட்ட
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி, பால் வளம் மற்றும்
பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ)	கள்ளக்குறிச்சி
த�ொகுதி,
சின்னசேலம்
ஊராட்சி ஒன்றியம், பெத்தாசமுத்திரம் சேலம் மெயின் ர�ோடு
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அருகில் மற்றும் எலவடி பாண்டியன்குப்பம் செல்லும் சாலை
அருகிலும் உள்ள த�ொடக்கப் பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச்
சங்கங்களுக்கு கட்டடம் கட்ட தற்சமயம் சாத்தியக்கூறுகள்
இல்லை.
68—
கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு கூடுதல் கட்டடம்

வினா எண் 18620—திரு. அ. பிரபு: மாண்புமிகு பால் வளம்
மற்றும் பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கள்ளக்குறிச்சி த�ொகுதி, கள்ளக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றியம்,
சிறுவங்கூர் ஊராட்சியில் உள்ள பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச்
சங்கத்திற்குக் கூடுதல் கட்டடம் கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி, பால் வளம் மற்றும்
பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ)	கள்ளக்குறிச்சி த�ொகுதி, கள்ளக்குறிச்சி
ஊராட்சி ஒன்றியம், சிறுவங்கூர் ஊராட்சியில் உள்ள பால்
உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கங்கத்திற்குக் கூடுதல் கட்டடம்
கட்ட சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு.
69—
நடமாடும் பால் விற்பனை நிலையம் துவங்குதல்

வினா எண் 36431—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
பால் வளம் மற்றும் பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) சென்னை, மதுரை, திருச்சி ஆகிய மாநகராட்சிளுக்கு
உட்பட்ட பகுதிகளில் நடமாடும் பால் விற்பனை நிலையம்
துவங்கும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி, பால் வளம் மற்றும்
பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ)	சென்னை மாநகரில் தற்போது மூன்று
நடமாடும் பால் மற்றும் பால் ப�ொருட்கள் விற்பனை வாகனங்கள்
செயல்பட்டு வருகின்றன. மதுரை மாநகராட்சியில் தற்சமயம்
நடமாடும் பால் விற்பனை நிலையம் அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள்
இல்லை. திருச்சி மாநகரில் நடமாடும் பால் விற்பனை நிலையம்
அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு.
70—
பால் பரிச�ோதனைக் கூடம் அமைத்தல்

வினா எண் 41735—திரு. பெரியண்ணன் அரசு: மாண்புமிகு
பால் வளம் மற்றும் பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பால் பரிச�ோதனைக்
கூடம் அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி, பால் வளம் மற்றும்
பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) புதுக்கோட்டை
மாவட்டத்தில்
பரிச�ோதனைக் கூடம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

பால்

71—
ஆவின் பாலகத்தில் தானியங்கி பால் பூத் அமைத்தல்

வினா எண் 52200—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
பால் வளம் மற்றும் பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) கன்னியாகுமரி ஆவின் பாலகத்தில் தானியங்கி பால் பூத்
அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி, பால் வளம் மற்றும்
பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ)	கன்னியாகுமரி
ஆவின்
பாலகத்தில்
தானியங்கி பால் பூத் அமைக்க தற்சமயம் சாத்தியக்கூறுகள்
இல்லை.
72—
கூட்டுறவுச் சங்கக் கட்டடம் கட்டுதல்

வினா எண் 56198—திரு. மு.பெ. கிரி: மாண்புமிகு பால் வளம்
மற்றும் பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) செங்கம் த�ொகுதி, மேல்வணக்கம்பாடி ஊராட்சியில்,
த�ொடக்கப் பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கக் கட்டடம்
கட்ட அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி, பால் வளம் மற்றும்
பால் பண்ணை வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ)	செங்கம் த�ொகுதி, மேல்வணக்கம்பாடி
ஊராட்சியில் த�ொடக்கப் பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச்
சங்கத்திற்கு ஏற்கெனவே ச�ொந்தக் கட்டடம் உள்ள காரணத்தினால்
புதிய கட்டடம் கட்ட தற்சமயம் சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.
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73—
சிற்றுந்து இயக்குதல்

வினா எண் 8060—திரு. ஏ. இரத்தினசபாபதி: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) அறந்தாங்கி த�ொகுதி, அரிமளம் ஒன்றியம், இச்சிக்கோட்டை
கிராமத்திற்கு சிற்றுந்து இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு
அரசு
ப�ோக்குவரத்துக்
கழகம்மூலம் ஏற்கெனவே அறந்தாங்கி த�ொகுதி, அரிமளம் ஒன்றியம்
இச்சிக்கோட்டை கிராமப் பகுதிக்குக் காரைக்குடியிலிருந்து ஏம்பல்
வழியாக இச்சிக்கோட்டைக்குப் ப�ோதுமான பேருந்து வசதிகள்
செய்யப்பட்டு இயங்கி வருகின்றன. எனவே, சிற்றுந்தின் பயன்பாடு
எழாது என்ற விவரத்தினை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
74—
ப�ோக்குவரத்து சமிக்ஞை பலகை அமைத்தல்

வினா எண் 10980—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) மாதவரம் த�ொகுதி, 33–வது வட்டத்தில் கணக்கர் சத்திரம்
பகுதியில் ப�ோக்குவரத்து சமிக்ஞை பலகை அமைக்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) மாதவரம் த�ொகுதி, 33–வது வட்டத்திலுள்ள
கணக்கர் சத்திரம் பகுதி இடமானது M1 மாதவரம் ப�ோக்குவரத்துக்
காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஜி.என்டி. சாலை மற்றும் கணக்கர்
சத்திரம் சந்திப்பு ஆகும். மேற்குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறுகிய
சாலை மட்டுமே ஜி.என்.டி பிரதான சாலையில் இணைவதாலும்,
வேறு எவ்வித பிரதான சாலையும் இணையவில்லை என்பதாலும்
ப�ோக்குவரத்து
சமிக்ஞை
பலகை
அமைக்க
வேண்டிய
அவசியமில்லை.
75—
சிற்றுந்து இயக்குதல்

வினா எண் 26070—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) மாதவரம் த�ொகுதி, வில்லிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
வெள்ளச்சேரி கிராமத்திற்குத் தேவைக்கு ஏற்ப சிற்றுந்து இயக்க
அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தற்போது
மாநகரப்
ப�ோக்குவரத்துக்
கழகம், தடம் எண் 120K–ல் ஒரு பேருந்தினை பிராட்வேயிலிருந்து
வெள்ளச்சேரி அருகாமை பகுதி வழியாக கதவூருக்கு பயணிகளின்
பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப இயக்கி வருகிறது.
சென்னையில்
குறுகலாக உள்ள

பெரிய
உட்புறச்

பேருந்துகள்
இயக்க
முடியாத
சாலைகளை, பிரதான சாலை,
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இரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் ப�ோன்றவற்றுடன்
இணைக்கும்விதமாக சிற்றுந்துகள் மாநகரப் ப�ோக்குவரத்துக்
கழகத்தால் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, சென்னையின் புறநகரில்
வெள்ளச்சேரி அருகாமைப் பகுதி வழியாக பெரிய பேருந்துகள்
இயக்கப்படுவதால் சிற்றுந்து இயக்கிட அவசியம் எழவில்லை.
76—
சிற்றுந்து இயக்குதல்

வினா எண் 26072—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) மாதவரம் த�ொகுதி, வில்லிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
பாலவேடு ஊராட்சிக்குக் கூடுதலாக சிற்றுந்து இயக்க அரசு ஆவன
செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தற்போது மாநகரப் ப�ோக்குவரத்துக்
கழகம், தடம் எண் 61 A–ல் ஒரு பேருந்தினை ஆவடியிலிருந்து
க�ோவில்பதாகை, கனரக வாகனங்கள் த�ொழிற்சாலை பிரதான
வாயில், மிட்டனமல்லி, பாலவேடு வழியாக மேலப்பேட்டிற்குப்
பயணிகள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், சென்னையில் பெரிய பேருந்துகள் செல்ல முடியாத
குறுகிய
சாலைகளைக்
க�ொண்ட
உட்புறச்
சாலைகளை
பிரதான சாலை, இரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள்
ப�ோன்றவற்றுடன் இணைக்கும்விதமாக சிற்றுந்துகள் மாநகரப்
ப�ோக்குவரத்துக்
கழகத்தால்
இயக்கப்படுகின்றன.
எனவே,
சென்னையின் புறநகரில் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் பாலவேடு
கிராமப் பகுதிகளில் சிற்றுந்து இயக்கிட அவசியம் எழவில்லை.
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77—
சிற்றுந்து இயக்குதல்

வினா எண் 27440—திரு. வி.வி. இராஜன் செல்லப்பா:
மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத்
துறை
அமைச்சர்
அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
மதுரை வடக்கு த�ொகுதி, செல்லூர் 50–60 அடி
பகுதியில் சிற்றுந்து இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

ர�ோடு

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
மதுரை வடக்கு த�ொகுதி செல்லூர், 50–60 அடி ர�ோடு பகுதிகள்
மதுரை மாநகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட த�ொகுதிகளாகும்.
பகுதி திட்டம்–1999 அரசாணை எண் 1532 உள் (ப�ோ.வ.3) துறை,
நாள் 17–11–1999–ன்படி மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து
சாலைகளும் பேருந்து ப�ோக்குவரத்து உள்ள பகுதிகளாகக் கருத
வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதிகள் அனைத்தும்
பேருந்து வசதிகள் உள்ள பகுதிகளாக கருத்தில் க�ொள்வதால் புதிய
சிற்றுந்து இயக்க அனுமதி வழங்க வழிவகை இல்லை. மேலும்,
மதுரை வடக்குத் த�ொகுதி செல்லூர் 50-60 அடி ர�ோடு பகுதி
வழித்தடத்தில் மதுரை க�ோட்டப் பேருந்துகள் ப�ோதுமான நடைகள்
இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, பெரிய பேருந்துகள்மூலம்
மட்டுமே பேருந்து வசதி வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால்,
மதுரை வடக்குத் த�ொகுதி செல்லூர், 50–60 அடி ர�ோடு பகுதியில்
சிற்றுந்து இயக்க வேண்டிய அவசியம் எழவில்லை.
78—
கனரக வாகனங்கள் செல்வதைத் தடை செய்தல்

வினா எண் 37721—திரு. க.
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

அன்பழகன்:
அவர்கள்

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்
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(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணம் நகரப் பகுதிகளில்
காலை முதல் மாலை வரை கனரக வாகனங்கள் செல்வதைத்
தடை செய்ய அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் நகரப் பகுதிக்குச் செல்லும்
நுழைவிடமான நால்ரோடு சந்திப்பிலும், தஞ்சையிலிருந்து நகருக்குள்
வாகனங்கள் வரும் நுழைவிடமான கும்பேஸ்வரர் மேலவீதியிலும்
கனரக வாகனங்கள் உள்ளே செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது
என்ற வாசகம் அடங்கிய அறிவிப்புப் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அந்த இரண்டு இடங்களிலும் ப�ோக்குவரத்துக் காவலர்கள்
பீட் நியமித்துத் த�ொடர்ந்து அலுவல் செய்து வருகின்றனர்.
வணிக நிறுவனங்கள் அதிகம் உள்ள பெரிய கடை வீதி
பகுதியில் தினசரி சரக்கு வாகனங்கள் அதிகம் ல�ோடு ஏற்ற
மற்றும் இறக்க வருவதால் லாரி உரிமையாளர்களிடம் பேசி
கனரக வாகனங்கள் அனைத்தும் வாகனப் ப�ோக்குவரத்து நெரிசல்
நேரங்களில் (Peak hours) காலை 7–00 முதல் 12–00 மணி வரையும்,
மாலை 4–00 மணி முதல் 9–00 மணி வரையும் நகருக்குள் வராமல்,
மதியம் 12–00 மணி முதல் 4–00 மணி வரையில் மற்றும் இரவு 9–00
மணி முதல் காலை 7–00 மணி வரை கும்பேஸ்வரர் மேல வீதி
கரும்பாயிரம் பிள்ளையார் க�ோயில் P.S. சண்முகம் தெரு வழியாக
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே ல�ோடு ஏற்ற மற்றும் இறக்க
அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மீறி வரும் வாகனங்கள்மீது
சட்டப்படி காவல் துறைமூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று
எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. த�ொடர்ந்து கண்காணித்து கும்பக�ோணம்
நகரில்
ப�ோக்குவரத்து
நெரிசல்
இல்லாமல்
நடவடிக்கை
மேற்கொள்ள ப�ோக்குவரத்து ஆய்வாளருக்கு உரிய அறிவுரை
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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79—
சிற்றுந்து இயக்குதல்

வினா எண் 37757—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
மாதவரம் த�ொகுதி, 17–வது வட்டம் ஆண்டார் குப்பம்
மாத்தூர்கேட், மாதவரம் பால் பண்ணை மற்றும் தாதாங்குப்பம்
வழியாக சிற்றுந்து இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
தற்போது மாநகரப் ப�ோக்குவரத்துக் கழகத்தால் (MTC)
தடம் எண் 29D Extn–ல் 3 பேருந்துகள், 64C–ல் 10 பேருந்துகள்,
64D–ல் 1 பேருந்து, 38H Extn–ல் 1 பேருந்து, 38S–ல் 1 பேருந்து
மற்றும் சிற்றுந்து வழித்தடம் S62–ல் 2 சிற்றுந்துகள் என ம�ொத்தம்
18 பேருந்துகள் மாத்தூர்கேட், மாதவரம் பால் பண்ணை
வழியாக பயணிகள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப இயக்கப்பட்டு
வருகின்றன. மேலும், மாத்தூர்கேட் மாதவரம் பால் பண்ணை,
தாதாங்குப்பம், ஆண்டார் குப்பம் ஆகிய பகுதிகள் வழியாக, தடம்
எண் 164–ல் 7 பேருந்துகள், 121C–ல் 7 பேருந்துகள், 121D–ல்
3 பேருந்துகள் என ம�ொத்தம் 17 பேருந்துகள் ப�ொதுமக்கள்
நலன் கருதி மாநகரப் ப�ோக்குவரத்து கழகத்தால் இயக்கப்பட்டு
வருகின்றன. மேலும், சென்னையில் பெரிய பேருந்துகள் செல்ல
முடியாத குறுகிய சாலைகளைக் க�ொண்ட உட்புற சாலைகளை,
பிரதான சாலை, இரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள்
ப�ோன்றவற்றுடன் இணைக்கும்விதமாக சிற்றுந்துகள் மாநகரப்
ப�ோக்குவரத்து
கழகத்தால்
இயக்கப்படுகின்றன.
எனவே,
சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதிகளில் ஏற்கெனவே பேருந்துகள்
இயக்கப்படுவதால் ஆண்டார் குப்பம், மாத்தூர்கேட், மாதவரம்
பால் பண்ணை மற்றும் தாதாங்குப்பம் ப�ோன்ற பகுதிகளில்
சிற்றுந்து இயக்கிட அவசியம் எழவில்லை.

வினாக்கள்-விடைகள்

381

2020 பிப்ரவரி 20]
80—
சிற்றுந்து இயக்குதல்

வினா எண் 37760—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
மாதவரம் த�ொகுதி, பெருங்காலூர் கிராமத்திலிருந்து வடகரை,
அழிஞ்சிவாக்கம் தர்காஸ் வழியாக செங்குன்றம் வரை புதிய
வழித்தடத்தில் சிற்றுந்து இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
தற்போது மாநகரப் ப�ோக்குவரத்துக் கழகத்தால், தடம் எண்
36V–ல் 1 பேருந்து, 38G–ல் 1 பேருந்து, 36K–ல் 3 பேருந்துகள்
என
ம�ொத்தம்
5
பேருந்துகள்
பெருங்காவூர்,
வடகரை,
அழிஞ்சிவாக்கம்
வழியாக
செங்குன்றம்
வரை
பயணிகள்
பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும்,
சென்னையில் பெரிய பேருந்துகள் செல்ல முடியாத குறுகிய
சாலைகளைக் க�ொண்ட உட்புறச் சாலைகளை, பிரதான சாலை,
இரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் ப�ோன்றவற்றுடன்
இணைக்கும்விதமாக சிற்றுந்துகள் மாநகரப் ப�ோக்குவரத்துக்
கழகத்தால் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, சென்னையின் புறநகரில்
பெரிய பேருந்துகள் பெருங்காவூர், வடகரை, அழிஞ்சிவாக்கம்
வழியாக செங்குன்றம் வரை இயக்கப்படுவதால் சிற்றுந்து இயக்கிட
அவசியம் எழவில்லை.
81—
மீன் கழிவுநீரை திறந்துவிட்டுச் செல்லும் வாகனங்கள்மீது
நடவடிக்கை

வினா எண் 47084—திரு. செ. ராஜேஷ் குமார்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
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(அ) கிள்ளியூர் த�ொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வாகனங்களில்
மீன்கள் க�ொண்டு செல்லும்போது சாலையில் மீன் கழிவு நீரை
திறந்துவிட்டுச் செல்லும் வாகனங்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்க
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) ஆம்.
(ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கிள்ளியூர் த�ொகுதிக்குட்பட்ட
பகுதிகளில் வாகனங்களில் மீன்கள் க�ொண்டு செல்லும்போது,
சாலையில் மீன் கழிவுநீரை திறந்துவிட்டுச் செல்லும் வாகனங்கள்
கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. புதுக்கடை காவல் நிலைய
எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியான தேங்காய்ப்பட்டணம் மீன்பிடி
துறைமுகத்திலிருந்து மனித உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் மீன்
கழிவு க�ொண்டு சென்ற KL 10 AB 1249 என்ற வாகனத்திலிருந்து
மீன் கழிவுநீரைத் திறந்து விட்டுச் சென்றதால், மேற்படி
வாகனத்தைப் கைப்பற்றி காவல் நிலையம் க�ொண்டு வந்து
அவ்வாகனம் ஓட்டிய இராஜன், வயது 37, த/பெ. பாஸ்கரன்,
கலிங்கராஜபுரம், காஞ்சாம்புறம் அஞ்சல் என்பவர்மீது காவல்
நிலைய குற்ற எண் 377/18 U/s 269 IPC–ன்படி வழக்குப் பதிவு
செய்து, பின்பு 15–12–2018 ஆம் தேதி மேற்படி வழக்கின்மீது குற்றப்
பத்திரிகை தாக்கல் செய்து, நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டு
நீதிமன்றக் க�ோப்பில் STC 425/19 ஆக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எதிரி
தனது குற்றத்தை ஒப்புக் க�ொண்டதால், எதிரிக்கு 9–3–2019–ம்
தேதி ரூ.10,000/– அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மேற்படி
சம்பவங்கள் நடக்காவண்ணம் த�ொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
82—
பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 48019—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
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பூண்டி ஒன்றியம், எறையூரிலிருந்து க�ோயம்பேடு மற்றும்
~பெரும்புதூர் தடத்தில் பேருந்து இயக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
பூண்டி
ஒன்றியம்,
எறையூரிலிருந்து
திருவள்ளூருக்கு
T–1M நகர பேருந்துமூலம் 10 நடைகள் இயக்கப்படுகின்றன.
திருவள்ளூரிலிருந்து க�ோயம்பேடு மற்றும் ~பெரும்புதூருக்கு
தமிழ்நாடு அரசு ப�ோக்குவரத்துக் கழகம் விழுப்புரம் மற்றும்
மாநகரப் ப�ோக்குவரத்துக் கழகம்மூலம் 10 நிமிட இடைவெளியில்
காலை 5 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையில் ப�ோதிய ப�ோக்குவரத்து
சேவை உள்ளதால் எறையூரிலிருந்து ~பெரும்புதூருக்கு நேரடிப்
பேருந்து இயக்கத் தேவையில்லை.
83—
பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 48021—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம், விடையூர் ஊராட்சியில் 138A என்ற
பேருந்தை மீண்டும் இயக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
திருவள்ளூரிலிருந்து
விடையூருக்கு
இயக்கப்பட்ட
138A
தடப் பேருந்தில் பயணிகள் அடர்வு குறைவு காரணமாக பல
வருடங்களுக்கு முன்பே நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது இத்தடத்தில்
பேருந்து இயக்கம் த�ொடர்பாக ஆய்வு செய்தப�ோது, தனியார்
சிற்றுந்துகளும். ஷேர் ஆட்டோ (Share Auto)–க்களும் அதிக
அளவில் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, பயணிகள் அடர்வு குறைவு
காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட 138A தடப் பேருந்தை மீண்டும் இயக்க
அவசியம் எழவில்லை.
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84—
பேருந்துகள் இயக்குதல்

வினா எண் 48023—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
திருவள்ளூர் த�ொகுதி, திருவாலங்காடு ஒன்றியம், சின்னமண்டலி
கிராமத்திற்கு இயக்கப்பட்ட பேருந்து தடம் எண்கள் T2 மனவூர்–
திருவள்ளூர், 93 பேரம்பாக்கம்–திருத்தணி ஆகிய பேருந்துகளை
மீண்டும் இயக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
தடம் எண் T2 மூலம் திருவள்ளூர் முதல் மனவூர் வரை
பேரம்பாக்கம் வழியாக 27 கில�ோ மீட்டர் தூரத்திற்கு நான்கு
(4) நடைகள் இயக்கப்பட்டு வந்தன. இதில், பேரம்பாக்கம் முதல்
மனவூர் வரையிலான 8 கில�ோ மீட்டர் தூரம் வரை மிக ச�ொற்பப்
பயணிகளே பயணித்து வந்தனர். இந்த இயக்கப் பகுதிகளில் மக்கள்
த�ொகையும் குறைந்த அளவிலேயே உள்ளது. அதேப�ோல், தடம்
எண் 93, திருவள்ளூரிலிருந்து அழிஞ்சிவாக்கம், பேரம்பாக்கம்,
திருவாலங்காடு,
கனகம்மாசத்திரம்
வழியாக
திருத்தணிக்கு
இயக்கப்பட்டு வந்தது. இதன் தடம் நீளம் 81 கில�ோ மீட்டர் ஆகும்.
இது ஒரு சுற்று வழித் தடமாகும். இத்தடத்தில் பயணிகள் மிகக்
குறைந்த அளவிலேயே பயணித்து வந்தனர். ஆகையால், T2 மற்றும்
93 வழித்தடங்கள் நிறுத்தப்பட்டன.
மேலும், மனவூரிலிருந்து திருவள்ளூருக்கு பேருந்து சேவை
ப�ோதிய அளவில் உள்ளது. பள்ளி மாணவர்களின் வசதிக்காக
திருவள்ளூர் முதல் அழிஞ்சிவாக்கம் வரை தற்போது பேருந்து
இயக்கப்படுகிறது. எனவே, பயணிகள் பயன்பாடு குறைவு
காரணமாக கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிறுத்தப்பட்ட
T2 மற்றும் 93 தட இயக்கங்களை மீண்டும் இயக்கத் தேவையில்லை.
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85—
பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 48024—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கடம்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், க�ொட்டையூரிலிருந்து
திருவள்ளூர் நகருக்கு பேருந்து இயக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கடம்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,
க�ொட்டையூரிலிருந்து திருவள்ளூர் நகருக்கு நேரடியாக பயணம்
செய்யும் பயணிகளின் பயன்பாடு இல்லாததால், பகுதிவாரியாக
பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்,
க�ொட்டையூரிலிருந்து திருவள்ளூர் நகருக்கு நேரடி பேருந்து இயக்க
அவசியம் எழவில்லை.
86—
பேருந்துகளை மீண்டும் இயக்குதல்

வினா எண் 48025—திரு. வி.ஜி. ராஜேந்திரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
திருவள்ளூர் த�ொகுதிக்கு இயக்கப்பட்ட தடம் எண்கள் T19, T2,
162, 91P ஆகிய பேருந்துகளை மீண்டும் இயக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
க�ோரப்பட்டுள்ள வழித்தடங்களில் தடம் எண் 162 பயணிகள்
மற்றும் பள்ளி மாணவர்களின் தேவைக்கேற்ப கடம்பத்தூர் முதல்
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S.V. சத்திரம் வரை தேவையான நடைகள் தற்போதும் இயக்கப்பட்டு
வருகின்றன. தடம் எண் T19 திருவள்ளூர்–பேரம்பாக்கம் மற்றும்
தடம் எண் T2 திருவள்ளூர்–மனவூர் ஆகிய தடங்கள் மாறிவரும்
ப�ோக்குவரத்து வசதிகளான ஷேர் ஆட்டோ மற்றும் தனி நபர்
வாகன உபய�ோகங்களினாலும், கடம்பத்தூர் இரயில்வே மேம்பாலப்
பணிகளாலும், த�ொடர் வண்டி அதிக அளவில் உள்ளதால்
பயணிகள் அதில் பயணங்களை மேற்கொள்வதாலும் பயணிகள்
பயன்பாடு குறைந்ததால் நிறுத்தப்பட்டன. மாநகரப் ப�ோக்குவரத்து
எல்லை விரிவாக்கம் காரணமாக தடம் எண் 91P–க்கு மாற்றாக
பூந்தமல்லியிலிருந்து பேரம்பாக்கம் வரை 591 பேருந்துகள்மூலம் 30
நடைகள் இயக்கப்படுவதால், தடம் எண் 91P நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பயணிகள் பயன்பாடு குறைந்ததால், நிறுத்தப்பட்ட
மேற்படி தடங்களை மீண்டும் இயக்கத் தேவையில்லை.
87—
நகரப் பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 51897—திரு. கே.வி. சேகரன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) ப�ோளூர் த�ொகுதி, ப�ோளூரிலிருந்து எட்டிவாடி–
ஆலம்பூண்டி–கரிக்காத்தூர்–மண்டக�ொளத்தூர்–புலிவானந்தல்–
கரைப்பூண்டி–வெண்மணி ஊராட்சிகள் வழியாக ப�ோளூர் வரை
புதிய நகரப் பேருந்து இயக்க இயக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) க�ோரப்பட்ட வழித்தடம் ஒரு புதிய
வழித்தடம்
ஆகும்.
ப�ோளூர்–ப�ோளூர்
(வழி)
எட்டிவாடி,
ஆலம்பூண்டி, கரிக்காத்தூர், மண்டக�ொளத்தூர், புலிவானந்தல்,
கரைப்பூண்டி, வெண்மணி வழித்தடத்தின் நீளம் 35 கில�ோ மீட்டர்
ஆகும். எட்டிவாடி முதல் ஆலம்பூண்டி வரை உள்ள 3 கில�ோ
மீட்டர் சாலை மற்றும் கீழ்கரிக்காத்தூர்–கரிக்காத்தூர் கூட்டுச்
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சாலை வரை உள்ள 2 கில�ோ மீட்டர் சாலை ஆகியவை குறுகிய
அகலம் க�ொண்ட மண் சாலையாக உள்ளதால், கனரக பேருந்து
இயக்க வழிவகை இல்லை. மேலும், ஆரணி பணிமனையிலிருந்து
நகர வழித்தடம் ஏ17 மூலம் ஆரணி–ப�ோளூருக்கு எட்டிவாடி
வழியாக தினசரி 3 நடைகளும், ப�ோளூர் பணிமனையிலிருந்து
நகர வழித்தடம் பி9 மூலம், ப�ோளூர்–தச்சூருக்கு கரிக்காத்தூர்,
மண்டக�ொளத்தூர், புலிவானந்தல், கரைப்பூண்டி, வெண்மணி
வழியாக தினசரி 2 நடைகளும், ஆரணி பணிமனையிலிருந்து
வழித்தடம் ஏ23 வாயிலாக ஆரணி–ப�ோளூருக்கு கரிக்காத்தூர்,
மண்டக�ொளத்தூர், புலிவானந்தல், கரைப்பூண்டி, வெண்மணி
வழியாக தினசரி 6 நடைகளும், ப�ோளூர் பணிமனையிலிருந்து
புறநகர
வழித்தடம்
245–ன்மூலம்
ப�ோளூர்–சென்னைக்கு
வெண்மணி, கரைப்பூண்டி, புலிவானந்தல், மண்டக�ொளத்தூர்,
கரிக்காத்தூர் வழியாக தினசரி 1 நடையும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
க�ோரியுள்ள வழித்தடத்தில் ஆலம்பூண்டி கிராமம் தவிர அனைத்து
கிராமங்களும் மேற்கண்டவாறு பகுதிவாரியாக பேருந்து வசதி
பெற்றுள்ளன.
88—
ப�ோக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு மருத்துவமனை

வினா எண் 51983—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ப�ோக்குவரத்து ஊழியர்கள்
சிகிச்சை பெற தனி மருத்துவமனை அமைக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தமிழ்நாடு அரசு ப�ோக்குவரத்துக் கழகம்
(திருநெல்வேலி) லிமிடெட், நாகர்கோவில் மண்டலத்துக்குச்
ச�ொந்தமான மருந்தகம் வேப்பமூடு சந்திப்பு, நாகர்கோவிலில்
செயல்பட்டு
வந்தது.
நாகர்கோவில்
மாநகராட்சியின்மூலம்
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சாலை விரிவாக்கம் மற்றும் நகர மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக
மருந்தகக் கட்டடம் அகற்றப்பட்டது. தற்போது வடிவீஸ்வரத்தில்
நாகர்கோவில் மாநகராட்சிக்குச் ச�ொந்தமான கட்டடத்தில் கழக
மருந்தகம் செயல்பட்டு வருகிறது,
89—
பேருந்துகளில் சீட் பெல்ட் வசதி ஏற்படுத்துதல்

வினா எண் 52668—திரு. ஜே.ஜி. பிரின்ஸ்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) அனைத்து அரசு ப�ோக்குவரத்துப் பேருந்துகளிலும் சீட்
பெல்ட் வசதியினை ஏற்படுத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ)
மற்றும்
(ஆ)
அரசு
விரைவுப்
ப�ோக்குவரத்துக்
கழகத்தில் இயக்கப்படும் 1,164 பேருந்துகளில், 615 பேருந்துகளில்
முதல் மற்றும் கடைசி இருக்கைகளில் ஏற்கெனவே சீட் பெல்ட்
ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 200 பேருந்துகளுக்கு கூண்டு
கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அவற்றிலும் சீட் பெல்ட்
ப�ொருத்தப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ள 349 பேருந்துகளில் சீட்
பெல்ட் ப�ொருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
90—
பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 53063—திருமதி ம. வரலட்சுமி: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) செங்கல்பட்டு த�ொகுதி, பழவேலி ஊராட்சி
செங்கல்பட்டு வரை பேருந்து இயக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

முதல்
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) செங்கல்பட்டிலிருந்து பழவேலிக்குப்
பயணிகள் அடர்வு குறைவு காரணமாக 5 வருடங்களுக்கு முன்னர்
நிறுத்தப்பட்ட தடத்தினை மீண்டும் இயக்க சாத்தியமில்லை.
மேலும், செங்கல்பட்டிலிருந்து 4 கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவிலுள்ள
வித்யாசாகர்
கலைக்
கல்லூரி
வழியாக
செங்கல்பட்டு–1
கிளையிலிருந்து 8 நகரப் பேருந்துகள் வாயிலாக 64 நடைகள்,
செங்கல்பட்டு–2 கிளையின் 5 நகரப் பேருந்துகள் வாயிலாக 34
நடைகள், மதுராந்தகம் கிளையின் 6 நகரப் பேருந்துகள் வாயிலாக 56
நடைகள், உத்திரமேரூர் கிளையின் 6 நகரப் பேருந்துகள் வாயிலாக
64 நடைகள் என தினசரி 218 நடைகள் என 5 நிமிடத்திற்கும்
குறைந்த இடைவெளியில் பேருந்து வசதி உள்ளது.
91—
பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 53551—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
செய்யூர் த�ொகுதி, கல்பாக்கம்–செய்யூர் T–2,
மாற்றாக பேருந்து இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

பேருந்திற்கு

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
கல்பாக்கம்–செய்யூர் வரை தற்போது T–2 நகரத் தடத்தின்மூலம்
4 நடைகள் மிகவும் குறைவான பயணிகளுடன் இயக்கப்பட்டு
வருகிறது. இந்நடைகளின் சராசரி பயணிகள் அடர்வு (27.19%) மிகக்
குறைந்த அளவிலேயே உள்ளதால், இந்த நடைகளே இப்பகுதி
மக்களின் பயன்பாட்டிற்குப் ப�ோதுமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
எனவே, கல்பாக்கம்–செய்யூர் T–2, பேருந்திற்கு மாற்றாக பேருந்து
இயக்க அவசியம் எழவில்லை.
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92—
புதிய பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 53552—டாக்டர் ஆர்.டி. அரசு: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
செய்யூர்
த�ொகுதி,
வெண்ணாங்குபட்டு,
ப�ோந்தூர்,
பெருக்கரனை தண்டலம் கூட்ரோடு, அச்சிறுப்பாக்கம் வரை புதிய
பேருந்து இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
செய்யூர் த�ொகுதி, வெண்ணாங்குபட்டு, ப�ோந்தூர், பெருக்கரனை
தண்டலம் கூட்ரோடு, அச்சிறுப்பாக்கம் வரையுள்ள தடம் ஒரு
சுற்று வழித்தடம் ஆகும். வெண்ணாங்குபட்டு–அச்சிறுப்பாக்கம்
வழி சூணாம்பேடு, ஈசூர், சிறுமைலூர், நெற்குணம் தடத்தின்
நீளம் 34 கில�ோ மீட்டர் ஆகும். இத்தடத்தில் தனியார் பேருந்து
ஒன்றின்மூலம் தினசரி 6 நடைகள் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும்,
அச்சிறுப்பாக்கம் முதல் சூணாம்பேடு வரையிலான 26 கில�ோ
மீட்டர் தூரத்திற்கு புறநகரப் பேருந்து ஒன்றின்மூலம் 6 நடைகளும்,
நகரப் பேருந்து ஒன்றின்மூலம் 12 நடைகளும் இயக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இத்தடங்களில் புறநகரப் பேருந்தில் 60 சதவிகிதம் மற்றும்
நகரப் பேருந்தில் 36 சதவிகிதம் என பயணிகள் அடர்வு மிகவும்
குறைவாகவே உள்ளது. மேலும், மதுராந்தகத்திலிருந்து சித்தாமூர்,
சூணாம்பேடு, வெண்ணாங்குபட்டு வழியாக கடப்பாக்கத்திற்கு
இரு
புறநகரப்
பேருந்துகள்மூலம்
தினசரி
8
நடைகள்
இயக்கப்படுகின்றன.
மேலும்,
வெண்ணாங்குபட்டியிலிருந்து
அச்சிறுப்பாக்கம்
வரை
நேரடியாகவும்,
பகுதிவாரியாகவும்
ப�ோதுமான பேருந்து வசதி உள்ளதாலும், தற்போது இத்தடத்தில்
பகுதிவாரியாக இயங்கும் பேருந்துகளிலும் பயணிகள் அடர்வு
மிகவும் குறைவாக உள்ளதாலும், இத்தடத்தில் புதியதாக பேருந்து
இயக்கத் தேவையில்லை.
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93—
மீண்டும் பேருந்துகளை இயக்குதல்

வினா எண் 55945—திரு. டி. செங்குட்டுவன்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கிருஷ்ணகிரி த�ொகுதி, த�ொட்டிப்பள்ளம், கெட்டூர்,
உஸ்தலஅள்ளி, இட்டிக்கல் அகரம், பெரிய பெல்லாரம்பள்ளி
ஆகிய கிராமங்களுக்கு மீண்டும் பேருந்துகளை இயக்க அரசு
ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கிருஷ்ணகிரி த�ொகுதி, த�ொட்டிப்பள்ளம்,
கெட்டூர்,
உஸ்தலஅள்ளி,
இட்டிக்கல்
அகரம்,
பெரிய
பெல்லாரம்பள்ளி ஆகிய கிராமங்களுக்கு கிருஷ்ணகிரி நகர்
கிளையிலிருந்து தடம் எண் கே 65 பேருந்து வாயிலாக நாள�ொன்றுக்கு
4 நடைகள் த�ொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
94—
புதிய வழித்தடத்தில் பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 56006—திரு. வி. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ)
கலசப்பாக்கம்
த�ொகுதி,
கலசப்பாக்கம்
முதல்
மேல்சோழங்குப்பம் கிராமம் வரை புதிய வழித்தடத்தில் பேருந்து
இயக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கலசப்பாக்கம்–மேல்சோழங்குப்பம் (வழி),
ஆதமங்கலம் வழித்தடத்தின் நீளம் 25 கில�ோ மீட்டர் ஆகும்.
இப்புதிய வழித்தடத்தில் அரசுப் பேருந்துகள் இயக்க தற்போது
வழிவகை
இல்லை.
மேலும்,
திருவண்ணாமலையிலிருந்து
மேல்சோழங்குப்பத்திற்கு கலசப்பாக்கம் வழியாக ஒரு தனியார்
பேருந்து வாயிலாக 6 நடைகளும், திருவண்ணாமலையிலிருந்து
வீரளூருக்கு கலசப்பாக்கம் வழியாக ஒரு தனியார் பேருந்து
வாயிலாக 4 நடைகளும் தினசரி இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
95—
பேருந்து இயக்குதல்

வினா எண் 57244—திரு. மு.பெ. கிரி:
ப�ோக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

மாண்புமிகு
கீழ்க்காணும்

(அ) செங்கம் த�ொகுதி, குபேரபட்டிணம் ஊராட்சிக்கு பேருந்து
இயக்க அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ப�ோக்குவரத்துத் துறை
அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) குபேரபட்டிணம், திருவண்ணாமலை–
ம�ோத்தக்கல் வழித்தடத்தில் ம�ோத்தக்கல் கூட்டுச் சாலையிலிருந்து
1.0 கில�ோ மீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. அரசாணையின்படி,
பிரதான சாலையிலிருந்து 1.0 கில�ோ மீட்டர் தூரமுள்ள அனைத்து
கிராமங்களும் பேருந்து வசதி பெற்றுள்ளதாகவே கருதப்படும்.
மேலும், குபேரபட்டிணம் கிராம மக்கள் 1.0 கில�ோ மீட்டர் தூரமுள்ள
ம�ோத்தக்கல் கூட்டுச்சாலை வந்தடைந்தால் திருவண்ணாமலை,
அரூர், சேலம் மற்றும் திருப்பூர் செல்ல ப�ோதுமான பேருந்து வசதி

வினாக்கள்-விடைகள்

393

2020 பிப்ரவரி 20]
உள்ளது. எனவே, செங்கம் த�ொகுதி, குபேரபட்டிணம் ஊராட்சிக்கு
பேருந்து இயக்க வழிவகை இல்லை.
96—
திருக்கோயிலை இந்து சமய அறநிலையத் துறையின்கீழ்
க�ொண்டுவருதல்

வினா எண் 27528—திரு. எஸ். சுதர்சனம்: மாண்புமிகு
இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—
மாதவரம் த�ொகுதி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, 22–வது
வட்டத்தில் உள்ள அருள்மிகு ~துர்கை அம்மன் திருக்கோயிலை
இந்து
சமய
அறநிலையத்
துறையின்
கட்டுப்பாட்டின்கீழ்
க�ொண்டுவர அரசு முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன், இந்து சமய மற்றும்
அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர்:
மாதவரம் த�ொகுதி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி,
22–வது வட்டத்தில் உள்ள அருள்மிகு ~துர்கை அம்மன்
திருக்கோயில் பகுதியில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்கள்
க�ோரும்பட்சத்திலும்,
ப�ொதுக்
க�ோயிலுக்கான
அம்சங்கள்
இருக்கும்பட்சத்திலும் இத்திருக்கோயில் இந்து சமய அறநிலையத்
துறையின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் க�ொண்டுவர பரிசீலிப்பதற்கு
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
97—
கலைக் கல்லூரி துவக்குதல்

வினா எண் 43277—திரு. செ. ராஜேஷ் குமார்: மாண்புமிகு
இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சுசீந்திரத்தில் இந்து சமய
மற்றும் அறநிலையத் துறையின்மூலம் கலைக் கல்லூரி துவக்க
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

394

வினாக்கள்-விடைகள்

[2020 பிப்ரவரி 20

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன், இந்து சமய மற்றும்
அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்து சமய
மற்றும் அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் ஒரு மகளிர்
கலைக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. புதியதாக ஒரு கல்லூரி
துவங்க ப�ோதிய இட வசதியில்லை. எனவே, கன்னியாகுமரி
மாவட்டம், சுசீந்திரத்தில் இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்
துறைமூலம் புதியதாக கலைக் கல்லூரி துவங்க சாத்தியக்கூறுகள்
இல்லை.
98—
ஆறுகால பூஜை த�ொடர்ந்து நடத்துதல்

வினா எண் 45928—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு இந்து
சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணத்திற்கு அருகில் சுவாமிமலையில் உள்ள
அருள்மிகு சுவாமிநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் நாள்தோறும்
ஆறுகால பூஜை த�ொடர்ந்து நடத்த அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன், இந்து சமய மற்றும்
அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பக�ோணம் வட்டம்,
சுவாமிமலை, அருள்மிகு சுவாமிநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் தினசரி
ஆறுகால பூஜைகள் கீழ்க்காணுமாறு நடைபெற்று வருகின்றன:
காலை		
காலை		
நண்பகல்	
மாலை		
இரவு		
இரவு		

:
:
:
:
:
:

7–30 மணி
உஷக்காலம்
9–00 மணி	காலசந்தி
12–00 மணி
உச்சிக்காலம்
5–30 மணி	சாயரட்சை
7–30 மணி
இரண்டாம் காலம்
9–00 மணி
அர்த்தஜாமம்
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99—
ப�ொது கழிவறை, குளியலறை அமைத்தல்

வினா எண் 47747—திரு. துரை. சந்திரசேகரன்: மாண்புமிகு
இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், தஞ்சாவூர் ஒன்றியம், திட்டையில்
உள்ள அருள்மிகு வசிட்டேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு வரும்
பக்தர்களுக்கு ப�ொது கழிவறை மற்றும் குளியலறை அமைக்க
அரசு முன்வருமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—
மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன், இந்து சமய மற்றும்
அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், தஞ்சாவூர் ஒன்றியம்,
திட்டை, அருள்மிகு வசிட்டேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு வரும்
பக்தர்கள் வசதிக்காக ஆணையர் ப�ொது நல நிதி ரூ.2,00,000/– மற்றும்
திருக்கோயில் நிதி ரூ.3,70,000/– ஆக கூடுதல் த�ொகை ரூ.5,70,000/–ல்
ப�ொதுக் கழிப்பறை மற்றும் குளியலறை கட்டப்பட்டு, தற்போது
பயன்பாட்டில் உள்ளது.
100—
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் க�ோயில்கள் திறத்தல்

வினா எண் 49851—திரு. க. அன்பழகன்: மாண்புமிகு இந்து
சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—
(அ) கும்பக�ோணம் த�ொகுதி, கும்பக�ோணத்தில் உள்ள
அனைத்து க�ோயில்களும் நண்பகல் 1–00 மணி வரை மற்றும்
பிற்பகல் 3–00 மணி முதல் திறக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?
(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?
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விடை—

மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன், இந்து சமய மற்றும்
அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர்:
(அ) மற்றும் (ஆ) கும்பக�ோணம் வட்டம், கும்பக�ோணம்
த�ொகுதியில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத் துறையின்
ஆளுகைக்குட்பட்ட திருக்கோயில்களில் ஆகம விதி மற்றும்
பழக்கவழக்கத்தின்படி
பூஜைகள்
செய்யப்பட்டு
நடை
சாத்தப்பட்டும், பின்பு பிற்பகல் திருக்கோயில்கள் திறக்கப்பட்டும்
வருகின்றன. இந்நிலையில், அனைத்து திருக்கோயில்களும் நண்பகல்
1–00 மணி வரை மற்றும் பிற்பகல் 3–00 மணி முதல் திறக்க ஆகம
விதி மற்றும் பழக்கவழக்கப்படி வழிவகை இல்லை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினாக்கள்–விடைகள் நேரம்

முடிவுற்றது.

