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மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநரும் “சதாகுப்பு நிதியின் மாநில நிர்ொகக் குழு”
தலலெருமாகிய திரு. ஆர். என். ரெி அெர்கள், சென்லை ராஜ்பெைில் இன்று
(23.09.2022) நலைசபற்ற கூட்ைத்திற்குத் தலலலம தாங்கிைார்.
இன்று (23.09.2022) சென்லை, ஆளுநர் மாளிகையில் நலைசபற்ற
“சதாகுப்பு நிதியின் மாநில நிர்ொகக் குழு” கூட்ைத்திற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு
ஆளுநர் திரு.ஆர்.என்.ரெி அெர்கள் தலலலம தாங்கிைார்.
மாண்புமிகு ஆளுநர் முன்ைாள் பலைவீரர் நலைில் காட்டிய முன்முயற்ெி
மற்றும் தைிப்பட்ை நலன்களுைன், முன்ைாள் ராணுெ வீரர்களின் நலலை
உறுதி செய்ெது குறித்தும், முந்லதய கூட்ைத்தின் நிகழ்ச்ெி நிரல் குறிப்புகள்
குறித்தும் ெிொதிக்க ஆளுநர் மாளிகையில் கூட்ைம் நலைசபற்றது.
கூட்ைத்தில், 2014-15 நிதியாண்டு முதல் 2021-22 ெலரயிலாை சதாகுப்பு
நிதியின் செயல்பாடுகள் குறித்த பாிந்துலரகள் மற்றும் அறிக்லக மீதாை
சதாைர் நைெடிக்லககள் குறித்த குறிப்புகள் ெிொதிக்கப்பட்ைை. மமலும்,
முன்ைாள் ராணுெ வீரர்களின் பல்மெறு பிரச்லைகளாை முன்ைாள் ராணுெ
வீரர்களின் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்ைத்லத (ECHS) மமம்படுத்துதல், கல்ெி
உதெித்சதாலக

மாைியம்

மற்றும்

பிற

பணப்

பலன்கலள

அெர்களது

ொாிசுதாரர்களுக்கு அளித்தல், மாெட்ை அளெில் ‘ஜொன்ஸ் பென்’ அலமத்தல்
மபான்றலெ ெிொதிக்கப்பட்ைை.
கூட்ைத்தில்

முன்ைாள்

ராணுெத்திைருக்காை

பல்மெறு

நலத்திட்ைங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ைை. அலெயாெை:1. மபாாில் உயிாிழப்மபாாின் உறெிைருக்கு ெழங்கப்படும் (NOK)
உதெித்சதாலகலய ரூ. 1 லட்ெத்தில் இருந்து ரூ. 2 லட்ெமாகவும், மபாாில்
ஊைமுற்மறாருக்கு ெழங்கப்படும் உதெித்சதாலகலய ரூ. 50,000/-லிருந்து ரூ.
1,00,000/- ஆகவும் உயர்த்துதல்.
2.

முன்ைாள்

பலைவீரர்கள்/ெிதலெகளின்

பள்ளி

செல்லும்

குழந்லதகளுக்கு முன்ைாள் பலைவீரர் குழந்லதகள் கல்ெியறிவு மமம்பாட்டு
உதெித்சதாலகலய (ACL) உயர்த்துதல்:1

ெகுப்பு

தற்மபாதுள்ள

உயர்த்தப்பட்ை

உதெித்சதாலக உதெித்சதாலக ரூ.
ரூ.
1முதல் 5 -ஆம் ெகுப்பு

500/-

2,000/-

6முதல் 8 -ஆம் ெகுப்பு

800/-

4,000/-

9 & 10 -ஆம் ெகுப்பு

1,000/-

5,000/-

11 & 12 -ஆம் ெகுப்பு

1,500/-

6,000/-

3. ஐஐடி/ஐஐஎம் மற்றும் மதெிய ெட்ைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் முன்ைாள்
ராணுெ வீரர்களின் குழந்லதகளுக்கு மற்ற உதெித்சதாலககளுைன் மெர்த்து
ஒரு மாணெருக்கு ஆண்டுக்கு தலா ரூ.50,000/- ஊக்கத்சதாலக.
4.

லெைிக்

பள்ளிகளில்

படிக்கும்

முன்ைாள்

ராணுெத்திைர்

/

ெிதலெகளின் குழந்லதகளுக்கு ஒரு மாணெருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.25,000/ஊக்கத்சதாலக.
கூட்ைத்தில்,

முன்ைாள்

பலைவீரர்கள்,

மபார்

ெிதலெகள்

மற்றும்

அெர்கலளச் ொர்ந்தெர்கள் ஆகிமயாாிலைமய அெரது நலத்திட்ைங்கள் பற்றிய
ெிழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்துெது குறித்து ெலியுறுத்தப்பட்ைது.
முடிெில்,

மாண்புமிகு

ஆளுநர்,

மீள்குடிமயற்றம் மபான்றெற்லறயல்லாது
மபான்மறாாின்

அனுபெங்கள்

பயன்படுத்தக்கூடிய

மற்றும்

ொத்தியமாை

முன்ைாள்

பலைவீரர்களின்

பாதுகாப்புக் காெலர், ஓட்டுநர்
மெலெகலள

பகுதிகலள

ெிறந்த

முலறயில்

ஆராயுமாறு

குழு

உறுப்பிைர்கலளயும் அதிகாாிகலளயும் மகட்டுக் சகாண்ைார்.
முன்ைாள்
மமம்பாட்டுக்

பலைவீரர்களுக்குத்
கல்ெிலய

திறன்

ெழங்குெதற்காை

மமம்பாடு
மிகவும்

மற்றும்

திறன்

புதுலமயாை

அணுகுமுலறலய அடிக்மகாடிட்டுக் காட்டிைார். மாண்புமிகு ஆளுநர் அெர்கள்
முன்ைாள் பலைவீரர்களின் நலன், தகுந்த திறன், முலறயாை சுகாதார
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ெெதிகளுைன்

கூடிய

மீள்குடிமயற்றத்திற்கு

முக்கியத்துெம்

அளிக்க

ெலியுறுத்திைார்.
கூட்ைத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தலலலமச் செயலரும் குழுெின் துலணத்
தலலெருமாை திரு. ெி. இலற அன்பு, ஐ.ஏ.எஸ்., திரு. டி.சஜகநாதன்,
ஐ.ஏ.எஸ்., அரசுச் செயலாளர் (சபாதுத்துலற), மமஜர் சஜைரல் எஸ்.எஸ்.
தஹியா, எஸ்.எம்., ெி.எஸ்.எம்., தலலலம தளபதி, தக்ஷின் பாரத் பகுதி,
ஆளுநாின் முதன்லமச் செயலர் திரு. ஆைந்தராவ் ெி.பாட்டீல், ஐ.ஏ.எஸ்.,
உயர் ராணுெ, கைற்பலை மற்றும் ெிமாைப்பலை அதிகாாிகள், மாநில அரசு
அதிகாாிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு முன்ைாள் ராணுெ வீரர்கள் நல ொாிய
அதிகாாிகள் கலந்து சகாண்ைைர்.
.........................................................................................................................
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