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ஆளுநரும் அமைசெ்ரமெயும்
ஆளுநர்–திரு. பனொரிலால் புர்ராகித்
அமைசெ்ரமெயின உறுபபினர்்கள்

1. முெலமைசெர் .. ைாண்புமிகு திரு. எடபபாடி 
ர்க. பழனிொமி: 

்பாது, இந்திய ஆட்சிப் பணி, 
இந்தியக ்காைல பணி, இந்திய 
ைனப் பணி, ்பாது நிருைா்கம், 
ைாைட்்ட ைருைாய் அலுைைர்்கள், 
்காைல, உள் துமை, ்பாதுப் 
பணி்கள், சிறு பா்சனம் உள்ளிட்்ட 
பா்சனம், ்்சயற்திட்்டப் பணி்கள், 
்நடுஞ்சாமை்கள் ைற்றும் சிறு 
துமைமு்கங்கள்

2. துமை 
முெலமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வெல்ெம்:
நிதி, திட்்டமி்டல, ்சட்்டைன்ைப் 
பபரமை, பதர்தல்கள் ைற்றும் 
்க்டவுச சீட்டு்கள், வீட்டு ை்சதி, ஊர்க 
வீட்டு ை்சதி ைற்றும் வீட்டு ை்சதி 
பைம்பாடு, குடிம்ச ைாற்று ைாரியம் 
ைற்றும் இ்ட ை்சதிக ்கட்டுப்பாடு, 
ந்கரமைப்புத் திட்்டமி்டல, ந்கர்ப் 
பகுதி ைளர்சசி ைற்றும் ்்சன்மனப் 
்பருந்கர் ைளர்சசிக குழுைம்

3. ெனத் துமை 
அமைசெர்  

.. ைாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் 
சி. சீனிொென:

ைனம் 
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4. பள்ளிக் ்கல்வி, 
இம்ளஞர் 
நலன ைற்றும் 
விம்ளயாடடு 
ரைம்பாடடுத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. 
ர்க.ஏ. வெஙர்காடமடயன: 

பள்ளிக ்கலவி, இமளஞர் நைன் 
ைற்றும் விமளயாட்டு பைம்பாட்டுத் 
துமை 

5. கூடடுைவுத் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. வெல்லூர் 
்கா. ்ராஜு: 

கூட்டுைவு, புள்ளியியல ைற்றும் 
முன்னாள் பம்டவீரர் நைன்

6. மினொ்ரம், 
ைதுவிலக்கு 
ைற்றும் 
ஆயத்தீர்மெத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி:
மின்்சாரம், ைரபு்சாரா எரி்சகதி 
பைம்பாடு, ைதுவிைககு ைற்றும் 
ஆயத்தீர்மை, ்கருப்பஞ்சாற்றுக 
்க்சண்டு ைற்றும் இைஞ்ச ஒழிப்பு 
்சட்்டம் 

7. ந்க்ராடசி 
நிருொ்கம் 
ைற்றும் ஊ்ர்க 
ெ்ளர்சசி, சிைபபுத் 
திடடங்கள் 
வெயலாக்்கத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. ரெலுைணி:
ந்கராட்சி நிருைா்கம், ஊர்க ைளர்சசி, 
ஊராட்சி்கள் ைற்றும் ஊராட்சி 
ஒன்றியங்கள், ைறுமை ஒழிப்புத் 
திட்்டங்கள், ஊர்கக ்க்டன்்கள், 
ந்கர்ப் பகுதி ைற்றும் ஊர்கக குடிநீர் 
ைழங்கல, சிைப்புத் திட்்டங்கள் 
்்சயைாக்கம் 

8. மீன ெ்ளம் ைற்றும் 
பணியா்ளர் 
ைற்றும் நிருொ்கச 
சீர்திருத்ெத் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. டி. வஜயக்குைார்:
மீன் ைளம் ைற்றும் மீன் ைளர்சசிக 
்கழ்கம், பணியாளர் ைற்றும் 
நிருைா்கச சீர்திருத்தம், பணியாளர் 
ைற்றும் நிருைா்கச சீர்திருத்தம் 
(பயிற்சி)



v

9. ெடடம், 
நீதிைனைங்கள் 
ைற்றும் 
சிமைசொமல்கள் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. சி.வி. ெண்மு்கம்:
்சட்்டம், நீதிைன்ைங்கள் ைற்றும் 
சிமைச்சாமை்கள், சுரங்கங்கள் 
ைற்றும் ்கனிைங்கள் 