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

3. தகவல் க�ோரல்
(அ) உறுப்பினர் க�ொடுத்துள்ள முன்னறிவிப்பு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இரண்டு முக்கியமான பிரச்சினைகள் குறித்து
தங்களுடைய கவனத்திற்கும், அரசினுடைய கவனத்திற்கும் நான்
க�ொண்டு வர விரும்புகிறேன். முதலில் தங்களுடைய கவனத்திற்குக்
க�ொண்டுவருவது, மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, **
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, இல்லை, இதெல்லாம்,

எதிர்க்கட்சித்
அதெல்லாம்

** மாண்புமிகு

தலைவருக்குத் தெரியாததல்ல, விமர்சனமல்ல,
என்னுடைய ஆய்வில் இருக்கிறது. முறையாக

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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2020 பிப்ரவரி 20]

397

[பேரவைத் தலைவர்]

(குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை, முறையாக (குறுக்கீடுகள்) இருங்கள்,
இருங்கள். என்னுடைய பரிசீலனையில் இருக்கிற விஷயத்தை
அவையில் விவாதிக்க முடியாது. (குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை,
அதையெல்லாம் நீங்கள் அவையில் விவாதிக்க முடியாது. நீங்கள்
வேறு ப�ொருள் குறித்துப் பேசுங்கள். நீங்கள் அதைப்பற்றி பேசவே
முடியாது. என்னுடைய ஆய்வில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை
(குறுக்கீடுகள்) நீங்கள் க�ோரிக்கையைக்கூட அவையிலே வந்து
(குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை. என்னுடைய ஆய்விலே இருக்கிறது.
அது எனக்குத் தெரியும். (குறுக்கீடுகள்) அது முறையாக, எப்போது
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று நீங்கள் என்னை வற்புறுத்த
முடியாது. நான் விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பேன்.
(குறுக்கீடுகள்) இல்லை, இல்லை. (குறுக்கீடுகள்)
(திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
எழுந்து நின்றனர்.)
நீங்கள் உட்காருங்கள். அதையெல்லாம் நீங்கள் விவாதிக்க
முடியாது. (குறுக்கீடுகள்)
இல்லை,
இல்லை. (குறுக்கீடுகள்)
என்னுடைய பரிசீலனையில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள்
உறுதியாக விவாதிக்க முடியாது. உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
வேண்டாம், வேண்டாம். நீங்கள் வேறு விஷயம் குறித்துப் பேசுங்கள்.
(குறுக்கீடுகள்)

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் என்று
ச�ொல்லிவிட்டீர்கள். (குறுக்கீடு)
திரு. துரைமுருகன்: நீங்கள் எப்போது உரிய நடவடிக்கை

எடுப்பீர்கள்?

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, இல்லை. அது
என்னுடைய பரிசீலனையில் இருக்கிறது. அது என்னுடைய
ஆய்வில் இருக்கிறது. (குறுக்கீடுகள்)
திரு. துரைமுருகன்: உங்கள் ஆய்வில் இருக்கிறது. அதில்
நாங்கள் குறுக்கிடவில்லை. உங்கள் ஆய்வில் இருக்கும்போது, . . .
திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: விரைவான நடவடிக்கையை எடுங்கள்

என்று ச�ொல்கிற�ோம்.
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இப்போது

எடுப்பீர்களா,

பிறகு

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: விரைவில் எடுங்கள் என்று ச�ொல்கிற�ோம்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: என்னுடைய ஆய்வில் உள்ளது.

உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு)

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: விரைவில் ஒரு நல்ல முடிவு, Speaker

Sir, Speaker Sir. . .

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்:
இல்லை,
இல்லை.
அதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்க முடியாது. (குறுக்கீடு) நீங்கள்
எனக்கு இப்படித்தான் என்று ச�ொல்லக் கூடாது. என்னுடைய
ஆய்வில் உள்ளது. என்னுடைய ஆய்வில் உள்ளது.
திரு.

மு.க.

ஸ்டாலின்:

நல்ல

முடிவு

எடுங்கள்

என்று

ச�ொல்கிற�ோம், அவ்வளவுதான்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
உட்காருங்கள்.

திரு.

மு.க.

ஸ்டாலின்:

சரி.

Speaker

Sir,

அடுத்ததைச்

ச�ொல்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, இல்லை. நீங்கள்
என்னுடைய ஆய்வில் இருக்கிற எந்த விஷயத்தையும் இந்த
அவையிலே எழுப்பக் கூடாது என்பதுதான் சரியானது. ஆகவே,
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இதுகுறித்துப் பேசியதை நான் அவைக்
குறிப்பிலிருந்து நீக்குகிறேன். (குறுக்கீடுகள்)
(ஆ) தமிழகத்தில் தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு
நடைபெறாது என அறிவிக்க வலியுறுத்துதல்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இந்தியக் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப்
பெற வேண்டுமென்ற ஒரு தனி நபர் தீர்மானத்தை ஏற்கெனவே
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[திரு. மு.க. ஸ்டாலின்]

நடைபெற்ற கூட்டத் த�ொடரிலே நான் தந்தேன். ஆய்வில்
இருப்பதாக நீங்கள் ச�ொன்னீர்கள். ஏற்றுக்கொண்டோம். அதற்குப்
பிறகு இந்தக் கூட்டத் த�ொடரிலும் நான் அதைத் த�ொடர்ந்து
வலியுறுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறேன். அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள
முடியாது என்ற நிலையில் நீங்கள் விளக்கிச் ச�ொல்லிவிட்டீர்கள்.
எனவே, அந்தப் பிரச்சினைக்குள் நான் ப�ோக விரும்பவில்லை.
2 நாட்களுக்கு முன்பு நான் இதே அவையிலே பேசுகிறப�ோது,
NPR கணக்கெடுப்பு தமிழகத்திலே நடத்திடக் கூடாது என்று
இந்த அரசுக்கு வற்புறுத்தி, வலியுறுத்தி ஒரு க�ோரிக்கை
வைத்திருந்தேன். முதல்வரிடமிருந்து எந்தப் பதிலும் வரவில்லை.
த�ொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் ப�ோராட்டங்கள், மறியல்கள்,
ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்து க�ொண்டிருக்கின்றன. நேற்றைக்குக்கூட
சட்டமன்றத்தை முற்றுகையிடக்கூடிய வகையிலே ஒரு மாபெரும்
பேரணி சென்னையில் நடைபெற்றதை நாம் கண்கூடாகப்
பார்த்திருக்கிற�ோம். எனவே, இவை தமிழகத்தில் பல்வேறு
பகுதிகளில் பரவி, த�ொடர்ந்து நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
நேற்று முன்தினம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதே
அவையில் பேசுகிறப�ோது, இந்தச் சட்டத்தால் எந்தப் பாதிப்பும்
இல்லை என்றும், ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் ச�ொல்லுங்கள்
என்றும்
அழுத்தந்திருத்தமாகக்
கேட்டார்கள்.
அதற்கான
காரணங்களை நான் பட்டியலிடுவதற்குத் தயாராக இருக்கிறேன்.
NPR
கணக்கெடுப்பு
தமிழ்நாட்டில்
நடைபெறாது
என்று
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவிக்க வேண்டுமென்று
நான் வலியுறுத்தி, வற்புறுத்தி கேட்டு அமைகிறேன்.
நண்பகல் 12–00

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும்
பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
அவர்கள். . . (குறுக்கீடுகள்)

எதிர்க்கட்சித்

தலைவர்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திரு. முஹம்மது அபூபக்கர்
மற்றும் திரு. தமிமுன் அன்சாரி, அனுமதியில்லை. இதுசம்பந்தமாக
நீங்கள் (குறுக்கீடுகள்) இல்லை. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள்
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இதுசம்பந்தமாக கேள்வி எழுப்பப் ப�ோவதாக என்னிடம் முன்னரே
ச�ொன்னார்கள். நீங்கள் திடீரென்று வந்து raise செய்தால் எப்படி?
(குறுக்கீடுகள்) அது முறையல்ல, உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
அனுமதியில்லை. யாரும் எப்போது வேண்டுமானாலும், எதை
வேண்டுமானாலும் கேட்க முடியாது. அவர் பேசினார், எனக்கு
வாய்ப்புக் க�ொடுங்கள் என்று நீங்கள் கேட்பது முறையல்ல. அவர்,
முறையாகக் கேட்டார், நான் அனுமதியளித்திருக்கிறேன். நீங்கள்,
அதைக் கேட்கவில்லை, உட்காருங்கள். மாண்புமிகு வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேட்டில்–NPR,
இந்தியாவிலே 6 மாதங்கள�ோ அல்லது அதற்கு மேலோ வசிக்கின்ற
அனைத்து நபர்களின் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இதில்
தனிநபர் விவரங்கள் தகவல் அளிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களின்
கூற்றுப்படியே, ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
2010 ஆம் ஆண்டு தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேட்டிற்கான
கணக்கெடுப்பில், குடும்பத்திலுள்ள ஒவ்வொரு நபரினுடைய,
ஏறத்தாழ 14 விவரங்கள் அதிலே சேகரிக்கப்பட்டன. 2020 ஆம்
ஆண்டு நடத்தப்படவுள்ள தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேட்டிற்கான
கணக்கெடுப்பின்போது, குடும்பத்திலுள்ள ஒவ்வொரு நபரினுடைய
விவரங்கள் அந்த 14 விவரங்களிலே புதிதாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற,
தற்போது நாம் அச்சப்படுகிற, அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்
எப்படியிருக்கும் என்று யூகமாகச் ச�ொல்லப்படுகின்ற, அந்தக்
கருத்துகளிலே தாய்மொழி, தந்தை, தாயார், துணைவியார் விவரம்,
ஆதார், கைப்பேசி எண், வாக்காளர் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிம எண்
இருப்பின் அதனுடைய விவரங்களைத் தெரிவிக்க வேண்டுமென்று
அந்த 14 விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. அதில் 10, 13 மற்றும்
14 ஆம் இனங்களிலே கேள்விகள் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
அதைப்பற்றிதான், தற்போது ஓர் அச்சம் ஏற்பட்டு வெளியிலே
பல்வேறு விவாதங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கின்றன. இதிலும் என்ன
ச�ொல்லப்படுகிறது என்றால், 2010 ஆம் ஆண்டைப் ப�ோலவே, 2020
ஆம் ஆண்டிலும் தேசியம், Nationality, பற்றிய தகவல் அளிக்கும்
குடும்ப உறுப்பினரின் கூற்றுப்படியே, அவர் என்ன ச�ொல்கிறார�ோ,
‘இந்த Nationality–ல் நான் இந்தியன்’ என்று ச�ொன்னால்,
இந்தியன் என்று ஏற்றுக்கொள்கிற�ோம். அதற்கு எந்தவிதமான
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ஆதாரமும் தேவையில்லை. அதைப்போல, தேசிய மக்கள்தொகைப்
பதிவேட்டில் கேட்கப்படும் விவரங்களுக்கு ஆவணங்கள் எதுவும்
சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. மதம் குறித்து எந்த விவரமும் தேசிய
மக்கள்தொகை பதிவேட்டில் பெறப்படுவதில்லை. இந்த விவரம்
எல்லோருக்கும் தெரியும். இது யாருக்கும் தெரியாத விஷயம்
இல்லை. நான் இதைத் தெளிவுபடுத்துகிறேன். அதேப�ோல,
2020 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்படவுள்ள தேசிய மக்கள்தொகை
பதிவேட்டிற்கான கணக்கெடுப்பின்போது, அதற்கான படிவத்தில்
கூடுதலாகக் கேட்கப்பட்டுள்ள தாய்மொழி, தந்தை, தாயார்,
துணைவியார் விவரம், பிறந்த இடம், பிறந்த தேதி விவரம்
மற்றும் ஆதார், கைப்பேசி எண், வாக்காளர் அட்டை, ஓட்டுநர்
உரிம எண் ஆகிய வினாக்கள் பற்றி விவாதம் எழுந்திருக்கிற
காரணத்தினாலே, நம்முடைய அரசு, மாண்புமிகு அம்மாவின்
அரசால், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் மத்திய
அரசுக்கு இதுசம்பந்தமாக கூடுதலாக விவரங்கள் கேட்டு, தபால்
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான பதில் இன்னும் நமக்கு
வரவில்லை. இருந்தப�ோதிலும்கூட, மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு
அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது. நம் மாநிலத்தில் NPR புதுப்பிக்கும்
பணி, நாட்கள் குறித்து இதுவரை நம்மால் அறிவிக்கப்படவில்லை.
எனவே, தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு புதுப்பித்தல் குறித்து
ப�ொதுமக்கள், குறிப்பாக, சிறுபான்மையின மக்கள் எவ்வித
அச்சமும்படத் தேவையில்லை என்பதை இந்த அவையில்
நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். Census என்பது மக்கள்தொகை
கணக்கெடுப்பு. ஏறத்தாழ 1971–லிருந்து இரண்டு கட்டமாக நாம் அதை
எடுத்து வருகின்றோம். அதிலே கேட்கப்படுகின்ற விவரங்களையும்
மாண்புமிகு
எதிர்க்கட்சித்
தலைவர்
அவர்கள்
ச�ொல்லச்
ச�ொன்னார்கள். நாங்களும் அவற்றை ச�ொல்வதற்குத் தயாராக
இருக்கிற�ோம். குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தைப் ப�ொறுத்தளவில்,
நாம் ஏற்கெனவே பலமுறை விவாதித்திருக்கிற�ோம். அதுகுறித்து
நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் தெளிவாகச் ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள். எந்தவ�ொரு
பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. இதுவரை, இந்திய தேசத்தில். . . (குறுக்கீடு)
இன்றைக்கு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தைப் ப�ொறுத்தளவில்,
நாங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களைப் பற்றிய�ோ அல்லது
அதற்குரிய குடியுரிமைப் பற்றிய�ோ பேசவில்லை. தாய் தமிழகத்திலே
பிறந்த சிறுபான்மையின மக்கள், குறிப்பாக, நம்முடைய இஸ்லாமிய
சக�ோதரர்களுக்கு எள் முனையளவும் பாதிப்பு வராது என்பதை
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ஆணித்தரமாக, உறுதியாக, இந்தச் சட்டமன்றத்தில் மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்கள்
எடுத்து
வைத்திருக்கின்றார்கள்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பிற்பகல் 12–05
ஆகவே, இன்றைக்கு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திலே பல்வேறு
ஐயப்பாடுகள் எழுந்திருக்கின்றன. அதைப்பற்றி விவாதங்கள் நடந்து
க�ொண்டேயிருக்கின்றன. ஏறத்தாழ 18 வழக்குகளுக்குமேல் உச்ச
நீதிமன்றத்தில் த�ொடுக்கப்பட்டு, அந்த வழக்குகள் நிலுவையில்
இருக்கின்றன. அது எப்படி வரப்போகிறது, அந்த விதிகள் எப்படி
வரப்போகின்றன, அதை எப்படி உருவாக்கப் ப�ோகிறார்கள்
என்பதெல்லாம் விவாதத்தில் இருக்கிறது. தமிழக சட்டமன்றத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையிலே, ஓராண்டல்ல, ஈராண்டல்ல, 30 ஆண்டுகள்
அனைத்திந்திய
அண்ணா
திராவிட
முன்னேற்றக்
கழக
அரசு சிறுபான்மையின மக்களுக்கு பாதுகாவல் அரணாக
இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு எங்களால் பல்வேறு உதாரணங்களைச்
ச�ொல்ல முடியும். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நான் ஏற்கெனவே
இந்த அவையில் ச�ொல்லியிருக்கிறேன். நான்கூட இந்துவாகப்
பிறக்காமல்
இஸ்லாமியராகப்
பிறந்திருந்தால்,
இன்றைக்கு
பரப்பப்படுகிற இந்த உண்மையற்ற விமர்சனங்கள், ஐயப்பாடுகள்
ஆகியவை என்னையும்கூட அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை
இருக்கிறது. அந்த அச்சுறுத்தலுக்கான விளக்கம் தேடி நானும்கூட
ப�ோராட்டக்
களத்திற்குப்
ப�ோகக்கூடிய
வாய்ப்பெல்லாம்
இருக்கிறது. ஏனென்றால், இன்றைக்கு அப்படி அந்த வதந்திகளை
கிளப்புகிறவர்கள்
எல்லாம்
ப�ொது
வாழ்க்கையில்
நீண்ட
நெடிய காலமாக இருப்பவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
ப�ொது வாழ்க்கையிலே பல்வேறு சேவைகளைச் செய்தவர்கள்.
அந்த நம்பிக்கையை ஆதாரமாக, அடிப்படையாக வைத்து,
இன்றைக்கு வாக்கு வங்கிக்காக இப்படிப்பட்ட விஷமக் கருத்தைப்
பரப்புகிறார்கள�ோ என்ற அச்சம் அரசுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆக, வாக்கு வங்கிக்காக மக்களை
திசைதிருப்புகிற இந்த விஷமப் பிரச்சாரம் என்பது ஒருப�ோதும்
தமிழகத்திலே எடுபடாது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (குறுக்கீடுகள்)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்,

உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)

உட்காருங்கள்.

அவர்

யாரையும்
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குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்லவில்லை. ப�ொதுவாகத்தான் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டிருக்கிறார். (குறுக்கீடுகள்) உட்காருங்கள், தேவையின்றி
ஏன், எதற்காக (குறுக்கீடுகள்) நீங்கள் (குறுக்கீடுகள்) இல்லை,
இல்லை. குறிப்பிட்டு ஏதாவது ச�ொல்லியிருந்தால், குறிப்பிட்டுச்
ச�ொல்லியிருந்தால், நீங்கள் பேசுவதில் அர்த்தம் இருக்கிறது.
அவர் ப�ொதுவாக விளக்கங்களைச் ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்.
ஆகவே நீங்கள் அதுகுறித்துப் பேசுவது முறையல்ல. (குறுக்கீடுகள்)
உட்காருங்கள். மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை
மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, NPR–ஐப் ப�ொறுத்தவரையில், மாண்புமிகு
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் அந்தப் பணியைத் துவங்கக்
கூடாது என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். 2003 ஆம் ஆண்டும், 2010
ஆம் ஆண்டும் இதுகுறித்து சில திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன. 2003
ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசில் தி.மு.க. அங்கம் வகித்தப�ோதுதான்
தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு–NPR மற்றும் தேசிய அடையாள
அட்டைகள் வழங்குவதற்கேதுவாக தேசிய குடியுரிமைச் சட்டம்,
1955–ன்படி குடியுரிமை விதிகள், 2003 உருவாக்கப்பட்டன. இந்த
விதிகள்மூலம்தான் குடிமக்களைப் பதிவு செய்து அவர்களுக்கு ஒரு
தேசிய அடையாள அட்டை வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டது.
அதேப�ோல, 2010 ஆம் ஆண்டு மத்தியிலே தி.மு.க. அங்கம்
வகித்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போதுதான் நாட்டில் அனைத்துப்
பகுதிகளுக்கும் முதல்முறையாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்
ஒரு அங்கமாக தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு National
Population Register உருவாக்கப்பட்டது. அப்போது நீங்கள்
ஆட்சி, அதிகாரத்தில் இருந்தீர்கள். அப்போது நீங்கள் இதில்
அச்சம் தெரிவித்திருந்தால், அது தடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால்,
இப்போது உள்நோக்கத்தோடு நீங்கள் அச்சம் தெரிவிப்பதைத்தான்
இன்றைக்கு நாங்கள் அச்சத்தோடு பார்க்கிற�ோம். ஆக, இன்றைக்கும்
நாங்கள் ச�ொல்கிற�ோம், பாவம் செய்ததெல்லாம் நீங்கள், பழியை
எங்கள்மீது சுமத்தப் பார்க்கிறீர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அது சிறுபான்மையின மக்களிடத்திலே எடுபடாது என்பதை நான்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.
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திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் முதலில் நம்முடைய
அரசியல் சட்டத்திற்கு விர�ோதமானது என்பதை நான் இங்கே
பதிவுசெய்ய விரும்புகிறேன். அந்த ஒரு காரணமே இந்தச்
சட்டத்தைத் திரும்பப் பெறவேண்டும் என்பதற்கு ப�ோதுமான
காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. சிறுபான்மையின மக்களுக்கு, ஈழத்
தமிழர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது என்பது இரண்டாவது
காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு,
NPR தயாரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் புதிய படிவம் பற்றி
இங்கே நீங்கள் ச�ொன்னீர்கள். பெற்றோருடைய பிறந்த ஊர்,
பிறந்த தேதி ப�ோன்றவற்றை அது கேட்கிறது. உரிய சான்றிதழ்
இல்லாவிட்டால்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
க�ொண்டாடக்கூடிய
பண்டிகைகள் குறித்து அதிலே கேட்கப்பட்டு, பதிவு செய்யப்படுகிறது.
அந்தப்
பண்டிகை
பட்டியலில்
இஸ்லாமியர்களுடைய
பண்டிகைகள் இடம்பெறவில்லை. இதிலே மதரீதியான பிரிவை,
பிளவை அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
இந்தத் தகவல்களைத் தராதவர்கள் சந்தேகத்திற்குரியவர்களாக
‘D’ என்று குறிப்பிட அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தேசிய
குடியுரிமைப் பதிவேடு, NRC தயாரிக்கத் தேவையான அனைத்துத்
தகவல்களையும் இந்த NPR கணக்கெடுப்பில் கேட்கப்படுகிறது.
NRC, NPR என்பது வேறு அல்ல என்பதை இது தெளிவாக
உணர்த்துகிறது. ஏத�ோ இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் பாதிப்பு என்று
தயவுசெய்து யாரும் கருத வேண்டாம்; தமிழர்கள் அனைவருக்கும்
பல்வேறு வகைகளில் இது பாதிப்பை நிச்சயமாக உண்டாக்கப்
ப�ோகிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆகவே, அரசமைப்புச்
சட்டத்திற்கு விர�ோதமான குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தைத்
திரும்பப் பெறும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றாத இந்த அரசு, NPR
கணக்கெடுக்கும் பணியை தமிழகத்தில் அனுமதிக்க மாட்டோம்
என்ற உறுதியை வழங்குமா என்பதை நான் உங்கள் மூலமாகக்
கேட்டு அமைகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பிற்பகல் 12–10

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

எதிர்க்கட்சித்

தலைவர்
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அவர்கள், குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு
எதிராக இருக்கிறது என்று ச�ொல்கிறார்கள். Secularism என்பது
எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான். அந்த விவாதம் என்பது,
(குறுக்கீடு)
(திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர் திரு. ஜெ. அன்பழகன்
அவர்கள் எழுந்து நின்றார்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. ஜெ. அன்பழகன், (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு அமைச்சர் ஒரு
நிமிடம் இருங்கள். (குறுக்கீடு) திரு. ஜெ. அன்பழகன், நீங்கள்,
(குறுக்கீடு)
திரு. ஜெ. அன்பழகன்: Point of order க�ொடுங்கள்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இதில், point of order இல்லை.
மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள், Zero Hour–ல்,
அனுமதி கேட்டு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். அதற்குரிய விளக்கங்களை
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அளித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
(குறுக்கீடு)
திரு. ஜெ. அன்பழகன்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களைச்
ச�ொல்லச் ச�ொல்லுங்கள். (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, இல்லை. (குறுக்கீடு)
அமைச்சரவையில் யார் பதில் ச�ொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள்
முடிவு செய்ய முடியாது. மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் யார்
வேண்டுமானாலும் பதில் ச�ொல்லலாம். (குறுக்கீடு) இதெல்லாம்
முறையல்ல. நீங்கள் உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) முதலில் நீங்கள்
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர்
மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள்,
NPR–ல் என்னென்ன விவரங்களெல்லாம் கேட்கப்பட்டுள்ளன
என்ற விவரங்களைச் ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். நான் அதைச்
ச�ொல்கிறேன்; தனி நபரினுடைய பெயர், குடும்பத் தலைவருடைய
உறவு முறை, பாலினம், திருமண நிலை, பிறந்த தேதி, பிறந்த இடம்,
தேசியம் ஆகியவற்றை தகவல் கூறுபவர்களின் அடிப்படையிலே
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ச�ொல்ல வேண்டும். கல்வித் தகுதி, த�ொழில் விவரம், தாய்மொழி
ப�ோன்ற விவரங்கள் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது
ஏற்கெனவே, நம்முடைய மக்கள் த�ொகை கணக்கெடுப்பில்
இருக்கிறது. அதேப�ோன்று, நிரந்தர வசிப்பிட முகவரி, தற்போதைய
வசிப்பிட முகவரி, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள்
ச�ொன்னதைப்போன்று
தந்தை,
தாயார்,
துணைவியார்
ஆகிய�ோருடைய விவரங்கள் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஆதார்,
கைப்பேசி, வாக்காளர் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிம எண் இருப்பின்,
அதனுடைய விவரம் ஆகியவை புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
மேற்காணும்
14
விவரங்கள்தான்
கேட்கப்படுகின்றன.
மாண்புமிகு
எதிர்க்கட்சித்
தலைவர்
அவர்கள்,
கூடுதல்
தகவல்கள் கேட்கப்படுவதாகச் ச�ொன்னார்கள்; அவையெல்லாம்
கேட்கப்படுவதில்லை. மேற்காணும் விவரங்கள்தான் புதிதாகச்
சேர்க்கப்பட்டு, எடுக்கப்படுகின்றன.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
எதிர்க்கட்சித்
தலைவர்
அவர்கள்,
சிறுபான்மையினருக்கு
மட்டுமல்ல, தமிழர்களின் பாதுகாப்பிற்கும் இது அச்சத்தைத்
தரும் என்று ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் இதுகுறித்து மிகத் தெளிவாகச் ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
இந்த மூன்றிலுமே, விவரம் தெரிவிக்க விரும்பவில்லையெனும
பட்சத்தில், அதை doubtful என்று ஒரு Column-லே fill–up
செய்வார்களேயானால், அதிலேகூட ஓர் அச்சம் இருக்கிறதே!
ஆகவே, அதைப் பற்றி நாங்கள் என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும்
என்கின்ற விளக்கத்தையும் மத்திய அரசிடம் கேட்டிருக்கிற�ோம்;
அதற்கான பதில் இன்னும் வரவில்லை.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்கள்,
இந்தத்
தாய்த்
தமிழகத்தில்
பிறந்திருக்கின்ற
ஒவ்வொரு
குடிமகனுக்கும்
பாதுகாப்பு
அரணாக மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு இருக்கும்
என்றும், (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) எந்தப் பாதிப்பும் வராது
என்றும் தெளிவாகச் ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள். மாண்புமிகு
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள், மக்கள்மீது, மக்கள் நலன்மீது
க�ொண்டுள்ள அக்கறையினால், இந்த அச்சத்தை அவையிலே
எழுப்பியிருக்கிறார்கள்; அதில், மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால்,
இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாகச் ச�ொல்வதில் என்ன நியாயம்
இருக்கிறது? எந்தவிதப் பாதிப்பும் இல்லை என்று நாங்கள்
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ச�ொல்கிற�ோம்; பாதிப்பு இருக்கிறது என்று நீங்கள் ச�ொல்கிறீர்கள்.
உருவாக்குகிற. . . (குறுக்கீடு) இந்த NPR கணக்கெடுக்கும் பணியை
நிறுத்த வேண்டும் என்று மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்கள் ச�ொல்கிறார்கள். தி.மு.க., மத்திய அரசில் அங்கம்
வகித்தப�ோது, மத்திய அமைச்சராக இருந்த திரு. ப. சிதம்பரம்
அவர்கள், காஞ்சிபுரத்திற்குச் சென்று NPR கணக்கெடுக்கும்
பணியைத் த�ொடங்கி வைத்தார் என்பதை ஆதாரத்தோடு
ஏற்கெனவே ச�ொல்லியிருக்கிற�ோம். தமிழ்நாட்டில், காஞ்சிபுரத்திலே
இது த�ொடங்கி வைக்கப்பட்டது என்பது பற்றி ஏற்கெனவே
ஆதாரத்தோடு இந்த அவையிலே விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆகவே, நாங்கள் மீண்டும் ச�ொல்கிற�ோம். குடியுரிமை திருத்தச்
சட்டம் குறித்து இதுவரையில் எத்தனைய�ோ ஆர்ப்பாட்டங்கள்
நடைபெற்றுள்ளன.
டில்லியில்கூட,
election–க்குப்
பிறகு,
தற்போது ஆர்ப்பாட்டத்தையும் காண�ோம், ப�ோராட்டத்தையும்
காண�ோம்; இப்போது அங்குள்ள மக்கள் எல்லோரும் silent
ஆகிவிட்டார்கள். எனவே, உள்நோக்கத்தோடு ஆர்ப்பாட்டங்கள்
செய்யப்படுகின்றனவ�ோ என்கிற அச்சம் ஏற்படுகிறது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) ஆகவே, குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் எந்தப்
பாதிப்பும் வராது என்று மீண்டும், மீண்டும் ச�ொல்கிற�ோம். என்ன
பாதிப்பு வருகிறது என்பதை நீங்கள் தெளிவாகச் ச�ொல்லுங்கள்;
எங்களுக்குக் கூடப் புரியவில்லை. பாதிப்பு எதுவுமேயில்லை.
(குறுக்கீடு)
2010 ஆம் ஆண்டு NPR கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டது தி.மு.க.
அங்கம் வகித்த மத்திய ஆட்சியின்போதுதான் என்பதையும் நான்
இந்த அவையிலே பதிவு செய்யக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆகவே, இதனால் எந்தவிதமான பாதிப்பும்
வராது. சிறுபான்மையினர் அச்சம் க�ொள்ளத் தேவையில்லை.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு, சிறுபான்மையினருக்கு
பாதுகாவலனாக இருக்கும். நான் மற்ற மாநிலங்களைப் பற்றிச்
ச�ொல்லவில்லை. குறிப்பாக, நம்முடைய அன்னைத் தமிழகத்திலே,
தாய்த் தமிழகத்திலே பிறந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் பாதுகாப்பு
அரணாக, சாதி, சமய வேறுபாடற்ற அரசாக, மதச் சார்பற்ற
அரசாக, மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய
அரசில், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் காப்பாற்றுவார்கள்,
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) காப்பாற்றி வருகிறார்கள், உறுதுணையாக
இருக்கிறார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இந்த NPR–ஐ வைத்து
மறுபடியும் ஒரு குழப்பம் செய்யத் தேவையில்லை. இந்த NPR,
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ஏற்கெனவே அவர்களுடைய ஆட்சிக் காலத்திலே எடுக்கப்பட்ட
அந்த நடைமுறைதான். (குறுக்கீடுகள்) புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டதற்கு
விளக்கம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 12–15

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ஏத�ோ நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று
ச�ொல்கிறீர்கள், அதைப் பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை.
இப்பொழுது NPR–ல்தான் பிரச்சினை. என்ன விஷயம் என்று
கேட்டீர்களென்றால், உங்கள் அப்பா பெயர், அம்மா பெயர், பாட்டி
பெயரெல்லாம் கேட்கிறார்கள் என்று வைத்துக் க�ொள்வோம்,
ஒன்று க�ொடுக்க முடியவில்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம்,
க�ொடுக்கவில்லையென்றால், கடைசியில் நீ என்ன பண்டிகை
க�ொண்டாடுகிறாய் என்று கேட்கிறார்கள். தீபாவளி, ப�ொங்கல்
என்றால் விட்டுவிடுகிறார்கள். ஆனால், அதேநேரத்தில், அவர்கள்
ரம்ஜான் க�ொண்டாடுகிறேன், பக்ரீத் க�ொண்டாடுகிறேன் என்றால்
அவர்களை விடமாட்டார்கள். அதுதான் இங்கு இருக்கிறது.
அந்தக் காலத்தில் நீங்கள் க�ொண்டு வந்தது. எங்கள் காலத்தில்
அதுவெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் இதை மாற்றிக்கொள்கிறீர்கள்.
மூன்றாவது, அப்படித்தான் இன்றைக்கு 19 இலட்சம் பேரை
பீகாரில் க�ொண்டு ப�ோய், அஸ்ஸாமில் க�ொண்டு ப�ோய் ஆங்காங்கே
சிறைச்சாலைகளில் Hitler வைத்த மாதிரி இன்று concentration
camp–ல் க�ொண்டு வைத்திருக்கிறார்கள். அதேமாதிரி நாளை
நம்மையும் க�ொண்டு ப�ோய் விட்டுவிடுவார்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) ஆகையால், அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எங்கே
இருப்பீர்கள�ோ, அவர் எங்கு இருப்பார�ோ, நீங்கள் அந்த நேரத்தில்
காப்போம் என்று ச�ொல்வதெல்லாம் நடக்காது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும்
பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள். (குறுக்கீடு)

தகவல் க�ோரல்
2020 பிப்ரவரி 20]

409

மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: ஒரே ஒரு நிமிடம்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர்கள் அஸ்ஸாம் பற்றிச்
ச�ொன்னார்கள்.
அஸ்ஸாமுக்கும்,
தமிழ்நாட்டிற்கும்
என்ன
வித்தியாசம் என்று ச�ொல்கிறேன். இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த
பிறகு, அதனைத் த�ொடர்ந்து மதச் சார்ப்பற்ற இந்தியா உருவானது.
அந்தச் சமயத்தில் ஏற்பட்ட பிரிவினையின்போது அதிகமான
மக்கள், குறிப்பாக கிழக்கு பாகிஸ்தானிலிருந்து அஸ்ஸாம்
வருவது அதிகரித்தது. இதனைத் த�ொடர்ந்து 1950, மார்ச் 1 ஆம்
தேதி
முதல்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட
குடியேறியவர்கள்,
(அஸ்ஸாமிலிருந்து வெளியேற்றுதல்), சட்டம் 1950 இயற்றப்பட்டது.
இருந்தப�ோதிலும், 1951 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் மக்கள்தொகை
கணக்கெடுப்பின்போது தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு–NRC
அஸ்ஸாமில் மட்டும் தயாரிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு, 1971 ஆம்
ஆண்டு கிழக்கு பாகிஸ்தான் வங்காளதேசமாக உருவெடுத்தப�ோதும்
ஏராளமான மக்கள் அஸ்ஸாமிற்கு சட்டத்திற்குப் புறம்பாக
குடிபெயர்ந்தனர். இதனால் 1971, மார்ச் 24 ஆம் தேதி நள்ளிரவு
வரையான தேதியை நிர்ணயித்து, அதற்கு முன்பு அஸ்ஸாம்
மாநிலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் நுழைந்தவர்களை
மத்திய அரசு நிர்ணயித்த ஆவணங்களில், ஏதேனும் ஒன்றில்
அவர்கள் பெயர் இருக்கும்பட்சத்தில், அந்தப் பெயரைச் சேர்த்து
1951 ஆம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை,
மத்திய அரசு சரிபார்த்துப் புதுப்பித்தது. இதனைத் த�ொடர்ந்து
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, 1985 ஆம் ஆண்டு மத்திய
அரசுக்கும், அஸ்ஸாம் மாநில மாணவர் சங்கங்களுக்கும் இடையே
ஏற்பட்ட உடன்படிக்கையின்படியும், 2013 ஆம் ஆண்டைய
உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவின்படியும், 1955 ஆம் ஆண்டு
இயற்றப்பட்ட குடியுரிமைச் சட்டம் மற்றும் 2003 ஆம் ஆண்டு
இயற்றப்பட்ட விதிகளின்படியும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு
அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது. அங்கிருக்கின்ற நிலைமை
தமிழ்நாட்டில் இல்லை. இங்கு நாம் மிக clear ஆக இருக்கிற�ோம்.
மிகவும் தெளிவாக இருக்கிற�ோம். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
துணைத் தலைவர் அவர்கள் பேசுவதிலே வல்லவர். அவருடைய
பேச்சாற்றலை இந்த நாட்டினுடைய நன்மைக்கு காலங்காலமாக
பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றார். இப்போதுதான் அதிலே ஏதேனும்
மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார�ோ என்கிற பயமும், அச்சமும்
எங்களுக்கு வருகிறது. ஏனென்று ச�ொன்னால், இன்றைக்கு தாயாக
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பிள்ளையாக; மாமனாக, மச்சானாக; மாமனார், மாப்பிள்ளையாக
நாம் எல்லோரும் பழகிவருகிற�ோம். வாக்கு வங்கிக்காக, இருக்கின்ற
கருத்துவேறுபாடுகளின்
காரணமாக
எதிர்காலத்தில்
தீர்க்க
முடியாத ஒரு பிரச்சினையை உருவாக்கிவிடுவீர்கள�ோ என்கின்ற
ஓர் அச்சம்கூட எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) ஆகவே, இன்றைக்கும் நாங்கள் தெளிவாகச் ச�ொல்கிற�ோம்.
(குறுக்கீடுகள்) பண்டிகை பற்றி, இந்த NPR–லே எந்த Column–மும்
கிடையாது. நீங்களாகக் கற்பனையான ஒரு செய்தியை இந்த
அவையிலே பதிவு செய்ய வேண்டாமென்று மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத்
தலைவர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். பண்டிகையைப்
பற்றி எதுவுமே ச�ொல்லவில்லை. இதுவுமே தேவைப்பட்டால்,
ச�ொல்லலாம் என்றுதான் ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறதே தவிர, வேறு
எதுவும் ச�ொல்லப்படவில்லை. ஆகவே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அவர்களும், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்களும், மக்களுக்காகப் பாடுபடுகிறார்கள், மக்களுக்காக
உழைக்கின்றார்கள், மக்களுக்காக வாழ்கிறார்கள் என்பதிலே
மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால், வாக்கு வங்கியை மையமாக
வைத்து விஷ விதையைத் தூவிவிடாதீர்கள் என்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத்
தலைவர் அவர்களுக்கும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, குடும்ப
உறுப்பினர்கள் என்ன ச�ொல்கிறார்கள�ோ, அதை அப்படியே பதிவு
செய்துக�ொள்கிறார்கள். ஆகவே, எந்த ஆதாரத்தோடு அவர்கள்
ச�ொல்கிறார்கள்
என்பதை (குறுக்கீடு)
இந்த
விவரங்களிலே
விரும்பினால் தெரிவிக்கலாம், வாய்மொழியாகத் தெரிவிக்கலாம்,
எந்த ஆதாரமும் க�ொடுக்கத் தேவையில்லை என்பதையும் இங்கே
நமக்கு தெளிவுபடுத்துவதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாக இந்த அவைக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.
பிற்பகல் 12–20

திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
புள்ளிவிவரம் எடுக்கும்போது, உங்கள் பாட்டன் birth date என்ன?
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உங்கள் அம்மா birth date என்ன? பாட்டி birth date என்ன
என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள். அவையெல்லாம் இல்லையென்றால்,
சம்பந்தப்பட்டவரை உடனே ஜெயிலில் ப�ோட்டுவிடுவார்கள்.
இப்போது உதாரணத்திற்கு ஒன்றை நான் ச�ொல்கிறேன்.
திரு. பக்ருதீன் அலி அஹமது அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய
ஜனாதிபதியாக இருந்தவர். இன்றைக்கு அவருடைய குடும்பத்தையே
க�ொண்டுப�ோய் ஜெயிலில் ப�ோட்டுவிட்டார்கள். அதேமாதிரி,
கார்கில் ப�ோரில் ஒரு Brigadier ஆக இருந்தவரை, அவரிடம்
எந்தவித ஆதாரமும் இல்லையென்று ச�ொல்லி, இன்றைக்கு
அவரையும் க�ொண்டுப�ோய் ஜெயிலில் ப�ோட்டுவிட்டார்கள்.
ஆக, ஜனாதிபதியாக இருந்த ஒருவருடைய குடும்பத்துக்கே
இந்த நிலை என்று ச�ொன்னால், சாதாரணமாக இருக்கின்ற
அப்துல்லாவுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் என்ன நிலைமை? ஏன்,
நம்மையே பிடித்துக்கொண்டு ப�ோய்விடுவார்கள். நம்மையும்
பிடித்துக் க�ொண்டு ப�ோனபிறகு, உள்ளே ப�ோய் நாம் ச�ொல்ல
வேண்டும். அதில், 2, 3 வகைகள் இருக்கின்றன சார். நீங்கள் ஒன்று
ச�ொல்கிறீர்கள். ஓர் உணர்வின் காரணமாக, பயந்து, என்ன ஆகும�ோ
என்று உயிரை கையில் பிடித்துக்கொண்டு அந்தச் சமுதாயத்தினர்
கேட்கிறார்கள். அதை நீங்கள் வாக்கு வங்கி என்று ச�ொல்லி,
க�ொச்சைப்படுத்துகிறீர்களே? நீங்கள் அப்படியே வாக்கு வங்கி
இல்லாமல், இப்போது அதைச் செய்து தருவீர்களா?

