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அ78 மிக ேதாழ�கேள, 
 

நேர:திர ேமா. அர
 பாரா'ம7ற;தி/ ப!ெஜ! தாக/ ெச<=>ள=. அதி/ இ:திய 
ம�*	 அ:நிய நா!@ கா�பேர! நி*வன,க'( 
மா� 5 ல!ச	 ேகா. Bபா< அளவC�( 
ச1ைகக> ெகா@க�ப!@>ளன. அேத சமய	 ஏைழ எள&ய மக'கான மான&ய;ைத B 
2.60 ல!ச	 ேகா.யCலி#:= 2.44 ல!ச	 ேகா. Bபாயாக (ைற;=>ள=.  
 

”ெதாழி/ Fலதன;ைத ஈ�;= உ�ப;திைய ெப#கிவC!டா/ அத7 பல7 
சாமான&ய�க'( தானாக கிைட(	. அவ�கள= வா�ைகயC/ $7ேன�ற	 ஏ�ப@	” 
எ7* ப!ெஜ! தாக/ ெச<த நிதியைமIச� அ#� ேஜ!லி (றி�பC!@>ளா�. இ:த J�* 
$�றி1	 உ�ைம( 8ற	பான=. உதாரணமாக மக> ெதாைகயC/ சLபாதி(ேம/ 
வ*ைம ேகா!.�( கீேழ உ>ளன�. இ:த ப!ெஜ!./ 
காதார	, (@	பநல	, 
க/வCகான ஒ=கீ@ ம�*	 தலி;, பழ,(.யCன#கான நிதி ஒ=கீ@ ஆகியவ�ைற 
ெப#மளO( இ:த ப!ெஜ! (ைற;=வC!ட=.  
 

அேத சமய	 மக> ெச1;தJ.ய மைற$க வLைய B23 ஆயCர	 ேகா. அளவC�( 
அதிகL;=>ள=. ஆனா/ ெச/வ:த�க> ெச1;தேவ�.ய ேநர. வLைய B. 8,315 ேகா. 
அளவC�( (ைற;தேதா@ ெசா;= வLையQ	 ர;= ெச<=>ள=. கா�பேர! 
ெச1;தேவ�.ய வLைய 30 சதவCகித;திலி#:= 25 சதவCகிதமாக (ைற;=>ள=. கட:த 
நிதியா�./ (2014-15) நிதி ப�றா(ைற B 5,89,289 ேகா.. ஆனா/ கா�பேர! 
க	ெபன&க'(	, ப7னா!@ க	ெபன&க'(	 இ:த நிதி�ப�றா(ைறையவCட அதிக 
அளவC/ ச1ைககைள ேமா. அர
 அறிவC;=>ள=.  
 

ெபா=;=ைற நி*வன,கள&7 ப,(கைள நட�8 நிதியா�./ 69500 ேகா. Bபா< 
அளவC�( வC�*வCட இ:த ப!ெஜ!./ அறிவCக�ப!@>ள=. ச�வேதச ச:ைதயC/ கIசா 
எ�ெண< வCைல (ைற:தேபா=	 அத7 பல7 மக'( கிைடகாம/ கலா/ வL 
Fல	 அ:த பலைன ேமா. அரேச எ@;=ெகா�ட=. த�ேபா= ம;திய அர
 
சம��பC;=>ள ப!ெஜ!@	, ெப!ேரா/, Uச/ வCைல உய�O	 சாதாரண மக> மV= 
ெதா@க�ப!ட தா(தேல ஆ(	.  
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