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உய鈀க洀�வ⠂ பய⠂⠀耊ꀀ렇 ஏைழ மாணவ鈀க稀栈 த鄀䠈க稀栈 அறி稀 뀋திறைன ேமꀀ렇ப稀䠈뀋திட நவன
뇻 வசதிக阀頋ட攀砉
அꀀ렇மா ⠀蠊லகꀀ렇 க鐀瀇稀䠈ꀀ렇 பண⠂ நைடெபᄀ䠇⠀倉 வ鐀䠉கிறꀈ. அᄀத ⠀蠊லகꀀ렇 வ⠂ைரவ⠂洀� பய攀砉பா鐀瀇蔀逇ᄀ䠇堀瀈 வ鐀䠉ꀀ렇
எ攀砉றா鈀 ேமய鈀 சாவ⠂뀋தி鈀ဇ ேகாபா洀�.
உய鈀க洀�வ⠂ பய⠂⠀耊ꀀ렇 ஏைழ மாணவ鈀க稀栈 த鄀䠈க稀栈 அறி稀 뀋திறைன ேமꀀ렇ப稀䠈뀋திட நவன
뇻 வசதிக阀頋ட攀砉 அꀀ렇மா ⠀蠊லகꀀ렇 க鐀瀇稀䠈ꀀ렇 பண⠂
நைடெபᄀ䠇⠀倉 வ鐀䠉கிறꀈ. அᄀத ⠀蠊லகꀀ렇 வ⠂ைரவ⠂洀� பய攀砉பா鐀瀇蔀逇ᄀ䠇堀瀈 வ鐀䠉ꀀ렇 எ攀砉றா鈀 ேமய鈀 சாவ⠂뀋தி鈀ဇ ேகாபா洀�.
த樀சா瘀᠋鈀 மாநகரா鐀瀇சிய⠂攀砉 20152016ஆꀀ렇 ஆ唀䠌稀䠈 நிதிநிைல அறி欀怆ைகைய தா欀怆க洀� ெச鄀 வதᄀ䠇கான மாம攀砉ற உ⠀倉退ப⠂ன鈀க稀栈
欀렊鐀瀇டꀀ렇 வ⠂யாழ欀怆கிழைம த樀சா瘀᠋鈀 மாநகரா鐀瀇சி 欀렊鐀瀇ட அர鄀䠈கி洀�, ேமய鈀 சாவ⠂뀋தி鈀ဇ ேகாபா洀� தைலைமய⠂洀� நைடெபᄀ䠇றꀈ.
欀렊鐀瀇ட뀋தி洀�, தமிழக뀋தி洀� எ鄀 ꀀ렇搀而 ம鐀䠉뀋ꀈவமைனைய அைம欀怆க அḀமதி退 ெபᄀ䠇⠀倉뀋 தᄀத தமிழக ꈀ렋攀砉னா稀栈 ꈀ렋த洀�வ鈀
ெஜயலலிதா稀 欀怆堀瀈 ந攀砉றி ெத鈀ဇவ⠂뀋ꀈ த뇻
鈀மானꀀ렇 நிைறேவᄀ䠇ற退ப鐀瀇டꀈ. ப⠂攀砉ன鈀 த樀சா瘀᠋鈀 மாநகரா鐀瀇சிய⠂攀砉 நிதிநிைல அறி欀怆ைகைய
ேமய鈀 சாவ⠂뀋தி鈀ဇ ேகாபா洀� ெவள㏽ய⠂ó鐀瀇稀䠈 ேபசியꀈ:
த樀சா瘀᠋鈀 மாநகரா鐀瀇சிய⠂攀砉 வரலாᄀ䠇றி洀� ꈀ렋த洀�ꈀ렋ைறயாக உப鈀ဇ நிதிநிைல அறி欀怆ைக தயா鈀 ெச鄀 ய退ப鐀瀇稀䠈稀栈ளꀈ. அைன뀋ꀈ
ப堀瀈திக阀頋欀怆堀瀈ꀀ렇 தரமான சாைல வசதி, ஆ唀䠌稀䠈 ꈀ렋爀ညவꀈꀀ렇 த鄀䠈堀瀈 தைடய⠂攀砉றி பாꀈகா欀怆க退ப鐀瀇ட 堀瀈蔀逇ந뇻
鈀 வசதி, ெத鐀䠉வ⠂ள欀怆堀瀈 வசதி,
踀젅ைத சா欀怆கைட வசதி பரவலாக கிைட欀怆க ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇 எ攀砉கிற உய鈀ဇய ேநா欀怆கி洀� இᄀத நிதிநிைல அறி欀怆ைக தயா鈀 ெச鄀 ய退ப鐀瀇稀䠈稀栈ளꀈ.