மாண்புமிகு

பேரவைத்

முதலமைச்சர் அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு

துணை

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத்
தலைவர் அவர்கள், இந்த மதத்தைப்பற்றி இங்கே விளக்கமாக,
விரிவாக, அதற்குள்ளே புகுந்து பலவித ஆராய்ச்சிகளைச் செய்து
க�ொண்டுள்ளார்.
எங்களைப்
ப�ொறுத்தவரையில்,
நாங்கள்
பக்ரீத்தையும் க�ொண்டாடிக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம், ரம்ஜானையும்
க�ொண்டாடிக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம், ப�ொங்கலையும் க�ொண்டாடிக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்,
தீபாவளியையும்
க�ொண்டாடிக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை. (குறுக்கீடுகள்)
அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இது ப�ோதுமானது, அவ்வளவுதான்.
(குறுக்கீடுகள்)
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(இ) திருப்பூர் மாவட்டம், அவினாசி மற்றும் சேலம்–
பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட
விபத்துகளில் உயிரிழந்த மற்றும் காயமுற்றோருக்கு
மருத்துவ உதவி

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. க.நா. விஜயகுமார், என்ன, ச�ொல்லுங்கள். (குறுக்கீடுகள்) நீங்கள்
உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்) உறுப்பினர் திரு. க.நா. விஜயகுமார்,
நீங்கள் ச�ொல்லுங்கள்.
திரு. க.நா. விஜயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இன்று அதிகாலை திருப்பூர் மாவட்டம், அவினாசி
அருகிலே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கேரள அரசுப் பேருந்தும்,
டைல்ஸ் ஏற்றிவந்த கன்டெய்னர் லாரியும் ம�ோதிய விபத்தில்,
கிட்டத்தட்ட 20 நபர்கள் உயரிழந்தது குறித்து இப்பேரவையின்
கவனத்தை ஈர்த்து அமர்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இன்று காலையில். . . (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உறுப்பினர்கள், இருக்கையில்
உட்கார்ந்து
க�ொண்டே
பேசாதீர்கள். (குறுக்கீடுகள்)
நான்
அனுமதி க�ொடுக்கவில்லை, உட்காருங்கள் திரு. முஹம்மது
அபூபக்கர். (குறுக்கீடுகள்) உட்காருங்கள். (குறுக்கீடுகள்) மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
இன்று
அதிகாலையில்
அவினாசிக்கு அருகிலே ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது. மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் இதுகுறித்து என்னிடத்திலே
த�ொலைபேசி
மூலமாகத்
த�ொடர்புக�ொண்டு
வருத்தம்
தெரிவித்து,
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
உடனடியாக
உதவி
செய்ய
வேண்டுமென்று
கேட்டுக்கொண்டார்கள்.
இன்று,
20–2–2020 அதிகாலை 4–00 மணியளவில், திருப்பூர் மாவட்டம்,
அவினாசி அருகில், சேலம்–க�ொச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில்
சேலத்திலிருந்து எர்ணாகுளம் சென்ற கேரள மாநில அரசுப்
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பேருந்தின்மீது
எதிர்ப்புறமாக
கேரளாவிலிருந்து
டைல்ஸ்
ஏற்றி வந்து க�ொண்டிருந்த கன்டெய்னர் லாரியின் முன்பக்க
டயர் வெடித்தப�ோது ம�ோதியதில், பேருந்தில் பயணம் செய்த
கேரளாவைச் சேர்ந்த 20 நபர்கள் உயரிழந்துள்ளனர் என்ற
செய்தியைக் கேட்ட நான் மிகுந்த வேதனை அடைந்துள்ளேன்.
இச்செய்தி குறித்து அறிந்தவுடன், விபத்தில் பலத்த காயமடைந்து,
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்றுவரும்
23 நபர்களுக்கு உயரிய சிகிச்சை அளிக்கவும், இந்த விபத்தில்
உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு விவரங்களைத் தெரிவிக்க
உதவி மையம் ஒன்றை ஏற்படுத்தவும், கேரள மாநிலம், பாலக்காடு
மாவட்ட நிருவாகத்தையும், கேரள மாநில உயர் அதிகாரிகளையும்
த�ொடர்புக�ொண்டு, உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை அவரவர்
ச�ொந்த ஊர்களுக்குக் க�ொண்டு செல்வதற்குத் தேவையான
அனைத்து உதவிகளையும் செய்து க�ொடுக்குமாறு திருப்பூர் மாவட்ட
ஆட்சித் தலைவருக்கும், காவல் துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கும்
நான் உத்தரவிட்டுள்ளேன். இவ்விபத்தில் லேசான காயமடைந்த 5
நபர்கள் உரிய சிகிச்சை பெற்று கேரளா திரும்பிச் செல்கின்றனர்.
இன்று அதிகாலை ஒரு மணியளவில் நடந்த மற்றொரு
நிகழ்வில், நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பேருந்து,
கன்னியாகுமரியிலிருந்து சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் வழியாக
இராஜஸ்தான் ந�ோக்கிச் சென்று க�ொண்டிருந்தப�ோது, சேலம்–
பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில்,
பேருந்தில் பயணம் செய்த 2 பெண்கள் உள்பட 6 நேபாள நாட்டினர்
உயிரிழந்தனர் என்ற செய்தியை அறிந்து நான் மிகவும் வேதனை
அடைந்துள்ளேன். இந்நிகழ்வில், மேலும், 24 பேர் காயமுற்று
மருத்துவமனைக்கு
அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களுக்குத்
தேவையான மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து உதவிகளையும்
செய்து தருமாறு சேலம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கும் காவல்
துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கும் நான் உத்தரவிட்டுள்ளேன். மேற்கண்ட
இரு சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு
என்னுடைய
ஆழ்ந்த
இரங்கலையும்,
அனுதாபத்தையும்
தெரிவித்துக்கொண்டு அமைகிறேன்.
பிற்பகல் 12–25

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. பி.கே. சேகர்பாபு, என்னவென்று ச�ொல்லுங்கள்.
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(ஈ) சென்னை, வால்டாக்ஸ் சாலை, நயினார் பாலம்
மூடப்பட்டுள்ளது குறித்து

திரு. பி.கே. சேகர்பாபு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, சென்னை, வால்டாக்ஸ் சாலையில் அமைந்திருக்கின்ற
நயினார் பாலம் என்பது, கடந்த 27–12–2016 அன்று இருப்புப்
பாதைகளை
விரிவுபடுத்துவதற்கும்,
அகலப்படுத்துவதற்கும்
மூடப்பட்டது. தற்போது, மூன்றாண்டுகள் முடிந்து, நான்காம்
ஆண்டு த�ொடங்கியிருக்கின்றது. இதுசம்பந்தமாக, 2018 ஆம் ஆண்டு
மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள்கூட, 30 க�ோடி
ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அறிவித்தார்கள்.
அப்படி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும் அந்தப் பணம் பயன்படுத்த
முடியாத நிலையில் இருக்கின்றது. அந்த இடமானது பல்வேறு
பகுதிகளை இணைக்கின்ற ஒரு பாலம். அத�ோடு அரசு ப�ொது
மருத்துவமனை, சென்னை இரயில்வே நிலையங்கள் ப�ோன்ற
பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணிகள் தினந்தோறும் இலட்சக்கணக்கிலே
பயணிக்கின்ற பகுதி. இன்றைக்கு ப�ொது மக்கள் ப�ோக்குவரத்து
நெரிசலில் சிக்கி, திணறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். தமிழ்நாடு
மின்சார வாரியத்தின் சார்பில் TANGEDCO, TANTRANSCO
ஆகிய இரு நிறுவனங்கள் அங்கே பணியிலே ஈடுபட்டிருந்தாலும்,
பணி
துரிதப்படுத்தப்படவில்லை.
ஆகவே,
மக்களுடைய
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலைக் கருத்தில்கொண்டு, படித்தவர்கள்,
பள்ளிக்குச் செல்பவர்கள், பணிக்குச் செல்பவர்கள், வியாபார
பெருமக்கள் வரை அனைவரும் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாகி
இருக்கின்றார்கள். ஆகவே, அந்தப் பணியை விரைவுபடுத்தி இந்த
ஆண்டாவது சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில் கட்டப்பட
வேண்டிய அந்தத் த�ொகையை முழுமையாகச் செலவிட்டு, அந்தப்
பணியை உடனடியாக ஆரம்பித்து, ப�ொது மக்களை ப�ோக்குவரத்து
நெரிசலிலிருந்து காப்பாற்ற மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்
முயற்சி செய்ய வேண்டுமென்று மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்கள் வாயிலாகக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகம்
மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்புத் திட்டங்கள் செயலாக்கத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்
மாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில்
வால்டாக்ஸ் சாலை மற்றும் இராஜா முத்தையா சாலைகளை
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இணைக்கும் யானை கவுனி பால சாலையில் அமைந்துள்ள
யானை கவுனி பாலம் இரயில்வே துறையைச் சார்ந்ததாகும்.
இப்பாலத்தின் இருபுறமும் உள்ள அணுகுசாலைப் பகுதி மட்டுமே
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இப்பாலம் மிகவும் பழுதடைந்துள்ள காரணத்தினால், கனரக
மற்றும் இலகுரக வாகனங்கள் செல்வதற்கு இரயில்வே துறை மற்றும்
ப�ோக்குவரத்துக் காவல் துறையால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இப்பாலத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் மட்டுமே செல்ல அனுமதி
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
இப்பாலத்தின்கீழ்
உள்ள
இருப்புப்
பாதைகளை கூடுதலாக அமைப்பதற்கு ஏதுவாக, பாலத்தின்
இரயில்வே பகுதிகளை 50 மீட்டரிலிருந்து 150 மீட்டர் நீளத்திற்கு
இரயில்வே துறை நீட்டிக்க உள்ளது. இப்பாலத்தை இடித்துவிட்டு
புதிய மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியில் தற்போது 50 மீட்டர்
நீளமுள்ள இரயில்வே பகுதி பாலம் அமைப்பதற்கு இரயில்வே
துறை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியுடன் இணைந்து நிதி
பங்களிப்பாக, 50:50 என்ற விகிதாசாரத்தில் புதிதாக 100 மீட்டர்
வரை நீட்டிக்கவுள்ள பகுதியில் பாலம் அமைக்கும் பணி முற்றிலும்
இரயில்வே துறை நிதிமூலம் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இரயில்வே பகுதி பாலப் பணிக்கான ப�ொது சீரமைப்பு வரைபடத்தை
இரயில்வே
துறை,
பெருநகர
சென்னை
மாநகராட்சிக்கு
சமர்ப்பித்தது. அந்த வரைபடத்திற்கு பெருநகர சென்னை
மாநகராட்சியால் 28–2–2018 அன்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனடிப்படையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட
அணுகுசாலைப் பகுதிக்கான வடிவமைப்பு மற்றும் வரைபடம்
தயாரிக்கும் பணிக்கு உரியவர் தெரிவு செய்யப்பட்டு, வடிவமைப்பு
மற்றும் மதிப்பீடு தயாரிக்கும் பணிகள் முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிக்கான மதிப்பீட்டுத்
த�ொகை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ச�ொன்னதுப�ோல,
ரூ.30 க�ோடியாகும். பழுதடைந்துள்ள இரயில்வே பாலத்தின்கீழ்
இரயில்வே
துறையால்
இரும்புத்
தூண்கள்
நிறுத்தப்பட்டு
பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. யானை கவுனி மேம்பாலத்தில் கனரக
மற்றும் இலகுரக வாகனப் ப�ோக்குவரத்து ஏற்கெனவே தடை
செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
பேசின் பால சாலை மற்றும் இராஜா முத்தையா சாலை,
ஈ.வே.ரா. பெரியார் சாலை வழியாக ப�ோக்குவரத்து திருப்பி
விடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின்
தளவாடங்களை மாற்றியமைப்பதற்கு, பாலத்தை இடிப்பதற்கு
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ஏதுவாக, தற்போது இப்பாலத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள்
செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரயில்வே பகுதி பாலப்
பணிக்கான மதிப்பீடுகள் இரயில்வே துறையால் தயாரிக்கப்பட்டு
பழைய பாலத்தினை இடித்துவிட்டு, புதிய பாலம் அமைக்கும்
பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் க�ோரப்பட்டதில், ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
ஏதும் பெறப்படவில்லை. எனவே, இரயில்வே துறையால் பழைய
பாலத்தினை இடிப்பதற்கு மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் க�ோரப்பட்டு,
அவை இறுதி செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின்
தளவாடங்களை மாற்றியமைத்த பின்னர், பழைய பாலத்தினை
இடிப்பதற்கான பணிகள் த�ொடங்கப்படும் எனவும், புதிய
பாலத்திற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனியே க�ோரப்படும் எனவும்
இரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப்
பகுதிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
க�ோரப்பட்டதில், இரண்டு
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு, மிக அதிகமான விலைப்புள்ளி
பெறப்பட்டதால், இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி இரத்து செய்யப்பட்டு,
மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி க�ோரப்பட்டிருக்கிறது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்
6–3–2020; ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர்,
இரயில்வே துறையின் பணிகள் துவங்கப்படும்போது, பெருநகர
சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிக்கான பணிகள் துவங்கப்படும்
என்பதை
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்கள்
வாயிலாக மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(உ) தூத்துக்குடி மாவட்டம், கடற்கரை மீனவக் கிராமங்கள்
கடலரிப்பினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளமை

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

உறுப்பினர்

திரு.
அனிதா
ஆர்.
ராதாகிருஷ்ணன்:
மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய தூத்துக்குடி
மாவட்டத்தில் மீனவக் கிராமங்களாக இருக்கின்ற ஆலந்தலை,
வீரபாண்டியன்பட்டணம், அமலிநகர், மணப்பாடு, பெரியதாழை
ஆகிய கடற்கரைக் கிராமங்கள் கடலரிப்பினால் பாதிக்கப்படுவது
குறித்து அரசினுடைய கவனத்திற்குக் க�ொண்டு வருகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும்

பணியாளர்
அவர்கள்.

மற்றும்

நிருவாகச்

சீர்திருத்தத்

துறை

அமைச்சர்

தகவல் க�ோரல்
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மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆலந்தலை
கிராமத்தில்
கடலரிப்பு
தடுப்புப்
பணிகளுக்கு
ப�ொதுப்
பணித் துறையின் நீர்வள ஆதாரத் துறை கடலரிப்பு தடுப்புக்
கூட்டம்மூலம் ரூபாய் 52 க�ோடியே 46 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு
தயாரிக்கப்பட்டு, அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டு, தற்போது ப�ொதுப்
பணித் துறையினுடைய பரிசீலனையில் உள்ளது. அதன்பின்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், வீரபாண்டியன்பட்டணம் கிராமத்தில்
கடலரிப்பு
தடுப்புப்
பணிகளுக்கு
தூத்துக்குடி
மாவட்ட
ஆட்சியரின் செயல்முறை ஆணையின்படி CSR நிதியைக்கொண்டு
1 க�ோடியே 70 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் பணிகள் தற்போது
நடைபெற்று வருகின்றன. தூத்துக்குடி மாவட்டம், பெரியதாழை
கிராமத்தில் கடலரிப்பு தடுப்புப் பணிகளுக்கு மீன் வளத்
துறைமூலம் 30 க�ோடி ரூபாய்க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு
அரசினுடைய தீவிர பரிசீலனையில் உள்ளது. இத்திட்டம்
2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் க�ோரிக்கையின்போது
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்களால்
சட்டமன்றப்
பேரவை விதி 110–ன்கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 12–30

4. அறிவிப்புகள்
(அ) “காகிதமில்லா சட்டமன்றம்” என்னும் இலக்கினை
எய்தும் வகையில் உடுக்குறியிடாத வினாக்கள்–
விடைகள் பட்டியல்களின் வினா எண்கள் மற்றும்
உறுப்பினர் பெயர் விவரங்கள், குழுக்களின் அறிக்கைகள்,
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற அறிவிக்கைகள்/
ஆண்டறிக்கைகள்/ தணிக்கை அறிக்கைகள் ஆகியவை
உறுப்பினர்களுக்கு மென்பொருள் வடிவில் மின்னஞ்சல்மூலம்
அனுப்பிவைக்கப்பெறுதல்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவைக்கு ஓர் அறிவிப்பு.
“காகிதமில்லா சட்டமன்றம்” எனும் நிலையினை உருவாக்க
எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கையின் த�ொடர்ச்சியாக தலா 1 முதல்
100 வரையிலான வினாக்கள்–விடைகளை உள்ளடக்கிய 2020 ஆம்
ஆண்டிற்கான நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது உடுக்குறியிடாத
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வினாக்கள்–விடைகள்
பட்டியல்களில்
உடுக்குறியிடாத
வினாக்களின் எண்கள் மற்றும் உறுப்பினர் பெயர் ஆகிய
விவரங்களை மட்டும் உள்ளடக்கிய அட்டவணைப் பட்டியல்கள்
தயார்
செய்யப்பட்டு,
அவற்றின்
மென்பொருள்
வடிவம்
PDF முறையில் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும்
மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும், உடுக்குறியிடாத
வினாக்கள்–விடைகளின் நகல்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களுக்கு
அனுப்பி
வைக்கப்பெறும்
என்பதையும்
பேரவையின்
அனுமதிய�ோடு
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டுக் குழுவின் 10 முதல் 12
வரையிலான 3 அறிக்கைகள், ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் 105
முதல் 128 வரையிலான 24 அறிக்கைகள், ப�ொது நிறுவனங்கள்
குழுவின் 104 முதல் 111 வரையிலான 8 அறிக்கைகள் மற்றும்
பேரவைமுன் வைக்கப்பட்ட ஏடுகள் குழுவின் மூன்றாவது அறிக்கை
பேரவைக்கு அளிக்கப்பட்டவுடன் மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கு
மின்னஞ்சல்மூலம்
அனுப்பி
வைக்கப்படும்
என்பதையும்
பேரவையின் அனுமதிய�ோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மேலும்
இன்றைய நிகழ்ச்சி நிரலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவைமுன்
வைக்கப்பெறும் ஏடுகளில் உள்ள 3 அறிவிக்கைகள் மற்றும்
11 ஆண்டறிக்கைகள், தணிக்கை அறிக்கைகள் ஆகியவற்றின்
மென்பொருள்
நகல்
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்களுக்கு
மின்னஞ்சல்மூலம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும்
பேரவையின்
அனுமதிய�ோடு
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மேற்குறிப்பிட்ட
உடுக்குறியிடாத
வினாக்கள்–விடைகள்
பட்டியல்கள்,
குழுக்களின்
அறிக்கைகள்,
பேரவைமுன்
வைக்கப்பெற்ற அறிவிக்கைகள், ஆண்டறிக்கைகள், தணிக்கை
அறிக்கைகள் மற்றும் ஏனைய தாள்கள் ஆகியவற்றின் தலா 5
பிரதிகள் மாண்புமிகு உறுப்பினர்களின் பார்வைக்காக சட்டமன்றப்
பேரவை நூலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

5. அறிக்கைகள் அளித்தல்
(அ) மதிப்பீட்டுக் குழு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: குழுக்களின் அறிக்கைகள்
அளித்தல். மதிப்பீட்டுக் குழுவின் அறிக்கைகள் அளித்தல்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. என்.டி. வெங்கடாச்சலம், மதிப்பீட்டுக்
குழுவின் தலைவர் அவர்கள்.

அறிக்கைகள் அளித்தல்
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திரு. என்.டி. வெங்கடாச்சலம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, ஏழரைக் க�ோடி தமிழ் மக்களுடைய
நெஞ்சங்களில் நீக்கமற நிறைந்து வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கின்ற
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய
புகழுக்கு பெருமை சேர்க்கின்றவகையில் மாண்புமிகு தமிழக
முதலமைச்சர் அவர்கள் விதி 110–ன்கீழ் அம்மா அவர்களுடைய
72–வது பிறந்த நாளை மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு
நாளாக
அறிவித்திருக்கக்கூடிய
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கு (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
சிறுபான்மையின
மக்களுடைய
பாதுகாப்பிற்கு பெருமை சேர்க்கின்றவகையில், உலமாக்களுடைய
ஊதியத்தை 3,000 ரூபாயாக உயர்த்திய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கும், ஹஜ் பயணிகளின் தங்கும் விடுதிக்காக 15 க�ோடி
ரூபாயை தாயுள்ளத்தோடு ஒதுக்கித் தந்திருக்கின்ற அனைத்திந்திய
அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசை வழி நடத்துகின்ற
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், அதற்கு உறுதுணையாக
இருந்துக�ொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கும்
என்னுடைய
நெஞ்சார்ந்த
நன்றிகளையும்,
வணக்கத்தினையும் பணிவ�ோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாடு
சட்டமன்றப் பேரவையின் 2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டுக்
குழுவினுடைய 10 முதல் 12 வரையிலான 3 அறிக்கைகளை
இக்குழுவின் சார்பாகப் பேரவைக்கு அளிக்கின்றேன்.
(ஆ) ப�ொதுக் கணக்குக் குழு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின்
அறிக்கைகள் அளித்தல். மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. துரைமுருகன்,
ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் தலைவர் அவர்கள்.
திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு திரு. என்.டி. வெங்கடாச்சலம் ப�ோல் நான்
ச�ொல்லவில்லை, நான் நேரடியாக subject–க்கு வந்துவிடுகிறேன்.
2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் 105
முதல் 128 வரையிலான 24 அறிக்கைகளை குழுவின் சார்பாகப்
பேரவைக்கு அளிக்கின்றேன்.
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(இ) ப�ொது நிறுவனங்கள் குழு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின்
அறிக்கைகள் அளித்தல். மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. S. செம்மலை,
ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் தலைவர் அவர்கள்.
திரு. S. செம்மலை: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
தங்களின் மேலான அனுமதிய�ோடு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப்
பேரவையின் 2018–2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ப�ொது நிறுவனங்கள்
குழுவின் 104 முதல் 111 வரையிலான 8 அறிக்கைகளை குழுவின்
சார்பாகப் பேரவைக்கு அளிக்கின்றேன்.
பிற்பகல் 12–35
(ஈ) பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள் குழு

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற
ஏடுகள் குழுவின் அறிக்கை அளித்தல். மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. ப. சத்திய நாராயணன், பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள்
குழுவின் தலைவர் அவர்கள்.
திரு. ப. சத்திய நாராயணன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, எனக்குப் பின்னாலும், இன்னும் எத்தனை
நூற்றாண்டுகள்
வந்தாலும்,
இந்த
ஆட்சியும்
இயக்கமும்
மக்களுக்காகவே பணியாற்றும் என்று கூறி மறைந்த எங்கள்
இதய தெய்வம் சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை, தங்கத் தாரகை,
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் காட்டிய வழியில் மூன்றாண்டு
காலமாய் முத்திரை பதித்த நல்லாட்சி நடத்தி நான்காம் ஆண்டில்
தர்மத்தின் தாயின் தவ வழியில் நடக்கும் எங்கள் அண்ணன், தங்கத்
தாயின் பாசறையில் பயின்ற எங்கள் அண்ணன், அம்மாவின்
அரவணைப்பில் வளர்ந்த விவசாய தங்க மகன், தமிழ்நாட்டிற்குக்
கிடைத்த தவப் புதல்வன், மத்திய அரசின் நிருவாகத் திறனுக்கான
பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) காவேரி
பாயும் டெல்டா பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை
மண்டலமாக அறிவித்து, விவசாயிகளின் வயிற்றில் பாலை வார்த்து,
எந்தவ�ொரு சூழ்நிலையிலும் சாதாரண ஏழை மக்களுக்கு பாதிப்பு
வந்துவிடக் கூடாது என்று சத்துணவு தந்த சரித்திர நாயகன்,
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புன்னகை மன்னன், பூவிழி கண்ணன், ப�ொன்மனச் செம்மல்,
மக்கள் திலகம், புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். வழியில் (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) எதிரிகளின் சிம்ம ச�ொப்பனமாய், மக்களுக்காக நான்,
மக்களுக்காகவே நான் என்று வாழ்ந்து மறைந்த புரட்சித் தலைவி
அம்மா வழியில் விவசாயிகள், நெசவாளர்கள், மாணவர்கள்,
மகளிர், பழங்குடியினர் என்று அத்தனை பிரிவு மக்களுக்கான
சாமானியர்களின் ஆட்சியை நடத்தி வரும், எதிரிகள் மூக்கின்மேல்
விரல் வைத்து வியக்கும் வண்ணம் நயவஞ்சகத்தை வேரறுத்து,
நிலையான ஆட்சி நடத்தி வரும் எங்கள் பாசமிகு முதல்வர்
அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும், (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) அவர�ோடு துணை நின்று செயலாற்றி வரும் மாண்புமிகு
துணை முதல்வர் அண்ணன் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு தமிழக
சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், என்னுடன்
இணைந்து பணியாற்றிக்கொண்டிருக்கிற அனைத்து மாண்புமிகு
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் எனது இதயம் கனிந்த நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2018–2020 ஆம்
ஆண்டிற்கான பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள் குழுவின்
மூன்றாவது அறிக்கையை குழுவின் சார்பாகப் பேரவைக்கு
அளிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.

6. அரசினர் சட்டமுன்வடிவு (அறிமுகம் செய்தல்)
தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல
மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு, 2020

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அரசினர் சட்டமுன்வடிவு
(அறிமுகம் செய்தல்). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு, மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நானும் விவசாயியாக இருந்து, இந்தச் சரித்திர
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்டமுன்வடிவை அவையில் தாக்கல்
செய்வதை மிகவும் பெருமையாகக் கருதுகின்றேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) இந்த வாய்ப்பை, இறைவனாகக் காட்சியளிக்கின்ற
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மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைலி அம்மா அவர்கள்
தந்த பாக்கியமாக எண்ணுகின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவைப் பேரவைமுன்
அறிமுகம் செய்ய அனுமதியளிக்க வேண்டும்”
எனக் க�ோருகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.			

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.		

(இல்லை)

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மேற்படி சட்டமுன்வடிவைப்
பேரவைமுன் அறிமுகம் செய்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
நிதிநிலை அறிக்கையின்மீது ப�ொது விவாதத்திற்கான பதிலுரை.
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள். (குறுக்கீடு)

3. தகவல் க�ோரல்—த�ொடர்ச்சி
(ஆ) தமிழகத்தில் தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு
நடைபெறாது என அறிவிக்க வலியுறுத்துதல்—த�ொடர்ச்சி

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இந்த NPR கணக்கெடுப்பைப் பற்றி ஒரு சரியான முடிவு
அரசிடமிருந்து வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தோம்.

423

தகவல் க�ோரல்
2020 பிப்ரவரி 20]

[திரு. மு.க. ஸ்டாலின்]

ஆகவே, அந்தக் கணக்கெடுப்பை நடத்த மாட்டோம் என்று உறுதி
தருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், ஏமாற்றத்தை நாங்கள்
அடைந்திருக்கின்றோம்.
எனவே,
இதைக்
கண்டிக்கக்கூடிய
வகையில் நிதியமைச்சர், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்கள் ச�ொல்லக்கூடிய பதிலுரையை நாங்கள் முழுமையாகப்
புறக்கணித்து, எங்களுடைய வெளிநடப்பை இங்கே எடுத்துக்கூறி,
எங்களுடைய கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.
(திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து
வெளிநடப்புச் செய்தனர்.)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கரி. இராமசாமி, ச�ொல்லுங்கள்.

திரு. கரி. இராமசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இப்போது மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர்
அவர்கள், NPR–ஐப் பற்றி ஒரு கருத்தைக் கூறியிருக்கிறார்கள்.
அந்தக் கருத்து, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை.
அதனால், நாங்கள் வெளிநடப்புச் செய்கிற�ோம்.
(இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து
வெளிநடப்புச் செய்தனர்.)
பிற்பகல் 12–40

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

உறுப்பினர்

*திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
எங்கள்
சமுதாயம்
சம்பந்தப்பட்ட
பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து இந்தக் கூட்டத் த�ொடரிலே
பேசப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்குப் பல்வேறு விளக்கங்களை நீங்கள்
ச�ொல்லியிருக்கின்றீர்கள். திராவிட இயக்கத்தினுடைய வழிவந்த
இந்த அரசு, நீங்கள் என்ன ஆறுதல் ச�ொன்னாலும், இந்தச் சட்டத்தைக்
க�ொண்டு வந்தவர்கள்மீது உள்ள ** இதுவரை ப�ோக்கப்படவில்லை.
தற்போது
வட
மாநிலங்களில்
நடந்து
க�ொண்டிருக்கின்ற
விஷயங்களை நாங்கள் நேரடியாகச் சென்று பார்த்திருக்கின்றோம்.
நீங்கள் உத்தரவாதம் க�ொடுத்தாலும்கூட அந்தச் சட்டத்தைக்

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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க�ொண்டு வந்தவர்கள் யார்? அதுதான் எங்களுக்கு இருக்கின்ற
ஐயப்பாடு. அந்த ஐயப்பாடுகளுக்கு வெந்த புண்ணிலே வேலைப்
பாய்ச்சாமல் எங்களுக்கு ஆறுதலாக ஏதாவது ஒரு பதிலை நீங்கள்
ச�ொல்வீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தோம், காத்திருந்தோம். அந்தக்
கண்ணியத்தோடு நடந்துக�ொண்டோம். ஆனால், அதற்கெல்லாம்
ஏமாற்றம் மட்டுமே இருந்துக�ொண்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய
தீர்மானத்தை நீங்கள் நிராகரித்திருப்பதாகச் ச�ொல்கின்றீர்கள்.
நீங்கள் நிராகரித்தாலும்கூட, எங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு நல்ல
தீர்வு ஏற்படும். எனவே, ஆறுதலான வார்த்தைகள் எதையும்
இந்த அரசாங்கம் ச�ொல்லாத காரணத்தினாலே, மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களுடைய விளக்கங்களும், எங்களுக்கு ஆறுதல்
அளிக்காத காரணத்தினாலே, மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர்
அவர்களுடைய பதிலுரையைப் புறக்கணித்து, இந்திய யூனியன்
முஸ்லிம் லீக்கின் சார்பாக நான் வெளிநடப்புச் செய்கின்றேன்.
(இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி உறுப்பினர்
திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர் அவையிலிருந்து வெளிநடப்புச்
செய்தார்.)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி அவர்கள்.

திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசிலே
சிறுபான்மையினர் உள்ளிட்ட யாருமே பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள்
என்று இங்கே நீங்கள் அளித்த பதில் என்பது, உண்மையிலேயே
இந்த அரசு அவ்வாறு செய்யாது என்ற நம்பிக்கை எனக்கும்
இருக்கிறது. ஏனென்று ச�ொன்னால், எல்லா மக்களையும் சமமாகப்
பாவிக்க வேண்டும்; எல்லோரும் நம்முடைய உறவினர்கள்.
அரசியலைத் தாண்டிய உறவுமுறைகள் நமக்குள் இருக்கின்றன
என்பதை நான் நிச்சயமாக மறுக்கவில்லை. அதனை நான்
நம்புகிறேன். ஆனால், இதற்கு வித்திட்டவர்கள், டெல்லியில்
இருக்கக்கூடியவர்கள். அவர்கள் எவ்வளவு அபாயகரமானவர்கள்
என்பதை அசாமில் நடைபெற்ற சில சம்பவங்களின் மூலமாக
நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம். எனவே, நாங்கள். . .
மாண்புமிகு

பேரவைத்

திரு. தமிமுன் அன்சாரி,
ச�ொல்லுங்கள். சும்மா. . .

தலைவர்:

நீங்கள்

மாண்புமிகு உறுப்பினர்
என்னவென்று சுருக்கமாகச்
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திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: முடித்துவிடுகிறேன். ஒரு நிமிடத்தில்
முடித்துவிடுகிறேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
நீங்கள் சும்மா என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி, தயவு செய்து,
எங்களை மேலும் காயப்படுத்தாதீர்கள்.
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்:
நான்
உங்களைக்
காயப்படுத்தவில்லை. நீங்கள் வெளியே சென்று பேட்டியில்
அறிக்கையாக என்னென்ன க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நான்
கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன். அவைத் தலைவர் என்கிற
முறையில் என்னுடைய கடமையை நான் செய்ய வேண்டும்.
நீங்கள் என்ன ச�ொல்ல வருகிறீர்கள�ோ, அதைச் ச�ொல்லுங்கள்.
திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: அதாவது N.P.R. சட்டத்தைப்
ப�ொறுத்தவரை சர்ச்சைக்குரிய ஆறு கேள்விகளைத் தவிர்த்துவிட்டு,
வழக்கமான மக்கள் த�ொகைக் கணக்கீட்டின் அடிப்படையிலே,
நீங்கள் கணக்கெடுப்பதை நாங்கள் ஆட்சேபிக்கவில்லை. எனவே,
அந்த ஆறு கேள்விகளை மட்டுமே எடுத்துவிட்டு, இதனை
அமல்படுத்த வேண்டுமென்று நீங்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்ற
வேண்டுமென்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். அதற்கு சரியான
பதில் இல்லாத காரணத்தினாலே எங்களுடைய உணர்வுகளை
வெளிப்படுத்தி, நானும் வெளிநடப்புச் செய்கின்றேன்.
(உறுப்பினர் திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி அவையிலிருந்து
வெளிநடப்புச் செய்தார்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும்
பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் துறை
அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, N.P.R. குறித்து மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அவர்கள் பல்வேறு கருத்துகளைச் ச�ொன்னார்கள்.
2010 ஆம் ஆண்டு மத்தியிலே தி.மு.க. அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ்
ஆட்சியின்போதுதான் நாட்டிலே அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும்
முதன்முறையாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் ஓர் அங்கமாக
தேசிய மக்கள் த�ொகைப் பதிவேடு, National Population Register
உருவாக்கப்பட்டது.
அவர்களுடைய
ஆட்சிக்
காலத்திலே,
அவர்கள் இருக்கிறப�ோதுதான் உருவாக்கப்பட்டது. (மேசையைத்

426

தகவல் க�ோரல்
[திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்]

[2020 பிப்ரவரி 20

தட்டும் ஒலி) இப்போது அதையெல்லாம் மறைத்துவிட்டு, நாம்
ஏத�ோ புதிதாக அந்தக் கணக்கீட்டை எடுப்பதைப்போல, அவர்கள்
ஒரு த�ோற்றத்தை உருவாக்குகிறார்கள்.
2010
ஆம்
ஆண்டைப்
ப�ோலவேதான்,
அதற்கான
கணக்கெடுப்பு, 2011 ஆம் ஆண்டு தி.மு.க. ஆட்சி எடுத்தது
நமக்கு record ஆக இருக்கிறது. அதனை மறைக்க முடியாது.
ஆகவே, இப்போது புதிதாக நம்முடைய மாண்புமிகு அம்மா
அவர்கள் அரசு அந்தக் கணக்கை எடுப்பதைப் ப�ோல ஒரு
த�ோற்றத்தை ஏற்படுத்தி, அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த நடவடிக்கையை
மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதிலே மூன்று விவரங்கள் நம்மால்
கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதிலும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள் மத்திய அரசிடம் விளக்கம் கேட்டிருக்கிறார்கள்.
அதுகுறித்து
அரசு
விளக்கம்
கேட்டிருக்கிறது
என்பதை
நாம் தெளிவாகச் ச�ொல்லிவிட்டோம். ஆகவே, இன்றைக்கு
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரு நிகழ்வு இங்கே நடைபெறுவதை,
திட்டமிட்டே, மக்கள் விர�ோத நடவடிக்கைகளில்தான் இவர்கள்
ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதைத்தான் இந்தப் புறக்கணிப்பு
காட்டுகிறது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மீண்டும்,
மீண்டும் அழுத்தமாகச் ச�ொல்கிறேன். 2010 ஆம் ஆண்டு
அவர்களுடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செய்யப்பட்டதுதான் இந்த
N.P.R. என்பதை நான் அழுத்தமாகச் ச�ொல்கிறேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
அதேப�ோல,
2003
ஆம்
ஆண்டு,
மத்தியிலே
தி.மு.க.
அங்கம் வகித்தப�ோதுதான் தேசிய மக்கள்தொகைப் பதிவேடு
மற்றும்
தேசிய
அடையாள
அட்டைகளுக்கான
திருத்தம்
க�ொண்டுவரப்பட்டது என்பதையும் நான் தெளிவாக இந்த
அவையிலே ச�ொல்லியிருக்கிறேன். முதன்முதலாக 2011 ஆம்
ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், தி.மு.க. அரசில்தான் NPR கணக்கெடுப்பு
நடைபெற்றது என்பதை அழுத்தந்திருத்தமாக இந்தப் பேரவைக்கு
நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 12–45

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மீன் வளம் மற்றும்

பணியாளர்
அவர்கள்.

மற்றும்

நிருவாகச்

சீர்திருத்தத்

துறை

அமைச்சர்
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மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயக்குமார்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அபூபக்கர்
அவர்கள் பேசும்போது, மத்திய அரசின் மீதுள்ள ** என்று
ச�ொன்னார், அந்த வார்த்தையை நீக்கிவிடுங்கள்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் பேசும்போது கூறிய ** என்ற வார்த்தை அவைக்
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்
ச�ொன்னது உட்பட. ** என்கிற வார்த்தை தேவையில்லை.

7. வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, ப�ொது
விவாதத்திற்கான பதிலுரை
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
நிதிநிலை அறிக்கையின்மீது ப�ொது விவாதத்திற்கான பதிலுரை.
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, பூக்களுக்குப் புன்னகையைக் கற்றுத்
தந்தவர்! (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) புலவர் பாடும் பாக்களுக்குப்
ப�ொருளாகத் தன் வாழ்வைத் தந்தவர்! ஏழைகள் படும் துயரை
அனுபவத்தால் அறிந்து க�ொண்டவர்! அதனாலேயே, எளிய�ோர்
துன்பம் தீர்க்க முன்னுரிமை தந்தவர்! பேசப் பேச மனம் மகிழும்
வசீகரச் சிந்தை க�ொண்டவர்! ஆக்கப் பணிகளால் ஏழைகளின்
துயர் தணிக்கும் விந்தை புரிந்தவர்! எங்கள் இயக்கத்தின் நிறுவனத்
தலைவர், ப�ொன்மனச் செம்மல், மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆர்.
அவர்களை வணங்குகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
ஏணிகளின் தயவின்றி வான்தொட்ட வல்லமையின் வடிவம்!
தான் வளர்த்த இயக்கம் தன் வழியில் தலை நிமிர்ந்து நடப்பதைக்
கண்கொண்டு கவனித்தவண்ணம் வங்கக் கடல�ோரம் நிலை
க�ொண்டிருக்கும் ஒன்றரைக் க�ோடி த�ொண்டர்களின் உயிர்மூச்சு!
புவியுள்ள
காலம் மட்டும் கண்விட்டு மறையாத புதுமைக்
காவியம், புரட்சி ஓவியம்! சந்தனமாய்க் கரைந்து, சரித்திரமாய்
நிலைத்த, தமிழ்த்தாயின் தவப்புதல்வி! எங்கள் தங்கத் தாரகை!
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) பத்து முறை இப்பேரவையில் Budget

** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க

428

வரவு-செலவுத் திட்டம், 2020-2021,
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சமர்ப்பிக்கும் பணியை எனக்களித்து, இந்த இயக்கத்தில் எளிய
த�ொண்டனும் தன் உழைப்பால் உயர்ந்த ப�ொறுப்புகளைப்
பெற்றிட முடியும் என்றே எடுத்துக்காட்டி, ஒன்றரைக் க�ோடி கழகத்
த�ொண்டர்களும் நம்பிக்கை க�ொண்டு நன்றிய�ோடு வணங்கிடும்
நான் வணங்கும் எங்கள் குல தெய்வம்! இதய தெய்வம் புரட்சித்
தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
துயில் க�ொண்டிருக்கும் திசை ந�ோக்கி என் கண்ணீர் கசியும்
நன்றிகலந்த வணக்கங்களை நான் காணிக்கையாக்குகின்றேன்.
மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசை, தலைமையேற்று வழி நடத்தி,
ஆட்சித் தேரை அழகுற நடத்திச் செல்லும், மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி அண்ணன்
அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மாண்பமைந்த இப்பேரவையில் மக்கள்
பிரதிநிதிகளாய் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரும் சமமே என்று,
நடுநிலை தவறாத நாயகராய் இம்மாமன்றத்தை நடத்திச் செல்லும்
மாண்புமிகு சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு எனது
வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக
இப்பேரவையை சிறப்புடன் வழிநடத்தும் மாண்புமிகு சட்டமன்றப்
பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், (மேசையைத்
தட்டும்
ஒலி)
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களை
என்றும்
மறவாமல், தங்களது இதய சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்திருக்கும்,
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச்
சார்ந்த, எங்களது உயிர�ோடும், உணர்வோடும் கலந்திருக்கும்
கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
கழகத் த�ொண்டர்களுக்கும், சட்டமன்றக் கூட்டத் த�ொடரில்
பங்கேற்று அவர்கள் வெளிநடப்புச் செய்தாலும், மாற்றான்
த�ோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மணம் உண்டு என்று பேரறிஞர்
அண்ணா அவர்கள் ச�ொன்ன கருத்தின் அடிப்படையில், தங்களது
அரிய கருத்துகளை எடுத்துரைத்த மாண்புமிகு சட்டமன்ற
எதிர்க்கட்சித்
தலைவர்,
எதிர்க்கட்சித்
துணைத்
தலைவர்
மற்றும் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளைச் சார்ந்த வெளியிலிருக்கும்
மாண்புமிகு மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எனது பதிலுரையை இம்மாமன்றத்தின்
முன் வைக்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2020–2021 ஆம்
ஆண்டுக்கான சிறப்புமிக்க நிதிநிலை அறிக்கை, கடந்த 14–2–2020
அன்று, இப்பேரவையில் என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதன்
மீதான விவாதம், 17–2–2020 முதல் 19–2–2020 வரை கடந்த மூன்று
நாட்களாக இங்கு நடைபெற்றுள்ளது.
பிற்பகல் 12–50
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச்
சார்ந்த 7 பேரும், தி.மு.க–வைச் சார்ந்த 5 பேரும், இந்திய தேசிய
காங்கிரஸ் கட்சியைச் சார்ந்த 2 பேரும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம்
லீக் கட்சியைச் சார்ந்த ஒருவரும் ஆக, மாண்புமிகு சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள் ம�ொத்தம் 15 பேர், நிதிநிலை அறிக்கைமீதான
தங்களது அரிய கருத்துக்களை, ஆக்கபூர்வமான ஆல�ோசனைகளை,
பேரவையில் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது
நன்றியினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை, மக்களுக்கான நிதிநிலை
அறிக்கையாக, மக்கள் நலம் பேணும் நிதிநிலை அறிக்கையாக,
நாங்கள் சமர்ப்பித்திருக்கிற�ோம். சிலர் இந்த மக்கள் நல நிதிநிலை
அறிக்கையை விமர்சனம் செய்துக�ொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால்,
எப்படி விமர்சனம் செய்தாலும் அதனை தாங்கிக்கொண்டு
அதற்குரிய விளக்கங்களை ஜனநாயக முறைப்படி தருகின்ற ஆற்றலை,
பேரறிஞர் அண்ணா, ப�ொன்மனச் செம்மல் புரட்சித் தலைவர்
எம்.ஜி.ஆர்., இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி மாண்புமிகு அம்மா
ஆகிய அரும்பெரும் தலைவர்கள் எங்களுக்குத் தந்திருக்கிறார்கள்
என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் எடுத்துக் கூற விழைகிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த நிதிநிலை
அறிக்கையின் ஆழப் ப�ொருள் உணர்ந்து, பல்வேறு அரசியல்
கட்சித் தலைவர்களும், ப�ொருளாதார வல்லுநர்களும், சமூக
ஆர்வலர்களும், மக்கள் நலம் நாடும் அமைப்புகளும், த�ொழில்
துறையினரும்,
நடுநிலையான
பத்திரிகைகளும்
வெகுவாகப்
பாராட்டியுள்ளனர்.
எதிர்க்கட்சியினரும்,
தங்களது
இயல்புநிலை
மாறாமல்,
குறைகளை மட்டுமே ச�ொல்லி, தங்களது கருத்துகளை இந்த
அவையிலும்,
அவைக்கு
வெளியிலும்
வெளியிட்டுள்ளனர்.
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அவற்றுள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே நான் குறிப்பிட்டுக் கூற
விரும்புகிறேன்.
“விவசாயம் சார்ந்த துறையின் வளர்ச்சிக்காக, ஏராளமான
திட்டங்கள்
அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது
மகிழ்ச்சி
அளிக்கிறது.
பாசனத் திட்டங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் நிதி ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது” என்று பாட்டாளி மக்கள்
கட்சியினுடைய நிறுவனர், உயர்திரு ராமதாஸ் அவர்கள் இதனை
வரவேற்றுள்ளார்.
“கல்வி, விவசாயம், சுகாதாரம், த�ொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு
உள்ளிட்ட துறைகளில் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும்
வகையில் நிதி ஒதுக்கீடும், திட்டங்களும் இடம்பெற்றுள்ளது
பாராட்டிற்குரியது” என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின்
தலைவர், திரு. ஜி.கே. வாசன் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
தமிழ்நாடு குறு மற்றும் சிறு த�ொழில்கள் சங்கம், சென்னை த�ொழில்
வர்த்தக சபை, தென்னிந்திய சர்க்கரை ஆலைகள் சங்கம் ஆகிய
சங்கங்கள் இந்நிதிநிலை அறிக்கையைப் பாராட்டி வரவேற்றுள்ளன.
தினத்தந்தி நாளிதழ் 15–2–2020 ஆம் நாளிட்ட தனது இதழில்,
“கடுமையான நிதிப் பற்றாக்குறை இருந்தாலும், புதிய வரிகள்
எதுவும் விதிக்கப்படவில்லை. வளர்ச்சித் திட்டங்கள், வேளாண்
திட்டங்கள், நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள், சமூக நலத் திட்டங்கள்,
உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுத்துள்ள
துணிச்சலான பட்ஜெட்” என்றும், “நிர்பயா நிதியின்மூலம்
அனைத்து பஸ்களிலும் கண்காணிப்பு கேமரா ப�ொருத்தப்படும்
என்ற அறிவிப்பு பெண்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) புதிய த�ொழில்முனைவ�ோரை
உருவாக்கும் பல திட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன” என்றும்
தினத்தந்தி நாளிதழ் பாராட்டியுள்ளது.
“கல்வித் துறை சீராக, அரசு பள்ளிகள், அதன் நிருவாகம்,
உள்கட்டமைப்பு என்று இந்த பட்ஜெட் சுட்டிக்காட்டுகின்ற பல
வகை செலவினங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை. ஏனெனில், கல்வி
கற்பிக்கும் முறை சீராகும்போது குறைந்த கட்டணத்தில் எளிதாக
+2 வரை கிராமப்புறங்கள் வரை கல்வி ப�ோய்ச் சேரும்” என்று
தினமலர் நாளிதழ் தெரிவித்துள்ளது. இதுப�ோல பல தமிழ்
நாளிதழ்களும், ஆங்கில நாளிதழ்களும் நிதிநிலை அறிக்கை மீதான
தங்களது கருத்துகளை வெளியிட்டுள்ளன.
மக்கள் நலனைக்
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கருத்தில்கொண்டு, ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துகளைத் தெரிவித்த
அனைவருக்கும், எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, “எல்லோரும்
எல்லாமும் பெற்று, வாழ்வில் வளம் பெறும் வகையிலான
ஆட்சிதான்
மக்களாட்சி.
அந்த
மக்களாட்சியில்தான்
ஏழையெளியவர்கள் அனைவரும் வசதி படைத்தவர்களுக்கு
இணையான வசதிகளைப் பெறமுடியும்” என்பது இதய தெய்வம்
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அமுத ம�ொழியாகும்.
அப்படிப்பட்ட
மக்களாட்சியைத்தான்
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்கள் 2011 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கி தமிழகத்திற்குத் தந்தார்கள்.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் காட்டிய வழியில் இன்றும்
த�ொடர்ந்து நடைபெறுகின்ற மக்களாட்சியை உறுதிப்படுத்துகின்ற
வகையில்தான் நிதிநிலை அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஒவ்வொரு
துறைக்கும்
பார்த்துப்
பார்த்து,
நிதி
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாத் தரப்பு மக்களையும், குறிப்பாக
அடித்தட்டு மக்களின் நலனையும் கருத்தில் க�ொண்டு, இந்த
நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பேரவையில்
மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்
அவர்கள் பேசியப�ோது, 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் வரவு–செலவுத்
திட்ட மதிப்பீட்டில் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை 14,314.76 க�ோடி
ரூபாயாக இருந்தது என்றும், அது திருத்திய மதிப்பீட்டில் 25,071.63
க�ோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இதற்கான முக்கிய காரணங்களை நான் ஏற்கெனவே என்னுடைய
நிதிநிலை அறிக்கையில் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளேன்.
பிற்பகல் 12–55
இரண்டு துணை மதிப்பீடுகள் மூலமாக ஏற்பட்ட கூடுதல்
செலவு ம�ொத்தம் 6,234.91 க�ோடி ரூபாய். அதைத் தவிர மத்திய
அரசிடமிருந்து பெற வேண்டிய மத்திய வரியின் பங்கில்
குறைவு ஏற்பட்டதால் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட இழப்பு 7,586.07
க�ோடி ரூபாயாகும். ஆனால், செலவினங்களை ஓரளவிற்கு
கட்டுப்படுத்தியதன் காரணமாகவும் மற்றும் மத்திய அரசிடமிருந்து
மானியங்கள்
கூடுதலாக
வரப்பெற்றதன்
காரணமாகவும்,
ஒட்டும�ொத்த
வருவாய்ப்
பற்றாக்குறையை
ஓரளவிற்குக்
கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. இதை நான் நிதிநிலை அறிக்கையில்
ஏற்கெனவே தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளேன். இதில் எந்தவிதமான
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ஒளிவுமறைவும் இல்லை. எனவே, இதில் ஏத�ோ மாயவித்தையைக்
காட்டியுள்ளோம் என்று அவர் கூறுவது முற்றிலும் தவறானதாகும்.
மேலும், அவர் கூறுகின்றப�ோது வருவாய் வரவினங்கள்
முன்பிருந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் மிகவும் அதிகமாக இருந்ததாகவும்,
அது படிப்படியாகக் குறைந்துள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார். அவர்
மாநிலத்தின் ம�ொத்த வருவாய் வரவுகளைக் குறிப்பிட்டார் என்றே
கருதுகிறேன். இதில் அவர் ச�ொன்ன வருவாய் வரவினங்களில்,
மாநில ச�ொந்த வரி வருவாய், மாநில வரி வருவாய் அல்லாத
வரவுகள், மத்திய அரசிடமிருந்து பெறக்கூடிய மானியங்கள்
மற்றும் மத்திய அரசிடமிருந்து பெறக்கூடிய வரிப் பகிர்வு
ஆகியவை அனைத்தும் அடங்கும். 2015–2016 ஆம் நிதியாண்டிற்குப்
பிறகு,
மாநிலத்திற்கு
வரக்கூடிய
மத்திய
வரிப்
பகிர்வு
14–வது நிதிக் குழுவின் பரிந்துரைகளினால் மிகவும் குறைந்தது
என்பதை நான் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டுள்ளேன். அனைத்து
மாநிலங்களையும்விட தமிழ்நாட்டின் பங்குதான் 14 ஆம் நிதிக்
குழுவின்
பரிந்துரைகளினால்
மிகவும்
குறைந்தது
என்பது
அனைவருக்கும் தெரிந்த உண்மை. இதனால், மாநிலத்திற்கு
ஆண்டொன்றிற்கு ஏறத்தாழ 6,000 க�ோடி ரூபாய் வரையில் நிதி
இழப்புகள் ஏற்பட்டன. மத்திய அரசு ப�ொறுப்பேற்று செயல்படுத்தச்
ச�ொன்ன திட்டங்களில், மாநிலத்தின் பங்கு 40 விழுக்காடாக
உயர்த்தப்பட்டதன் காரணத்தால், திட்டத்தைச் செயல்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கின்றப�ோதே 40 விழுக்காடாக உயர்த்தப்பட்டதன்
காரணத்தால்,
மத்திய
அரசிடமிருந்து
பெறப்படக்கூடிய
மானியங்கள், உதவி மானியங்கள் குறைந்துவிட்டன. எனவே,
அப்போதிருந்த ம�ொத்த வருவாய் இனங்களையும், இப்போதுள்ள
ம�ொத்த வருவாய் இனங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது சரியல்ல
என்பதை நான் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
மாநிலத்தின் ம�ொத்த நிலுவைக் கடன், மாநிலத்தின் ம�ொத்த
உற்பத்தி மதிப்பில் உயர்ந்துக�ொண்டு வருகிறது என்றும், தற்போது
அது 21.83 விழுக்காடாக உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
தி.மு.க.
அரசு 2009–2010 ஆம் நிதியாண்டில் 18.53 விழுக்காடு நிலுவைக்
கடனை விட்டுச் சென்றது. 2010–2011–ல் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை
0.47 விழுக்காடாகவும், நிதிப் பற்றாக்குறை மாநில ம�ொத்த
உற்பத்தி மதிப்பில் 3.72 சதவீதமாகவும் மிகவும் உயர்வாக
இருந்தது. 2010–2011 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையைச்
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சமர்ப்பித்தப�ொழுது தி.மு.க.வின் 2009–2010 ஆம் ஆண்டுக்கான
திருத்திய மதிப்பீடுகளில் நிதிப் பற்றாக்குறை 12,860.45 க�ோடி
ரூபாயாக இருக்கும் என்றும், அது மாநிலத்தின் ம�ொத்த உற்பத்தி
மதிப்பில் 3.23 சதவீதமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதாவது 3 சதவிகிதத்திற்குள்தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால்,
3 சதவிகிதத்திற்கு மிகையாக தி.மு.க. ஆட்சியான 2009–2010, 2010–
2011 ஆகிய இரு ஆண்டுகளிலும் இருந்திருக்கிறது என்பதை நான்
இங்கு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
அதன்
பிறகு,
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களுடைய
அரசு பற்றாக்குறையைக் குறைத்து 2011–2012, 2012–2013 ஆகிய
இரண்டு ஆண்டுகளிலும் வருவாய் உபரி நிலையை ஏற்படுத்தி,
சாதனை புரிந்தது என்பதனை இங்கு நான் சுட்டிக்காட்டக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நிதிப் பற்றாக்குறையும் 1.87 விழுக்காடு
அளவிற்கு குறைக்கப்பட்டது. அதுமட்டுமல்லாமல், ம�ொத்த
நிலுவைக் கடன் மாநில ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் 15.36
விழுக்காடாகக் குறைக்கப்பட்டது என்பதைச் சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகிறேன். மத்திய அரசும், பிற மாநில அரசுகளும் ப�ொதுக்
கடன் பெற்றுத்தான் மூலதனச் செலவினங்கள் உட்பட பிற
செலவினங்களை மேற்கொள்கின்றன. உதாரணமாக, மத்திய
அரசினுடைய 2020–2021 ஆம் ஆண்டு வரவு–செலவுத் திட்டத்தில்,
ம�ொத்த நிலுவைக் கடன் நாட்டின் ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில்
48.70 சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாநில உற்பத்தி மதிப்பில் கடன் நிலுவைக்கான விகிதாச்சாரம்
2019–2020 ஆம் ஆண்டு, ஆந்திரப்பிரதேசத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில்
26.77 சதவீதமாகவும், கேரளத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் 29.78
சதவீதமாகவும், உத்தரப்பிரதேசத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் 32.16
சதவீதமாகவும், மேற்கு வங்கத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் 29.71
சதவீதமாகவும் உள்ளது. ஆண்டுத�ோறும் கடன் பெறுவதில் நிகரக்
கடன் அளவு உயர்ந்து வந்தாலும், ப�ொருளாதார உற்பத்தி மதிப்பும்
உயர்ந்து வருவதால், மாநில ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில்
கடன் அளவின் விகிதாச்சாரமே கடன் அளவை சரியாகக்
குறிப்பிடும் அளவுக�ோலாகும்.
பிற்பகல் 1–00
ஏனெனில், ஆண்டுத�ோறும் ப�ொருளாதார உற்பத்தி மதிப்பு
உயர்ந்து வரும் நிலையில், கடனைத் திரும்பச் செலுத்துவதற்கான

434

வரவு-செலவுத் திட்டம், 2020-2021,
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அரசின் திறனும் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கும். எனவேதான், கடன்
அளவைப் ப�ொறுத்தவரையில், மாநிலத்தின் ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி மதிப்பில் 25 சதவிகிதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்ற
வழிமுறை வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு, 14–வது நிதிக் குழுவின்
பரிந்துரைகளினால், த�ொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டிற்கு
ஏற்பட்ட மிகப் பெரிய இழப்பீட்டினாலும், உதய் திட்டம்
செயல்படுத்தப்பட்டதன்மூலம்,
மின்சார
வாரியத்தினுடைய
கடன்களையும் இழப்பீட்டினையும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது
அரசே ஏற்றுக் க�ொண்டதாலும், 2017–2018 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு
வந்த சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி முறையினால் ஏற்பட்ட
நிலையற்ற தன்மையினாலும், மத்திய விற்பனை வரி இழப்பினை
மத்திய அரசு சரிக்கட்டவில்லை என்பதாலும், மாநிலத்தின்
நிதி நிலைமை பாதிக்கப்பட்டு, கடன் அளவு பெருகி வந்தது
தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்பதை நான் ஏற்கெனவே
தெரிவித்துள்ளேன்.
இருப்பினும்,
நிதிப்
பற்றாக்குறை
வரம்பு
மீறாமல்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
பாராட்டப்பட
வேண்டிய
ஷரத்தாகும். மேலும், ஒட்டும�ொத்த நிலுவைக் கடனை, நிதிநிலை
ப�ொறுப்புடைமை சட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பான 25
சதவீதத்திற்குள், மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு த�ொடர்ந்து
கட்டுப்படுத்தி வருகிறது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2020–2021
ஆம் ஆண்டிற்கான 15–வது நிதிக் குழுவின் பரிந்துரைகள்
ஓரளவிற்கு
தமிழ்நாட்டிற்கு
சாதகமாக
அமைந்துள்ளன.
மேலும், செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், வரவினங்களைப்
பெருக்குவதற்கும் பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை எடுப்பது
பற்றி நிதிநிலை அறிக்கையில் நான் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டுள்ளேன்.
இந்த அடிப்படையில் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டின் ஒட்டும�ொத்த
நிதிநிலைமை நல்ல முன்னேற்றத்தைக் காணும் என்பதை நான்
உறுதியாகத்
தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, திமுக ஆட்சிக்
காலமான 2006–2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 2010–2011 ஆம் ஆண்டு
வரை ம�ொத்தம் கடனாகப் பெறப்பட்ட த�ொகை 43,892.29 க�ோடி
ரூபாயாக இருந்ததாகவும், 47,029.31 க�ோடி ரூபாய் மூலதனச்
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செலவிற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், 2011–2012 ஆம் ஆண்டு
முதல் 2015–2016 ஆம் ஆண்டு வரை மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது
ஆட்சிக் காலத்தில் ம�ொத்தக் கடனாகப் பெற்ற த�ொகை 1,09,716.52
க�ோடி ரூபாய் என்றும், மூலதனச் செலவினங்கள் ம�ொத்தம்
97,126.06 க�ோடி ரூபாயாக இருந்தது என்றும் மாண்புமிகு உறுப்பினர்
அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். மேலும், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில்
1,34,685.68 க�ோடி ரூபாய் கடன் பெறப்பட்டு, 85,331.35 க�ோடி ரூபாய்
மட்டுமே மூலதன திட்டங்களுக்குச் செலவிடப்பட்டது என்றும்
ஒரு வாதத்தை முன்வைத்தார்.
அதாவது, மீதமுள்ள நிதி, தேவையற்ற செலவுகளுக்காக
ஒதுக்கப்பட்டு, வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் செலவுகளுக்காக
ஒதுக்கப்படவில்லை என்பது ப�ோன்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில்
அவ்வாறு பேசினார். ஆனால், அத்தகைய வாதம் முற்றிலும்
தவறானதாகும். ஏனென்றால், தமிழக அரசால் வளர்ச்சியை
ஊக்குவிக்கும் பல்வேறு திட்டங்களுக்கான நிதிகள், வருவாய்க்
கணக்கிலும்
செலவிடப்படுகின்றன.
குறிப்பாக,
கல்வி,
சுகாதாரம், விலையில்லா ஆடுகள், மாடுகள் வழங்கும் திட்டம்
மற்றும்
வேளாண்மை
வளர்ச்சிக்காக
மேற்கொள்ளப்படும்
திட்டங்கள் ஆகியவை அனைத்துமே வருவாய்க் கணக்கில்தான்
செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்தத்
திட்டங்கள்
அனைத்தும்
வளர்ச்சியை
ஊக்குவிக்கும்
திட்டங்கள்தான்
என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தி.மு.க. ஆட்சிக்
காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட கலைஞர் வீட்டு வசதித் திட்டம்
ப�ோன்ற சில திட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதியுதவி, முதலீட்டுக்
கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின்மீதான செலவினம்
மூலதனக் கணக்கில் சேர்க்கப்படக் கூடாது என்றும், அதை வருவாய்க்
கணக்கில்தான் கணக்கிட வேண்டும் என்றும், மாநில கணக்காயர்
குறிப்பிட்டதன்பேரில், எங்கள் ஆட்சிக்காலத்தில் முதலமைச்சரின்
பசுமை வீடுகள் கட்டும் திட்டம் ப�ோன்ற திட்டங்கள் அனைத்தும்
வருவாய்க் கணக்கில்தான் சேர்க்கப்படுகின்றன.
எனவே,
பல
மூலதன
ச�ொத்துக்களை
உருவாக்கும்
திட்டங்கள்கூட வருவாய்க் கணக்கில்தான் சேர்க்கப்படுகின்றன.
மாண்புமிகு
உறுப்பினர்கள்
அனைவரும்
தெரிந்துக�ொள்ள
வேண்டும்
என்பதற்காக
நான்
இதைச்
சுட்டிக்காட்டக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உலக வங்கி, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
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பொது விவாதமும் பதிலுரையும்

[திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்]

[2020 பிப்ரவரி 20

ப�ோன்ற பல்வேறு பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்கள், பல்வேறு
வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக கடன் உதவி அளிக்கின்றன.
இந்த வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான செலவுகளும் வருவாய்க்
கணக்கில்தான் சேர்க்கப்படுகின்றன.
சுகாதாரத் துறை, கல்வித் துறை மற்றும் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளால் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு
அரசின் வரவு–செலவுத் திட்டத்தில் கடன் மூலமாக வரவு வைத்து,
வருவாய்க் கணக்கில் செலவு கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது.
பிற்பகல் 1–05
பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் அளிக்கும் கடனுதவிமூலம்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் வகையில், வளர்ச்சித்
திட்டங்களை மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு செயல்படுத்தி
வருகிறது. அதன்மூலம் மாநிலத்தின் வரிவசூல் பெருகி, இறுதியில்
அந்தக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துகின்ற திறன் நம் மாநிலத்திற்கு
இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில்தான் கடனுதவியை பன்னாட்டு
நிதி நிறுவனங்கள் நமக்கு வழங்குகின்றன.
எனவே, கடனைப் பெற்று நாங்கள் மூலதனச் செலவுகளை
மட்டும் செய்யாமல், வருவாய்க் கணக்கில் செலவு செய்கிற�ோம்
என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டைச் ச�ொல்வது தவறானது என்பதையும்
நான் இங்கே சுட்டிக்காட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
கடனாகப் பெறப்படும் நிதி, வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக
மட்டுமே செலவிடப்படும். உலக வங்கி நிதியுதவியுடன், தமிழ்நாடு
சுகாதார அமைப்பு சீர்த்திருத்தத் திட்டம், 2,685.91 க�ோடி
ரூபாய் ம�ொத்த செலவிலும், தமிழ்நாடு கிராமப்புற புத்தாக்கத்
திட்டம், 26 மாவட்டங்களிலுள்ள 120 வட்டாரங்களிலும்,
உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் 918.20 க�ோடி ரூபாய் செலவிலும்
செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
(மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் தலைமை)
இந்தத் திட்டங்களில் பெரும்பாலான பணிகள் வருவாய்க்
கணக்கில்தான் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு
திட்டங்களை சீரிய முறையில் செயல்படுத்தி வருவதன்மூலம்,
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி மேம்பட்டு, பெற்ற கடனுக்கான வட்டித்
த�ொகைகளைத் திரும்பச் செலுத்தும் திறனுள்ள மாநிலமாக
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தமிழகம் இருப்பதால், கடனுதவி அளிக்க பல பன்னாட்டு
நிதி நிறுவனங்கள் முன்வருகின்றன என்பதை நான் இங்கே
மகிழ்ச்சிய�ோடு தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, ஒருசில
ஊடகங்களில், இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் கவர்ச்சிகரமான
திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படவில்லை என்று ஒரு குறையாகச்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
மக்கள் நலனுக்கான சிறப்புத் திட்டங்களை அறிவித்தால்,
“அதை ஏன் அறிவித்தீர்கள்? பற்றாக்குறையைப்பற்றி உங்களுக்கு
கவலை இல்லையா? நீங்கள் கடன் சுமையை அதிகரித்துக்கொண்டே
ப�ோகிறீர்கள்” என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்கிறார்கள்.
அரசு சிறப்பாகச் செயல்படுத்தும் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள்
மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்காக ப�ோதிய நிதி
உதவி அளிக்கப்பட்டு, அத்திட்டங்களை மேலும் செம்மையாகச்
செயல்படுத்துவதற்கு வழிவகை செய்யும் நிதிநிலை அறிக்கைதான்
தற்போது இங்கே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல், அரசின் உண்மையான நிதி நிலைமையை
வெளிப்படையாகத் தெரிவித்து, எந்தளவிற்கு பற்றாக்குறை உள்ளது,
எவ்வாறு அரசு இதை சமாளித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது என்ற
தெளிவான சிந்தனைய�ோடு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
ப�ொறுப்புணர்வோடு
தயாரிக்கப்பட்ட
வரவு–செலவுத்
திட்டத்தில் கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் ஏதுமில்லை என்ற ஒரு
குறையைக் கூறுகிறார்கள். மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு,
மக்களின் உண்மைத் தேவையை அறிந்து, அதைப் பூர்த்தி செய்யும்
வகையில், திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்.
வேண்டுமென்றே மக்கள் மனதை தவறான வழியில் கவர்வதற்காக
தேவையற்ற கவர்ச்சித் திட்டங்களை அறிமுகம் செய்யும் அரசு
அல்ல, மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
எனவே, ப�ொறுப்புணர்வோடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த
வரவு–செலவுத் திட்டத்தை முழுமனத�ோடு ஏற்றுக்கொண்டு,
பாராட்ட வேண்டுமே தவிர, இல்லாத குறைகளைக் கூறி,
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தவறான கருத்துகளைப் பரப்பக் கூடாது என்று கேட்டுக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இது மக்களின் மனதைக் கவரக்கூடிய
பட்ஜெட் ஆகும்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, ஓர்
அரசு சரியாகச் செயல்படுகிறதா, மக்களுக்காகப் பாடுபடுகிறதா,
இல்லையா என்பதை மக்கள்தான் ச�ொல்ல வேண்டும்.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு அற்புதமான அரசு.
அனைத்து மதத்தினரையும், அனைத்து சமுதாயத்தினரையும்
மற்றும் அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் அரவணைக்கிற அரசுதான்
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு என்று மக்கள் பாராட்டிக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அதைப்
ப�ொறுக்க
முடியாத
சிலர்,
மாண்புமிகு
அம்மா அவர்களது அரசின் செயல்பாடுகளைத் தடுக்கவும்,
பெற்றிருக்கும்
நல்ல
பெயரைக்
கெடுக்கவும்,
பிரம்மப்
பிரயத்தனம் செய்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் எடுக்கின்ற
நல்ல முயற்சிகளுக்கெல்லாம் அணை ப�ோட முயற்சி செய்து
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு ஒரு தெளிந்த புண்ணிய
நதியைப்போல செயலாற்றிக் க�ொண்டிருக்கிறது. மக்கள் நலத்
திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் சிறப்பாகச் செயலாற்றுகிறது
என்பதை எடுத்துச் ச�ொல்ல விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர் பழனிவேல் தியாக
ராஜன் அவர்கள், இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்ட
சில திட்டங்கள் மற்றும் சில சிறப்பு அம்சங்களைப் பாராட்டிப்
பேசினார்.
மாநிலத்தின் ச�ொந்த வரி வருவாய் குறைந்துக�ொண்டு
வரும் ப�ோக்கை மாற்றியமைப்பதற்காக ஒரு நிபுணர் குழுவை
நியமிக்க வேண்டுமென்றும், அந்தக் குழுமூலம் மாநிலத்தின்
ச�ொந்த வரி வருவாய் ஏன் குறைந்துக�ொண்டு வருகிறது என்பதை
ஆராய வேண்டும் என்றும் இங்கே குறிப்பிட்டார். இந்நிலையை
மாற்றியமைப்பதற்காக
என்ன
நடவடிக்கைகள்
எடுக்க
வேண்டுமென்று ஆல�ோசனை வழங்க ஒரு குழு அமைக்கப்பட
வேண்டுமென்றும் அவர் அரசைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
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பிற்பகல் 1–10

14–வது நிதிக் குழுவின் அறிக்கையில், மாநில ம�ொத்த உற்பத்தி
மதிப்பில் தமிழ்நாட்டின் ம�ொத்த வரி வருவாய் கீழ்க்கண்டவாறு
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:
2005–2006 ஆம் ஆண்டு 9.0 சதவீதம். 2006–2007 ஆம் ஆண்டு
8.9 சதவீதம். 2007–2008 ஆம் ஆண்டு 8.4 சதவீதம். 2008–2009
ஆம் ஆண்டு 8.4 சதவீதம். 2009–2010 ஆம் ஆண்டு 7.6 சதவீதம்.
2010–2011 ஆம் ஆண்டு 8.2 சதவீதம். ஆக த�ொடர்ச்சியாக தி.மு.க.
ஆட்சியில் மாநில உற்பத்தி மதிப்பில் தமிழ்நாட்டின் ம�ொத்த வரி
வருவாய் சரிந்துக�ொண்டு வந்திருக்கிறது. மீண்டும் மாண்புமிகு
அம்மா அவர்களின் ப�ொற்கால ஆட்சியில் 2011–2012–ல் 8.9
சதவீதம் உயர்ந்தும், 2012–2013 ஆம் ஆண்டு 9.6 சதவீதமாக
உயர்ந்திருக்கின்றது என்பதை இங்கு நான் தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இதன்மூலம்
தி.மு.க. ஆட்சிக் காலமான 2006–2007 முதல் 2009–2010 வரை ச�ொந்த
வரி வருவாய் த�ொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வந்தது அனைவருக்கும்
தெரியவருகிறது. 2011–2012 மற்றும் 2012–2013 ஆம் ஆண்டுகளில் அரசு
இதை உயர்த்துவதற்கான முயற்சிகளை எடுத்ததன் விளைவாக,
ச�ொந்த வரி வருவாயின் பங்கு முறையே 8.9 மற்றும் 9.6 சதவீதமாக
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசில் உயர்ந்தது. ஆனால்,
15–வது நிதிக் குழுவின் அறிக்கையை ஆராயும்போது, 2014–
2015 முதல் 2016–2017 வரையிலான மூன்று ஆண்டுக் காலத்தில்
மாநிலத்தின் ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் மாநிலத்தின் ச�ொந்த வரி
வருவாயின் பங்கு சராசரியாக 6.88 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.
ஆனால், 15–வது நிதிக் குழுவின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட
விவரங்களை 14–வது நிதிக் குழுவின் அறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டுப்
பார்க்கும்பொழுது இந்த வீழ்ச்சி அனைத்து மாநிலங்களிலும்
ஏற்பட்டுள்ளது என்பது தெரிய வருகிறது.
எடுத்துக்காட்டாகச் ச�ொல்ல வேண்டுமென்றால், 2012–
2013 ஆம் ஆண்டில் கர்நாடக மாநிலத்தின் ம�ொத்த உற்பத்தி
மதிப்பில் ச�ொந்த வரி வருவாயின் பங்கு 10.2 சதவீதமாக
இருந்தது. ஆனால், 2014–2015 முதல் 2016–2017 வரையிலான
மூன்றாண்டுகளுக்கான சராசரி பங்கு கர்நாடக மாநிலத்தில்
10.2 சதவீதத்திலிருந்து 7.22 சதவீதமாகக் குறைந்தது. அதேப�ோல்
மஹாராஷ்டிர மாநிலத்தில் 7.4 சதவீதமாக இருந்த பங்கு சதவீதம்
படிப்படியாக 6.41 சதவீதமாகக் குறைந்தது. ஆந்திர மாநிலத்தில்

440

வரவு-செலவுத் திட்டம், 2020-2021,
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7.9 ஆக இருந்த பங்கு சதவீதம் 6.75 ஆகக் குறைந்தது. எனவே, பல
மாநிலங்களில் மாநில ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் ச�ொந்த வரி
வருவாயின் பங்கு குறைந்தே வருகின்றது. மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்களின் கருத்துகளை
ஏற்று, இதுப�ோன்ற ஒரு நிபுணர் குழுவை அரசு அமைக்கும்
என்பதை நான் இந்த மாமன்றத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நாங்கள்
ஏற்கெனவே இந்நிலையை மாற்றியமைப்பதற்காக ஒரு நிபுணர்
குழுவை அமைக்க எண்ணியிருந்தோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தைப்
பயன்படுத்தி மாநில ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் மாநில ச�ொந்த
வரி வருவாய் குறைந்துக�ொண்டு வரும் ப�ோக்கை ஆராயும்
வகையில், ஒரு நிபுணர் குழு அமைக்கப்படும் என்று அறிவிப்பதில்
நான் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இக்குழு குறுகிய காலத்தில்
தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே,
அடுத்து உள்ளாட்சி நிதி மற்றும் ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்
வரியில் 10,447 க�ோடி ரூபாய் மத்திய அரசிடமிருந்து வராமல்
நிலுவையில் உள்ளதாக விமர்சிக்கப்படுகிறது. 14–வது நிதிக் குழுவின்
பரிந்துரைகளின்படி, மத்திய அரசு, மாநில அரசுகளின் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கு அடிப்படை மானியம் மற்றும் செயல்திறன்
மானியம் எனும் இருவகையான மானியங்களை வழங்கி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டினைப்
ப�ொறுத்தவரையில்,
2018–2019
ஆம்
ஆண்டு வரையிலான அடிப்படை மானியம் மத்திய அரசால்
விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செயல்திறன்
மானியங்களைப்
ப�ொறுத்தவரையில், மத்திய அரசால் 2017–2018 ஆம் ஆண்டு முதல்
இம்மானியம் எந்த ஒரு மாநிலத்திற்கும் விடுவிக்கப்படவில்லை.
தமிழகத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில், 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்கான
அடிப்படை மானியமாக 4,345.57 க�ோடி ரூபாயும், செயல்திறன்
மானியமாக 2017–2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2,029.22 க�ோடி
ரூபாயும் மத்திய அரசால் விடுவிக்கப்படாமல் நிலுவையில்
உள்ளது. இந்நிலுவைகளைப் பெறுவதற்கு மாநில அரசு மத்திய
அரசினை
த�ொடர்ந்து
வலியுறுத்தி
வருகிறது
என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி திங்கள் 15 ஆம் நாள் வரை,
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரியினை செயல்படுத்தியதால்
ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்பீட்டுத் த�ொகையாக 3,794.13 க�ோடி ரூபாய்
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மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்படாமல் நிலுவையில் இருந்தது.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு மேற்கொண்ட த�ொடர்
முயற்சியின் காரணமாக 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி திங்கள் 17
ஆம் நாள் மத்திய அரசு ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரி
இழப்பீட்டுத் த�ொகையாக 1,826.03 க�ோடி ரூபாயை விடுவித்துள்ளது.
பிற்பகல் 1–15
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரியினை செயல்படுத்தியதால்,
2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட வருவாய்
இழப்பீட்டுத் த�ொகையான 1,968.10 க�ோடி ரூபாய் மட்டுமே
தற்போது மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்படாமல் நிலுவையில்
உள்ளது. இந்தத் த�ொகையையும் இந்த நிதியாண்டின் முடிவுக்குள்
பெறுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதனையும் இந்த
மாமன்றத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒருங்கிணைந்த ப�ொருட்கள்
மற்றும் சேவைகள் வரியின்கீழ் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டிய
த�ொகையாக 4,073 க�ோடி ரூபாய் மத்திய அரசிடமிருந்து
பெறப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது. இந்த நிலுவைத் த�ொகையை
நமது மாநிலத்திற்கு விரைவாக விடுவிக்குமாறு மத்திய அரசை
தமிழ்நாடு அரசு த�ொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு எடுத்த த�ொடர்
முயற்சியின் பலனாக, இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண,
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வரி மன்றத்தால் அமைச்சர்கள்
குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே,
மாண்புமிகு
அம்மாவுடைய
அரசு,
மத்திய
அரசிடமிருந்து இந்நிலுவைத் த�ொகைகளைப் பெறுவதற்கான
பல்வேறு நடவடிக்கைகளை, முயற்சிகளை, பல்வேறு உயர்மட்ட
நிலைகளில் எடுத்து வருகிறது என்பதனை இப்பேரவைக்கு நான்
தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்
அவர்கள், மதுரையின் முழுமைத் திட்டம் என்னவாயிற்று என்ற
கேள்வியையும் இங்கே கேட்டிருக்கின்றார். மதுரை மாநகராட்சி
மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள 169 கிராமங்களை உள்ளடக்கி 721 சதுர
கில�ோ மீட்டர் பரப்பளவில் மதுரை உள்ளூர் திட்டப் பகுதிக்கான
முழுமைத் திட்டம் (Master Plan) 6–2–1995–ல் அரசால் ஒப்புதல்
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அளிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ளது. மதுரை உள்ளூர் திட்டப்
பகுதியை 1,428 சதுர கில�ோ மீட்டராக விரிவாக்கம் செய்து 2013–ல்
அரசால் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள உள்ளூர் திட்டப்
பகுதிக்கு
த�ொலையுணர்வு
செயற்கைக்கோள்
படங்களைப்
பயன்படுத்தியும், புவி தகவல் அமைப்பு ப�ோன்ற நவீன
த�ொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியும், தற்போதைய நிலையில்
உள்ள நில உபய�ோக வரைபடம் தயாரித்தும், மதுரையில்
அமையவுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை த�ொடர்பான புல எண்கள்
மற்றும் அவற்றிற்கு உரிய நில உபய�ோக வகைப்பாடு செய்தல்,
மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கம், வைகை கரைய�ோர சாலை
அமைப்பு மற்றும் அதற்கான தடுப்புச் சுவர் அமைப்பு விரிவாக்கம்
ஆகிய திட்டங்கள் சம்பந்தமான விவரங்களைச் சேர்த்தும் வரைவு
முழுமைத் திட்டம், மதுரை உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தால்
தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதையும், விரைவில் அரசின்
இணக்கத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது என்பதனையும் நான்
இங்கே தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே,
மகளிருக்கான வரவு–செலவுத் திட்ட அறிக்கை ஒன்று, 2018–2019
ஆம் ஆண்டின் நிதிநிலைக் குறிப்பின் இணைப்புகளில், இணைப்பு
எண் 22 ஆக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த அறிக்கையானது,
வரவு–செலவுத் திட்ட ஆண்டில் மகளிர் மற்றும் பெண்
குழந்தைகளுக்கான உத்தேச ஒதுக்கீட்டினைக் காட்டுகின்றது.
இந்த அறிக்கையில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. மகளிர் மற்றும்
பெண் குழந்தைகள் நலனை இலக்காகக் க�ொண்ட 100 சதவிகித
முழுமையான ஒதுக்கீடு க�ொண்ட திட்டங்கள் முதல் பகுதியில்
அடங்கியுள்ளன. இரண்டாவது பகுதி, மகளிர் மற்றும் பெண்
குழந்தைகளுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய 40 முதல் 99 சதவிகித
திட்டங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டை உள்ளடக்கியது.
மூன்றாவது பகுதி, பயனாளிகளைப் பிரித்துப் பார்க்க
இயலாத, அரசின் ஏனைய திட்டங்களைக் குறித்ததாகும். 2018–
2019 ஆம் ஆண்டு மகளிருக்கான ம�ொத்த நிதி ஒதுக்கீடு 65,071.65
க�ோடி ரூபாய் ஆகும். 2019–2020 ஆம் ஆண்டில் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு
69,232.88 க�ோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டது. இது 6.4 சதவிகித
வளர்ச்சியாகும்.
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(மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் தலைமை)
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு–செலவுத் திட்டத்தில்
மகளிருக்கான ம�ொத்த நிதி ஒதுக்கீடு 2019–2020 ஆம் ஆண்டின்
ஒதுக்கீட்டினைக்காட்டிலும் 13.8 சதவிகிதம் உயர்ந்து, 78,796.16 க�ோடி
ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது என்பதை இந்த மாமன்றத்திற்கு நான்
பெருமைய�ோடு தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
பிற்பகல் 1–20
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு–செலவுத் திட்டத்தில்,
ஆதி திராவிடர் நலன் குறித்த நலத் திட்டச் செலவுகளுக்கான
நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.13,680.14 க�ோடி ஆகும். அரசின் ஒட்டும�ொத்த
நலத் திட்டச் செலவினங்களில் குறைந்தபட்சம் 18 சதவிகிதம் ஆதி
திராவிடர் நலனுக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்றிருந்தப�ோதும்,
இந்த ஒதுக்கீடு அரசின் ஒட்டும�ொத்த நலத் திட்டச் செலவினங்களில்
21.29 சதவிகிதமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே
சுட்டிக்காட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி)
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு–செலவுத் திட்டத்தில்
பழங்குடியினர் நலன் குறித்த நலத் திட்டச் செலவுகளுக்கான நிதி
ஒதுக்கீடு 1,299.47 க�ோடி ரூபாய் ஆகும். அரசின் ஒட்டும�ொத்த
நலத் திட்டச் செலவினங்களில் குறைந்தபட்சம் ஒரு சதவிகிதம்
பழங்குடியினர் நலனுக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்றிருந்தாலும்,
இந்த ஒதுக்கீடு மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசின்
ஒட்டும�ொத்த நலத் திட்டச் செலவினங்களில் 2.02 சதவிகிதமாகும்
என்பதை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
ஆக, ஆதி திராவிடர் நலன் மற்றும் பழங்குடியினர்
நலனுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிகபட்சமான நிதி
ஒதுக்கீடு, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமுதாயத்தின்
முன்னேற்றத்தின்மீது
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களுடைய
அரசிற்கு உள்ள அக்கறையையே காட்டுகிறது என்பதை நான்
இங்கு சுட்டிக்காட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தெளிந்த
நீர�ோடைப�ோல
இருக்கும்
குளத்தில்
கல்லெறிந்து
அது
குழம்பிப் ப�ோவதைப் பார்த்து சிலர் ரசிப்பார்கள். தமிழகத்தின்
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எதிர்க்கட்சிகளின் செயல்பாடுகளும் அப்படித்தான் இருக்கின்றன.
நாங்கள் நிதிநிலை அறிக்கையைத் தயார் செய்வதற்கு முன்பாகவே,
அதில் என்ன குறை ச�ொல்ல வேண்டும் என்பதை அவர்கள்
தயாரித்துவிட்டார்கள்போல் தெரிகிறது.
இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறித்து மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அளித்த பேட்டியில், ‘10–வது பட்ஜெட் பத்தாத பட்ஜெட்’
என்று ஒரு எதுகை நயத்திற்காகச் ச�ொல்லியிருக்கிறார் என்றே
நான் கருதுகிறேன்.
சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் திரு. கரி. இராமசாமி
அவர்கள், “எந்தப் பிரிவினருக்கும், எந்தத் துறைக்கும், எந்தவிதமான
அறிவிப்பும்
இல்லை”
என்று
நாளிதழ்களுக்குப்
பேட்டி
அளித்துள்ளார்.
நிதிநிலை அறிக்கையை, தங்களது மனதைச் செலுத்தி அவர்கள்
படித்திருந்தால் துறைகள்தோறும் நாங்கள் ஒதுக்கியிருக்கின்ற நிதியை
பத்தாது என்றும், எந்தவிதமான அறிவிப்பும் இல்லை என்றும்
அவர்கள் ச�ொல்லியிருக்க மாட்டார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, சில
துறைகளுக்கும், முக்கியத் திட்டங்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
நிதியின்
வளர்ச்சியை
இங்கே
நான்
சுட்டிக்காட்டக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
பள்ளிக்
கல்வித்
துறையைப்
ப�ொறுத்தவரையில்,
2019–2020–ல் ரூ.29,811.42 க�ோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.
அது இப்போது 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.34,181.73 க�ோடியாக
உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறையைப்
ப�ொறுத்தவரையில்,
ஒரு
நாட்டினுடைய
வளர்ச்சிக்கும்,
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கும்
வித்திடுவது
உட்கட்டமைப்பு
வளர்ச்சியே ஆகும். அதனால்தான், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு
துறைமுகங்கள் துறைக்கு சென்ற நிதியாண்டில், அதாவது, 2019–
2020–ல் ரூ.11,604.74 க�ோடியாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021 ஆம்
ஆண்டில் ரூ.15,850.53 க�ோடியாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறைக்கு
2019–2020 ஆம் ஆண்டில் ரூ.4,088.46 க�ோடியாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு,
2020–2021 ஆம் ஆண்டில் ரூ.8,189.19 க�ோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
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மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறைக்கு 2019–2020 ஆம்
ஆண்டில் ரூ.13,041.85 க�ோடியாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021
ஆம் ஆண்டு ரூ.15,863.36 க�ோடியாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறைக்கு 2019–2020 ஆம்
ஆண்டு ரூ.19,002.29 க�ோடியாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021 ஆம்
ஆண்டு ரூ.21,585.63 க�ோடியாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
வேளாண்மைத் துறையைப் ப�ொறுத்தவரையில், 2019–2020
ஆம் ஆண்டு ரூ.10,882.94 க�ோடியாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு,
2020–2021 ஆம் ஆண்டு ரூ.11,894.48 க�ோடியாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பிரதம மந்திரி ஊரக வீட்டு வசதித் திட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம்
ஆண்டில் ரூ.1,551.39 க�ோடியாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021 ஆம்
ஆண்டில் ரூ.3,099.07 க�ோடியாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
உதய் திட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம் ஆண்டில்
மதிப்பீட்டின்படி ரூ.776.08 க�ோடியாக இருந்த நிதி
2020–2021 ஆம் ஆண்டில் ரூ.4,265.56 க�ோடியாக
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

