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எதி��க�சிக�� ஊடக�க�� ெஜயலலிதா அர� ம�� �ம��� ��ற�க� உ�ைம��

மாறானைவ எ��தா� ேதா��கிற�. ஆ�� க�சிேய அரசி� சாதைனகைள ம�கள�ட�

�ைறயாக ெசா�லவ��ைல எ�ப�தா� இதி� ெப�ய ேசாக�.

ெஜயலலிதா அரசி� ஒ� ஆ�� இேதா

ெசய�ப��த�ப�ட இலவச தி�ட�க�

· வ�ைம�ேகா���� கீேழ உ�ளவ�க��� மாத� 20 கிேலா அ�சி

· வ�ைம�ேகா���� கீேழ உ�ள 3 ல�ச� ���ப�க��� ப�ைம வ ��க�

· 12 ல�ச� ���ப�க��� மைன�ப�டா

· 1 ேகா�ேய 63 ல�ச� பயனாள�க��� மி�ஸி, கிைர�ட� ம��� மி� வ�சிறி.

· பயனாள�க��� கறைவ மா� அ�ல� ஆ� - தி�ட�தி� கீ� 60 ஆய�ர� மா�க�� 28 ல�ச�

· ப�ரசவ�தி�ேபா� உதவ� தி�ட�தி�கீ� 31 ல�ச� க��ப�ண�க��� நிதி உதவ�

· தி�மண உதவ� தி�ட�தி� கீ� 8 ல�ச� ெப�க��� தலா �. 50 ஆய�ர��, 4 கிரா� த�க��.

· 32 ல�ச� மாணவ மாணவ�க��� ம��கண�ன��� ம��� 31 ல�ச� மாணவ�க���

மிதிவ����.
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· அர� ப�ள� மாணவ மாணவ�க��� ஒ� ெச� சீ�ைட�� பதி� நா�� ெச� சீ�ைடக� ம���

��தக�க�, ேநா��க�, ��தக�ைப, ெச���, உபகரண�ெப��, ேபா�றைவ.

· ப�ள�ய�லி��� ந�வ�� நி�காம� இ��பத�காக 1 ேகா� மாணவ�க��� ஊ�க�ெதாைக தலா

�.5,000.

· 31 ல�ச� வ�வசாய�க��� கா�ப��� தி�ட�.

· 33 ல�ச� கிராம ெப�க��� ஆ��ேதா�� சான�ட� நா�கி�.

க�வ�

· �திதாக ெதாட�க�ப�ட �வ�க�ப�ள�க� - 221

· ந�நிைல� ப�ள�களாக தர� உய��த�ப�டைவ - 112

· உய�நிைல� ப�ள�களாக தர� உய��த�ப�டைவ - 810

· ேம�நிைல� ப�ள�களாக தர� உய��த�ப�டைவ - 402

· நிர�ப�ப�ட ஆசி�ய� பண�ய�ட�க� - 72843

· நிர�ப�ப�ட ஆசி�ய� அ�லாத பண�ய�ட�க� - 14711

 

க�வ��� ெகா��க�ப�ட ��கிய��வ� காரணமாக கட�த ஆ��கள�� ப�ள�ய��தி

ேத��கள�� ேத�� சதவ �த� அதிக��த�ட� மாநில �தலிட�கைள�� அர� ப�ள�க� ெப�ற�.
 

 

�காதார�

· �த�வ�� ம���வ கா�ப��� தி�ட�தி� பய�ெப�ேறா� - 13.3 ல�ச�

· அர� ம���வமைனகள�� பய� ெப�ேறா� - 5.4 ல�ச�



· ம���வ கா�ப����� அர� ெசலவழி�த ெதாைக - 2759 ேகா�.

· அர� ம���வமைனக� ெப�ற வ�மான� - 1003 ேகா�

(��ைதய ம���வ கா�ப��� தி�ட�தி� தன�யா� ம���வமைனக� பய�ெப�றன)

· �திதாக �வ�க�ப�ட ஆர�ப �காதார ைமய�க� - 172

· 30 ப��ைக ம��� ப�றவசதிக�ட� தர� உய��த�ப�ட ஆர�ப �காதார ைமய�க� -122

· பண�யம��த�ப�ட ம���வ�க� ம��� பண�யாள�க� - 14707

 

 

 

ெந��சாைல� �ைற

· �.165 ேகா� ெசலவ�� 12 �றவழி சாைலக�

· �.3000 ேகா� ெசலவ�� 1793 பால�க� ம��� சி� பால�க�

· �.20,000 ேகா� ெசலவ�� 48980 கி.ம�. சாைலக� ேம�பா�
 

 



ம�ற சாதைனக�

· ��ைல ெப�யா� ந�� ம�ட�ைத 136 அ�ய�லி��� 142 அ��� உய��திய�.

· காேவ� ந�வ� ம�ற ஆைணைய அரசிதழி� ெவள�ய�ட� ெச�த�.