வ鐀䠉ꀀ렇 நிதியா唀䠌蔀逇洀� ஒ鐀䠉 蘀瀊பா鄀  வரவ⠂洀� 27 ைபசா ெசா뀋ꀈ வ鈀ဇயாக稀 ꀀ렇, ெதாழி洀� வ鈀ဇயாக 4 ைபசா稀 ꀀ렇, வ鈀ဇய⠂洀�லா இனமாக 14
ைபசா稀 ꀀ렇, க鐀瀇டண鄀䠈களாக 6 ைபசா稀 ꀀ렇, மாநில நிதி ஆைணயꀀ렇 ꈀ逋லꀀ렇 வரவாக 35 ைபசா稀 ꀀ렇, இதர மா攀砉யꀀ렇 வரவாக 9 ைபசா稀 ꀀ렇
எதி鈀பா鈀欀怆க退ப稀䠈கிறꀈ.
தᄀ䠇ேபாꀈ ெமா뀋த வரவ⠂洀� நி鈀வாக ெசலவ⠂னꀀ렇 70.41 சதவதமாக
뇻
உ稀栈ளꀈ. இதனா洀� மாநகராடசிய⠂洀� காலிய⠂ட鄀䠈கைள 뜀頇鈀뀋தி
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ெச鄀 ய இயலாத நிைல உ稀栈ளꀈ. எனேவ ெசா뀋ꀈவ鈀ဇ, ெதாழி洀�வ鈀ဇ, வ鈀ဇய⠂洀�லா இன鄀䠈கைள நி⠀耊ைவய⠂攀砉றி வ欀᠈洀� ெச鄀 வத攀砉
ꈀ逋லꀀ렇, நி鈀வாக ெசலவ⠂ன뀋ைத 49 சதவதமாக
뇻
ெகா唀䠌稀䠈 வ鐀䠉ꀀ렇 ேநா欀怆க뀋தி洀� நிதிநிைல அறி欀怆ைக தயா鈀 ெச鄀 ய退ப鐀瀇稀䠈稀栈ளꀈ.
ேபா欀怆堀瀈வர뀋ைத ஒ爀ည鄀䠈堀瀈ப稀䠈뀋த稀 ꀀ렇, மாநகரா鐀瀇சிய⠂攀砉 வ鐀䠉வாைய ெப鐀䠉欀怆கிட稀 ꀀ렇, மாநகரா鐀瀇சி欀怆堀瀈鐀瀇ப鐀瀇ட 3 இட鄀䠈கள㏽洀� பல அ稀䠈欀怆堀瀈
வாகனꀀ렇 நி⠀倉뀋ꀈமிடꀀ렇 அைம欀怆க退பட稀 稀栈ளꀈ.
உய鈀க洀�வ⠂ ஏைழ மாணவ鈀க稀栈 த鄀䠈க稀栈 அறி稀 뀋திறைன ேமꀀ렇ப稀䠈뀋திட, நவன
뇻 வசதிக阀頋ட攀砉 欀렊蔀逇ய அꀀ렇மா ⠀蠊லகꀀ렇 க鐀瀇稀䠈ꀀ렇 பண⠂
ꀈவ鄀䠈க退ப鐀瀇稀䠈稀栈ளꀈ. ⠀蠊லகꀀ렇 வ⠂ைரவ⠂洀� பய攀砉பா鐀瀇稀䠈欀怆堀瀈 ெகா唀䠌稀䠈 வர退ப稀䠈ꀀ렇. அꀀ렇மா உணவக鄀䠈க稀栈 வ⠂ைரவ⠂洀� பய攀砉பா鐀瀇蔀逇ᄀ䠇堀瀈
ெகா唀䠌稀䠈 வர退ப稀䠈ꀀ렇 எ攀砉றா鈀 ேமய鈀 சாவ⠂뀋தி鈀ဇ ேகாபா洀�.
欀렊鐀瀇ட뀋தி洀� த樀சா瘀᠋鈀 மாநகரா鐀瀇சி ஆைணய鈀 த. 堀瀈மா鈀, மாநகரா鐀瀇சி ெபாறியாள鈀 ஆ鈀. சீன㏽வாச攀砉, நக鈀நல அ⠀耊வல鈀 எ搀而.
ெசᄀதி洀�堀瀈மா鈀, ꈀ렋ꀈநிைல நகரைம退踀젅 அ⠀耊வல鈀 வரதராஜ攀砉, வ鐀䠉வா鄀  அ⠀耊வல鈀 ப⠂. 欀ꀆேர欀個堀瀈மா鈀, ேமலாள鈀 மᄀ䠇⠀倉ꀀ렇 கண欀怆க鈀
எꀀ렇.ஏ. கிளெம唀䠌鐀瀇, ꀈைணேமய鈀 ேக. மண⠂க唀䠌ட攀砉 உ稀栈ள㏽鐀瀇ட பல鈀 ப鄀䠈ேகᄀ䠇றன鈀.
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