திருத்திய
ஒதுக்கீடு,
உயர்த்தி

சென்னை வெளிவட்ட சுற்றுச் சாலைக்கு சென்ற நிதி
ஆண்டில் ரூ.28 க�ோடியாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021–ல்
ரூ.1,000 க�ோடியாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
பிற்பகல் 1–25
விரிவான சாலை அடிப்படை கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத்
திட்டத்திற்காக 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 4,577.33 க�ோடி ரூபாயாக
இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கு 5,500 க�ோடி
ரூபாயாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி)
சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் கட்டும் திட்டத்திற்காக 2019–2020
ஆம் ஆண்டு இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2,180.72 க�ோடி ரூபாய். ஆனால்,
2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 2,983.56 க�ோடி ரூபாய்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
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அனைவருக்கும் வீடு–பிரதம மந்திரி நகர்ப்புற வீட்டு வசதித்
திட்டத்திற்கு 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 3,000 க�ோடி ரூபாயாக இருந்த
நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கு 3,700 க�ோடி ரூபாயாக
உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மீன்பிடி துறைமுகங்கள் மற்றும் மீன் இறங்குதளங்கள் கட்டும்
திட்டத்திற்காக 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 60 க�ோடி ரூபாயாக இருந்த
நிதி ஒதுக்கீடு, தற்போது 2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கு 530 க�ோடி
ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கு 2019–2020 ஆம்
ஆண்டு 3,958.04 க�ோடி ரூபாயாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு, 2020–2021
ஆம் ஆண்டுக்கு 4,315.21 க�ோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.
வருவாய்ப் பற்றாக்குறை, நிதிப் பற்றாக்குறை இருந்தாலும்
வளர்ச்சியைக் கருத்தில் க�ொண்டு முக்கியமான திட்டங்களுக்கும்,
துறைகளுக்கும்
2019–2020
ஆம்
ஆண்டைக்
காட்டிலும்,
2020–2021 ஆம் ஆண்டில் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு
கூடுதலான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது என்பதையும்
நான் இங்கே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களின் கவனத்திற்குக்
க�ொண்டு வரக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பாவம், அவர்தான்
ப�ோய்விட்டார். மக்கள் நலத் திட்டங்களை இன்னும் தீவிரமாகச்
செயல்படுத்துங்கள், மக்கள் நலத் திட்டங்களை இன்னும் தீவிரமாகச்
செயல்படுத்துங்கள் என்று அரசைத் தூண்டி விடுவதுதான்
உண்மையான எதிர்க்கட்சிகளின் பணி. ஆனால், அரசுக்கு
எதிராக தவறான குற்றச்சாட்டுகளைச் ச�ொல்லி, மக்களைத்
தூண்டிவிடுவது
உண்மையான
எதிர்க்கட்சிகளுக்கு
அழகா
என்பதை அவர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும் என்பதனை
இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) எங்கேயாவது உட்கார்ந்து க�ொண்டு
கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள்.
அதாவது,
‘தலையிலே
வலி
எடுத்தால் முட்டியிலே தைலம் தடவுகிற’ வேலையைச் செய்யும்
அவர்களைப் பார்த்து மக்கள் சிரித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மக்களைப் பற்றியே சிந்தித்து, மக்கள்
நலனுக்காகவே செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கும் எங்களைப்பற்றி
எவ்வளவுதான்
தவறான
கருத்துகளை
மக்களிடம்
பரப்ப
நினைத்தாலும் அவர்களின் கனவு பலிக்காது.
‘கிடக்கிறது ஒட்டுத் திண்ணை, கனவு காண்பது மச்சு வீடு’
என்பதுப�ோல மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிவிட
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வேண்டும் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) என்ற எண்ணத்தில், மக்களை
எங்களிடமிருந்து பிரிக்க நினைக்கும் சூழ்ச்சிகளை விட்டு விடுங்கள்
என எதிர்க்கட்சிகளை இங்கே நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
அடுத்து, 2021–2022 மற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான
மாநில அரசின் ம�ொத்த வருவாய் வரவுகளின் வளர்ச்சி, முறையே
14.44 மற்றும் 13.95 சதவிகிதமாக, வருகின்ற நிதி ஆண்டுகளில்
இருக்குமென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், 2021–2022
மற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான மாநில ம�ொத்த உற்பத்தி
மதிப்பு, ஆண்டிற்கு 12 சதவிகிதமாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய அளவில் நிலவி வரும் ப�ொருளாதார தேக்கநிலை
களையப்பட்டு, ப�ொருளாதார சுழற்சி விரைவில் வலுப்பெறும்
என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், அரசின் வரி வருவாய் இனங்களில்
தற்போதுள்ள நிலை மாறி, சற்று கூடுதலாகவே வருவாய்
கிடைக்கப்பெறும். இது, சில சமயங்களில், அதிலும் குறிப்பாக,
ஒரு
சுணக்கத்தையடுத்து
மீண்டும்
எழும்போது,
உற்பத்தி
மதிப்பினைக் காட்டிலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
அடுத்து, ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
நிலைக்கத்தக்க வளர்ச்சி இலக்குகளைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
17 ஒட்டும�ொத்த இலக்குகளும், 169 குறிப்பிட்ட இலக்குகளும்
உள்ளன. அவற்றில், 19 இலக்குகள் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும்,
2 இலக்குகள் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும், இதர இலக்குகள் 2030
ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும் எட்டப்பட வேண்டுமென ஐக்கிய நாடுகள்
சபையால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள்
எட்டப்பட வேண்டிய இலக்குகளை அடைவதற்காக பல
முயற்சிகளை மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு ஏற்கெனவே
செயல்படுத்தி வருகின்றது. பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்களையும்,
சமூக நலத் திட்டங்களையும் ஏற்கெனவே மாண்புமிகு அம்மாவின்
அரசு வகுத்துள்ளது.
எடுத்துக்காட்டாக சிலவற்றைச் ச�ொல்ல வேண்டுமென்று
ச�ொன்னால், தரமான கல்வி, உடல் ஆர�ோக்கியம் மற்றும்
நல்வாழ்வு, வறுமை ஒழிப்பு ஆகியவற்றை இலக்காகக் க�ொண்ட
திட்டங்களுக்கு, நிதிநிலை அறிக்கைகளில் கணிசமாக நிதி ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆகவே, 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் அடைய
வேண்டிய இலக்குகளை ஒரே ஆண்டில் எவ்வாறு அடைய
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முடியும் என்கிற மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. மன�ோ தங்கராஜ்
அவர்களின் வாதத்திற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. நாங்கள் பல
ஆண்டுகளாக நிலைக்கத்தக்க வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு சீரிய
முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றோம். மேலும், தெற்கு ஆசியாவின்
ஜெ–பால் மையம் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்துதான் தமிழ்நாடு
அரசுடன் கூட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது என்ற தவறான
கருத்து, விவாதத்தின்போது இங்கே வைக்கப்பட்டது.
பிற்பகல் 1–30
மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள், 2014 ஆம் ஆண்டே இந்தப்
பேரவையில் ஜெ–பால் மையத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
மேற்கொள்ளப்படும்
என்று
அறிவித்திருந்தார்கள்.
அந்த
அறிவிப்பின்படி, 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 19 ஆம்
நாளன்று
புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம்
கையெழுத்திடப்பட்டது.
அப்பொழுது ஜெ–பால் மையத்தின் நிறுவன இயக்குநரான
பேராசிரியர் எஸ்தர் டஃப்லோவுடன் நானும் இருந்தேன்.
பேராசிரியர் எஸ்தர் டஃப்லோ மற்றும் அவரின் கணவரும்
சக நிறுவன இயக்குநருமான பேராசிரியர் அபிஜித் பானர்ஜி
ஆகிய இருவருக்கும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ப�ொருளாதார
ந�ோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் நான் இங்கே
சுட்டிக்காட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) ஆகவே, இந்தத் திட்டம் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களால்
2014 ஆம் ஆண்டே த�ொடங்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை இங்கே
நான் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
ஆகவே,
பல
ஆண்டுகளாக
ந�ோபல்
பரிசு
வென்ற
ஆராய்ச்சியாளர்களுடன்
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களின்
அரசு
இணைந்து
பணியாற்றியது
பெருமைக்குரியதாகும்.
ஏற்கெனவே
செயல்படுத்தப்பட்டுவரும்,
வறுமை
ஒழிப்புத்
திட்டங்களை
மேலும்
செம்மையாகச்
செயல்படுத்திடவும்,
ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலான அணுகுமுறையில் வறுமை
ஒழிப்பிற்கான க�ொள்கைகளை வகுக்கவும் இந்த ஒத்துழைப்பு
மிகவும் பயனளித்துள்ளது என்பதையும் இம்மாமன்றத்திற்குத்
தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
எனவே,
2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் எட்டப்பட வேண்டிய நிலைக்கத்தக்க
வளர்ச்சி இலக்குகளுக்கு ஏன் இப்பொழுதுதான் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டீர்கள் என்று கேட்பது வேடிக்கையாக
உள்ளது. நான் நிதிநிலை அறிக்கையில் ஏற்கெனவே தெளிவாகத்
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தெரிவித்தபடி, ஜெ–பால் மையத்துடன் சில ஆண்டுகளாகவே
தமிழ்நாடு அரசு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மத்திய அரசால் அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டு
நிறுவன வரி திருத்தங்கள், மத்திய வரிகளின்மீது தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளன. இக்காரணத்தால் தமிழகத்தின் வரி வருவாயும்
கடுமையாகப் பாதிப்படைந்துள்ளது. 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 செய்யப்பட்டுள்ளது.
2020–2021 ஆம் ஆண்டு மத்திய வரவு–செலவுத் திட்ட
மதிப்பீடுகளின்படி, 2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு–செலவுத்
திட்ட மதிப்பீட்டில் 33,978.47 க�ோடி ரூபாயாக இருந்த மத்திய
வரியின் மாநில அரசிற்கான பங்கு, 2019–2020 ஆம் ஆண்டு திருத்த
மதிப்பீட்டில் (Revised Estimate) 26,392.40 க�ோடி ரூபாயாக
முன்னெப்போதும் இல்லாதவாறு குறைக்கப்பட்டிருப்பதால், வரி
வருவாயில் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. செலவினங்களைக்
கட்டுக்குள் வைக்கவும், தேவையற்ற செலவினங்களைக் கண்டறிந்து
அவற்றை நீக்கவும், மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு திரு.
ஆதிசேஷய்யா, இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) அவர்களுடைய தலைமையில்
செலவின சீரமைப்புக் குழுவை அமைத்துள்ளது. அக்குழு தனது
அறிக்கையினை சமீபத்தில் அரசுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளது. அதன்
அறிக்கையின் அடிப்படையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து,
வருவாய் செலவினத்தையும், வருவாய்ப் பற்றாக்குறையையும்
இடைப்பட்ட நிதி நிலவரத் திட்டத்தில் கணிக்கப்பட்டதைவிட
குறைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களின் அரசு எடுக்கும் என இந்தப் பேரவைக்கு நான்
தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
அம்மா அவர்களின் அரசு பல விருதுகளைப் பெற்ற அரசு, பல
துறைகளில் சாதனைகளைப் படைத்த அரசு. சாதனைகளைப்
படைத்துக் க�ொண்டிருக்கிற அரசு. இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் வழியிலே நடைப�ோடுவதால்,
எங்கள் ஆட்சிக்குக் கிடைக்கின்ற பெருமைகள் இவை. நாங்கள்
மக்கள�ோடு
வாழ்கிற�ோம்;
மக்களுக்காகவே
வாழ்கிற�ோம்.
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மனங்களால் நாங்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ்கிற�ோம். க�ோயில்களின்
புனிதத்தைக் காப்பாற்றுகிற�ோம். தேவாலயங்கள், மசூதிகளைப்
பழுதுபார்த்து
தேவையான
நிதி
அளித்து
மறுசீரமைப்பு
செய்துக�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
தமிழ்நாட்டில்
எப்பொழுதும்,
எந்தச்
சூழ்நிலையிலும்
சிறுபான்மையின
மக்களுக்கு,
சிறுபான்மையினருக்குப் பாதகமாக எதுவும் நடக்காது, நடக்கவும்
நாங்கள் விட மாட்டோம் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) என்பதில்
நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிற�ோம்.
மக்களைப் பிளவுபடுத்தி, அதில் இலாபம் பெறலாம் என
யார் நினைத்தாலும் அதை அனுமதிக்கவும் மாட்டோம். அதை
நிரூபிக்கின்ற நிதிநிலை அறிக்கைதான் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை.
நாங்கள் நாட்டின் வளர்ச்சியில் அக்கறைக�ொண்டு செயல்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
பிற்பகல் 1–35
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
நிதிப்
பற்றாக்குறையைப் ப�ொறுத்தமட்டில், அது அதிகரித்து வருகிறது
என்ற ஒரு கருத்து இருந்து வருகிறது. ஆண்டுக்காண்டு விலைவாசி
உயர்வது ப�ோலவும், சராசரி தனிநபர் வருமானம் உயர்வது
ப�ோலவும், மாநிலத்தின் ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பு உயர்வது
ப�ோலவும் நிதிப் பற்றாக்குறையும் உயர்வது இயல்புதான். இதில்
எவ்வித மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. ஆனால், நிதிப் பற்றாக்குறை
வரம்புக்குள் இருக்கின்றதா என்பதை மாநிலத்தின் ம�ொத்த உற்பத்தி
மதிப்பில் நிதிப் பற்றாக்குறையின் சதவிகிதத்தை வைத்து முடிவு
செய்வதே சரியாக அமையும். நிதிக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி,
இந்த விகிதாச்சாரம் 3 சதவிகித வரையறைக்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட
வேண்டும். அவ்வாறே மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு நிதிப்
பற்றாக்குறையைக் கட்டுப்படுத்தி வருகிறது.
2016–2017 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் இது 4.20 சதவிகிதம் என்ற
அளவை எட்டி, 3 சதவிகிதத்திற்குமேல் இருந்தது. இதற்கான காரணம்
UDAY திட்டம்தான். மத்திய அரசும் கூடுதலாக இத்திட்டத்தின்கீழ்
கடன் பெற, இந்த வரையறைக்குள் விதிவிலக்கு அளித்திருந்தது.
இதனை ஏற்று, தமிழ்நாடு நிதிப் ப�ொறுப்புடைமைச் சட்டத்திற்கு
2016–2017
ஆம்
ஆண்டில்
திருத்தம்
க�ொண்டுவரப்பட்டது
என்பதை ஏற்கெனவே நான் குறிப்பிட்டுள்ளேன். 2016–2017 ஆம்
ஆண்டில் UDAY திட்டத்தில் பெறப்பட்ட கடன் நீங்கலாக, நிதிப்
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பற்றாக்குறை 2016–2017 ஆம் ஆண்டில் 33,356 க�ோடி ரூபாயாகவும்,
நிதிப் பற்றாக்குறை விகிதாச்சாரம் 2.49 சதவிகிதமாகவும் இருந்தது.
மேலும், 2017–2018 ஆம் ஆண்டில் இந்த விகிதாச்சாரம் 2.76
சதவிகிதமாகவும், 2018–2019 ஆம் ஆண்டில் 2.84 சதவிகிதமாகவும்
இருந்தது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 2019–2020 ஆம்
ஆண்டின் திருத்த மதிப்பீடுகளின்படி 2.97 சதவிகிதமாகவும்,
2020–2021 ஆம் ஆண்டு வரவு–செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளின்படி
2.85 சதவிகிதமாகவும் நிதிப் பற்றாக்குறை கட்டுப்படுத்தப்படும். இது
3 சதவிகிதம் என்ற வரையறைக்குட்பட்டே இருக்கும் என்பதைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நிதிப் பற்றாக்குறை
இடைப்பட்ட கால நிதி நிலவரத் திட்டத்தில், 2021–2022 ஆம்
ஆண்டில் 2.58 சதவிகிதமாகவும், 2022–2023 ஆம் ஆண்டில் 2.52
சதவிகிதமாகவும்
கட்டுப்படுத்தப்படும்.
எனவே,
வருவாய்ப்
பற்றாக்குறையும், நிதிப் பற்றாக்குறையும் இடைப்பட்ட கால
அளவில் கட்டுக்குள் க�ொண்டுவரப்பட்டு, தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை
சீராகப் பராமரிக்கப்படும் என்பதை இங்கே நான் உறுதியாகத்
தெரிவித்துக்கொள்ளக்
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) இந்த நடவடிக்கையை 2021–2022 ஆம் ஆண்டிலும்,
2022–2023 ஆம் ஆண்டிலும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின்
அரசே செய்து முடிக்கும் என்று உறுதியுடன் இப்பேரவைக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
பதினைந்தாவது
நிதிக்
குழுவின்
ஆய்வு
வரம்புகள்
நிர்ணயிக்கப்பட்டப�ோது,
அதில்
2011
ஆம்
ஆண்டுக்கான
மக்கள்தொகை கணக்கீட்டின் அடிப்படையில், பரிந்துரைகள்
செய்யப்பட வேண்டும் என்று நிதிக் குழு பணிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், 14–வது நிதிக் குழுவிடம் அளிக்கப்பட்ட ஆய்வு வரம்புகளில்
1971
ஆம்
ஆண்டுக்கான
மக்கள்தொகை
கணக்கெடுப்பின்
அடிப்படையில் வரி பகிர்மானம் பற்றிய பரிந்துரைகள் செய்யப்பட
வேண்டும் என்றும், 1971 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட
மக்கள்தொகை மாற்றங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள
வேண்டும் என்றும் பணிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு உட்பட பல்வேறு
மாநிலங்கள் 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மக்கள்தொகை கணக்கீடுகளை
எடுத்துக்கொள்வது த�ொடர்பான தங்களது ஆட்சேபணைகளைத்
தெரிவித்தன. இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்ட ஆட்சேபணைகளின்
அடிப்படையில், 15–வது நிதிக் குழுவின் ஆய்வு வரம்புகளில்
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மக்கள்தொகை வளர்ச்சி விகிதத்தைக் குறைக்கும் மாநிலங்களுக்கு
ஊக்கத் த�ொகைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று த�ொடர்ந்து
வலியுறுத்தியதன் காரணத்தினால், 15–வது நிதிக் குழு 2011 ஆம்
ஆண்டுக்கான மக்கள்தொகைக்கு அளித்த மதிப்பீடு 15 சதவிகிதம்
மற்றும்
மக்கள்தொகையைக்
கட்டுப்படுத்த
எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கை த�ொடர்பான அளவீட்டிற்கு அளித்த மதிப்பீடு
12.5 சதவிகிதம் ஆகும். அந்த அடிப்படையில் ந�ோக்கும்போது
தமிழ்நாட்டிற்கு வரக்கூடிய பங்கு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழ்நாட்டிற்கு மிகவும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய
அளவீடு, சராசரி தனி நபர் வருமானத்தில் மிகவும் அதிகமாக உள்ள
மாநிலத்திலிருந்து இடைவெளியைக் குறைக்கும் அளவீடாகும்.
14–வது நிதிக் குழுவின் பரிந்துரையில், இந்த அளவீட்டிற்கு
50
சதவிகிதம்
மதிப்பீடு
அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதனால்
தமிழ்நாட்டுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. 15–வது நிதிக்
குழுவின் பரிந்துரையில், இந்த அளவீட்டிற்கான ஒட்டும�ொத்த
மதிப்பீட்டைக் குறைக்க வேண்டும் என்று நாம் க�ோரின�ோம்.
இந்த அளவீட்டிற்கான மதிப்பீடு 50 சதவிகிதத்திலிருந்து 45
சதவிகிதமாகக் குறைக்கப்பட்டது. இந்த அளவீட்டின் மதிப்பைக்
குறைத்ததன் காரணத்தினால் தமிழ்நாட்டுக்கு 14–வது நிதிக் குழு
ஏற்படுத்திய பாதிப்பு ஓரளவு குறைவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.
15–வது நிதிக் குழு தற்சமயம் ஓராண்டிற்கான அறிக்கையை
மட்டுமே சமர்ப்பித்துள்ளது. மீண்டும், அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான
அறிக்கையை (2021–2022 முதல் 2025–2026 வரை) இந்த ஆண்டு
அக்டோபர் 30 ஆம் தேதிக்குள் நிதிக் குழு அளிக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு தனது கருத்துக்களை விழுமிய குறிப்பின் வாயிலாக
விரைவில் நிதிக் குழுவிற்கு அளித்து, எங்கள் கருத்துக்களை மீண்டும்
வலியுறுத்தி, நல்ல முடிவினைக் காண்போம் என்று நம்புகிற�ோம்.
பிற்பகல் 1–40
மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர்கள்,
நேற்றையதினம்
பேசியப�ோது,
தமிழ்நாடு
உட்கட்டமைப்பு
மேம்பாட்டு நிதியத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 2,000 க�ோடி ரூபாய்
செலவிடப்படாமல்
திருப்பியனுப்பப்பட்டது
என்ற
ஒரு
குற்றச்சாட்டை வைத்து, ஏன் இவ்வாறு வரவு–செலவுத் திட்டத்தில்
நிதி ஒதுக்கி, அதைச் செலவிடாமல் திருப்பிக் க�ொடுக்க வேண்டும்
என்று கேட்டார். தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம்,
2011 ஆம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்ட தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு
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பொது விவாதமும் பதிலுரையும்

2020 பிப்ரவரி 20]

453

[திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்]

மேம்பாட்டுச் சட்டத்தின்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பாகும்.
இந்த அமைப்பின்கீழ், இரண்டு நிதியங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன. முதலாவது, தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு
நிதியம், இரண்டாவது தமிழ்நாடு திட்ட தயாரிப்பு நிதியம் ஆகும்.
தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியத்திலிருந்து ப�ொதுத்
துறை–தனியார் பங்களிப்பு (PPP) முறையில் செயல்படுத்தப்படும்
திட்டங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுக்கான இடைவெளி நிதி (Viability
Gap Funding) வழங்கக்கூடிய த�ொகைக்காக, நிதி ஒதுக்கீடு
செய்யப்படுகிறது. இதைத் தவிர, தமிழ்நாடு திட்ட தயாரிப்பு
நிதியத்திலிருந்து புதிய திட்டங்களுக்கான விரிவான திட்ட
அறிக்கைகள் மற்றும் திட்ட சாத்தியக்கூறுகள் ஆகியவற்றுக்காக
நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு
த�ொலைந�ோக்குத்
திட்டம்,
2023–ன்கீழ்
கண்டறியப்பட்ட
217
திட்டங்களில்
137
திட்டங்களின்
செயல்பாடுகள்
ஏற்கெனவே
துவக்கப்பட்டுள்ளன.
முதலில்,
இதில் பல திட்டங்கள் தனியார் பங்களிப்பின் மூலமாக
சாத்தியக்கூறுக்கான
இடைவெளி
நிதிமூலம்
வழங்கப்படும்
என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இந்திய அளவில் மற்றும்
உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ப�ொருளாதார சூழ்நிலையில்,
உட்கட்டமைப்புத் துறையில் செயல்படும் பல்வேறு தனியார்
துறையின் நிதி நெருக்கடி காரணமாக, ஏற்கெனவே தனியார்
பங்கீட்டு முறையில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய திட்டங்களை
அரசுத் துறையிலேயே செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது. இதுப�ோன்ற திட்டங்களுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில
அரசு நிதி ஒதுக்கி அல்லது பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும்
தேசிய அளவில் நிதி நிறுவனங்கள்மூலம் கடனாக நிதியைப் பெற்று,
அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் நேரடியாக இந்தத்
திட்டங்களைச் செயல்படுத்துகின்றன. இந்த அடிப்படையில்தான்
பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன. ஆனால்,
அந்த உட்கட்டமைப்பு நிதியிலிருந்து செலவிடும் தேவைய�ோ,
சூழ்நிலைய�ோ ஏற்படவில்லை. இந்தக் காரணத்தினால்தான்,
அந்த உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியின்கீழ் செலவினம்
ஏற்படவில்லை என்பதை மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
இதைத்
தவிர,
நிதிநிலை
அறிக்கையில்
தெரிவித்துள்ளவாறு, தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு

ஏற்கெனவே
மேம்பாட்டு
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வாரியம், விரிவான திட்ட அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்காக,
திட்ட தயாரிப்பு நிதியிலிருந்து இதுவரை 278.11 க�ோடி ரூபாயை
அனுமதித்துள்ளது. இதன்மூலம், வெவ்வேறு பன்னாட்டு மற்றும்
உள்நாட்டு நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதியுதவியைப் பெறவும்,
இந்திய அரசிடமிருந்து நிதியுதவியை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக,
நம்மால் உடனடியாக திட்ட அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கவும்
முடிகின்றது. தமிழ்நாடு, பெரிய உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை
உடனடியாகச்
செயல்படுத்தக்கூடிய
திறனையும்,
ஆயத்த
நிலையையும் க�ொண்டுள்ளதை நிதி நிறுவனங்கள் பாராட்டியுள்ளன.
இதைத் தவிர, ப�ொதுப் பணித் துறையிலும் ஒரு சில திட்டங்களுக்கு
நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்கிற
குற்றச்சாட்டை மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். ப�ொதுப் பணித் துறையினை
நிருவகித்து வரும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால், ப�ொதுப்
பணித் துறை மட்டுமல்ல, நெடுஞ்சாலைத் துறை முதலான
அனைத்துத் துறைகளிலும் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு,
அவை சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக,
குடிமராமத்துத் திட்டம் மிகச் சிறந்த திட்டமாக அனைவராலும்
பாராட்டப் பெற்று வருகிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
இதுப�ோன்ற மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசின் சிறப்பான
திட்டங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும், அமைச்சர்
பெருமக்களும், கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மக்களுக்குக்
க�ொண்டுசென்று சேர்த்து வருகின்றனர் என்பதை நான் இங்கு
பெருமைய�ோடு தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் விளக்கம் தெரிவிக்கையில்,
நில ஆர்ஜிதம் செய்வதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் மற்றும் பாசன
ஆதாரங்களில் தண்ணீர்வரத்தைப் ப�ொறுத்து சில நேரங்களில்
பெரும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இயலாத நிலை ஏற்படுகிறது
என்று தெரிவித்தார்கள். எனவே, ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை அந்த
நிதியாண்டே செலவிட முடியாமல் ப�ோகிறது என்பதையும்
கூறினார். தி.மு.க. ஆட்சியின்போதும்கூட இதுப�ோன்ற சூழ்நிலை
ஏற்பட்டிருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தி.மு.க. ஆட்சிக் காலமான
2006–2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011–2012 ஆம் ஆண்டு வரை நிதி
ஒதுக்கீட்டில் செலவிடப்படாமல் திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்ட
த�ொகைகள் சிலவற்றை இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
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மாநிலக் கணக்காயரின் அறிக்கையின்படி, 2006–2007 ஆம்
நிதியாண்டில் 4,861.77 க�ோடி ரூபாய் நிதி செலவிடப்படாமல்
திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டது.
2007–2008 ஆம் நிதியாண்டில், தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் 5,918.21
க�ோடி ரூபாய் நிதியும், 2008–2009 ஆம் நிதியாண்டில் 7,311.45 க�ோடி
ரூபாய் நிதியும் செலவிடப்படாமல் திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதுமட்டுமல்லாமல், 2009–2010 ஆம் நிதியாண்டிலும் 8,878.44 க�ோடி
ரூபாய் நிதி மற்றும் 2010–2011 ஆம் நிதியாண்டிலும் 6,248.77 க�ோடி
ரூபாய் நிதி செலவிடப்படாமல் திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையில், சில மாவட்டங்களுக்கு,
பிற
மாவட்டங்களைவிட
அதிக
அளவு
நிதி
ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டுள்ளது என்று சில ஊடகங்கள் தவறான கருத்தைப்
பிரசுரித்துள்ளன. இந்தக் கருத்து முற்றிலும் தவறானது. மாநிலத்தில்
உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்காகவும், சமமான
அளவில்
நிதி
ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
வேறு
சில
மாவட்டங்களுக்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களை
எடுத்துக்காட்டாகக் கூற வேண்டுமானால், சென்னை மாநகரத்தில்
செயல்படுத்தப்படவிருக்கும்
விரிவான
வெள்ளத்
தடுப்புத்
திட்டத்திற்கு பெருமளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், டெல்டா மாவட்டங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ம�ொத்தம் 11 மாவட்டங்களில்
புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைப்பு, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில்
21,966 ஏக்கர் பரப்பளவில் சென்னை–பெங்களூரு பெருவழித்தடத்
திட்டத்தின்கீழ், ப�ொன்னேரி த�ொழில்முனைய மேம்பாட்டுத்
திட்டச் செயலாக்கம், 37 மாவட்டங்களிலும் முதிய�ோர் வள
மையங்கள் அமைப்பு ஆகியவை பிற மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்கும்
க�ொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவத்தைக் காட்டுகின்றன.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, புரட்சித் தலைவர்
எம்.ஜி.ஆர். அவர்களது ஆட்சியிலும், த�ொடர்ந்து இதய தெய்வம்
புரட்சித் தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது ஆட்சியிலும்
செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை ஆய்வு செய்தால், ஒரே
அடிப்படையான தன்மையை நாம் உணர முடியும்.
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“இயலாத�ோருக்கும், ஏழை எளிய�ோர்க்கும் வளமான வாழ்வை
ஏற்படுத்தித் தந்திட வேண்டும்” என்பதே அத்திட்டங்களின்
அடிப்படையான ந�ோக்கமாகும். ஏழை எளிய�ோருக்கு செய்கின்ற
உதவி, அந்த ஆண்டவனுக்கு செய்கின்ற த�ொண்டு என்று கருதி,
புரட்சித் தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் செயல்பட்டார்கள்.
இதைத்தான்
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்கள்
எங்களுக்குக்
கற்றுக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். “மக்கள் த�ொண்டே மகேசன்
சேவை” என்று மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் எங்களுக்குக்
கற்றுக் க�ொடுத்ததைத்தான் தினம் தினம் சிந்தித்து நாங்கள்
செயல்வடிவாக்கிக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
இதைச் ச�ொல்லும்போது, ஆன்மிகத்திற்கு அழகு சேர்த்த புனிதர்
தாயுமானவர் சுவாமிகள் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்று என்
கண் முன்னே தெரிகிறது. “எல்லோரும் இன்புற்று இருப்பதன்றி
வேற�ொன்றும் அறிய�ோம் பராபரமே” என்ற பரந்த பார்வை
க�ொண்டவர் தாயுமானவர் சுவாமிகள்.
ஒரு
நாள்,
பஞ்ச
பூத
ஸ்தலங்களில்
ஒன்றான
திருவானைக்காவலுக்கு வருகை புரிந்த தாயுமானவர் சுவாமிகள்,
அத்திருக்கோயிலில்
அமர்ந்து
அருள்பாலிக்கும்
அன்னை
அகிலாண்டேஸ்வரியை மனமுருக வணங்கிவிட்டு, வெளியே
வந்து க�ொண்டிருந்தார். அப்போது, தஞ்சை மண்ணை ஆட்சி
செய்து க�ொண்டிருந்த உறையூர் ச�ோழர் திருக்கோயிலுக்கு வருகை
தந்தார். தாயுமானவர் சுவாமிகள், ஆலயத்தை விட்டு வெளியே
வந்து க�ொண்டிருப்பதைக் கண்டதும், அவரது பாதம் த�ொட்டு
வணங்கிய மன்னர், விலையுயர்ந்த ப�ொன்னாடை ஒன்றை
அவருக்குப் ப�ோர்த்தி, மரியாதை செலுத்திவிட்டு, க�ோயிலின்
உள்ளே சென்றுவிட்டார். தாயுமானவர் சுவாமிகள் திருக்கோயிலை
விட்டு வெளியே வந்தப�ோது, ஆலயத்தின் வாயிலில், காலைக்
குளிரில் நடுங்கியபடி ஒரு மூதாட்டி கையேந்நி நிற்பதைக் கண்டார்.
உடனே மனம் உருகி, ஒரு கணமும் சிந்திக்காமல், தனக்கு மன்னர்
அணிவித்த ப�ொன்னாடையை அந்த மூதாட்டிக்கு ப�ோர்த்திவிட்டு
சென்றுவிட்டார். ஆலய தரிசனம் முடித்துத் திரும்பிய மன்னர்,
தாயுமானவர் சுவாமிகளுக்கு, தான் அணிவித்த ப�ொன்னாடை,
க�ோயில் வாயிலில் கையேந்தி நிற்கும் ஒரு மூதாட்டியின் மேல்
கிடப்பதைக்
கண்டு
திடுக்கிட்டார்,
க�ோபமுற்றார்.
தான்
அணிவித்த ப�ொன்னும், மணியும் க�ோர்க்கப்பட்ட விலையுயர்ந்த
அந்தப்
ப�ொன்னாடையை,
தாயுமானவர்
ப�ொக்கிஷமாய்
பாதுகாப்பார் என்று நினைத்திருந்தார் மன்னர். ஆனால், அந்தப்
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பொது விவாதமும் பதிலுரையும்

2020 பிப்ரவரி 20]

457

[திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்]

ப�ொன்னாடையை ஓர் ஏழை மூதாட்டிக்குக் க�ொடுத்ததை அவர்
மனம் ஏற்க மறுத்தது. தான் மகிழ்வுடன் செய்த ஒரு மரியாதையை,
துச்சமாய்த் தூக்கி எறிந்து, தாயுமானவர் தனக்கு அவமானம்
செய்துவிட்டதாகவே கருதி, மிகுந்த வருத்தமும், கடுங்கோபமும்
க�ொண்டார் மன்னர். அன்று முழுவதும் மன்னருக்கு எந்த
வேலையும் ஓடவில்லை. இரவில் தூக்கமும் வரவே இல்லை.
துறவியிடம் க�ோபத்தைக் காட்டவும் மனம் வரவில்லை. மறுநாள்,
அன்னை அகிலாண்டேஸ்வரியிடமே சென்று நீதி கேட்போம்
என்று முடிவு செய்து மன்னர் ஆலயத்திற்குச் சென்றார். ஆலயத்தை
அடைந்து, உள்ளே ப�ோன மன்னர் கண்ட காட்சி அவருக்கு
அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
தாயுமானவர்
சுவாமிகளுக்கு
தான் ப�ோர்த்திய அந்தப் ப�ொன்னாடை, க�ோயில் வாசலில் இருந்த
ஒரு ஏழை மூதாட்டிமீது தான் கண்ட அதே ப�ொன்னாடை,
அகிலாண்டேஸ்வரித் தாயின் த�ோள்மீது இருப்பதைக் கண்டு
ஆச்சரியம் அடைந்தார்.
பிற்பகல் 1–50
“இல்லார்க்கு செய்யும் உதவி இறைவனுக்கு செய்யும் த�ொண்டு”
என்பதை அகிலத்திற்கே அன்னையான அகிலாண்டேஸ்வரி
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) தனக்கு உணர்த்தியதைப் புரிந்துக�ொண்டு,
ஏழை, எளிய�ோர்க்கும், வயதான முதிய�ோர்க்கும் தேவையான
உதவிகளைச் செய்து தந்திட அக்கணமே ஆணையிட்டாராம்
மன்னர். ஏழை, எளிய�ோருக்கு உதவிட வேண்டுமென்ற க�ொள்கையை
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள்
தனது வாழ்நாள் முழுவதும் செயல்படுத்திக் காட்டினார்கள்.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் காட்டிய அந்த அறவழியிலிருந்து,
நெறிமுறையிலிருந்து சிறிதளவும் பிறழாது அம்மாவின் அரசு
செயல்படுத்தி வருகிறது என்பதைத்தான் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை
எடுத்துக்காட்டிக் க�ொண்டிருக்கிறது என்பதனை நான் இங்கே
சுட்டிக்காட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மக்கள் நலன்
கருதி எடுக்கப்பட்டிருக்கும் மதிநுட்ப முடிவுகளால் நெய்யப்பட்டது
இந்த நிதிநிலை அறிக்கை. முன்னோர்கள் ஆசையை அவர்களது
வம்சாவழிகள் நிறைவேற்றி வைப்பதுப�ோல், ஆண்டவன் விருப்பத்தை
அடியார்கள் நிறைவேற்றுவதுப�ோல், குருவின் ந�ோக்கத்தை சீடர்கள்
பூர்த்தி செய்வதுப�ோல், “என் மக்கள் யாரிடத்திலும் எதற்காகவும்
கையேந்தி நிற்காத காலத்தை உருவாக்குவேன்” என்கிற எங்கள்
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பொது விவாதமும் பதிலுரையும்

[திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்]

[2020 பிப்ரவரி 20

அம்மாவின் இலட்சியத்தை நிறைவேற்றிட, (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசு எடுக்கும் அளப்பரிய
முயற்சிகளுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை ஒரு சாட்சி என்பதைப்
பெருமைய�ோடு இப்பேரவைக்குச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாதங்களிலேயே
குறைவான நாட்களைக் க�ொண்டது பிப்ரவரி மாதம்தான். ஆனால்,
அந்தக் குறைவான நாட்களைக் க�ொண்ட பிப்ரவரி மாதம்,
பத்தரை மாத்து தங்கமாம், (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆனால்,
அந்தக் குறைவான நாட்களைக் க�ொண்ட பிப்ரவரி மாதம்,
பத்தரை மாத்து தங்கம், எங்கள் அம்மாவைப் பெற்றெடுத்து, தன்
குறையைத் தான் ப�ோக்கிக் க�ொண்டது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அரசியல் பூக�ோளத்தை தன்னம்பிக்கை நெம்புக�ோலால் தலைகீழாய்
புரட்டிப் ப�ோட்ட அந்தத் தாயுருவப் ப�ோராளி பிறந்த மாதத்தில்
பிறந்த இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தமிழக மக்களின் நலன் காக்கும்,
வாழ்வில் வளம் சேர்க்கும். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) தமிழகத்தை
தரணியில் தலைநிமிர்ந்து நிற்கச் செய்யும் என்பதனை உறுதிய�ோடு
உரைத்து, பதிலுரை அளிக்கின்ற இந்த நல்வாய்ப்பினை எனக்களித்த
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அருமை அண்ணன் திரு.
எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும், (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியைத்
தெரிவித்து, எனக்கு இந்தப் ப�ொன்னான வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தித்
தர மூலக் காரணமாக இருந்த இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுக்கு நான் எனது வாழ்நாள் முழுவதும்
நன்றிக் கடன்பட்டிருப்பேன் என்று கூறி, எனது உரையை நிறைவு
செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

3. தகவல் க�ோரல்–த�ொடர்ச்சி
(ஆ) தமிழகத்தில் தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு
நடைபெறாது என அறிவிக்க வலியுறுத்துதல்–த�ொடர்ச்சி

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 எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்களும், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர்
அவர்களும் இந்தப் பண்டிகை குறித்து தங்களது கருத்தை இங்கே
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[திரு. ஆர்.பி. உதயகுமார்]

தெரிவித்தார்கள். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள்
NPR குறித்துப் பேசும்போது, இஸ்லாமியத் திருவிழாக்கள் NPR
manual–ல் இடம்பெறவில்லை என்று கூறினார்கள். இதே கருத்தை
எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர்களும் கூறினார்கள்.
எனவே, திருவிழாக்கள் பற்றிய NPR manual, 2010 மற்றும்
2020–ல் மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2010 ஆம் ஆண்டு
வெளியிடப்பட்ட NPR manual–லும் மேற்கூறிய இஸ்லாமியத்
திருவிழாக்கள் இடம்பெறவில்லை. 2010 ஆம் ஆண்டைய NPR
manual–ல் இடம்பெற்ற அனைத்து திருவிழாக்களும் 2020–லும்
இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், ஆங்கில ஆண்டு தவிர, இஸ்லாமிய
ஆண்டைக் கணக்கிடும் வகையில், அதற்கான ஆங்கில ஆண்டோடு
ஒப்பிடும் வகையில், கையேட்டில் அட்டவணை உள்ளது.
கிராமப்புறங்களில் சிலர் தங்கள் பிறந்த நாள் குறித்த விவரம்
தெரியாமல் இருக்கலாம். அவர்கள் திருவிழாக்களை நினைவில்
க�ொண்டிருந்தால், அதனடிப்படையில் பிறந்த மாதத்தினைக்
கணக்கிட ஏதுவாக இதற்கான நெறிமுறைகள் NPR கையேட்டில்
இடம்பெற்றுள்ளன. 2010–ல் NPR நடந்தப�ோது, யார் மத்தியில்
ஆட்சியில் இருந்தது? யார் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருந்தார்கள்
என்பது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். மற்றபடி
திருவிழாக்களுக்கும், NPR படிவத்திற்கும், நான் ஏற்கெனவே
கூறியபடி சம்பந்தம் எதுவும் இல்லையென்பதை மாண்புமிகு
பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக இந்த அவைக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (குறுக்கீடு)

8. வினாக்கள்–விடைகள் நேரத்தில் மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை
அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்த பதிலில் திருத்தம்
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, மாண்புமிகு கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்
அவர்கள் த�ொழிலாளர் நீதிமன்றம் அமைப்பது சம்பந்தமாகக்
கேட்டார்கள். அதுகுறித்து, நான் ஏற்கெனவே ச�ொன்ன பதிலிலே
ஒரு திருத்தம். அந்தத் த�ொழிலாளர் நீதிமன்றம் 20–12–2019 அன்றே
கிருஷ்ணகிரியிலே செயல்படத் த�ொடங்கிவிட்டது என்பதை
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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(அ) பேரவை விதிகள் 30, 130 மற்றும் 132
ஆகியவற்றைத் தளர்த்துதல்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவை விதிகள் 30, 130 மற்றும்
132 ஆகியவற்றைத் தளர்த்துதல், மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர்
மற்றும் துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்.
பிற்பகல் 1–55

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இன்றைய நிகழ்ச்சி நிரலில் இனம் 7–ல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள. . .
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அது இல்லை. விதிகள் 30, 130
மற்றும் 132 ஆகியவற்றைத் தளர்த்துதல் குறித்தது.
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே,

“சட்டமன்றப் பேரவை விதிகள் 30, 130 மற்றும் 132
ஆகியவற்றைத்
தளர்த்தி,
பேரவையில்
இன்று
அறிமுகம்
செய்யப்பட்ட 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு (சட்டமன்றப்
பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 17/2020) இன்றே ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
க�ொள்ளப்பெற வேண்டும்”
என்னும் தீர்மானத்தை ம�ொழிகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பேரவை
முன்னவர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம்
பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.			