10. உயர் ்கல்வித் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ர்க.பி. அனபழ்கன:
்தாழிலநுட்பக ்கலவி உள்ளிட்்ட உயர் 
்கலவி, மின்னணுவியல, அறிவியல 
ைற்றும் ்தாழிலநுட்பவியல

11. ெமூ்க நலன 
ைற்றும் 
ெத்துைவுத் 
திடட அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு டாக்டர் வி. ெர்ராஜா: 
ை்களிர் ைற்றும் குழந்மத்கள் நைன் 
உள்ளிட்்ட ்சமூ்க நைன், அனாமத 
இலைங்கள் ைற்றும் குற்ைைாளி்கள் 
சீர்திருத்த நிருைா்கம், ஒருஙகிமைந்த 
குழந்மத்கள் ைளர்சசி, இரைைர் 
்காப்பு இலைங்கள், ைாற்றுத் 
திைனாளி்கள் நைன் ைற்றும் ்சமூ்க 
சீர்திருத்தம் ைற்றும் ்சத்துைவுத் 
திட்்டம்

12. வொழில் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. ெம்பத்:
்தாழில்கள், எஃகுக ்கட்டுப்பாடு 
ைற்றும் சிைப்பு முயற்சி்கள்

13. சுற்றுசசூழல் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ர்க.சி. ்கருபபைன:
சுற்றுசசூழல ைற்றும் ைாசுக 
்கட்டுப்பாடு

14. உைவு ைற்றும் 
நு்கர்வபாருட்கள் 
ெழங்கல் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்:
உைவு, நு்கர்்பாருட்்கள் ைழங்கல, 
நு்கர்பைார் பாது்காப்பு ைற்றும் 
விமைக ்கட்டுப்பாடு 
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15. ம்கத்ெறி ைற்றும் 
துணிநூல் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன:

ம்கத்தறி ைற்றும் துணிநூல 

16. ்கால்நமட 
ப்ராைரிபபுத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல 
K. ்ராொகிருஷைன: 

்காலநம்ட பராைரிப்பு

17. ைக்்கள் நல்ொழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப 
நலத் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு டாக்டர் சி. விஜய 
பாஸ்்கர்:

ைக்கள் நலைாழ்வு, ைருத்துைக ்கலவி 
ைற்றும் குடும்ப நைன் 

18. ரெ்ளாண்மைத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. தும்ரக்்கண்ணு:
பைளாண்மை, பைளாண்மைப் 
்பாறியியல, பைளாண் பணிக 
கூட்டுைவுச ்சங்கங்கள், பதாட்்டக 
்கமை, ்கரும்புத் தீர்மை, ்கரும்பு 
பைம்பாடு ைற்றும் தரிசு நிை 
பைம்பாடு 

19. வெய்தி ைற்றும் 
வி்ளம்ப்ரத் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்கடம்பூர் ்ராஜு:
்்சய்தி ைற்றும் விளம்பரம், 
திமரப்ப்டத் ்தாழிலநுட்பவியல 
ைற்றும் திமரப்ப்டச ்சட்்டம், 
எழுது்பாருள் ைற்றும் அசசு 
ைற்றும் அரசு அச்ச்கம் 

20. ெருொய் 
ைற்றும் ரபரிடர் 
ரைலாண்மை 
ைற்றும் ெ்கெல் 
வொழில்நுடபத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைார்: 
ைருைாய், ைாைட்்ட ைருைாய் 
நிருைா்கம், துமை ஆட்சியர்்கள், 
எம்ட்கள் ைற்றும் அளமை்கள், 
்க்டன் ்்காடுத்தல குறித்த ்சட்்டம் 
உள்ளிட்்ட ்க்டன் நிைாரைம், சீட்டு 
நிதி்கள் ைற்றும் நிறுைனங்கள் பதிவு 
பபரி்டர் பைைாண்மை ைற்றும் 
த்கைல ்தாழிலநுட்பம்
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21. சுற்றுலாத் துமை 
அமைசெர் 

.. ைாண்புமிகு திரு. வெல்லைண்டி 
ந. நட்ராஜன:

