
 

 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:145                                                          ேததி:-25.06.2014 

கச�� மா�திைரக! ெர# 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 மா�ற� ம��� வள��சி எ�ற ேகாஷ�ைத ��ைவ�� நேர�திர ேமா� தைலைமய"லான 
பாஜக ம�திய"% ஆ'சிைய ப"��த�.  ப�தா)* காலமாக ம�திய"% ஆ'சி நட�திய கா,கிர- 
தைலைமய"லான ஐ/கிய ��ேபா/0 1'டண" அரசா,க� கைடப"��த 3திய தாராளமய 
ெகா5ைககளா% வா6/ைகைய ெதாைல�த ஏைழ எள8ய ம/க5, அவ�க5 ம9தி:�த ேகாப�தா% 
இவ�க</0 வா/காக அள8�தன�.  ஆனா% ஆ'சி க'�லி% ஏறிய உடேனேய இவ�க5 த,கள8� >ய 
?ப�ைத கா'ட �வ,கி உ5ளன�.  ெதாழி�ச,க,க5 �தலிேலேய எ�ச@/ைக வ"*�த� ேபாலேவ 
இவ�க<� அேத தவறான 3திய தாராளமய ெகா5ைககைளேய கைடப"��� வ:கி�றன�. நா'�� 
ெபா:ளாதார�ைத சீ�ப*�த சில கசB3 மா�திைரகைள ம/க5 சாBப"'ேட ஆக ேவ)*� என 
ெசா%C� ஆ'சியாள�க5, ெப: �தலாள8க</0 அ�த கசB3 ம:��கைள தராம% சாதாரண ஏைழ 
எள8ய ம/க</0 ம'*ேம அதைன த:கி�றன�.  இதி% கா,கிர- ம��� பாரதDய ஜனதா 
ஆகியவ�றி�0 எ�த ேவ�பா*� இ%ைல.  
 ஆ'சி/0 வ�த ஒ: சில நா'கள8ேலேய அைன�� அ�தியாவசிய ெபா:'கள8� 
வ"ைலேய�ற�தி�0 காரணமான Fச% வ"ைலய"ைன உய��தின�.  அ*�� ரய"% பயண"ய� 
க'டண�ைத 14.2%�, சர/0 ரய"% க'டண�ைத 6.5%� உய��தி உ5ளா�க5.  இ�வைர உய��தBப'ட 
க'டண,கள8ேலேய இ� தா� அதிக�.  இ�த க'டண உய�Mகளா% சாதாரண ெபா�ம/க5 மிக 
க*ைமயான பாதிBப"�0 உ5ளாவா�க5.  Fச% ம��� சர/0 ரய"% க'டண உய�Mகளா%, அைன�� 
ெபா:'கள8� வ"ைலக<� உய:�.  2013 ஆ� ஆ)�% ப�தா)* கால�தி�0 ப"� ஐ/கிய 
��ேபா/0 1'டண" அரசா,க� இ�த/ க'டண,கைள 5 �த% 10 சதவ"கித� உய��திய�.  இத�0 
�� ல%C ப"ரசா� யாதP ம��� ம�தா பான�ஜி ஆகிேயா� ரய"%ேவ �ைற அைம�ச�களாக 
இ:�த ேபா� ரய"% க'டண,கைள/ 0ைற�தன�.  பணவ D/க� ம��� வ"ைலவாசி உய�M 
ஆகியவ�ைற காரண� கா'� கா,கிர- க'சிய"ைன 0ைற 1றி ஆ'சி/0 வ�த பாரதDய ஜனதா க'சி 
பயண"க5 ம��� சர/0 ரய"% க'டண,கைள உய��தியதி� காரணமாக சாதாரண ம/கள8� ம9� 
க*ைமயான தா/0தைல ெதா*��5ள�. BSNL ஊழிய� ச,க� இ�த க'டண உய�Mகைள 
க*ைமயாக க)�Bப�ட� இதைன தி:�ப ெபற ேவ)*ெமன ேக'*/ ெகா5கிற�. 
ெபா%� %ைறகள'( ம)% க*	 தா+த,:-  நேர�திர ேமா� அரசா,க� ெபா���ைறகைள அழி/க 
ேவக ேவகமாக ெசய%ப*கிற�.  SAILநி�வன�தி� 5% ப,0கைளT�, COAL இ�தியா நி�வன�தி� 
10% ப,0கைளT�, RINL நி�வன�தி� 10% ப,0கைளT�,  NHPC நி�வன�தி� 11.6% ப,0கைளT� 
வ"�0� நடவ�/ைககைள� �வ,கி உ5ள�.  ேமC� இ�த அரசா,க�, HINDUSTAN ZINC நி�வன�தி% 
உ5ள தன� 29.54% ப,0கைளT�, BALCOவ"� 49% ப,0கைளT� வ"�0� பண"ய"ைன �வ,கி 
வ"'ட�.  ேமா� அரசா,க� SAIL, COAL இ�தியா, RINL, NHPC, HINDUSTAN ZINC ஆகிய ஐ�� 
ெபா���ைற நி�வன,கள8� ப,0 வ"�பைன Vல� ம'*� 69,000 ேகா� ?பாWகைள� திர'ட 
தி'ட� தD'�T5ள�.  இ� BALCOவ"� 49% ப,0 வ"�பைனய"% வ:� பண�ைத ேச�/காம% வ:� 
ெதாைக.  இ� நா'�� ெபா���ைற நி�வன,கள8� ம9� ெதா*/கBப'*5ள க*� தா/0த% 
எ�பதி% ச�ேதக� ஏ�� இ%ைல.  இத�0 எதிரான இய/க,கள8% ப,ேக�ேபா�. அரசி� 
�ய�சிகைள �றிய�Bேபா�.  

வா6��/க<ட�,                                                           ேதாழைமT5ள, 
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