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மா��மி� மி�சார�, ம�வில�� ம��� ஆய�தீ�ைவ� �ைற அைம�ச� 

தி�. வி  ெச�தி� பாலாஜி அவ�க�

எ���    சிற��    ெபா�ளாதார ம�டல    மி�    உ�ய   
அன�    மி�   தி�ட� பணிகைள ஆ�� ெச�தா�

இ�� (14.06.2022) மா��மி� மி�சார�, ம�வில�� ம��� 

ஆய�தீ�ைவ� �ைற அைம�ச� தி�. வி. ெச�தி� பாலாஜி அவ�க� எ��� 

சிற�� ெபா�ளாதார ம�டல மி� உ�ய  அன� மி� தி�ட� (2x660 ெமகாவா�) 

ெசயலா�க� பணிகைள ேநாி� ெச�� ஆ�� ேம�ெகா�டா�. இ�த ஆ�வி� 

ேபா� தமி�நா� மி� உ�ப�தி ம��� பகி�மான� கழக�தைலவ� ம��� 

ேமலா�ைம இய��ன� தி�. ராேஜ� ல�கானி, இ.ஆ.ப.,  இய��ன�   (தி�ட�) 

தி�. ஆ�.எ�திரா� ம��� உய� அ�வல�க� ப��ெப�றன�.

மா��மி� அைம�ச� அவ�க� இ�த தி�ட� ெதாட�பாக நைடெப��வ��, 

பிரதான இய�திர�க� ெகாதிகல�, �ழ�-I &II, மி�னா�கி ம��� க���பா�� 

அைற, நீ� �ளி���� ேகா�ர� ம��� ESP க���பா�� அைற, �ளி� 

நீேர�றிமைன, �ளி��த நீ� பாைத அைம��� பணி,  400 கிேலா ேவா�� வளிம 

கா�� �ைண மி� நிைலய� (GIS) �த�யவ�றி� அைம�பிய� க��மான 

பணிகைள ேநாி� ெச�� ஆ�� ேம�ெகா�� விவர�கைள ேக�டறி�தா�.

த�ேபா� நைடெப��வ�� அைம�பிய� சா��த அைன�� 

க��மான�பணிக�� விைர�� ��வைடவத�கான அைன�� 

நடவ��ைகக�� ேம�ெகா�ள�ப�� வ�கிற� என அ�வல�க� ெதாிவி�தன�.

ேநர� ஆ�வி�� பி� மா��மி� அைம�ச� அவ�க� ஆ�� ��ட� 

நட�தினா�க�. அதி� தி�ட� பணிக� �றி�� விாிவான ஆேலாசைன 

ேம�ெகா�டா�.  25.10.2021-� ஒ�ப�ததாரரா� வழ�க�ப�ட பணி 

நிைற��கான அ�டவைணைய தவறா� பி�ப��வத��   உாிய நடவ��ைக 

ேம�ெகா�ள அ�வல�க��� உ�தரவி�டா�. ேம��, தி�ட�தி� ம�ற இதர 

பணிகளான  காி ைகயா�� அைம��, சா�ப� ைகயா�� அைம��, கட�நீைர 

��நீரா��� அைம�� ஆகியவ�ைற ��ட அர�கி� ஆ�� ெச�தா�. 



மா��மி� �த�வ� அவ�களி� சீாிய வழிகா��த�� ப� ெதாழி� 

�ைறயி� ��ேன�ற� க�� வ�� தமிழக�தி� எாிச�தி ேதைவயி� 

த�னிைறைவ க��தி� ெகா�� க��மான�தி� இ���� எ��� சிற�� 

ெபா�ளாதார ம�டல மி� உ�ய  அன� மி� தி�ட பணிகைள  விைர�� 

���பத�� ேதைவயான அைன�� நடவ��ைககைள�� எ���மா� 

அதிகாாிக��� உ�தரவி�டா�க�.

பி�ன� மா��மி� மி�சார�, ம�வில�� ம��� ஆய�தீ�ைவ� �ைற 

அைம�ச� அவ�க� ெச�தியாள�க�ட� ேப�ைகயி�,

இ�தி�ட�தி� இர�� �னி� 660 ெமகாவா� ெமா�த� 1,320 ெமகாவா� .  

இ�த தி�ட� 2010- � ஆ�� ��தமிழறிஞ� டா�ட� கைலஞ� அவ�களா� 

அறிவி�க�ப�ட�.    இ�தி�ட� மா��  2018-� ஆ��� பணிக� ���க�ப�� 

உ�ப�திைய ெதாட�கியி��க ேவ���,  த�ேபா� 53 வி��கா� ம��� தா� 

பணிக� �����ள�.  மீத��ள பணிக� விைரவாக ���� மி� உ�ப�திைய 

ெதாட�கேவ��� எ�� மா��மி� �தலைம�ச� அவ�க� உ�தர�கைள 

வழ�கி��ளா�க�.   �பா� 7,800 ேகா� மதி�பிலான இ�த சிற�� தி�ட� 1,320 

ெமகாவா� மி� உ�ப�திைய ெதாட��கி�றேபா�    ந��ைடய     மி�   

ேதைவ ���திெச�ய�ப��.  

2010-� ெதாட�க�ப�� 2018-� ���கேவ��ய  இ�தி�ட� நா�� 

ஆ��க� ஆகி�� ���ெபறவி�ைல.  இ�த ஒ�ப�த�ைத எ����ள BHEL  
நி�வன�திட� பணியா�கைள அதிக�ப��தி பணிகைள மிக விைரவாக ���திட 

ேவ��� எ�� எ��� ெசா��யி��கிேறா�.   �த�  �னி� மா�� 2024-� 

உ�ப�திைய  ெதாட��வத�காக  நடவ��ைகக� எ��க�ப���ளன.   ஜூ� 

2024-� ம�ெறா� �னி� உ�ப�திைய ெதாட��வத�கான நடவ��ைகக� 

எ��க���ய வைகயி� பணிக� விைர�ப��த�ப��.    

வர���ய  5   ஆ��களி�  6,220 ெமகாவா� அளவி�� மி�வாாிய�தி� 

ெசா�த உ�ப�திைய நி��திறனி� இைண�பத�கான நடவ��ைகக� 

ேம�ெகா�ள�ப��.  மா��மி� �தலைம�ச� அவ�க� ெதாட��� 



ஆ�����ட�கைள நட�தி பணிகைள விைர�ப��தி ெகா����கிறா�க�.  

�றி�பாக, இ�த ஓரா�� கால�தி� தமிழக�தி�ைடய ெதாழி��ைற வள��சி 

வர���ய ெதாழி� நி�வன�க��� விைரவான மி� இைண�ைப� ெகா��க 

ேவ���, ேதைவ�� ஏ�ப மி� உ�ப�திைய அதிக�ப��த ேவ��� எ�� 

மா��மி� �தலைம�ச� அவ�க� உ�தர� வழ�கி��ளா�.   நில�காி ஏற�தாழ 

நா�� க�ப�களி�  வ���ள�,  இ��� இர�� க�ப�க� தா� 

வரேவ����ள� எ�� ெதாிவி�தா�.  