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.		

(இல்லை)

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
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(ஆ) நிகழ்ச்சி நிரலில் உள் இனங்களின் வரிசை
எண்கள் மாற்றம்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: நிகழ்ச்சி நிரலில் உள் இனங்களின்
வரிசை எண்கள் மாற்றம், மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் மற்றும்
துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே,

“இன்றைய நிகழ்ச்சி நிரலில் இனம் 7–ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
உள் இனம்–1 என்பதை உள் இனம்–2 எனவும், உள் இனம்–2
என்பதை உள் இனம்–1 எனவும் மாற்றி எடுத்துக்கொள்ளப் பெற
வேண்டும்”
என்னும் தீர்மானத்தை ம�ொழிகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர்
மற்றும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின்
முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.		

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.		

(இல்லை)

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
இன்றைய நிகழ்ச்சி நிரலில் இனம் 7–ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
உள் இனம்–1 என்பதை உள் இனம்–2 எனவும், உள் இனம்–2
என்பதை உள் இனம்–1 எனவும் மாற்றி எடுத்துக்கொள்ளப்பெறும்.

4. அறிவிப்புகள்
(ஆ) தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல
மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு, 2020 (ஆ.இ.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவைக்கு ஓர் அறிவிப்பு.
2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல
மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவை ஆய்வு செய்ய மேதகு ஆளுநர்
அவர்கள் தமது இசைவைத் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
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10. அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு செய்தல்)

(அ) தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல
மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு, 2020

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள்
(ஆய்வு செய்தல்). 2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு (சட்டமன்றப்
பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 17/2020), மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள்.

மாண்புமிகு

திரு.

எடப்பாடி

பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

கே.

பழனிசாமி: மாண்புமிகு

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு (சட்டமன்றப் பேரவை
சட்டமுன்வடிவு எண் 17/2020)@ ஆய்வுக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்பெற
வேண்டும்”
எனக் க�ோருகிறேன். (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே,
மாண்புமிகு
முதலமைச்சர்
அவர்களால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய
சட்டமுன்வடிவு
குறித்து
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் சில கருத்துகளை நான்
இந்த அவையில் எடுத்து வைக்க விரும்புகிறேன். பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலம் குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
ஏற்கெனவே 10–2–2020 அன்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்
அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதன்மீது மாநில
அரசு பெற்றிருக்கக்கூடிய பதில் என்ன? காவேரி ஆற்றுப்படுகை
மண்டலத்திலுள்ள வேளாண் நிலங்களைப் பாதுகாக்க க�ொண்டு
வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய சட்டமுன்வடிவு, ஏற்கெனவே புதியதாக
அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய 341–க்கும் மேற்பட்ட Hydro Carbon
@ 20–2–2020 ஆம் நாளிட்ட
வெளியிடப்பெற்றுள்ளது.

தமிழ்நாடு

சிறப்பு

அரசிதழில்
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திட்டங்களுக்கு மாநில அரசே அனுமதி வழங்கும் வகையில் இந்தச்
சட்டமுனவடிவு அமைந்திருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கக்கூடியதாக
இருக்கிறது. இதை நான் குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்வதற்குக் காரணம்
என்னவென்றால், சட்டமுன்வடிவின் பிரிவு 4 (1)–ல், அட்டவணை
2–ல் உள்ள புதிய திட்டங்கள் மற்றும் புதிய செயல்பாடுகளுக்கு
அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அடுத்துள்ள பிரிவு
4 (2)(a) பிரிவில் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்கள்
பாதிக்கப்படக் கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி,
பிரிவு 4 (2) (b)–ன்கீழ் உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களான துறைமுகம்,
pipelines, சாலை, த�ொலைத�ொடர்பு, எரிசக்தி, குடிநீர் வழங்கல்
மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கான other utilities திட்டங்களை இந்தச்
சட்டம் கட்டுப்படுத்தாது என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதில்
other utilities என்பதன்கீழ், பெட்ரோல், Gas எல்லாம் வராது
என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்? சட்டமுன்வடிவின் ந�ோக்கத்திற்கு
எதிராகவே இரு பிரிவுகளை இதில் ஏன் சேர்த்திருக்கிறீர்கள்?
தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல Authority
அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் அரசு நியமிக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு
எல்லாம் 3 வருடம் என்று கூறிவிட்டு, சட்டமன்ற மற்றும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு வருடம் மட்டும் பதவிக்காலம்
என வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதற்கு என்ன காரணம்? இந்த
மண்டலத்திலுள்ள மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி
அமைப்பு பிரதிநிதிகளுக்கு இந்த Authority–ல் ஏன் பிரதிநிதித்துவம்
வழங்கப்படவில்லை?
அதுமட்டுமல்ல, பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல
மாவட்ட பட்டியலைப் பார்த்தால் அதில் டெல்டா மாவட்டங்களில்
இருக்கக்கூடிய திருச்சி, கரூர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்கள்
விடுபட்டிருக்கின்றன.
பிற்பகல் 2–00

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவையின் முன்னனுமதியுடன்
அவையின் அலுவல் நேரம் நீட்டிக்கப்படுகிறது.
திரு.
மு.க.
ஸ்டாலின்:
இதற்கு
என்ன
காரணம்?
விவசாயிகளுடைய பிரதிநிதிகள் 3 பேர் நியமிக்கப்படுவார்கள்
என்று கூறியிருக்கின்றீர்கள். ஆனால், இவர்கள் இந்த வேளாண்
மண்டலத்திற்குள்
இருக்கின்றார்களா
என்றும்
கூறவில்லை.
வேளாண் நிலங்களை plot ப�ோட்டு விற்கின்றார்கள். ஆக,
வேளாண் நிலங்களை real estate ஆக மாற்றக் கூடாது என்று
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தடை விதிக்கவில்லை. அதற்கு என்ன காரணம்? எல்லாவற்றிற்கும்
மேலாக, இந்த Authority ஒரு பரிந்துரை செய்யும் Authority ஆக
இருக்கிறது. தன்னாட்சி அதிகாரம் ஏதுமில்லை. இதேமாதிரி
குஜராத் மாநிலத்தில் 2001 ஆம் ஆண்டு ஒரு Gujarat Gas Regulatory
Authority–ஐ அமைத்தார்கள். மத்திய அரசின் பட்டியலிலுள்ள ஒரு
விஷயத்தில் Authority அமைக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு
இல்லை என்று 5 நீதிபதிகள் க�ொண்ட உச்ச நீதிமன்ற அரசியல்
சாசன அமர்வு கூறி, மாநில அரசினுடைய சட்டத்தை ரத்து
செய்து தீர்ப்பளித்திருக்கின்றது. அந்தத் தீர்ப்பை மாநில அரசு
கவனத்தில் க�ொண்டிருக்கின்றதா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.
சட்ட வல்லுநர்களுடன் கலந்துபேசி சட்டமுன்வடிவைக் க�ொண்டு
வருவ�ோம் என்று இதே அவையில் முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதி
தந்தார்கள். ஆனால், இந்த சட்டமுன்வடிவில் அப்படி இருப்பதாக
எனக்குத் தெரியவில்லை. நடைமுறையில் உள்ள ஹைட்ரோ
கார்பன் திட்டங்களை ரத்து செய்து உண்மையிலேயே ஒரு
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தை உருவாக்கும் விதத்தில்
சட்டமுன்வடிவு வருவதுதான் சிறப்பாக இருந்திட முடியும். ஆகவே,
விவசாயிகளுக்கு முழு பாதுகாப்பு வழங்கக்கூடிய வகையில்
சிறப்பான பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல மேம்படுத்துதல்
சட்டமுன்வடிவு க�ொண்டுவர ஏதுவாக இந்த சட்டமுன்வடிவை
Select Committee–க்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று திராவிட
முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் வலியுறுத்தி, வற்புறுத்தி கேட்டு
அமர்கின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. கரி. இராமசாமி அவர்கள்.

திரு. கரி. இராமசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இந்தச் சட்டமுன்வடிவில் 4 (1), 4 (2) (b) இவற்றைப்
ப�ொறுத்தமட்டில்,
புதிதாக
ஏற்படுத்தக்கூடிய
கிணறுகள்
ப�ோன்றவற்றை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதற்கு நீங்கள்
சரியான தகவல்களைச் ச�ொல்லியிருக்கின்றீர்கள். ஆனால், இதற்கு
முன்பாக அமைக்கப்பட்ட ஹைட்ரோ கார்பன் ப�ோன்ற petroleum
சம்பந்தப்பட்ட கிணறுகளை எப்படிக் கையாள்வது என்பதை இதில்
சரியாக தெரிவிக்கவில்லை. இதைப் பார்க்கும்போது, அதற்கு வேறு
அங்கீகாரம் க�ொடுத்திருக்கின்றீர்கள் என்று தெரிகிறது. பழைய
கிணறுகள் மற்றும் ஹைட்ரோ கார்பன் ப�ோன்ற petroleum
சம்பந்தப்பட்ட கிணறுகளை அப்படியே செயல்படுத்துவதைப்போல்
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ச�ொல்லியிருக்கின்றீர்கள். அப்படியென்றால் அதற்கு அங்கீகாரம்
க�ொடுப்பதைப்போல் உள்ளது. இதனால், இந்தப் பிரச்சினையை
நீங்கள் Select Committee–க்கு அனுப்புங்கள். அதன்மீதான
விவாதத்திற்குப் பின்பு இதன்மீது ஒரு முடிவெடுக்கலாம். இது
மிகவும் முக்கியமான பிரச்சினை. எனவே, இதனை Select
Committee–க்கு அனுப்பி, விவாதம் செய்து, அதற்குப் பிறகு ஒரு
முடிவுக்கு வரலாம் என்ற வேண்டுக�ோளை காங்கிரஸ் கட்சியின்
சார்பாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

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

உறுப்பினர்

*திரு. கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் காவேரி ஆற்றுப்படுகை
மண்டலத்தில் உள்ள வேளாண் நிலங்களைப் பாதுகாப்பதற்கென
சட்டமுன்வடிவு இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்மீது
பல்வேறு விவரங்களை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களும்,
காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் அவர்களும் ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள்.
எனவே அந்த ஐயப்பாடுகளையெல்லாம் ப�ோக்கக்கூடிய வகையில்
இதனை Select Committee–க்கு அனுப்ப வேண்டும் என இந்திய
யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சார்பாகக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களின் பதிலுரை.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, விவசாயிகள் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான்,
நாம் ச�ோற்றில் கை வைக்க முடியும் என்பதை நான் ஏற்கெனவே
பல முறை எடுத்துரைத்துள்ளேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இரவு
பகல் பாராமல், வெயில், மழை ஆகியவற்றைப் ப�ொருட்படுத்தாமல்
இரத்தத்தை
வியர்வையாக
மண்ணிலே
சிந்தி உழைக்கின்ற
விவசாயப் பெருங்குடி மக்களுக்கு எங்களது அரசு பல்வேறு
திட்டங்களைச் செயல்படுத்திக்கொண்டிருக்கின்றது. நானும் ஒரு
விவசாயி என்பதால் வேளாண் பெருமக்களின் பிரச்சினைகளையும்
அவர்களின் தேவைகளையும் உணர்ந்து நடவடிக்கைகள் எடுத்ததன்
காரணமாக மாண்புமிகு அம்மாவைத் த�ொடர்ந்து மாண்புமிகு
அம்மாவின் அரசும் வேளாண் துறையில் பல்வேறு முத்திரைகளைப்
பதித்து வருகின்றது. சுமார் 28 இலட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில்
33 இலட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானிய உற்பத்தி செய்யும்

466

அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு செய்தல்)

[திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி] [2020 பிப்ரவரி 20
காவேரி டெல்டா பகுதியானது, தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியமாக
விளங்குகிறது. இப்பகுதி விவசாயிகள் வெள்ளம், வறட்சி மற்றும்
புயல் ப�ோன்ற இயற்கை சவால்களை அடிக்கடி எதிர்கொண்டாலும்,
விவசாய உற்பத்தியில் த�ொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர். காவேரி
டெல்டா பகுதி ஆழ்துளைக் கிணறு மூலமும், கிணறு மூலமும்
பாசனம் செய்யும் விவசாயப் பகுதியாக உள்ளதால், ஹைட்ரோ
கார்பன் திட்டங்களால் நிலத்தடி நீருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவத�ோடு
அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளுக்கும்
பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
பிற்பகல் 2–05
விவசாய உற்பத்திக்கு முக்கிய பகுதியாக உள்ள காவேரி
டெல்டா பகுதி, கடல் சார்ந்த பகுதியாக உள்ளதால் நிலத்தடி நீர்
வெளியேற்றப்பட்டால், கடல் நீர் உட்புக வாய்ப்புள்ளது. இதனால்
பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும். காவேரி டெல்டா பகுதி சதுப்பு நிலக்
காடுகள் அமைந்துள்ள பகுதியாகும். இவ்வகை திட்டங்களால்
சுனாமி ப�ோன்ற பேரழிவுகளுக்கு அரணாக விளங்குகின்ற சதுப்பு
நிலக் காடுகள் பாதிக்கப்படும்.
காவேரி டெல்டா பகுதியானது, த�ொல்லியல் மற்றும்
கலாச்சார பாரம்பரியமிக்க மண்டலமாகும். ஹைட்ரோ கார்பன்
திட்டங்களால் கலாச்சார பாரம்பரிய சின்னங்கள் சேதமடையும்
ஆபத்து உள்ளது. இதனால், இப்பகுதியைப் பாதுகாக்க வேண்டியது
அவசியமாகிறது.
தமிழர்களின்
உணர்வோடு
இரண்டறக்
கலந்துள்ள
பாரம்பரியம் மிக்க காவேரி டெல்டா பகுதியினை மேலும்
பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பாதுகாத்திடவும், வேளாண் த�ொழிலுக்கு
எவ்வித
இடையூறும்
எப்போதும்
வந்துவிடக்
கூடாது
என்பதற்காகவும், ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பினை
9–2–2020 அன்று தலைவாசலில் நடந்த கால்நடைப் பூங்கா
நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியமாம் காவேரி டெல்டா
பகுதி விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் க�ொண்டும், தமிழ்நாட்டின்
உணவுப் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்திடவும், காவேரி டெல்டா
மாவட்டங்கள் மற்றும் சில டெல்டா பகுதிகள் “பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலமாக மாற்றப்படும்” என்ற அறிவிப்பை நான்
வெளியிட்டேன்.
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அத�ோடு நில்லாமல், 10–2–2020 அன்றே, அதாவது அறிவிப்பின்
மறுநாளே இவ்வறிவிப்பு த�ொடர்பாக இயற்றப்படும் சட்டத்திற்கு
முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டி மத்திய அரசிற்கு கடிதம்
ஒன்றை எழுதினேன். மேலும், மாண்புமிகு மூத்த அமைச்சர்
திரு. டி. ஜெயக்குமார் அவர்களின் தலைமையில் ஒரு குழு
நேரடியாக புதுதில்லி சென்று அதனை சம்பந்தப்பட்ட மத்திய
அமைச்சரிடம் ஒப்படைத்தது.
சில எதிர்க்கட்சியினர் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக இந்த
அறிவிப்பை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. இது நடக்காது என பல
கருத்துகளை ஊடகங்களில் வெளியிட்டு, மக்களை திசை திருப்ப
முயற்சித்தனர். அவர்களின் எண்ணம் மக்களிடம் ஈடேறவில்லை.
அதற்கு மாறாக (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அனைத்து விவசாய
சங்கங்களும், வேளாண் பெருமக்களும் இந்த அறிவிப்பினை
வரவேற்று பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கடந்த 10–2–2020 தேதியிட்ட கடிதத்திற்கு பதில் எழுதியுள்ள
மாண்புமிகு மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலை
மாற்றங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள், தனது 19–2–2020 தேதியிட்ட
கடிதத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்:
“We would like to bring to your notice the fact that the
current notification dated 16–1–2020 does not prevent the State
Government from taking appropriate action in the matter. (Thumping
of desks) Any project proponent will, in the present scheme of
things, have to apply to State Environment Impact Assessment
Authority which is an organ of the State Government and SEIAA
will take a final call in the matter. Therefore, the final decision as
to whether to allow any particular project in any particular region
would continue to vest with the State Government” என்று மாநில
அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
வேளாண்
பெருமக்களின்
நம்பிக்கைக்குப்
பாத்திரமாக
விளங்கும் மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு, வேளாண் பெருமக்களின்
வாழ்வில் பெரிதும் அக்கறை க�ொண்டு, மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே
சட்ட வல்லுநர்களைக் கலந்தால�ோசித்து, தகுந்த வழிமுறைகளை
ஆராய்ந்து, இன்று, பாதுகாக்கப்பட்ட காவேரி டெல்டா வேளாண்
மண்டலத்திற்கான ஒரு தனிச் சட்டத்தினை சட்டமன்றத்தில்
அறிமுகம் செய்து, வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
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வேளாண் பெருமக்களின் நலனைக் கருத்தில் க�ொண்டு,
மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு எடுத்த சில முக்கிய நடவடிக்கைகளை
இங்கே எடுத்துக் கூற விரும்புகிறேன். 2016–2017–ல் நிலவிய
வறட்சியின் பிடியிலிருந்து விவசாயிகளைக் காக்க, நான் ஆட்சிப்
ப�ொறுப்பேற்றவுடன், வறட்சி நிவாரணமாக 2,247 க�ோடி ரூபாய்
விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பிற்பகல் 2–10
2011 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை சுமார் 90 இலட்சம்
விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் ரூ.48,000 க�ோடி பயிர்க் கடன்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில்
மட்டும்
இந்தியாவிலேயே
ஒரு
வரலாற்றுச்
சாதனையாக
விவசாயிகளுக்கு ரூ.7,618 க�ோடி இழப்பீட்டுத் த�ொகையாகப்
பெற்றுத் தந்த அரசு நம்முடைய அரசு. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மானாவாரி சாகுபடிமூலம் அதிக இலாபம் ஈட்டும் வகையில்,
நீடித்த நிலையான மானாவாரி இயக்கம் என்ற திட்டத்தின்மூலம்
25 இலட்சம் ஏக்கர் பரப்பில் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள்
செயல்படுத்தப்பட்டு, 9,44,000 விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளனர்.
முதலமைச்சரின்
உழவர்
பாதுகாப்புத்
திட்டத்தின்கீழ்
விவசாயிகள்
மற்றும்
அவர்தம்
குழந்தைகளின்
பல்வேறு
நிவாரணங்களுக்காக இதுவரை ரூ.1,868 க�ோடி மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களுடைய அரசு வழங்கியுள்ளது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அமெரிக்கன் படைப்புழுவின் தாக்குதலால் மக்காச்சோளப்
பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டப�ோது, அவ்விவசாயிகளின் க�ோரிக்கையை
ஏற்று, அவர்களது இழப்பினை ஈடு செய்ய ரூ.186.25 க�ோடி
நிவாரணமாக பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு மாண்புமிகு
அம்மா அவர்களுடைய அரசு வழங்கியது. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி)
இவ்வாண்டு
படைப்புழுப்
பூச்சியின்
தாக்குதலைக்
கட்டுப்படுத்த ரூ.47 க�ோடியே 66 இலட்சம் செலவில் தமிழ்நாடு
அரசே பூச்சி மருந்தைத் தெளிக்க நடவடிக்கை எடுத்து,
விவசாயிகளைக்
காப்பாற்றிய
அரசு
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களுடைய அரசு. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு செய்தல்)

469

2020 பிப்ரவரி 20] [திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி]
தென்னை விவசாயிகள் அதிக இலாபம் ஈட்டும் வகையில்
தென்னம்பாளையிலிருந்து ‘நீரா’ பானத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு
உரிய சட்டத் திருத்தத்தை மேற்கொண்டு விவசாயிகளின்
க�ோரிக்கையை
நிறைவேற்றிய
அரசு
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களுடைய அரசு. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் பயிரிடும் விவசாயிகளின்
அறுவடைக்குப்பின்
இழப்பினைக்
குறைக்க
ரூ.585
க�ோடி
மதிப்பீட்டில்
18
மாவட்டங்களில்
விநிய�ோகத்
த�ொடர்
மேலாண்மைத் திட்டத்தினைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
அதேப�ோல, தமிழ்நாட்டில் 8 மாவட்டங்களில் ரூ.217 க�ோடி
மதிப்பில் உணவுப் பூங்காக்கள் அமைக்க மத்திய அரசு அனுமதி
வழங்கியுள்ளது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
கடந்த 3 ஆண்டுகளில், 3.3 இலட்சம் எக்டேர் பரப்பளவில்
நுண்ணீர்ப் பாசனத் திட்டம் சுமார் ரூ.1,480 க�ோடி செலவில்
செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வேளாண் இயந்திரங்களைக் குறைந்த வாடகையில் விவசாயிகள்
பெற 1,665 இயந்திர வாடகை மையங்கள் கிராம மற்றும் வட்டார
அளவில் ரூ.234 க�ோடி மானியத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுவரை 6 இலட்சம் சிறு, குறு விவசாயிகளை ரூ.200 க�ோடி
செலவில் கூட்டுப் பண்ணையத் திட்டத்தின்கீழ் ஒருங்கிணைத்து 6
ஆயிரம் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
டெல்டா பகுதிகளில் பருவ மழை ப�ொய்த்த 2016, 2017 மற்றும்
2018 ஆம் ஆண்டுகளில் நிலத்தடி நீரைப் பயன்படுத்தி சாகுபடி
செய்ய சிறப்பு குறுவைத் த�ொகுப்புத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தியது.
ஏரிகளைத் தூர்வாரி, பராமரித்து, நீரின் க�ொள்ளளவை
உயர்த்தியும், காவேரியில் கடைமடை வரை வாய்க்கால்களைத்
தூர்வாரி, நீர்கொண்டு சென்ற காரணத்தாலும், இந்த ஆண்டில்
7 இலட்சம் ஏக்கர் கூடுதலாக தமிழ்நாட்டில் வேளாண் பயிர்
சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் நீராதாரம் பெறுவதற்கு
ப�ொன்னியின்
செல்வி
மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களும்,
த�ொடர்ந்து மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசும் நடத்திய
சட்டப் ப�ோராட்டத்தின் காரணமாக, மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத்
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தீர்ப்பின்படி, காவேரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவேரி நீர்
முறைப்படுத்தும் குழு ஆகியவை அமைக்கப்பட்டு, காவேரியில் உள்ள
தமிழ்நாட்டின் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) இவை அனைத்தையும் செய்தது மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களின் அரசுதான் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நேரத்தில்
தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
காவேரியில் நமக்குள்ள உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக
அமைக்கப்பட்ட காவேரி நடுவர் மன்றம், தனது இறுதி ஆணையை
5–2–2007 அன்று வழங்கியது. மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள்
நடத்திய சட்டப் ப�ோராட்டத்தின் காரணமாக காவேரி நடுவர்
மன்ற இறுதி ஆணையை 19–2–2013 அன்று மத்திய அரசின்
அரசிதழில் வெளியிட நடவடிக்கை எடுத்ததும் மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களுடைய அரசுதான். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் அரசு பரம்பிக்குளம்,
முல்லைப் பெரியாறு ப�ோன்ற நதிநீர்ப் பிரச்சினைகளில் தமிழக
விவசாயிகளின்
நலனைக்
கருத்தில்கொண்டு,
சட்டரீதியாக
நடவடிக்கைகள் மட்டுமல்லாமல், பிற நடவடிக்கைகளையும்
த�ொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது. அதற்கு உதாரணமாக மேற்கண்ட நதி
நீர்ப் பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக, மாண்புமிகு கேரள முதலமைச்சர்
அவர்களை நானே நேரில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினேன்.
இந்த முயற்சியால் பல்வேறு கட்டங்களில் பேச்சுவார்த்தை
தற்பொழுதும் த�ொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்வாறு
பல
திட்டங்களையும்
இன்னும்
பல்வேறு
த�ொடர் நடவடிக்கைகளையும் எடுத்த காரணத்தால், வேளாண்
பெருமக்களின் வருமானம் வெகுவாக உயர்ந்து, கிராமப்புற
ப�ொருளாதாரம் மேம்பட்டுள்ளது என்பதை பெருமிதத்துடன்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
தமிழர்களின் உரிமைகளைக் காப்பதில் மாண்புமிகு அம்மா
அவர்களின் அரசு எப்போதும் உறுதியுடன் செயல்படும்.
என்னையும், இந்த அரசையும் ப�ொறுத்தவரை, பிறரைப்
ப�ோல அரசியலுக்காக உள்ளத்தில் ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு,
வெளியில் ஒன்றைப் பேசுபவர்கள் அல்ல நாங்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) விவசாயிகளின் பிரச்சினைகள் என்ன என்பதைத்
தெரிந்துக�ொண்டு, அவற்றுக்கு எவ்வாறு தீர்வு காணலாம் என்பதை
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ஆராய்ந்து, முறையான நடவடிக்கைகள்மூலம் பிரச்சினைகளுக்கு
நிரந்தத் தீர்வு கண்டு வருகிற�ோம்.
பிற்பகல் 2–15
உதாரணத்திற்கு,
பாதுகாக்கப்பட்ட
காவேரி
டெல்டா
வேளாண் மண்டலத்திற்கான அறிவிப்பினை கடந்த 9 ஆம்
தேதியன்று நான் வெளியிட்டேன். அதற்குப் பிறகு, பத்தே
நாட்களில்
பல
சட்ட
வல்லுநர்களைக்
கலந்தால�ோசித்து,
அதற்கான சட்டத்தினைக் க�ொண்டுவந்து, இந்த அவையில்
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளேன். (மேசையைத் தட்டும் பலத்த ஒலி)
இவ்வாறான எங்களது நடவடிக்கைகளை மக்கள் கூர்ந்து கவனித்து
வருகிறார்கள்.
எனவே,
எப்போதும்
மக்கள்
எங்களுடனே
இருப்பார்கள். வேளாண் பெருமக்கள் ஆவல�ோடு எதிர்பார்க்கும்
இந்தச் சட்டம் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சட்டம் என்பதை இந்த
நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் பேசியப�ோது,
பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியிருக்கின்றார்கள். 10 ஆம் தேதி
மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களது கடிதத்தில் என்ன
தகவலைத் தெரிவித்தார்கள் என்று தெரிவிக்கும்படி கேட்டார்கள்.
அதனை
நான்
எனது
பதிலில்
தெரிவித்திருக்கின்றேன்.
அதேப�ோல் 4 (2) (a)–ன்கீழ் பழைய திட்டம் த�ொடருமா
என்று கேட்டிருக்கின்றார்கள். அந்தத் திட்டம் த�ொடர்வது
குறித்து இங்கே கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார்கள். நாங்கள்
சட்ட
வல்லுநர்களைக்
கலந்தால�ோசித்தப�ோது,
அதைக்
க�ொண்டுவந்தால் பல்வேறு சட்ட சிக்கல்கள் ஏற்படும் என்ற
கருத்தைத் தெரிவித்த காரணத்தால், முதலில் இதை நிறைவேற்ற
வேண்டும் என்பதற்காக, இந்தச் சட்டமுன்வடிவை தாக்கல்
செய்திருக்கின்றோம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அதேப�ோல்,
அதிகார அமைப்பு குறித்துச் ச�ொல்லியிருக்கின்றார்கள். அந்த
அதிகார அமைப்பைப் ப�ொறுத்தவரையில், 1 வருடம், MLA, MP
அவற்றில் இடம் பெறுவார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள்.
ஆகவே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள�ோ அல்லது நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள�ோ, ஏதாவது ஒரு வேளையில் அவர்கள் அந்தப்
பதவியை இழந்தால், அதைத் த�ொடர முடியாது. அதற்காகத்தான்
1 வருடம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். அவர்கள் அந்தப்
பதவியில் உறுப்பினராக இடம்பெற்றவுடன், அவர்கள் நீடித்தால்,
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அது நீட்டித்துக் க�ொடுக்கப்படும் என்பதையும், இந்த நேரத்தில்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அதேப�ோல், இந்த டெல்டா மாவட்டங்களில், திருச்சிராப்பள்ளி
மற்றும் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் விடுபட்டதாகத் தெரிவித்தார்கள்.
எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கின்ற பகுதிகளாக இருப்பதால்,
வயல்கள் நிறைந்த பகுதியாக இருப்பதால், பாசனம் நிறைந்த
பகுதிகளைத்தான்
இவற்றில்
எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம்.
திருச்சிராப்பள்ளி
மற்றும்
கரூர்
ஆகிய
மாவட்டங்கள்
த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதிகளாக இருக்கின்றன. ஆகையால்,
அவற்றை எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. இவையெல்லாம்
பாதிப்பிற்குள்ளாகவில்லை. ஆகவேதான், இந்தத் திட்டத்தில்
எடுத்துக்கொள்ள
முடியவில்லை
என்பதையும்,
இந்தச்
சட்டமுன்வடிவில் நான் க�ொண்டுவரவில்லை என்பதையும் இந்த
நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அதேப�ோல்
விவசாயிகள்
எந்தப்
பகுதிகளில்
இடம்பெற்றிருக்கின்றார்கள்
என்ற
தகவலை
இதில்
குறிப்பிடவில்லையென்று
ச�ொன்னார்கள்.
டெல்டா
மாவட்டங்களிலே
தஞ்சாவூர்,
நாகப்பட்டினம்,
திருவாரூர்
ஆகியவைதான்
முழுமையாக
டெல்டா
மாவட்டங்களாக
இருக்கின்ற மாவட்டங்கள். கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதி,
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதி. அந்தப் பகுதிகளை
நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். இந்த 3 மாவட்டங்கள்
முழுமையாக டெல்டா பகுதிகளாக இருக்கின்ற காரணத்தினால்,
தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில்
இருக்கின்ற விவசாயப் பிரதிநிதிகளை இந்த அதிகார அமைப்பில்
உறுப்பினர்களாக
இடம்பெறச்
செய்வோம். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
அதேப�ோல, real estate பற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.
ஆகவே, இவையெல்லாம் டெல்டா பகுதியாக இருந்தாலும்,
அவர்களுடைய ச�ொந்த நிலங்களை விற்பனை செய்ய முடியும்.
ஏனென்றால், விவசாயிகள், இரவு பகல் பாராமல் இரத்தத்தை
வியர்வையாகச் சிந்தி உழைக்கிறார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
ஆகவே, அப்படிப்பட்ட விவசாயிகளுடைய நிலத்தை விற்கக் கூடாது
என்று நம்முடைய சட்டத்திலே க�ொண்டுவந்தால், விவசாயிகள்
கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுவிடுவார்கள் என்ற அடிப்படையிலே,
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அதைத் தவிர்த்திருக்கிற�ோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே குறிப்பிட
விரும்புகின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அதேப�ோல, இந்த அமைப்பு, அதிகாரம் படைத்த அமைப்பு.
இது வேளாண் துறையின் மூலமாகக் க�ொண்டுவரப்பட்ட
சட்டம். அதனால் இந்தச் சட்டத்திற்கு முழுமையான அதிகாரம்
இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலேதான் வேளாண் துறையின்
மூலமாக இந்தச் சட்டத்தைக் க�ொண்டு வந்திருக்கின்றோம்
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இது பாதுகாப்பான சட்டம்,
யாரும் அச்சப்பட வேண்டியதில்லை.
ஆகவே, இந்தச் சட்டமுன்வடிவை அனைத்து சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களும் ஒருமனதாக நிறைவேற்றித் தர வேண்டுமென்று
மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்கள்
வாயிலாகக்
கேட்டுக்கொள்கின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

தலைவர் அவர்கள்.

திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு வேளாண் மண்டலம்
என்பதை
மனப்பூர்வமாக
திராவிட
முன்னேற்றக்
கழகம்
வரவேற்கிறது
என்பதில்
எந்த
சந்தேகமும்
படவேண்டிய
அவசியமில்லை. இது குறித்து நாங்கள் நேற்று பேசியப�ோதுகூட,
பாராளுமன்றத்தில் எங்கள் உறுப்பினர்கள் மத்திய அரசிடம்
வலியுறுத்தவும், பாராளுமன்றத்தில் இது குறித்து எடுத்துப் பேசவும்
தயாராக இருக்கிறார்கள். எந்த நேரத்திலும் தயாராக இருப்பார்கள்
என்று நேற்று உறுதிம�ொழி தந்திருக்கிறேன். இதில் எந்த மாற்றமும்
கிடையாது. ஆக இருக்கக்கூடிய பிரச்சினைகளையெல்லாம்தான்
நான் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களும் சில விளக்கங்களைத் தந்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும்,
இதனை Select Committee–க்கு அனுப்பி வைத்து, அதன்மூலம்
விவாதிக்கப்பட்டு, அங்கு எழுப்பப்படக்கூடிய சந்தேகங்களுக்குத்
தீர்வு கண்டால்தான், இது முழு அளவிற்கு வெற்றி பெறும்
என்று நாங்கள் கருதுகிற�ோம். எனவே, மீண்டும் நான் அரசை
குறிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை வலியுறுத்திக்
கேட்க விரும்புவது, இதை Select Committee–க்கு அனுப்பி வைக்க
வேண்டுமென்று மீண்டும் நான் கேட்க விரும்புகிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
*மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்களும், மாண்புமிகு சட்மன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்
அவர்களும் இந்த சட்டமுன்வடிவிலே சில சந்தேகங்களைக்
கேட்டார்கள். அடிப்படையிலே, இந்தச் சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு
மாநில அரசிற்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார்கள்.
மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களும் Gas Authority
என்று குஜராத்திலே ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டதைப் பற்றி
குறிப்பிட்டு இங்கே பேசினார்கள். Gas என்பது மத்திய
பட்டியலில் வருவதால் அது நீதிமன்றத்தால் செல்லாது என்று
ச�ொல்லப்பட்டது. ஆனால், இங்கே விவசாயம் என்பது இந்திய
அரசமைப்பின் 7 ஆவது அட்டவணையிலே State list second,
முதல் list, Union list இரண்டாவது State list (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி). இரண்டாவது பட்டியலிலே, 14–வதில் Agriculture–விவசாயம்,
விவசாயம் சார்ந்த கல்வி, பூச்சிக்கொல்லி இவை அனைத்தும்
முழுக்க, முழுக்க மாநிலத்தின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டவை என்பது
தெள்ளத்தெளிவாகச் ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) ஆகவே, நாம் இயற்றியிருக்கின்ற சட்டத்தின் பெயரைப்
பார்த்தாலே உங்களுக்குத் தெரியும். Protected Agricultural
Development Zone. அதனால்தான் நாங்கள் தெளிவாக சட்ட
வல்லுநர்களுடன் கலந்து பேசும்போது, environmental என்று
சேர்க்கவில்லை. இந்தச் சட்டம் க�ொண்டு வந்ததன் ந�ோக்கம்—
நம் அனைவருடைய ந�ோக்கமே, அங்கே, குறிப்பாக, Hydrocarbon
ப�ோன்ற, விவசாயத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் வரக்
கூடாது என்பதுதான். ஆனால், அதை நேரடியாக நாம் இந்தச்
சட்டத்திலே சேர்த்தோம் என்றால், அது மத்திய அரசாங்கத்தின்
சட்டத்தோடு நாம் ம�ோதுகின்ற ஒரு நிலை வரும். ஆகவேதான்,
அதிலே environment என்பதைய�ோ, industries என்பதைய�ோ
எதையும் சேர்க்காமல் முழுக்க, முழுக்க டெல்டா மாவட்டங்களில்
தற்போதிருக்கின்ற
விவசாய
நிலங்களை,
விவசாயத்திற்காக
பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், அது மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்,
விவசாயத்திற்குத்
தேவையான
அனைத்து
உதவிகளையும்,
பயிற்சிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்தோடு இந்த
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ந�ோக்கக் காரணங்கள் தெளிவாகக் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆகவே, இந்தச் சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு முழுக்க, முழுக்க மாநில
அரசாங்கத்திற்கு முழு அதிகாரம் இருக்கின்றது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) அதிலே நீங்கள் எந்தவித சந்தேகமும் பட
வேண்டாமென்பதையும், அச்சப்பட வேண்டாம் என்பதையும்
உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.
இரண்டாவது, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள்
கூறினார்கள், 341 எண்ணெய்க் கிணறுகள் இருக்கின்றன. அது
விடுபட்டுவிட்டதா என்று கேட்டார்கள். 341 எண்ணெய்க் கிணறுகள்
இருப்பது உண்மை. அவை ongoing projects—மாண்புமிகு
உறுப்பினர்கள் ஒரு விஷயத்தைத் தெளிவாகப் புரிந்துக�ொள்ள
வேண்டும். Hydrocarbon என்பது வேறு, Petroleum எண்ணெய்க்
கிணறு என்பது வேறு. எண்ணெய்க் கிணறு என்பது இன்று, நேற்று
வந்தது இல்லை. 1958 ஆம் வருடத்தில், முதன் முதலாக காவேரி
டெல்டா பகுதியில் எண்ணெய்க் கிணறு பகுதியில் ஆய்வுகள்
த�ொடங்கப்பட்டன. அதற்குப் பிறகு முதன் முதலாக 1985 ஆம்
ஆண்டு நரிமணம் பக்கத்திலே எண்ணெய்க் கிணற்றில் எண்ணெய்
உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. அன்றிலிருந்து இன்றுவரை அங்கே
எண்ணெய்க் கிணற்றில் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு
வருகிறது. அங்கிருக்கின்ற இயற்கை எரிவாயு எடுக்கப்பட்டு
வருகிறது என்பது உண்மை. Petroleum பற்றிய�ோ, gas பற்றிய�ோ
அது மூடப்பட வேண்டும், அது இங்கே இருக்கக் கூடாது,
அதனால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது என்று இதுவரையிலும்
எந்தவிதமான ஒரு சிறிய ப�ோராட்டம்கூட நடைபெற்றதே
இல்லை. அதைப் பற்றி எவ்வித ஆட்சேபணையும் யாருக்கும்
இல்லை. இன்றைய தேதிவரை, Petroleum Exploration Licence
and Mining Licences, 31 licences க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அந்த 31 licences–ல் 16 licence உங்களுடைய ஆட்சிக் காலத்தில்
க�ொடுக்கப்பட்டன, 15 licences அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட
முன்னேற்றக் கழக ஆட்சிக் காலத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டன. அந்த
31–ல் 16 இப்போது செயல்பாட்டில் இருக்கிறது. 14–க்கு மீண்டும்
licence renewal–க்காக விண்ணப்பம் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள்.
ஆகவே, 31 என்பது ஏற்கெனவே த�ொடங்கப்பட்டு, 40 ஆண்டு
காலமாக
உற்பத்தி
செய்து
செயல்பாட்டில்
இருப்பவை.
மாண்புமிகு காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ச�ொல்வதுப�ோல் அதற்கும்
Hydrocarbon–க்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்பதைத்
தெளிவாகச் ச�ொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் Hydrocarbon திட்டத்திற்கு
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அனுமதி க�ொடுக்கப்பட்டது இரண்டு நிறுவனங்களுக்குத்தான்.
ஒன்று, 2011 ஆம் ஆண்டில் Great Eastern Energy Corporation
என்ற நிறுவனத்திற்கு நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு Hydrocarbon–ஐ
ஆய்வு செய்வதற்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு
மக்கள் குறைதீர்ப்பிலே மக்களுடைய எதிர்ப்பை மத்திய அரசிற்குத்
தெரிவித்த பிறகு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக
இருந்த காலக்கட்டத்திலே அதற்கு ஓர் உயர்மட்டக் குழுவை
அமைத்தது. அந்த உயர்மட்டக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி
அன்றே அந்த உரிமத்தை இரத்து செய்து, இனி தமிழகத்திலே
Hydrocarbon திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்படாது, மத்திய
அரசாங்கம் அப்படி அனுமதி அளிக்கும்போது, மாநில அரசின்
கருத்தைக் கேட்க வேண்டும் என்று ச�ொல்லி, அன்றைக்கே
தெளிவாக ஓர் உத்தரவைப் ப�ோட்டார்கள்.
பிற்பகல் 2–25
ஆனால், அதற்குப் பிறகு 2014–லே நெடுவாசலில் ஒரு
Hydrocarbon திட்டத்திற்கு மத்திய அரசாங்கம் அனுமதி அளித்தது.
உற்பத்திக்கு அல்ல, ஆய்வு செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
ஆனால், அதற்கு அனுமதி அளித்தார்களே தவிர இன்றுவரை மாநில
அரசாங்கம் அதற்கு எந்தவிதமான உத்தரவையும், அனுமதியையும்
க�ொடுக்கவில்லை. இதில் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன.
Petroleum and Natural Gas Act, 1956 சட்டத்தின்படி, offshore–ல்
கடலில் திட்டத்தைத் த�ொடங்குவதற்கு Rule 5 (1) clause (i)–ன்படி
மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதியைப் பெற வேண்டும்.
மாநில அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதியைப் பெற வேண்டிய
அவசியம் இல்லை. ஆனால், நிலப் பகுதியிலே, Onshore, அவர்கள்
எந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த வேண்டியிருந்தாலும், அந்தச்
சட்டத்தின் விதி 5 (1) (2)–ன்படி, மாநில அரசினுடைய அனுமதியை
கண்டிப்பாகப் பெற்றே ஆக வேண்டுமென்று அந்த மத்திய
சட்டத்திலே தெளிவாகச் ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, மத்திய
அரசாங்கம் எவ்வளவு உரிமைகள் க�ொடுத்தாலும் சரி, எவ்வளவு
ஆய்வுகள் செய்யுங்கள் என்று ச�ொன்னாலும் சரி, கடைசியாக
அவர்கள் உற்பத்தி செய்ய வேண்டுமென்றால், ஆய்வு செய்ய
வேண்டுமென்றால், தமிழகத்தினுடைய உரிமையை, உத்தரவைப்
பெற்றால்தான் அவர்கள் இங்கே காலை வைக்க முடியும். அதைமீறி
அவர்களால் எதையும் செய்ய முடியாது.
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நீங்கள் மற்றொரு சந்தேகத்தைக் கேட்டீர்கள். இப்போது
மத்திய அரசாங்கத்தைப் பற்றி இவ்வளவு ச�ொல்கிறீர்களே, மத்திய
அரசாங்கம் 6 திட்டங்களைக் க�ொடுத்திருக்கிறது. இரண்டு,
வேதாந்தா நிறுவனத்திற்குக் க�ொடுத்திருக்கிறது, நான்கு, O.N.G.C.
நிறுவனத்திற்குக் க�ொடுத்திருக்கிறது என்றால், அந்த 6–ஐயும்
அவர்கள் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள். மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய
புதிய Open Acreage Petroleum Policy-ன்படி இந்தியாவில்
Hydrocarbon,
பெட்ரோலியம்,
இந்த
தாதுப்பொருட்கள்
எங்கெல்லாம் இருக்கின்றனவ�ோ, அவற்றையெல்லாம் கண்டறிந்து,
அவர்கள் website–ல் upload செய்துவிடுகிறார்கள். அந்த upload
பிரகாரம் அவர்கள் ஏலம் விடுகிறார்கள். அந்த ஏலத்தில் கலந்து
க�ொண்டு ஏலத்தை எடுப்பவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யலாம் என்று
ஒரு ப�ொதுவான உத்தரவைக் க�ொடுக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள்
அப்படிப் பெற்றாலும், இங்கே இந்த விதி 5 (1) (2)–ன்படி மாநில
அரசாங்கத்தினுடைய உரிமையைப் பெற்ற பிறகுதான் ஆய்வையே
செய்ய முடியும். ஆகவே, இந்தப் பேச்சிற்கே இடமில்லை.
ஆனால், இதை எல்லாம் உள்ளடக்கிதான், அவ்வப்போது
இந்தப் பிரச்சினைகள் வந்து க�ொண்டிருக்கின்றன. இத்தனை
ஆண்டுக்காலம் விவசாயிகளுடைய க�ோரிக்கைகளை, யாராலும்
நிறைவேற்ற முடியாத, மிகப் பெரிய ஒரு விஷயத்தை, மிகப் பெரிய
ஒரு சாதனையை, நமது தமிழகத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்கள்
இப்போது
செய்துகாட்டியிருக்கிறார். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) யாராலும் செய்ய முடியாத ஒரு சாதனையாக,
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் என்று இன்றைக்கு
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

முதலிலே நான் தெளிவுப்படுத்த விரும்புவது, ஒரு சட்டம்
நமக்குத் தேவை. இதுவரையில் நமக்கென்று ஒரு சட்டமே
இல்லை. ஒரு சட்டமும் நமக்கு இல்லை. விவசாய நிலத்தைப்
பாதுகாப்பதற்கென்று ஒரு சட்டமே இல்லை. இப்போது நமக்கென்று
ஒரு சட்டம் வந்துள்ளது. ஒரு சட்டத்தை இயற்றிவிட்டோம். ஒரு
சட்டத்தை இயற்றும்போது, அதில் சிறு, சிறு குறைகள் இருக்கலாம்.
ஆனால், அதை அமல்படுத்திய பிறகு, அதில் ஏதாவது குறைகள்
இருந்தால், அந்தக் குறைகளை எப்போது வேண்டுமானாலும்,
எந்த நிலையிலும், எந்தச் சூழ்நிலையிலும் அந்தச் சட்டத்தில்
திருத்தம் செய்துக�ொள்ளலாம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆனால்,
அடிப்படையில் நமக்கு ஒரு சட்டம் தேவை. மாண்புமிகு தமிழக
முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்தச் சட்டத்தை நிறைவேற்றி, இன்றைக்கு
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மிகப் பெரிய சரித்திரத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
அதுமட்டுமல்ல, மாண்புமிகு உறுப்பினரின் இன்னொரு
அச்சத்தைப் ப�ோக்குவதற்கும் நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
இந்தச் சட்டம் மட்டுமல்ல. மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்களும்
ச�ொன்னார்கள்.
பட்டியல்
4–லே
prohibited,
section–4–ல் ச�ொன்னீர்கள். Ongoing projects, infrastructures
என்று ச�ொன்னீர்கள். Infrastructures–ல் harbour, pipelines
என்று
ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள்.
Other
activities
என்று
ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள்.
அதில்
மேலே
க�ொடுத்திருக்கிற�ோம்.
Infrastructures தான், உட்கட்டமைப்புக்கு மட்டும்தான். Other
activities, infrastructures தான். ஆனால், தடை செய்யப்பட்ட
த�ொழிற்சாலைகள் என்பது குறித்து இந்தச் சட்டமுன்வடிவில்,
ஒரு பட்டியலில் க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். Schedule–2 என்று
ஒன்றைக் க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். அந்த Schedule–2–ல் எந்தெந்தத்
த�ொழில்களைச் செய்யக் கூடாது என்பதைத் தெளிவாக நாங்கள்
ச�ொல்லியிருக்கிற�ோம். அதில் Hydrocarbon திட்டம் வந்திருக்கிறது.
(குறுக்கீடுகள்) இருங்கள் நான் ச�ொல்கிறேன். இவ்வளவு தெரிந்த நான்
இதைச் ச�ொல்ல மாட்டேனா! க�ொஞ்சம் இருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
இரண்டாவது schedule–லில் எந்தெந்தத் த�ொழில்களை இந்த
வேளாண் மண்டலத்தில் செய்யக் கூடாது என்ற ஒரு பட்டியலைக்
க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். (1) Zinc smelter (2) Iron ore process plant,
integrated steel plant and sponge iron plant (3) Copper smelter
(4) Aluminium smelter (5) Bone meal, processing of animal horn,
hoofs and other body parts (6) Tannery அடுத்து (7) இதுதான்
ர�ொம்ப முக்கியம். அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இருக்கிற
சந்தேகம், other activities, நாளை க�ொடுத்தால் என்ன என்று
கேட்டீர்களே! தெளிவாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Point
no 7. Exploration–ஆய்வு செய்வது, drilling and extraction of oil
and natural gas including coal–bed methane, shale gas and
other similar hydrocarbons and ship breaking industry என்று
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) சட்டமுன்வடிவிலே தெளிவாகக்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (குறுக்கீடு)
பிற்பகல் 2–30

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திரு. தங்கம் தென்னரசு, ஒரு நிமிடம் இருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
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[பேரவைத் தலைவர்]
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பேசி முடிக்கட்டும். (குறுக்கீடுகள்)
மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. தங்கம் தென்னரசு ஒரு நிமிடம்
இருங்கள். உங்கள் கட்சி சார்பாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
அவர்கள் பேசியிருக்கிறார். (குறுக்கீடுகள்) இருங்கள். (குறுக்கீடுகள்)
இல்லையில்லை. நான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு க�ொடுக்காமல்
இல்லையே! (குறுக்கீடுகள்) எல்லோரும் பேச வேண்டுமென்றால்
எப்படி வாய்ப்புக் க�ொடுக்க முடியும்? (குறுக்கீடுகள்) மாண்புமிகு
உறுப்பினர் திரு. தங்கம் தென்னரசு, என்னவென்று ச�ொல்லுங்கள்.

திரு. தங்கம் தென்னரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, ஒரே ஒரு clarification மட்டும்தான் கேட்கப்போகிறேன்.
வேறு ஒன்றுமில்லை. மாண்புமிகு சட்டத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் Second Schedule–ல் உள்ளவற்றைப்பற்றியெல்லாம்
இங்கே எடுத்துக் கூறினார். அதில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றுக்கெல்லாம்
அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று இங்கே தெரிவித்தார். மாண்புமிகு
அமைச்சர் அவர்கள் பேசும்போது ஹைட்ரோ கார்பன் என்பது
வேறு என்று தெளிவாகச் ச�ொன்னார். Petroleum, oil and gas
இவற்றிலுள்ளவற்றை differentiate செய்து பேசினார். Second
Schedule–லில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள list of industries–க்கு
அனுமதி தரப்படாது என்று ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள். Whereas,
நான் என்ன கேட்கிறேன் என்றால், oil and gas–ல் இருக்கக்கூடிய
derivatives இருக்கிறதே petrochemical அது மிக முக்கியமான
ஒன்று. வருங்காலங்களில் ஏத�ோ ஒரு multi–national company–ய�ோ
அல்லது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய Reliance ப�ோன்ற ஒரு giant–ஓ,
நான் அந்த மண்டலத்தில் petrochemical complex க�ொண்டு
வருகிறேன் அல்லது Chemical factory க�ொண்டு வருகிறேன்
அல்லது Pharmaceutical industry க�ொண்டு வருகிறேன் என்று
ச�ொன்னால் (குறுக்கீடு) நான் அந்த இடத்திற்குத்தான் வருகிறேன்.
அந்த இடத்தில் வேறுபலவிதமான industries வருகின்றன என்று
ச�ொன்னால், நீங்கள் tanneries–னால் pollution வருகிறது என்று
ச�ொல்கிறீர்கள்,
ஆனால்,
இங்கே
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற
பல்வேறு industries–ஐவிட மிக அதிகமான அளவு pollution–ஐ
உருவாக்கக்கூடிய,
வேளாண்
மண்டலத்தை
பாதிக்கக்கூடிய
petrochemical, fertilisers அதுப�ோல வேறுபல chemical industries
அங்கே வருவதை இந்தச் சட்டம் எந்த வகையில் தடுக்கவிருக்கிறது
என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் விளக்க வேண்டும்.
ஏனென்றால், அதுபற்றி இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு
ஒன்றை மீண்டும் நான் தெளிவுப்படுத்த விரும்புகிறேன். Second
Schedule–ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள 7–வது point–ஐ மீண்டும் ஒரு
முறை பாருங்கள். Exploration, drilling and extraction of oil and
natural gas, ongoing new projects என்று இருக்கிறது. New
projects–க்குத்தான். Existing project–க்கு அனுமதியில்லையென்று
நாங்கள் ஏற்கெனவே தெரிவித்துவிட்டோம். (குறுக்கீடு)
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. தங்கம் தென்னரசு அவர்கள்.

திரு. தங்கம் தென்னரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, Drilling and Extraction of oil and gas exploration என்று
ப�ோடுகிறீர்கள், புதிதாக வருவதைப் பற்றி நீங்கள் ச�ொல்கிறீர்கள்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: புதிதாக அனுமதி
வழங்குவ�ோம் என்று நாங்கள் ச�ொல்லவில்லை. புதிதாகவே
இல்லை என்றுதான் நாங்கள் ச�ொல்கிற�ோம்.
மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. தங்கம் தென்னரசு அவர்கள்.

திரு. தங்கம் தென்னரசு: அதற்கெல்லாம் அனுமதி க�ொடுக்க
மாட்டோம்
என்று
ச�ொல்கிறீர்கள்.
நீங்கள்
குறிப்பிட்ட
point–ஐத்தான் நானும் ச�ொல்கிறேன். நான் என்ன கேட்கிறேன்
என்றால், ஒருவர் புதியதாக Reliance–ஓ அல்லது வேறு ஏதாவது
company–ஓ petrochemical complex–ஐக் க�ொண்டு வருகிறது
என்று ச�ொன்னால், இந்தச் சட்டம் அதைத் தடுக்காது என்றுதான்
நான் ச�ொல்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, அதைப்பற்றி நான் ச�ொல்கிறேன். முதலில்
பேசிய ப�ொருள் குறித்துப் பேசி முடித்துவிடுகிறேன். உங்களுடைய
சந்தேகம், மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுடைய முக்கியமான க�ோரிக்கை
அங்கே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படக்
கூடாது என்பதுதான். டெல்டா மாவட்டம் என்பதில் அரியலூர்
மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி. கரூர் ஏன் சேர்க்கப்படவில்லை
என்றுகூட இங்கே கேட்டார்கள். ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம்
செயல்படுத்தப்படுவதால் முக்கியமாகப் பாதிக்கப்படுவது கடல�ோர
மாவட்டங்கள்தான். ஏற்கெனவே, இன்னும் 40, 50 ஆண்டுகளில்
கடல் நீர்மட்டம் உயர்ந்து டெல்டா மாவட்டங்களிலுள்ள
நிலங்கள்
மூழ்குவதற்கு
வாய்ப்பு
இருக்கிறது
என்று
ஓர்
ஆய்வறிக்கையில் ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், ஹைட்ரோ
கார்பன் ப�ோன்ற திட்டங்களை அங்கே செயல்படுத்தினால்
கடல்நீரானது இன்னும் அதிகளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற
காரணங்களினால்தான், கடல�ோர மாவட்டங்களைய�ொட்டியுள்ள
இந்த டெல்டா மாவட்டங்களை இதில் சேர்த்திருக்கிற�ோம்.
அரியலூர், கரூர் மாவட்டங்களில் விவசாயம் எந்தளவிற்கு
முக்கியம�ோ அந்த அளவிற்கு விவசாயத்தைவிட த�ொழில்களும்
முக்கியம். அரியலூரில் Cement factory இருக்கிறது. முழுவதுமாக
கனிமங்கள் நிறைந்த மாவட்டம் அது. அரியலூர் மாவட்டம்
கனிமங்கள் நிறைந்த மாவட்டம். த�ொழிற்சாலைகள் நிறைந்த
மாவட்டம். கரூர் மாவட்டத்தில் அந்நியச் செலாவணியை
ஈட்டித் தருகின்ற த�ொழிற்சாலைகள் அதிகளவில் இருக்கின்றன.
நம்முடைய தமிழகம் என்பது விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலம்
மட்டுமல்ல, இந்தியாவிலேயே இரண்டாவது ப�ொருளாதார
மண்டலம். மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்குப் பிறகு தமிழகம்தான்
இரண்டாவது ப�ொருளாதார மாநிலமாக இருக்கிறது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) விவசாயம் நமக்கு ஒரு கண் என்றால், மற்றொரு
கண் த�ொழிற்சாலைகள். த�ொழிற்சாலைகள் முன்னேறினால்தான்
இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்க முடியும். ஏனென்றால்,
இந்தியாவிலேயே அதிகளவில் படித்த மாணவர்கள் மற்றும்
இளைஞர்கள் இருக்கின்ற மாநிலம் தமிழகம்தான். இளைஞர்களுக்கு
வேலைவாய்ப்பு வேண்டுமென்றால் த�ொழிற்சாலைகளுக்கும் நாம்
முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
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பிற்பகல் 2–35
இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தினை நாம் ப�ோடும்போது
த�ொழிற்சாலைகளுக்கு
ஓர்
அச்சத்தை
நாம்
ஏற்படுத்தக்
கூடாது. அவர்களுக்கு ஓர் அச்ச உணர்வை நாம் க�ொடுக்கக்
கூடாது. நம்முடைய ந�ோக்கம் விவசாயம் பாதுகாக்கப்பட
வேண்டும். டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாயிகளின் நலன்
பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதற்காகத்தான் நல்ல ந�ோக்கத்துடன்
க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
அவர்
ச�ொன்னதுப�ோல
இந்தச்
சட்டம்
ongoing
projects,
அதாவது
இப்போது
நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற எந்தத் த�ொழிற்சாலைகளுக்கும்
எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை. 31 licenses இன்றைக்கு இருக்கின்றன.
அதன்மூலம்
அவை
நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டது, எதிர்காலத்திலே
அதானி ப�ோன்ற மிகப் பெரிய நிறுவனங்கள் த�ொழிற்சாலையை
ஆரம்பிக்கிறது என்று ச�ொன்னால் என்ன செய்வது என்று
கேட்டார். அதற்குத்தான் இந்தச் சட்டத்திலே பிரிவு–8 இல்
க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். Agricultural Development Zone Authority
என்று க�ொடுக்கிற�ோம். அந்த Authority–க்கு முழுக்க முழுக்க முழு
அதிகாரம் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த இடத்தில் எந்தத்
த�ொழில் செய்யலாம், யார் செய்யலாம், யார் செய்யக் கூடாது
என்பதை மாவட்ட நிருவாகம் ஆய்வு செய்து, அதற்கொரு
Technical Committee ப�ோட்டு, அந்த Technical Committee–யின்
recommendation அந்தக் குழுவிற்கு வந்தால் இந்தத் த�ொழிலால்
இந்த விவசாயம் பாதிக்கப்படும், இதனை அனுமதிக்கக் கூடாது
என்று மாவட்ட நிருவாகம், அந்த உயர்மட்டக் குழுவிற்கு
பரிந்துரை செய்தால், அந்தத் த�ொழிற்சாலைக்கு அனுமதி
க�ொடுக்கப்படாது . அதற்கான மு ழு அதிகாரம் அந்த
Authority–க்குக் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அதுமட்டுமல்ல, முக்கியமான ஒரு clarification. நீங்கள்
கேட்டது நல்லது. அதனால் ச�ொல்கிறேன். நீங்கள் ச�ொல்கின்ற
அந்த methane gas ப�ோன்றவை மத்திய அரசாங்கத்தின்
அதிகாரத்திற்குட்பட்டவை. ஆனால், இதுவரை நீங்கள் ச�ொல்வது,
நாளைக்கு மத்திய அரசாங்கம் க�ொண்டுவந்தால் என்ன செய்வது?
அதற்குத்தான், மத்திய அரசாங்கத்தால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்
சட்டம் என்ற ஒரு சட்டம் 1986–ல் இயற்றப்பட்டது. அந்தச்
சட்டத்தின்படி மத்திய அரசாங்கம் தனக்கிருக்கின்ற அதிகாரத்தினை

அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள் (ஆய்வு செய்தல்)

483

2020 பிப்ரவரி 20]

[திரு. சி.வி. சண்முகம்]
மாநில அரசாங்கத்திற்கு delegate செய்திருக்கின்றது. நீங்கள் அந்த
அதிகாரத்தின்படி செயல்படலாம் என்று க�ொடுத்திருக்கின்றது.
அந்த அதிகாரத்தின்படி, Water (Prevention and Control
of Pollution) Act, 1974 மற்றும் Air (Prevention and Control of
Pollution) Act–ன்படி அந்த மாநிலத்தினுடைய Pollution Control
Board–ன் அனுமதியைப் பெற்றுதான் எந்தத் த�ொழிற்சாலையாக
இருந்தாலும்
ஆரம்பிக்கப்பட
வேண்டும்.
சுற்றுச்சூழலைப்
பாதிக்கும் என்ற நிலை இருந்தால், அதனை தடை செய்வதற்கோ,
அதனை நிறுத்துவதற்கோ முழு அதிகாரம் மாநிலத்திற்குக்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அதனால்
நீங்கள்
அச்சப்படவே
வேண்டியதில்லை.
சுற்றுச்சூழலைப்
பாதிக்கின்ற
எந்தத்
த�ொழிற்சாலை
வந்தாலும்
அதைத்
தடைசெய்கின்ற அதிகாரம் அந்த Water (Prevention & Control of
Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution)
Act–ன்படி மாநில அரசாங்கத்திற்கு மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய
அதிகாரத்தினை delegate செய்திருக்கின்றது. அதன்படிதான்
நாம் இப்போது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடியிருக்கின்றோம்.
அதன்படிதான் நாம் plastic–ஐ ban செய்திருக்கின்றோம். ஆகவே,
நீங்கள் எந்தவிதமான அச்சமும் படவேண்டிய அவசியமில்லை
என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இன்னொன்று, ஏற்கெனவே ச�ொல்லிவிட்டேன். எந்தவிதமான
ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமும் நமது தமிழகத்தில் இல்லை,
இதுவரையிலும்
செயல்படவில்லை.
எந்தவிதத்
திட்டமும்
இல்லை என்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக இங்கே நீங்கள் ச�ொன்னீர்கள்.
மத்திய
அரசாங்கம்
ஹைட்ரோ
கார்பன்
சம்பந்தப்பட்ட
பிரச்சினையை மாநில அரசாங்கத்தின் கையில் தற்போது
விட்டுவிட்டது. தெளிவாகச் ச�ொல்லிவிட்டது. இனி அதைப்பற்றி
ஒரு துளி அளவுகூட மாமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் அச்சப்படத்
தேவையில்லை. மத்திய அரசினுடைய சுற்றுச்சூழல் துறையினுடைய
அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 10
ஆம் தேதி தெளிவாகக் கடிதம் எழுதினார். நீங்கள் நேற்றுகூடச்
ச�ொன்னீர்கள். சண்டைப�ோட வேண்டியதுதானே என்று. கத்தி
எடுக்காமல், கத்தாமல், சத்தம் ப�ோடாமல், அமைதியாக பத்தே
நாட்களில், நீங்கள் 18 ஆண்டுகாலம் சாதிக்க முடியாததை
பத்தே நாட்களில் சாதித்துக் காட்டியுள்ளார் எங்களுடைய
தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும்
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பலத்த ஒலி) 18 ஆண்டுகாலம் நீங்கள் அமைச்சரவையில் இருந்தும்
சாதிக்க முடியாததை பத்தே நாட்களில் ஒரு கடிதத்தின்மூலம்
சாதித்துக்காட்டியிருக்கிறார்
எங்களுடைய
தமிழகத்தினுடைய
முதலமைச்சர் அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் பலத்த ஒலி) மத்திய
அமைச்சர் இன்றைக்கு தெளிவாகச் ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
Dear Shri Edappadi K. Palaniswamiji, this has reference
to your letter dated 10–2–2020 regarding concerns on the on–
shore and off–shore Oil and Natural gas exploration projects or
activities. While appreciating your concern, regarding ecologically
fragile Agricultural zone situated in the Cauvery Delta districts,
we would like to bring to your notice the fact that the current
notification dated 16–1–2020—அதுதான் நீங்கள் ச�ொல்வது. மத்திய
அரசாங்கம் க�ொடுத்த notification—does not prevent the State
Government from taking appropriate decision in the matter.
(Thumping of desks) Any project proponent will, in the present
scheme of things, have to apply to State Environment Impact
Assessment Authority (SEIAA)
பிற்பகல் 2–40
நம்முடைய மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது
SEIAA, which is an organ of the State Government and SEIAA
will take a final call in the matter. Therefore, the final decision
as to whether to allow–மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்ட
கேள்வி–whether to allow any particular project in any particular
region would continue to vest with the State Government.
(Thumping of desks) Further, for such projects also, we have
to obtain the consent under Air and Water Act from the State
Pollution Control Board.
நான் ச�ொன்னது, Air Pollution Control Act என்று, அதில் மாநில
அரசாங்கத்தினுடைய சுற்றுச்சூழலுடைய அனுமதியைப் பெற்றிருக்க
வேண்டுமென்று தெளிவாகச் ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே,
மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் இந்தச் சட்டத்திலே எந்தவித அச்சமும்
அடைய வேண்டியதில்லை. நமக்கு முதலில் ஒரு சட்டம் தேவை.
ஒரு சட்டம் இருந்தால்தான் அதில் திருத்தம் செய்யவ�ோ அல்லது
வேறு ஏதாவது செய்யவ�ோ முடியும். இன்னொரு முக்கியமான
கேள்வி, நாளைக்கு வேறு ஏதாவது சேர்க்க வேண்டுமென்றால்,
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இதில் பிரிவு 22–ல் தெளிவாகக் க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். விவசாய
நிலங்களைச் சேர்ப்பதற்கோ, நீக்குவதற்கோ இந்தச் சட்டத்தில்
மாநில அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் க�ொடுத்திருக்கிற�ோம். வேறு
ஏதாவது த�ொழிற்சாலைகளைச் சேர்ப்பதற்கும், நீக்குவதற்கும்
இதில் அதிகாரம் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, முழுமையாக,
சட்ட வல்லுநர்கள�ோடு கலந்து பேசி, முழுமையாக இந்தச்
சட்டமுன்வடிவு
க�ொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது.
நீங்கள்
ச�ொல்வதைப்போல, இருக்கின்ற த�ொழிற்சாலைகளையெல்லாம்
நீக்கிவிட்டு, சட்டங்களைக் க�ொண்டு வந்தால், நேரடியாக இது
உயர் நீதிமன்றத்திற்குச் செல்வதற்கான ஆபத்து இருக்கிறது. ஆகவே,
முதலில் சட்டத்தைக் க�ொண்டு வருவ�ோம். முதலில் உள்ளே
நுழைவ�ோம். சட்டத்தைக் க�ொண்டு வருவ�ோம். பிறகு அதனுடைய
சாதக, பாதகங்களைக் கலந்து பேசி, இந்தச் சட்டத்தை இன்னும்
நல்ல முறையில் அமல்படுத்துவதற்கு நீங்கள் எந்த நல்ல கருத்தைக்
க�ொண்டு வந்தாலும், அதை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
ஏற்றுக்கொண்டு, கண்டிப்பாகச் செயல்படுத்தி விவசாயிகளின்
நலனுக்கு, கண்டிப்பாக உறுதுணையாக இருப்பார் என்று
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்

துணைத் தலைவர் அவர்கள்.

திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
இந்தச் சட்ட மச�ோதாமீது மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள்
உணர்வுப்பூர்வமாகத்
தெரிவித்த
கருத்தையும்,
மாண்புமிகு
சட்டத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் மிக விளக்கமாகச் ச�ொன்ன
செய்திகளையும்
நாங்கள்
கேட்டோம். (குறுக்கீடு)
Doubts
வந்துக�ொண்டேதான் இருக்கும். ஆனால், ‘இன்னும் சாதக,
பாதகம், இன்னும் சில குறைகள்கூட இருக்கின்றன’ என்று அவரே
ச�ொல்லியிருக்கிறார். அதனால்தான் நாங்கள் என்ன ச�ொல்கிற�ோம்
என்றால், நாங்கள் இதை எதிர்க்கவில்லை. உங்களுக்கு என்ன
உணர்வு இருக்கிறத�ோ, அந்தக் கூற்றை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற�ோம்.
ஆனால், இன்னும் இதை விவசாயிகள், eminent persons–
ஐக் கூப்பிட்டு விசாரிப்பதற்காக இதை Select Committee–க்கு
அனுப்பினால், இன்னும் க�ொஞ்சம் நிதானமாக—திரு. சண்முகம்
அவர்களும், நாங்களும் இன்னும் க�ொஞ்சம் நிதானமாகப் பேசலாம்.
ஆகையால், இதை Select Committee–யிடம் விட்டுவிட்டு, அதற்கு
க�ொஞ்சம் time க�ொடுக்கலாம். மூன்று மாதங்களில�ோ அல்லது
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ஒரே மாதத்தில்கூட, அதற்கு time க�ொடுத்தீர்கள் என்றால்
முடித்துவிடலாம். Select Committee–க்குப் ப�ோய்விட்டால் ர�ொம்ப
நாளாகிவிடும் என்பதல்ல, ஒரு மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும்
என்று நிர்ணயம் செய்தீர்களென்றால், அது மிக நன்றாக இருக்கும்
என்பது எங்களுடைய கருத்து. இந்தக் கருத்தை அரசு ஏற்கும்
என்று நாங்கள் கருதுகிற�ோம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர்
திருமதி எஸ். விஜயதரணி அவர்கள். என்னவென்று ச�ொல்லுங்கள்.
திருமதி எஸ். விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே, இந்தச் சட்டத்தில் 4 (1)–ல் எது எது தடை
செய்யப்பட்டது என்று மாண்புமிகு சட்டத் துறை அமைச்சர்
அவர்கள் ச�ொன்னார்கள், அதில் நாங்களும் கேள்வி கேட்டோம்.
அதேமாதிரி 4 (2) (b)–ல் ஏற்கெனவே இருக்கக்கூடிய அனைத்து
கட்டமைப்புகளும் த�ொடரும் என்று ச�ொல்கிறார். அதில்
இரண்டாம் இணைப்பு பட்டியலில் 4 (1)–ல் ச�ொல்கிறார்கள்.
இரண்டாம் இணைப்பு பட்டியலில் அனைத்துமே, அதாவது
துத்தநாக உருக்காலை, இரும்புத் தாது, செம்பு உருக்காலை,
Hydrocarbon, கப்பல் உடைக்கும் த�ொழிற்சாலை ப�ோன்ற
எல்லாவற்றையும் க�ொண்டு வந்துவிடுகிறார்கள். இதில் Hydrocarbon,
எண்ணெய், நிலக்கரி, methane எல்லாமே வந்துவிடுகின்றன.
இரண்டாம் இணைப்பு பட்டியல் 4 (1)–ல் இனி வரக்கூடியதற்கு
தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 4 (2) (b)–ல் ஏற்கெனவே வந்தவை
இருக்கும் என்பது மாதிரிதான் அதற்கு meaning வருகிறது.
Hydrocarbon–ம் அதில் இருக்கிறது. (குறுக்கீடு) Hydrocarbon
இப்பொழுது கிடையாது; hydrocarbon நமது ஊரில் இல்லவே
இல்லை; License க�ொடுக்கவில்லை என்கிறீர்கள். அப்படியென்றால்,
மூன்றாம் இணைப்பு பட்டியல் ஒன்று சேர்த்து, எது எது இருக்கிறது,
எது எது already existing என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்திவிட்டால்,
வேறு ஒன்றுமில்லை, நான்கு வரிகள்தான் வரும், அதைச்
சேர்த்தீர்கள் என்றால், hydrocarbon இங்கே கிடையாது என்பதை
இந்தச் சட்டம் உறுதிப்படுத்திவிட்டது என்றால், இது மிகவும்
வெற்றிகரமான சட்டமாகப் பார்க்கப்படும். நீங்கள் இந்த விளக்கத்தை
இன்றைக்குத் தருகிறீர்கள். இந்த விளக்கத்தை வேண்டுமென்றால்
இத�ோடு
இணையுங்கள்.
இப்பொழுது
அமைச்சர்
பேசிய
speech–ஐக்கூட இத்துடன் இணைத்துவிடுங்கள். அதுமாதிரி
ஏத�ோவ�ொரு அடிப்படையை உருவாக்குங்கள். அப்பொழுதுதான்
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[திருமதி எஸ். விஜயதரணி]
hydrocarbon, methane திட்டங்கள் இங்கு இல்லை. நம்முடைய
ஊரில்
இத்திட்டங்கள்
இருக்கின்றன
என்பதால்தானே
ப�ோராட்டங்கள்
நடந்துக�ொண்டேயிருக்கின்றன.
அவ்வாறு
இல்லை என்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
பிற்பகல் 2–45

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சட்டம்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
தூங்குபவர்களை
எழுப்பலாம்;
தூங்குவதுப�ோல
நடிப்பவர்களை
எழுப்பவே
முடியாது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நான் மேடையில் பேசவில்லை.
சட்டமன்றத்தில்
ப�ொறுப்பேற்றுக்கொண்டுதான்
நாங்கள்
ச�ொல்கிற�ோம். ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டம் தமிழகத்தில்
இல்லை. இரண்டு திட்டங்களுக்கு அனுமதி க�ொடுத்திருந்தார்கள்.
2011–ல் Great Eastern Energy Corporation Limited–க்கு ஒன்றும்,
நெடுவாசல் திட்டத்திற்கு ஒன்றும் அனுமதி க�ொடுத்தார்கள்.
ஒரு நிறுவனத்திற்கான உரிமத்தை அம்மா அவர்களே இரத்து
செய்துவிட்டார்கள். இன்னொன்றான நெடுவாசல் திட்டத்திற்கு
இன்றைய தேதிவரை அனுமதி க�ொடுக்கப்படவில்லை. அந்த
நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி க�ொடுத்தார்களே தவிர எங்கேயுமே
இதுவரை ஆய்வுப் பணிகளை ஆரம்பிக்கவில்லை. Great Eastern
Energy Corporation Limited–ம் ஆரம்பிக்கவில்லை, நெடுவாசலிலும்
ஆரம்பிக்கவில்லை. ஆனால், வந்துவிடும�ோ என்ற அச்சத்தில், மக்கள்
ப�ோராட்டம் செய்தார்கள். அதை இல்லையென்று ச�ொல்லவில்லை.
ஆனால், இன்று வரையில் தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன்
என்ற திட்டத்தைப்பற்றிப் பேசப்பட்டிருக்கிறதே தவிர, எங்கேயுமே
அதைச் செயல்படுத்தவில்லை. மீண்டும், மீண்டும் ச�ொல்கிற�ோம்.
தெளிவாகப் புரிந்துக�ொள்ளுங்கள். அப்படி இல்லையென்றால்,
இந்த ஊரில், இந்த இடத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்காக
நிலத்தைத் த�ோண்டுகிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டுச் ச�ொல்லுங்கள்;
எங்களை அங்கு கூட்டிக்கொண்டு செல்லுங்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்
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திரு. துரைமுருகன்: நாங்கள் இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிரிகள்
அல்ல. உங்களுக்கு என்ன உணர்வு இருக்கிறத�ோ, அதே
உணர்வுதான்
எங்களுக்கும்
இருக்கிறது.
ஆனால்,
மூன்று
மாதங்களுக்குள் மிகத் தெளிவாக, மற்ற விவசாயிகள், அறிஞர்கள்
ப�ோன்றோரையெல்லாம் அழைத்துப் பேசுவதற்கு வாய்ப்பாக
இதை Select Committee–இடம் விட வேண்டுமென்று மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களிடம் நாங்கள் க�ோரிக்கை வைத்தோம்.
அதை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்
என்று கருதின�ோம். ஆனால், அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத
காரணத்தினால், இந்தச் சட்டமுன்வடிவை இந்த அரசு Select
Committee–க்கு விட மறுக்கிறது என்பதை மட்டும் தெரிவித்து,
நாங்கள் வெளிநடப்புச் செய்கிற�ோம்.
(திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
வெளிநடப்புச் செய்தனர்.)
(இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்கள் அனைவரும்
வெளிநடப்புச் செய்தனர்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்

அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி: மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்
அவர்களே,
இது
விவசாயிகளுடைய
வாழ்வாதாரப் பிரச்சினை. பல ஆண்டு காலமாக டெல்டா
பகுதி விவசாயிகள், பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக
எப்போது அரசு அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த
இந்த நல்ல வேளையில், இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா
அவர்கள் வழியில் வந்த இந்த அரசு, விவசாயிகளுடைய அரசு
என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில், இந்தச் சட்டமுன்வடிவை
நாங்கள் க�ொண்டு வந்தோம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
இந்தச் சட்டமுன்வடிவு எவ்வாறெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை
நானும் எடுத்துச் ச�ொன்னேன். மாண்புமிகு சட்டத் துறை
அமைச்சர் அவர்களும் விளக்கமாக எடுத்துச் ச�ொன்னார்கள்.
இதில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை. எந்தவித அச்சமும் க�ொள்ள
வேண்டாம். முழுமையான, பாதுகாப்புள்ள சட்டமுன்வடிவு
அவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற விவரத்தை
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) புள்ளிவிவரத்தோடு மாண்புமிகு சட்டத்
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துறை அமைச்சர் அவர்களும், நானும் எடுத்து வைத்தோம். ஆகவே,
வேண்டுமென்றே இவர்கள் திட்டமிட்டு, அனைத்திந்திய அண்ணா
திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசுக்கு விவசாயிகள் மத்தியில் நல்ல
பெயர் கிடைத்துவிடும்; இதற்கு ஏதாவது இடையூறு விளைவிக்க
வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில், பத்திரிகைகளிலும்,
ஊடகங்களிலும் ஒரு தவறான செய்தியைப் பரப்ப வேண்டுமென்ற
ந�ோக்கத்தில் (மேசையைத்
தட்டும்
ஒலி)
எதிர்க்கட்சியினர்
இன்றைக்கு வெளிநடப்புச் செய்திருக்கிறார்கள். நான் விவசாயியாக
இருக்கின்ற காரணத்தினால், இதற்காக உண்மையிலேயே நாங்கள்
வருத்தப்படுகின்றோம். இது மிகப் பெரிய, ஒரு வரலாற்றுச்
சிறப்பு மிக்க சட்டமுன்வடிவு. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இதை
டெல்டா பாசன விவசாயிகள் ஒவ்வொருவரும் எதிர்நோக்கிக்
காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு சட்டமன்றத்திலிருந்து
என்ன செய்தி வரும், இந்தச் சட்டம் எவ்வாறு நிறைவேற்றப்படும்,
இதனால் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்று அவர்கள்
ஏங்கிக் க�ொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில், முழுமையாக அந்த
விவசாயிகளுக்குப் பாதுகாப்பு க�ொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக
இந்தச் சட்டமுன்வடிவை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட
முன்னேற்றக் கழக அரசு சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருக்கிறது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இதைக்கூட அரசியலாக்கி வெளிநடப்புச்
செய்திருக்கின்றார்கள். இது உண்மையிலேயே வருத்தமளிக்கின்றது.
ஏகமனதாக,
ஒட்டும�ொத்தமாக,
விவசாயிகள்
பல
ஆண்டு காலமாக வைத்துக்கொண்டிருக்கின்ற க�ோரிக்கையை
நிறைவேற்றுகின்ற
விதமாக,
அவர்களும்
ஒத்துழைப்பு
க�ொடுத்திருந்தால்
மகிழ்ச்சியளித்திருக்கும்.
இருந்தாலும்,
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு
இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவர், ப�ொன்மனச் செம்மல்
எம்.ஜி.ஆர். அவர்களுடைய காலத்திலும் சரி, இதய தெய்வம் புரட்சித்
தலைவி அம்மா அவர்களுடைய காலத்திலும் சரி, விவசாயிகளைக்
காக்கக்கூடிய ஒரே அரசு (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) என்பதை
பல காலக்கட்டங்களிலே நாங்கள் நிரூபித்துக் காட்டியிருக்கிற�ோம்.
அந்த வகையிலே, இந்தச் சட்டமுன்வடிவை இங்கே தாக்கல்
செய்திருக்கின்றோம். அவர்கள் ஆதரவு அளிக்காவிட்டாலும்,
ஒட்டும�ொத்த தமிழகத்தில் இருக்கின்ற விவசாயப் பெருங்குடி
மக்களும் ஆதரவு அளிப்பார்கள், அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்;
(மேசையைத்
தட்டும்
ஒலி)
அந்த
அடிப்படையிலே
பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண்
மண்டலம்
அமைப்பதற்கான
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சட்டமுன்வடிவை
நாங்கள்
தாக்கல்
செய்திருக்கின்றோம்.
இது வரவேற்கப்பட்ட ஒரு சட்டமுன்வடிவு. இந்தச் சட்டம்
விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு
சட்டம். விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம்
என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்டுகிறேன். ஏற்கெனவே,
நான் ஒருமனதாக நிறைவேற்ற வேண்டுமென்று கேட்டிருந்தேன்.
ஆனால், அவர்கள் வெளிநடப்புச் செய்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும்
பரவாயில்லை. இது விவசாயிகளுடைய அரசு என்பதற்காக
இந்தச் சட்டமுன்வடிவு நிறைவேற்றப்படுவதற்கு எங்களுடைய
அரசு துணை நிற்கும் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து
அமைகின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பிற்பகல் 2–50

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.		