· சி� ேப���கைள அறி�க�ப��திய� ம��� 6500 �திய ேப���கைள வா�கிய�

· ெம�ேரா ரய���� �.10,000 ேகா� ஒ��கீ� ெச�� �த� க�ட பண�ய�ைன வ�ைர� ெச�த�.

· 8500 ேகாய��கள�� ��பாப�ேஷக�

· ெச�ைன ச�தி�த க�� ெவ�ள�தி� கா�வா� கைரேயார� வ �� இழ�தவ�க��� அ���மா�

��ய���� தி�ட� - 2313 ���ப�க��� ��ய���� வழ�க�ப�ட�.

· ெச�ைன க�� ெவ�ள� காரணமாக, ெப�ய �காதார� ப�ர�சைனக� வராம� நடவ��ைக

எ��த�� அத�காக ம�திய ��வ�� பாரா�� ெப�ற��.

· எள�ேயா��� பய�ப�� அ�மா உணவக�க�, அ�மா ��ந�� ேபா�றைவ

· காெணாலி கா�சிய�� �ல� அர� வ�ழா�கைள நட�தி அர��� பலேகா� �பா�கைள

மி�ச�ப��திய�.

 

ம�வ�னா� அர��� வ�� வ�மான� ���பவ� ெப�கியதா� ஏ�ப�ட வ�மான�ேபா�

ேபச�ப�கிற�. இ� தவ�. தன�யா��� ேபா��ெகா����த வ�வாைய, அரேச ம�

வ��பைனைய ஏ�� நட�தியதா� அர��� வ�மான� 10,000 ேகா� �பாய�லி��� �மா� 25,000

ேகா�யாக உய��த�. இைத ெகா�ைச�ப���� வ�தமாக ேகாவ� ேபா�றவ�க� ெஜயலலிதாேவ

ம�ைவ ஊ�றி�ெகா��ப� ேபால வ ��ேயா ெவள�ய��டா� அத�� ெபயரா க��� �த�திர�?

க�ணாநிதி, தா� ச�தி�த ஒேர வழ�கான ச��கா�யா வழ�ைகேய ெமாரா�ஜி ேதசாய�ட� வாப�

ெபற வ����தியவ�. ெஜயலலிதா ம�� ேபாட�ப�ட 14 வழ��கள�� அ�தைன�� ந�திம�ற�தி�

ச�தி�தா� எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�.

2ஜி வ��பைனய�� �ைறேக�க� காரணமாக தி.�.க. அைம�ச�, ந�வ� அர��� ெப���த�த

வ�மான� �.10,000 ேகா� தா�. ஆனா� 3 ஜி வ��பைனய�� ஏல� �ல� அர��� வ�த

வ�மான� �.1 ல�ச� ேகா�. ம�திய அர��� ஏ�ப�ட இ�த ந�ட� �றி�� தி.�.க. ம�கள�ட�

வ�ள�க ேவ���.



தி.�.க. ஆ�சிய��, ேபா�� ேவ��ைக பா��க ச�ட க��� மாணவ�க� ெகாைலெவறி�

தா��தலி� 12.11.2008 அ�� ஈ�ப�டைத��, ந�திம�ற வளாக�தி� 19.11.200 அ��

ேபா�சா���� வழ�கறிஞ�க���� ஏ�ப�ட ெப�ய கலவர�ைத�� இ�த த�ண�தி�

நிைன���த� ந��.

ெஜயலலிதா ம�� தன�நப� வ�ம�சன�க� இ��கலா�. ஆனா� அரசி� ெசய�பா�கைள �ைற��

மதி�ப��வ� நியாயம�ற�. �திதாக ெபா��ேப��� எ�த அர�� அ.தி.�.க. அர� உ�பட,

ேம�ெசா�ன ��ள� வ�வர�கைள அ��பைடயாக ைவ�ேத ெசய�பட ேவ��ய�����.

ேம�ெசா�ன மதி�ப����� உ�ளாக ேவ��ய�����. ெஜயலலிதா த� ெசய�பா�கைள

மா�றி�ெகா�ள ேவ��யவ�. ச�ேதக� இ�ைல. ஆனா� ந�ெல�ண� ெகா�டவ�. சில

சாதைனகைள நிக��தி இ��பவ�. த� ���ப�ைத அரசியலி� நிைலநி��தி�ெகா�ள

ஏ�றவா� ெசய�ப�� க�ணாநிதி நி�சய� ெஜயலலிதா��� மா�� அ�ல.

ஒ� ேவைள ெஜயலலிதா ேவ�டா� எ�� வா�காள�க� ��ெவ��தா� ெபா��தமானவ�

அ��மண�ேயா அ�ல� ம�றவேரா அ�றி நி�சயமாக க�ணாநிதி அ�ல.

 

ரா. கேணச� B.E., (Hons), M.E.,

ேம�� ெச�திகைள உட���ட� ப��க, தினமண� ெமாைப� ஆ�-ஐ இ�ேக கிள�� ெச��
தரவ�ற�க� ெச��ெகா���க�!
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