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ெச�ைன, 

த மிழக�… 21 ஆயிர� ேகா� வ��யா� த�ளா�கிற� எ�� தி.�.க.ைவ� ேச��த ம�ைர ம�திய 

ெதா�தி எ�.எ�.ஏ. பி.�.ஆ�.பழனிேவ� தியாகராஜ� ெதரிவி���ளா�. 

ேம�� அவ� ெதரிவி���ளதாவ�: 

ம�திய அர� கட�த 2002� வ�ட�தி� , ‘ெபா����ள நிதி ேமலா�ைம ச�ட�’  எ�பைத 

நிைறேவ�றி, இைத ஏ��� மாநில�க��� நிதி கிைட��� என ெதரிவி�த�. இைத 

ெப��பாலான மாநில�க� ஏ��� ெகா���ளன. தமிழக அர��  ஏ�� 2003� ச�ட� 

நிைறேவ�றிய�. இத�ப� வ�வா� கண�கி� நிதி �ைறய��டா�. ஆனா� அைத ெபரிய 

அளவி� மீறியதா� தமிழக வ�வா� ப�றா��ைற மிக�� அதிகரி�த�. 

2006 – 2011 வைர தி�க ஆ�சியி� க�ணாநிதி  �த�வராக இ��தேபா�, அ�த ஐ�� வ�ட 

ெமா�த வ�வா� கண�கி� 1,300 ேகா� மிைகயாக இ��த�. அத�� ேம� 50 ஆயிர� ேகா� 
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கட� வா�கி, மிைகயாக இ��த 1,300 ேகா�ைய�� ேச��� �தலீ�  ெச�ய�ப�ட�. �பா� 

மதி�� எ�ப� 2011� 1 எ�ப� த�ேபா� 2 ஆ��. 

ெஜயலலிதா �த�வராக இ��த 2011 – 2016 வைர, 5 ஆ��� ெமா�த� �.1 ல�ச� ேகா� கட� 

ெபற�ப�ட�.  அதி� 50 சதவீத� வ�வா� ப�றா��ைற�காக வாரி இைற�� காலி 

ெச��வி�டா�க�. 

வா�கிய  கடைன ��ைமயாக �தலீ� ெச�தா�தா�, அத� �ல� லாப� கிைட��, தி��பி 

ெச��த�� வா��� இ��தி����. ஆனா� அ�ப� நட�கவி�ைல. 

தி�க ஆ�சியி� ஓரா�� ெசல� எ�ப� ஆ�� வ�வா���� ����� ெகா�ள�ப�ட�. 

அத�� வா�கிய  கட� ��ைமயாக �தலீ� ெச�ய�ப�ட�. அத� �ல� வள��சி தி�ட�க� 

நிைறேவறின. 

ெஜயலலிதா ஆ�சியி� வ�வா� ப�றா��ைற மிதமி�சி அதிகரி�த�.   வா�கிய கடைன 

��ைமயாக �தலீ� ெச�யாம�, வ�வா� ப�றா��ைற கண�கி� ேச��� வி�டன�. 

�தலீ���காக வா�கிய கட� எ�த பய��  கிைட�காத  வைகயி� வீ� ெசல� ெச�ய�ப�ட�. 

தி�க ஆ�சியி� வ�ட�ேதா�� வ�வா� 15 சதவீத� அதிகரி�த�. இ� 2011� ெஜயலலிதா 

ஆ�சி�� வ�த �த� 3 ஆ��களி� 12 சதவீதமாக �ைற�த�. 2014  �த� 5 சதவீதமாக 

சரி�த�. இத� �ல� 30 ஆயிர� ேகா� வ�வாைய இழ�� ஏ�ப���ள�. 

த�ேபா� தமிழக� மிக ேமாசமான நிைல�� ப��ழியி� வீ��� கிட�கிற�. வ�வா� 

ப�றா��ைற இ����ேபா�  ெசலவின�கைள �ைற�க ேவ���. இ�லாவி�டா� வ�வா� 

ப�றா��ைற அதிகரி��� ெகா�ேடதா� ேபா��. 

அர� வா�கிய கட��� வ�� க�ட ேவ���. தி�க ஆ�சியி� ஆ���� 5 ஆயிர� �த� 6 

ஆயிர� ேகா� வைர தா� வ�� க�ட�ப�� வ�த�. 

இ�த வ�� பல மட�� அதிகரி��, கட�த ஆ�� 21 ஆயிர�� 600  ேகா�யாக 

அதிகரி���ள�. அரசி� மிக ேமாசமான நி�வாக ேகாளாறினா� அர� நிதி நிைல வரலா� 

காணாத அளவி� மிக ேமாசமான நிைல�� த�ள�ப��, தமிழக� த�ளா�கிற�. 

வள��சி�தி�ட�க�  எ���   நிைறேவ�ற�படவி�ைல. 

அவி�த தி�ட�க��� நிதி ஒ��க ��யவி�ைல. இைத ம�க�� ந�� அறி�தி��கி�றன�. 



இேத நிைல ெதாட��தா� தமிழக�தி� கஜானா காலியாகி ம�களி� அ��பைட வசதி, வள��சி  

தி�ட�கைள நிைறேவ�ற ��யா�. அர� ஊழிய�க��� மாத ச�பள� ேபா�வத�ேக தி�டாட 

ேவ��யி����. 

தமிழக�தி�� ெவளிநா�� �தலீ� 4 மி�லிய� டால��� ேம� இ���, த�ேபா� 2.1 

சதவீதமாக அதாவ� பாதி அள��� �ைற�� வி�ட�.  தமிழக�தி� ஏ�ப���ள ெபா�ளாதார 

வீ��சியா� வரலா� காணாத ெப�� பி�னைடைவ ச�தி��� அபாய� ெப�� பிர�சிைனயாக 

உ�ெவ����ள�. 

த�ேபா� தமிழக�தி� ஏ�ப���ள ெபா�ளாதார வீ��சியா� வரலா� காணாத ெப�� 

பி�னைடைவ ச�தி��� அபாய� ஏ�ப���ள�” எ�� பி.�.ஆ�.பழனிேவ� தியாகராஜ� 

ெதரிவி���ளா�. 

 