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.			
ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
சட்டமுன்வடிவு
பிரிவு
எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

வாரியாக

ஆய்வுக்கு

பிரிவுகள் 2 முதல் 24 வரை மற்றும் இணைப்புப் பட்டியல்கள்,
திருத்தங்கள் இல்லை.
பிரிவுகள் 2 முதல் 24 வரை மற்றும் இணைப்புப் பட்டியல்கள்
சட்டமுன்வடிவின் பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்னும்
தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.			

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.			
ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
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[பேரவைத் தலைவர்]
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)

பிரிவு
1,
முகப்புரை,
நெடுந்தலைப்பு
ஆகியவை
சட்டமுன்வடிவின் பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்னும்
தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.			

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.			
ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு

திரு.

எடப்பாடி

பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

கே.

பழனிசாமி:

மாண்புமிகு

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு (சட்டமன்றப் பேரவை
சட்டமுன்வடிவு எண் 17/2020) நிறைவேற்றப்பெற வேண்டும்”
எனக் க�ோருகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.		

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.			
மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன்.
மறுப்போரே
இல்லை,
தீர்மானம்
நிறைவேறியது. (மேசையைத் தட்டும் பலத்த ஒலி)
சட்டமுன்வடிவு ஏற்கப்பட்டது.

ஒருமனதாக
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11. தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல
மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவு, 2020 நிறைவேற்றம்–
மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தல்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு த�ொழில் துறை

அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்பத்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்
அவர்களே,
காவேரி ஆற்றுப்படுகை மண்டலத்திற்குட்பட்ட
வேளாண் நிலங்களைப் பாதுகாக்க கடலூர் மாவட்டத்திலுள்ள
காட்டுமன்னார்கோவில்,
மேல்புவனகிரி,
கீரப்பாளையம்,
பரங்கிப்பேட்டை
மற்றும்
குமராட்சி
வட்டாரங்களை
ஒருங்கிணைத்து, கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற வேளாண்
பெருங்குடி மக்களுடைய, விவசாய நிலங்களைப் பாதுகாக்க,
விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்து, விவசாயிகளுடைய நண்பனாக,
பாதுகாவலனாக இருந்து, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரு தலைசிறந்த
காவேரி பாதுகாப்பு மண்டல சட்டமுன்வடிவை நிறைவேற்றிய
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு கடலூர்
மாவட்ட வேளாண் பெருங்குடி மக்களின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த
நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். நன்றி,
வணக்கம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும்
நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, நான் வணங்குகிற தெய்வம், மாண்புமிகு
அம்மா
அவர்களுடைய
ப�ொற்பாதங்களுக்கு
என்னுடைய
வணக்கத்தை முதலிலே காணிக்கையாக்கிக் க�ொண்டு,
‘ஏர்முனைக்கு நேர் இங்கே எதுவுமே இல்லே
என்றும் நம்ம வாழ்விலே பஞ்சமே இல்லே’
என்ற மருதகாசி பாடலிலே அந்த வரிகள் எல்லாமே சிறப்பு
வாய்ந்த வரிகள். அதிலே ஒரு வரி வரும்.
‘நெற்றி வேர்வை சிந்தின�ோமே முத்துமுத்தாக அது
நெல்மணியாய் வெளஞ்சிருக்கு க�ொத்துக் க�ொத்தாக’

தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல மேம்படுத்துதல்
சட்டமுன்வடிவு, 2020 நிறைவேற்றம்—
மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தல்
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என்கிற அந்தப் பாடல் எல்லாம் எங்களுடைய வேளாண்மை
மண்டலத்திலே
வாழ்கிற
விவசாயிகள்
ஒவ்வொருவரும்
முணுமுணுத்துப் பாடுகிற பாடல் வரிகள். அந்தப் பாடல் வரிகள் *
இல்லாமல் ப�ோய்விடும�ோ, இனிமேல் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம்
இல்லாமல் ப�ோய்விடும�ோ என்று ஏங்கி நின்ற விவசாயிகள்,
வேளாண்மை மண்டலத்தைச் சேர்ந்த, டெல்டா பகுதியைச்
சேர்ந்தவர்கள் ஏங்கி நின்றார்கள். தன்னுடைய சந்ததியினர்
பாதிக்கப்பட்டுவிடுவார்கள�ோ, பரம்பரை பாதிக்கப்பட்டுவிடும�ோ
என்று
ஏங்கி
நின்ற
வேளையிலே,
அந்தப்
பாடலுக்கு
மட்டுமல்ல, பாடிய உழவனுக்கு உயிர் க�ொடுத்த மாண்புமிகு
தமிழ்நாட்டினுடைய உன்னத முதலமைச்சர் (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) அண்ணன் அவர்களுக்கு டெல்டா பகுதி மக்களின் சார்பிலே
க�ோடானுக�ோடி நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 2–55
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
அம்மா அவர்கள் எங்களுடைய உரிமையைப் பாதுகாத்தார்கள்.
காவேரி நதிநீர் பிரச்சினையில் நமக்கிருக்கிற உரிமையைப்
பாதுகாத்த தலைவி மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அவர்கள்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின்
வழியிலே அப்படியே ஆட்சி செய்கிற அருமைக்குரிய அண்ணன்,
தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) ஹைட்ரோ கார்பன் இல்லை; மீத்தேன் இல்லை.
எங்களுடைய மண்டலம் வேளாண்மை மண்டலம்தான் என
அறிவித்த அருமைக்குரிய அண்ணன் அவர்களுக்கு, (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) குடிமராமத்து நாயகன், எங்களைத் த�ொடர்ந்து
பாதுகாத்துக் க�ொண்டிருக்கிற குடிமராமத்து நாயகன், மாண்புமிகு
தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணன் அவர்களுக்கு டெல்டா பகுதி
மக்கள் இன்றைக்கு, தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டல மேம்படுத்துதல் சட்டமுன்வடிவைக் க�ொண்டுவந்து,
தங்களுடைய, மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுடைய. . .

மாண்புமிகு

அவர்கள்

பேரவைத்

பேசுகிறப�ோது

* மாண்புமிகு
மாற்றப்பெற்றது.

தலைவர்:

ஒரு

பேரவைத்

மாண்புமிகு அமைச்சர்
பாடலை பாடினார். அந்தப்

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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பாடலைத் த�ொடர்ந்து ** என்ற ஒரு வார்த்தையைச் ச�ொன்னார்.
இந்த நல்ல நேரத்திலே அது வேண்டாம். அந்த வார்த்தை அவைக்
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. அதற்குப் பதிலாக, ‘இல்லாமல் ப�ோய்
விடும�ோ’ என்று மாற்றிக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. இரா. காமராஜ்: சரி. அதற்குப் பதிலாக
‘இல்லாமல்
ப�ோய்விடும�ோ’
என்று
மாற்றிக்கொள்ள
வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு
அண்ணன்
அவர்கள்
இன்றைக்கு
அம்மா
வழியில்
எங்களைப்
பாதுகாத்துக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
நாங்கள்
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
எங்கள்
டெல்டா
பகுதி,
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது
என்கிற பெருமைய�ோடு மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின்
அரசுக்கும், மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணன்
அவர்களுக்கும்
டெல்டா
பகுதி
விவசாயிகள்,
டெல்டா
பகுதியிலே பிறந்தவர்கள் காலமெல்லாம் நன்றியுடையவர்களாக,
கடமைப்பட்டவர்களாக இருப்போம்; (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
உடைமைபட்டவர்களாக இருப்போம் என்பதை இந்த நேரத்தில்
நன்றிய�ோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அவருக்கு உறுதுணையாக
இருக்கின்ற மாண்புமிகு அண்ணன் துணை முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொண்டு,
இதை நிறைவேற்றித் தந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அத்தனை
பேருக்கும் சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும்
நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொண்டு, விடைபெறுகிறேன். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும்
துணிநூல் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். மணியன்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சித் தலைவி
அம்மா அவர்களின் வழியில் சிறப்பான ப�ொற்கால ஆட்சி
நடத்திவரும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே,
** மாண்புமிகு

பேரவைத்
அகற்றப்பெற்றது.

தலைவரின்

ஆணைக்கிணங்க
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[திரு. ஓ.எஸ். மணியன்]

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களே, உங்களை
வணங்கி மகிழ்கிறேன்.
“மாடு கட்டிப் ப�ோரடித்தால் மாளாது செந்நெல் என்று
யானை கட்டி ப�ோரடித்த”
புகழுக்குரிய,
காவேரி
டெல்டா
விவசாயப்
பகுதிகளை
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்து, அதற்கு
புயல் வேகத்தில் செயல்வடிவம் தந்து, பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டலத்திற்கு சட்டப் பாதுகாப்பு தந்து, வேளாண் பெருமக்களின்
பாதுகாவலர், குடிமராமத்து நாயகன், விவசாயிகளின் விசுவாசமிக்க
விவசாயியாகத் திகழும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கு விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் மற்றும் விவசாயத்
த�ொழிலாளர்களின்
சார்பில்
எனது
நன்றியை,
வணங்கி
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
ஹைட்ரோ
கார்பன்
திட்டத்திற்காக
ப�ோராட்டம்,
ப�ோராட்டம்
என்று,
இல்லாத
ஒன்றிற்காக
த�ொடர்
ப�ோராட்டங்களை நடத்தி, மக்களை திசைதிருப்ப நினைத்த
எதிர்க்கட்சிக்கு, எதிர்க்கட்சிக்காரர்களுக்கு திண்டுக்கல் பூட்டு
ப�ோட்டு பூட்டிவிட்டீர்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நேற்றையதினம், பிப்ரவரி 24 ஆம்
தேதியை மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நாளாக
அறிவித்தீர்கள்.
இன்றையதினம், டெல்டா மண்ணைப் பாதுகாக்க சட்டம்
க�ொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஆக,
கண்ணை இமை காப்பதுப�ோல, இந்த மண்ணையும், தமிழகத்துப்
பெண்ணையும் பாதுகாக்க சட்டமும், திட்டமும் தந்து காப்பாற்றி
வரும் எங்களின் அண்ணன்மார்களே, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே, தமிழ்நாடு
துணை முதலமைச்சர் அவர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய
வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு வேளாண்மைத்

துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. இரா. துரைக்கண்ணு: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, இன்றைக்கு தமிழகத்திலே ஒரு ப�ொன்னாள்.
இதை ஏன் நான் கூறுகிறேன் என்று ச�ொன்னால், இதுவரை
தமிழகத்தில் யாரும் திரும்பிப் பார்க்காத வகையில், காவேரி
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டெல்டா பகுதியில் வசிக்கும் வேளாண் பெருமக்களையும், அந்தப்
பகுதியில் வாழும் அத்தனை மக்களையும் பற்றி கவலைப்படாமல்
இருந்த காலகட்டத்தில், ஒரு விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்த,
விவசாயியாகப் பிறந்த, நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அண்ணன்,
குடிமராமத்து நாயகன், ஏழை காவலன், விவசாயிகளினுடைய
த�ோழனாக இருந்து க�ொண்டிருக்கின்ற அருமை அண்ணன்
திரு. எடப்பாடியார் அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க, வரலாற்றில் ப�ொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சட்டத்தை
இங்கே நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
அதற்காக முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தையும், நன்றியையும்
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிற்பகல் 3–00
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழகத்தின்
உணவுப் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்வதற்கு, நன்செய் நிலங்கள்
அதிகமாக உள்ள காவேரி டெல்டா பகுதிகளை, மிகவும் வளம்மிக்க
வேளாண் மண்டலமாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது மிகவும்
முக்கியம் எனக் கருதி, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
அண்ணன் அவர்கள் உணவுப் பாதுகாப்புக்கு ஊறு விளைவிக்கும்
த�ொழிற்சாலை த�ொடர்பான எந்தவ�ொரு பணியினையும் இனி
காவேரி டெல்டா பகுதியில் த�ொடரக் கூடாது எனத் தீர்க்கமான
முடிவெடுத்து சேலம் மாவட்டம், தலைவாசலில் அனைவரின்
பாராட்டையும் பெறும் வகையில் ஓர் அறிவிப்பை அறிவித்து,
இன்று அந்த அறிவிப்பிற்கு செயலாக்கம் செய்யும் வகையில்,
அறிவித்த 10 நாட்களுக்குள்ளாகவே சட்ட வல்லுநர்களுடன் தீவிர
ஆல�ோசனை செய்து, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரு சட்டத்தினை
இயற்றி, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இயற்றியத�ோடு மட்டுமல்லாமல்,
நிறைவேற்றி
காவேரி
டெல்டா
மாவட்ட
விவசாயிகளின்
வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றி, அவர்களுடைய வாழ்வில் பாலை
வார்த்த மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின்
உண்மை விசுவாசி, நம்பிக்கை நட்சத்திரம், மரியாதைக்குரிய
அருமை
அண்ணன்
தமிழக
முதல்வர்
அவர்களுக்கும்,
அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இன்றுவரை செயல்பட்டு வருகிற
மாண்புமிகு துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், இந்தச் சட்டம்
நிறைவேறுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து அமைச்சர்
பெருமக்களுக்கும், அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும்
என்னுடைய காவேரி டெல்டா மக்கள் சார்பாக, விவசாயிகள்
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சார்பாக க�ோடானுக�ோடி நன்றிகளை சமர்ப்பித்துக்கொள்கிறேன்.
நன்றி, வணக்கம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி அவர்கள்.

திரு. எம். தமிமுன் அன்சாரி: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, சலசலத்து ஓடும் காவேரியின் கிளை
ஆறுகளையும், விரால் மீன்கள் விளையாடும் கால்வாய்களையும்,
வயல்களில் பறந்து திரியும் பறவைகளையும், கால்நடைகள்
மேயும்
பசுமையான
சமவெளிகளையும்
நமது
அடுத்த
தலைமுறைகளும் அனுபவிக்கும் வகையிலே தென்னிந்தியாவின்
வயிற்றுப் பசியாற்ற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய
அறிவிப்பு பயன்படும் என நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன்.
நஞ்சையும், புஞ்சையும் க�ொஞ்சி விளையாடும் எங்கள் தஞ்சை
தரணியைப் பாதுகாக்கும் விதமாக பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டலமாக அறிவித்ததற்காக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்
அவர்களையும், துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும், அரசையும்
மனதாரப் பாராட்டி, இந்த நேரத்திலே இதற்கான விளக்கங்களை,
குறிப்புகளை
தங்குதடையின்றி
சிறப்பான
முறையிலே
வெளிப்படுத்திய மாண்புமிகு சட்டத் துறை அமைச்சர் அண்ணன்
திரு. சி.வி. சண்முகம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளைத்
தெரிவித்து அமர்கிறேன். நன்றி.
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு
மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
மாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய பாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத்
தலைவர் அவர்களே, கடந்த வாரம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு
முதலமைச்சர் அவர்கள் சேலத்தில் நடைபெற்ற விழாவில்
அறிவித்ததற்குப்
பின்னால்,
எங்களுடைய
புதுக்கோட்டை
மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்தவர்கள்,
குறிப்பாக,
நெடுவாசலில்
நெடுங்காலமாக 365 நாட்களும், தினமும் ஒவ்வொரு விதமான
ப�ோராட்டத்தை
அறிவித்து,
ப�ோராடிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
அந்தப் ப�ோராட்டக் குழுவைச் சேர்ந்த ஒட்டும�ொத்த விவசாயிகள்,
போராட்டக் குழுவை முன்னெடுத்துச் சென்றவர்கள், அதிலே
பங்கெடுத்தவர்கள்,
முன்னின்று
நடத்தியவர்கள்,
கட்சி
பேதமில்லாமல் அனைத்துக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும், குறிப்பாக,
கட்சிகளின் ப�ொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோரும்
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நேரடியாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை மாண்புமிகு
முதலமைச்சரின்
முகாம்
அலுவலகத்தில்
சந்தித்தப�ொழுது,
ப�ோராட்டக் குழுவின் தலைவர் வேலு ஆசிரியர் என்பவர் ஒரு
கருத்தைச் ச�ொன்னார். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே,
விவசாயியாக நான் இந்த பச்சைத் துண்டை த�ொடர்ந்து
ப�ோட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். இந்த பச்சைத் துண்டு சார்பில்,
விவசாயிகளின் சார்பில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடம்
நான் பணிவ�ோடு ச�ொல்கின்றேன், ‘இதை நீங்கள் ஒரு சட்டமாக
ஆக்கிக் க�ொடுத்தால் காலம் உள்ளவரை, வான் உள்ளவரை, வளி
உள்ளவரை, ஊன் உள்ளவரை, உயிர் உள்ளவரை, விவசாயம்
திளைத்திருக்கின்றவரை நீங்கள் ப�ோற்றப்படுவீர்கள்’. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) தமிழகத்தின் வரலாற்றிலே ப�ோற்றப்படுவீர்கள் என்று
அந்தப் ப�ோராட்டக் குழுவின் தலைவர், மரியாதைக்குரிய வேலு
ஆசிரியர் என்பவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடத்தில்
தன்னுடைய உணர்வுகளை நேரடியாகப் பிரதிபலித்தார். ஆக,
அந்த உணர்வுகளை இந்த நேரத்திலே, இந்த மன்றத்திலே
பதிவு செய்வதை என்னுடைய கடமையாகக் கருதுகின்றேன்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்கள் சார்பில், டெல்டா மாவட்ட
மக்கள் சார்பில், விவசாயிகளின் சார்பில், புதுக்கோட்டை
மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த
நெடுவாசல்
கிராம
மக்களுக்கு
இன்றைக்கு ஒரு மிகப் பெரிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சட்டப்
பாதுகாப்பை வழங்கியிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கு
நன்னாளாம்,
ப�ொன்னாளாம்,
ப�ொலிவுதரும்
இன்னாள், தமிழகத்தின் சட்டமன்ற வரலாற்றிலே மகத்தானதாகப்
ப�ோற்றப்படுகின்ற நாளாக இந்த நாள் அமைந்திருக்கிறது. இன்னும்
சரியாகச் ச�ொல்லவேண்டுமென்றால், விவசாயிகளுடைய இதய
வயல்களில், மகிழ்ச்சி என்ற நெல் விதைகளை மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு
முதலமைச்சர்
அவர்கள்
விதைத்திருக்கிறார்கள்.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இந்த விதை வீரியமிக்க விதை.
ஏனென்றால், முதலமைச்சருடைய சட்டப் பாதுகாப்பு என்ற
விதை, வீரியம் மிக்க விதை. தமிழ்நாடு முழுவதும் மாண்புமிகு
முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி என்ற மகசூலை அள்ளித்
தருவார்கள் என்பதை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
அவர்களுக்கு மாவட்ட மக்களின் சார்பில் (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் சார்பில் நன்றி, நன்றி, நன்றி
என மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக வாழ்க
பல்லாண்டு என்று கூறி, வணங்கி, விடைபெறுகிறேன்.
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மாண்புமிகு

பேரவைத்

திரு. உ. தனியரசு அவர்கள்.

தலைவர்:

மாண்புமிகு
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பிற்பகல் 3–05

திரு. உ. தனியரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,
“மாடு கட்டிப் ப�ோரடித்தால் மாளாது செந்நெல் என்று
யானை கட்டி ப�ோரடித்த”
தாய்த் தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியமாக விளங்கும் காவேரி
டெல்டா தஞ்சைப் பகுதியை மேம்படுத்துவதற்காக வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க சட்டமுன்வடிவை இம்மாமன்றத்தில் க�ொண்டு வந்து,
உலக மானுட சமூகத்திற்கு வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிற இந்தத் தாய்
தமிழ் சமூகத்திற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள்.
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அய்யா அவர்கள், துவக்க
உரையிலே சுட்டிக்காட்டியதைப்போன்று, தமிழ்த் தாய் ஈன்றெடுத்த
தவப் புதல்வி மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய
மக்கள் நல்லரசு, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மாண்புமிகு புரட்சித்
தலைவி
அம்மா
அவர்கள்
கண்ட
கனவுகளையெல்லாம்
நனவாக்குகிற மகத்தான அரசாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுடைய அரசு விளங்குகிறது.
ஏற்கெனவே விவசாயிகளுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை
தங்குதடையில்லாமல்
தாராளமாகத்
தந்து,
ஒட்டும�ொத்த
விவசாயப் பெருங்குடி மக்களின் நெஞ்சமெல்லாம் நீக்கமற
நிறைந்திருக்கிற மாண்புமிகு முதல்வர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்கள், இந்தியாவில், வேறு எங்கும் இதுவரை நடந்திட முடியாத
அளவிற்கு, டெல்டா மாவட்டத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்
மண்டலம் என்று அறிவித்துள்ளார்கள். நான் அறிந்த வகையில்,
இந்தியக் குடியரசு நாட்டில் முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில்தான்
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட
முன்னேற்றக் கழக அரசு, மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்கள்தான், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தஞ்சை டெல்டா பகுதியை
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்து, வெறும் 10
நாட்களில் சட்ட வடிவம் தந்து, இன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றப்
பேரவையிலே
வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க
சட்டமுன்வடிவைக்
க�ொண்டுவந்துள்ளார்கள்.
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நெடுவாசலிலே, கதிராமங்கலத்திலே நானும், என் ஆரூயிர்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு. தமிமுன் அன்சாரி, திரு. கருணாஸ்
உள்ளிட்ட
நம்முடைய
மக்கள்
பிரதிநிதிகள்
அனைவரும்
ப�ோராட்டகளத்தில் மக்கள�ோடு மக்களாய் நின்று ப�ோராடியப�ோது,
உங்கள் கனவுகளை நனவாக்குவதற்கு உங்களுக்குத் துணை
நிற்போம் என்று கூறின�ோம். இது, அங்கு ப�ோராடிய மக்களுக்குக்
கிடைத்த வெற்றி. ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய
உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து, இன்று இந்தச் சட்டமுன்வடிவு
க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
அது
வேளாண்குடி
மக்களுக்கு
மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் கிடைத்த வெற்றி.
உழவர் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாட்டு மக்கள் ச�ோற்றில்
கை வைக்க முடியும் என்பதற்குச் சான்றாய் விளங்கும் வேளாண்குடி
மக்கள் இந்தச் சட்டத்தால் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். உலகத்தில்
வாழுகிற ஒட்டும�ொத்த மானுட சமூகத்திற்கும் உணவைத் தருகிற
இந்த மண்டலத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக
அறிவித்த மாண்புமிகு முதல்வர் அண்ணன் எடப்பாடியார்
அவர்களுக்கும், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்
கழக
அரசுக்கும்
என்னுடைய
மனமார்ந்த
நன்றியையும்,
வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் பதிவு செய்து, வாய்ப்புக்கு
நன்றி பாராட்டி, நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்:

மாண்புமிகு

உறுப்பினர்

திரு. சே. கருணாஸ், ச�ொல்லுங்கள்.
*திரு. சே.
அவர்களே,

கருணாஸ்:

மாண்புமிகு

பேரவைத்

தலைவர்

“கடவுள் என்னும் முதலாளி
கண்டெடுத்த த�ொழிலாளி
விவசாயி, விவசாயி”
என்று மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவர் ப�ொன்மனச் செம்மல்
எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் திரைப்படத்தில் பாடிய இப்பாடல் ஒலிக்காத
இடங்கள் இல்லை, கேட்காத காதுகள் இல்லை.
மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள்
ஒவ்வொரு
நாளுமே
எனக்கு

இந்த மன்றத்தில் இருந்த
சந்தோசமான
நாட்கள்;
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மறுப்பதற்கில்லை, மறைப்பதற்கில்லை. அதற்குப் பிறகு, அக
மகிழ்ச்சிய�ோடு, மிக மிக மகிழ்ச்சிய�ோடு இருக்கக்கூடிய தருணம்
இந்தத் தருணம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மாண்புமிகு தமிழக
முதலமைச்சர்
அவர்கள்,
தஞ்சையை
பாதுகாக்கப்பட்ட
வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்தமைக்காக ஒட்டும�ொத்த தமிழ்ச்
சமூகத்தின் சார்பாக என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும்,
வணக்கங்களையும் அவருக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
ஒரேய�ொரு விஷயத்தைச் ச�ொல்ல விரும்புகிறேன். குறிப்பாக,
தமிழக
முதலமைச்சர்
அவர்களைப்
ப�ொறுத்தவரையில்,
அவர், தன்னை, ஒரு விவசாயி, விவசாயி என்று பலமுறை
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருந்தாலும்கூட, எல்லோரையுமே இலகுவாக
சந்திக்கக்கூடிய ஒரு எளிய மனிதராக, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
தன் பதவிக்கு அப்பாற்பட்டு, (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) தான்
முதலமைச்சர் என்கின்ற கர்வத்தைத் துறந்து, சக கட்சிக்காரராக, சக
அமைச்சர்கள�ோடு அமைச்சராக, சக மனிதர்கள�ோடு மனிதராக
பழகக்கூடிய ஓர் இயல்பான குணத்திற்கு ச�ொந்தக்காரராகவும்
விளங்குகிறார். அதே தருணத்தில், முடியும், முடியாது, (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) முடிந்தால் முடியும்; முடியாது என்றால் முடியாது
என்கிற இரு வரிகளை அவர் வாழ்நாளிலே நான் அவரைச்
சந்தித்த காலத்திலிருந்து பார்க்கிறேன். குறிப்பாக, மாண்புமிகு
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள், எனக்கு இந்த வாய்ப்பைக்
க�ொடுப்பதற்காக அவரிடத்திலேதான் என்னை அனுப்பினார்கள்.
அன்றிலிருந்து இன்று வரை பார்க்கிறேன், பதவிகள் உயர்ந்தாலும்,
அவருடைய பண்பும், உண்மையும் மாறாமல் இருக்கிறது, இதை
நான் கண்கூடாகப் பார்த்திருக்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும்
ஒலி) இந்தத் தருணத்தில், இன்றைய சட்டமன்ற நிகழ்வு என்பது
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கதாகும்.
நான்
புதுக்கோட்டை
மாவட்டத்தில்
பிறந்தவனாக
இருந்தாலும்கூட, என் தாய், தகப்பனார் பிழைக்கச் சென்றது
தஞ்சாவூர் மாவட்டம். நான் பிறந்ததெல்லாம் தஞ்சைதான். 9
ஆம் வகுப்பு வரை நான் படித்ததெல்லாம் குருவிக்கரம்பை,
மருங்கப்பள்ளத்தில்தான். பிறகு, 10, 11, 12 ஆகிய வகுப்புகளை
ஆலங்குடியில் படித்து, சென்னைக்கு பிழைக்க வந்தேன்.
அருமைத் தம்பி அன்சாரி கூறியதைப்போல், அந்தக் காலத்திலே
ஆறுகளிலே நீர் வருவதும், ஆற்று வழித்தடங்களிலே மீன்கள் குதித்து
நிற்பதும், அந்த மீன்களை சாதாரண ஒரு பக்கெட்டை வைத்துக்
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க�ொண்டு பிடித்துக் க�ொண்டு சென்று, சமைத்து சாப்பிட்டதும்
என்னுடைய ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த
மண்ணிலே க�ொண்டுவரப்பட்ட ஹைட்ரோகார்பன் உள்ளிட்ட
திட்டங்களினால், அங்குள்ள மக்கள் பட்ட கஷ்டங்களும், நடத்திய
ப�ோராட்டங்களும் ஏராளம்.
பிற்பகல் 3–10
அண்ணன்
தனியரசு
அவர்கள்
ச�ொன்னதைப்போல்
நாங்களெல்லாம்
சென்றிருந்தாலும்கூட,
இன்றைக்கு
ஒட்டும�ொத்தமாக, அதாவது பல சட்ட அமைச்சர்களை பல
சட்டமன்றங்கள் பார்த்திருக்கும். சட்டத்திற்கு அமைச்சராக
இன்றைக்கு இருக்கிற எனது அருமை அண்ணன், இந்த இடத்திலே
அனைவருடைய சந்தேகங்களுக்கும் மிகத் தெளிவாக (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி) எளிமையாகப் புரிந்துக�ொள்ளும் வகையிலே,
ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலே மிகத் தீர்க்கமாக எந்தவிதமான
குறிப்புகளும் இல்லாமல் முழக்கமிட்டு, இந்த அவையிலே அத்தனை
பேருடைய நம்பகத் தன்மையையும் பெற்று, ஒட்டும�ொத்த தமிழக
மக்களுக்கு இதைப் பற்றி இருக்கக்கூடிய சிறு, சிறு ஐயப்பாடுகளை
விளக்கி, துடைத்தெறிந்து, ஓர் உன்னதமான, மகத்துவமான
எதிர்கால தமிழ் சமூகத்தையும், எதிர்கால விவசாயத்தையும்
பாதுகாக்கக்கூடிய அரசு, புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய
அரசுதான் என்பதை மீண்டும் எடப்பாடியார் அவர்கள் மூலமாக
நிரூபணம் செய்தமைக்காக (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) நான் சார்ந்த
என் முக்குலத்தோர் புலிப்படை சார்பாகவும், ஒட்டும�ொத்த தமிழக
விவசாயப் பெருங்குடி மக்களின் சார்பாகவும் மனமார வாழ்த்தி
விடைபெறுகிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. (மேசையைத் தட்டும் ஒலி)

10. அரசினர் சட்டமுன்வடிவுகள்
(ஆய்வு செய்தல்)—த�ொடர்ச்சி
(ஆ) தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிருவாகத்தில் ப�ொறுப்புடைமை
(திருத்தச்) சட்டமுன்வடிவு, 2020

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: 2020 ஆம் ஆண்டு
தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிருவாகத்தில் ப�ொறுப்புடைமை (திருத்தச்)
சட்டமுன்வடிவு (சட்டமன்றப் பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண்
16/2020), மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிருவாகத்தில்
சட்டமுன்வடிவு (சட்டமன்றப்
ப�ொறுப்புடைமை (திருத்தச்)
பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 16/2020)@ ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
க�ொள்ளப்பெற வேண்டும்”
எனக் க�ோருகிறேன்.

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்:
மாண்புமிகு
துணை
முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு
விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.			

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.		

(இல்லை)

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
சட்டமுன்வடிவு
பிரிவு
எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

வாரியாக

ஆய்வுக்கு

பிரிவு 2, திருத்தங்கள் இல்லை.
பிரிவு 2, சட்டமுன்வடிவின் பகுதியாக இருக்க வேண்டும்
என்னும் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.			

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.		

(இல்லை)

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)

@ 19–2–2020 ஆம் நாளிட்ட தமிழ்நாடு சிறப்பு அரசிதழில்
வெளியிடப்பெற்றுள்ளது.
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[பேரவைத் தலைவர்]
பிரிவு
1,
முகப்புரை,
நெடுந்தலைப்பு
ஆகியவை
சட்டமுன்வடிவின் பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்னும்
தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.		

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.

(இல்லை)

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே,

“2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிருவாகத்தில்
ப�ொறுப்புடைமை (திருத்தச்)
சட்டமுன்வடிவு (சட்டமன்றப்
பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 16/2020) நிறைவேற்றப்பெற
வேண்டும்”
எனக் க�ோருகிறேன்.

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்: மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு
விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.		

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.

(இல்லை)

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன்.
ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. (மேசையைத்
தட்டும் ஒலி)
சட்டமுன்வடிவு ஏற்கப்பட்டது.

505
2020 பிப்ரவரி 20]

9. அரசினர் தீர்மானங்கள்—த�ொடர்ச்சி

(இ) பேரவை மீண்டும் கூடும் நாள் குறிப்பிடப்பெறாமல்
ஒத்திவைக்கப் பெறுதல்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவை மீண்டும் கூடும் நாள்
குறிப்பிடப்பெறாமல் ஒத்திவைக்கப் பெறக் க�ோரும் தீர்மானம்.
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் மற்றும் பேரவை முன்னவர்
அவர்கள்.
மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத்

தலைவர் அவர்களே,

“பேரவை விதி 25 (1)–ன்படி பேரவை மீண்டும் கூடும் நாள்
குறிப்பிடப் பெறாமல் ஒத்திவைக்கப் பெறலாம்”
என்னும் தீர்மானத்தை ம�ொழிகிறேன்.

மாண்புமிகு
பேரவைத்
தலைவர்: மாண்புமிகு துணை
முதலமைச்சர் மற்றும் பேரவை முன்னவர் அவர்களின் தீர்மானம்
பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
ஏற்போர் ‘ஆம்’ என்க.			

(ஆம்)

மறுப்போர் ‘இல்லை’ என்க.			
மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன்.
மறுப்போரே இல்லை, தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது.
(மேசையைத் தட்டும் ஒலி)
பேரவை
மீண்டும்
கூடும்
நாள்
ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. நன்றி, வணக்கம்.

குறிப்பிடப்பெறாமல்

பின்னர், பேரவை பிற்பகல் 3–13 மணிக்கு மீண்டும் கூடும்
நாள் குறிப்பிடப்பெறாமல் ஒத்திவைக்கப்பெற்றது.
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12. பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள்
(அ) சட்டமுறை விதிகளும், ஆணைகளும்

37. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழக
விதிகளை இயற்றியது குறித்து 8–7–2019 ஆம் நாளிட்ட உயர்
கல்வி (கே2)த் துறையின் அரசாணை (நிலை) எண் 128–ல்
வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை. [2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு
தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம்
14/2019) 57 (3) பிரிவின்கீழ் பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.]
38. 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சரக்குகள் மற்றும்
சேவைகள் வரி (எட்டாவது முறை இடர்ப்பாடுகளை நீக்குதல்)
ஆணையினை இயற்றியது குறித்து 18–11–2019 ஆம் நாளிட்ட
வணிக வரி மற்றும் பதிவுத் (B1) துறையின் அரசாணை (நிலை)
எண் 182–ல் வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை. [2017 ஆம் ஆண்டு
தமிழ்நாடு சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரிச் சட்டத்தின்
(தமிழ்நாடு சட்டம் 19/2017) 166 பிரிவின்கீழ் பேரவைமுன்
வைக்கப்பெற்றது.]
39. 29–6–2017 ஆம் நாளிட்ட தமிழ்நாடு அரசிதழின் சிறப்பு
வெளியீட்டின், பாகம்–II, பிரிவு–2–ல் வெளியிடப்பட்ட வணிக வரி
மற்றும் பதிவுத் துறையின் II (2)/வவப/532 (d–14)/2017 ஆம் எண்
அறிவிக்கைக்கு திருத்தங்கள் செய்தது குறித்து 22–11–2019 ஆம்
நாளிட்ட வணிக வரி மற்றும் பதிவு (B1)த் துறையின் அரசாணை
(நிலை) எண் 183–ல் வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை. [2017 ஆம்
ஆண்டு தமிழ்நாடு சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரிச் சட்டத்தின்
(தமிழ்நாடு சட்டம் 19/2017) 166 பிரிவின்கீழ் பேரவைமுன்
வைக்கப்பெற்றது.]
40. 2015–2016 ஆம் ஆண்டிற்கான அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின்
ஆண்டு கணக்குகள். [1978 ஆம் ஆண்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகச்
சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 30/1978) 26 (3) பிரிவின்கீழ்
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)
41. 2015–2016 ஆம் ஆண்டிற்கான அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின்
தணிக்கை அறிக்கை. [1978 ஆம் ஆண்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகச்
சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 30/1978) 26 (3) பிரிவின்கீழ்
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)

பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள்
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42. 2015–2016 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு கதர் கிராமத்
த�ொழில் வாரியத்தின் தணிக்கை அறிக்கை மற்றும் ஆண்டுக்
கணக்குகள். [1959 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கதர் கிராமத் த�ொழில்
வாரியச் சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 18/1959) 24 (3) பிரிவின்கீழ்
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)
43. 2016–2017 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு கதர் கிராமத்
த�ொழில் வாரியத்தின் தணிக்கை அறிக்கை மற்றும் ஆண்டுக்
கணக்குகள். [1959 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கதர் கிராமத் த�ொழில்
வாரியச் சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 18/1959) 24 (3) பிரிவின்கீழ்
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)
44. 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு கடல்சார்
வாரியத்தின் தணிக்கை அறிக்கை. [1995 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு
கடல்சார் வாரியச் சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 4/1996) 89 (2)
பிரிவின்கீழ் பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ்–ஆங்கிலம்)
45. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு கைத்தறி வளர்ச்சிக்
கழகத்தின் ஐம்பத்து நான்காவது ஆண்டறிக்கை. [1956 ஆம் ஆண்டு
நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவின்கீழ்
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது]. (தமிழ்–ஆங்கிலம்)
46. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு சேமிப்புக்
கிடங்கு நிறுவனத்தின் அறுபத்தொன்றாவது ஆண்டறிக்கை. [1962
ஆம் ஆண்டு சேமிப்புக் கிடங்கு நிறுவனச் சட்டத்தின் (மத்தியச்
சட்டம் 58/1962) 31 (11) பிரிவின்கீழ் பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.]
(தமிழ்–ஆங்கிலம்)
47. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு மருத்துவப்
பணிகள் கழகத்தின் இருபத்தைந்தாவது ஆண்டறிக்கை. [1956
ஆம் ஆண்டு நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 1/1956)
619–ஏ பிரிவின்கீழ் பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ் மற்றும்
ஆங்கிலம்)
48. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு செய்தித்தாள்,
காகித நிறுவனத்தின் முப்பத்து ஒன்பதாவது ஆண்டறிக்கை. [1956
ஆம் ஆண்டு நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 1/1956)
619–ஏ பிரிவின்கீழ் பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ் மற்றும்
ஆங்கிலம்)
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49. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு மாநில வாணிப
கழகத்தின் முப்பத்தாறாவது ஆண்டறிக்கை. [1956 ஆம் ஆண்டு
நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவின்கீழ்
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)
50. 2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு நகர்ப்புற
நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின்
இருபத்தொன்பதாவது
ஆண்டறிக்கை.
[1956
ஆம்
ஆண்டு
நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 1/1956) 619–ஏ பிரிவின்கீழ்
பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்றது.] (தமிழ்–ஆங்கிலம்)
(ஆ) அறிக்கைகள், அறிவிக்கைகள் மற்றும் ஏனைய
தாள்கள்
66. மதிப்பீட்டுக் குழுவின் பத்தாவது அறிக்கை. (2018–2020)
67. மதிப்பீட்டுக்
(2018–2020)
68. மதிப்பீட்டுக்
(2018–2020)

குழுவின்
குழுவின்

பதின�ொன்றாவது

அறிக்கை.

பன்னிரெண்டாவது

அறிக்கை.

69. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று ஐந்தாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
70. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று ஆறாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
71. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று ஏழாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
72. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று எட்டாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
73. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று ஒன்பதாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
74. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பத்தாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
75. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பதின�ொன்றாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
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76. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பன்னிரெண்டாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
77. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பதின்மூன்றாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
78. ப�ொதுக் கணக்குக்
அறிக்கை. (2018–2020)

குழுவின்

நூற்று

பதினான்காவது

79. ப�ொதுக் கணக்குக்
அறிக்கை. (2018–2020)

குழுவின்

நூற்று

பதினைந்தாவது

80. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பதினாறாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
81. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பதினேழாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
82. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பதினெட்டாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
83. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று பத்தொன்பதாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
84. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபதாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
85. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து ஒன்றாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
86. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து இரண்டாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
87. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து மூன்றாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
88. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து நான்காவது
அறிக்கை. (2018–2020)
89. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து ஐந்தாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
90. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து ஆறாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
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91. ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து ஏழாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
92 ப�ொதுக் கணக்குக் குழுவின் நூற்று இருபத்து எட்டாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
93. ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் நூற்று நான்காவது அறிக்கை.
(2018–2020)
94. ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் நூற்று ஐந்தாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
95. ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் நூற்று ஆறாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
96. ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் நூற்று ஏழாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
97. ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் நூற்று எட்டாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
98. ப�ொது நிறுவனங்கள்
அறிக்கை. (2018–2020)

குழுவின்

நூற்று

ஒன்பதாவது

99. ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் நூற்று பத்தாவது அறிக்கை.
(2018–2020)
100. ப�ொது நிறுவனங்கள் குழுவின் நூற்று பதின�ொன்றாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
101. பேரவைமுன் வைக்கப்பட்ட ஏடுகள் குழுவின் மூன்றாவது
அறிக்கை. (2018–2020)
102.
உடுக்குறியிடாத
வினாக்கள்–விடைகள்
பட்டியல்.
(நான்காவது பட்டியல்) (2020) (வரிசை எண்கள் 1 முதல் 100 வரை)
103.
உடுக்குறியிடாத
வினாக்கள்–விடைகள்
பட்டியல்.
(ஐந்தாவது பட்டியல்) (2020) (வரிசை எண்கள் 1 முதல் 100 வரை)
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