சுற்றுைா ைற்றும் சுற்றுைா ைளர்சசிக 
்கழ்கம்

22. ெணி்க ெரித் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ர்க.சி. வீ்ரைணி:
ைணி்க ைரி்கள், பதிவு ைற்றும் 
முத்திமரத்தாள் ்சட்்டம் 

23. பால் ெ்ளம் ைற்றும் 
பால் பண்மை 
ெ்ளர்சசித் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ர்க.டி. ்ராரஜந்தி்ர 
பாலாஜி:

பால ைளம் ைற்றும் பால பண்மை 
ைளர்சசி

24. ஊ்ர்கத் வொழில் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. பா. வபனஜமின:
குடிம்சத் ் தாழில உள்ளிட்்ட ஊர்கத் 
்தாழில்கள், சிறு ்தாழில்கள்

25. வொழிலா்ளர் நலத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு டாக்டர் (திருைதி) 
நிரலாபர் ்கபில்:

்தாழிைாளர் நைன், ைக்கள் ்தாம்க, 
பைமைைாய்ப்பு ைற்றும் பயிற்சி, 
்்சய்தித்தாள் ்கட்டுப்பாடு, ைக்கள் 
்தாம்கக ்கைக்்கடுப்பு, ந்கர 
ைற்றும் ஊர்க பைமைைாய்ப்பு 
ைற்றும் ைகஃபு ைாரியம் 

26. ரபாக்குெ்ரத்துத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. 
எம்.ஆர். விஜயபாஸ்்கர்:

ப ப ா க கு ை ர த் து , 
ந ாட்டும்டமைய ாக ்க ப் பட்்ட 
பபாககுைரத்து ைற்றும் 
இயககூர்தி்கள் ்சட்்டம்
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27. ஆதி தி்ராவிடர் 
ைற்றும் 
பழஙகுடியினர் 
நலத் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திருைதி வி.எம். 
்ராஜவலடசுமி:

ஆதி திராவி்டர் நைன், ைமைைாழ் 
பழஙகுடியினர் ைற்றும் 
்்காத்தடிமைத் ்தாழிைாளர்்கள் 
நைன்

28. ெமிழ் ஆடசி 
வைாழி ைற்றும் 
ெமிழ்ப 
பண்பாடடுத் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்க. பாண்டிய்ராஜன:
தமிழ் ஆட்சி ்ைாழி ைற்றும் 
தமிழ்ப் பண்பாடு ைற்றும் 
்தால்பாருளியல

29. ்கெர் ைற்றும் 
கி்ராைத் 
வொழில்்கள் 
ொரியத் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ்க. பாஸ்்க்ரன:
்கதர் ைற்றும் கிராைத் ்தாழில 
ைாரியம், பூமிதானம் ைற்றும் 
கிராைதானம்

30. இந்து ெைய ைற்றும் 
அைநிமலயங்கள் 
துமை அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திரு. ரெவூர் 
எஸ். ்ராைசெந்தி்ரன:

இந்து ்சைய ைற்றும் அைநிமையங்கள் 

31. பிற்படுத்ெபபடரடார் 
ைற்றும் 
சிறுபானமையினர் 
நலத் துமை 
அமைசெர்

.. ைாண்புமிகு திருைதி சீ. ெ்ளர்ைதி:
பிற்படுத்தப்பட்ப்டார், மி்கவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ப்டார் ைற்றும் 
சீர்ைரபினர் நைன், ்ைளிநாடுைாழ் 
இந்தியர்்கள், அ்கதி்கள் ைற்றும் 
்ைளிபயற்ைப்பட்்டைர்்கள் ைற்றும் 
சிறுபான்மையினர் நைன்
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10. Minister 
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Technology



xi

11. Minister for 
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Nutritious Noon 
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Social Welfare including Women’s and 
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Correctional Administration, Integrated 
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Meal Programme
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Industries, Steel Control and Special 
Initiatives

13. Minister for 
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.. The Hon. Thiru K.C. Karuppannan:
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.. The Hon. Thiru R. Kamaraj:
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15. Minister for 
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.. The Hon. Thiru O.S. Manian:
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16. Minister for 
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17. Minister for 
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18. Minister for 
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.. The Hon. Thiru R. Doraikkannu:
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Sugarcane Development and Waste 
Land Development 

19. Minister for 
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20. Minister for 
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Tourism

.. The Hon. Thiru Vellamandi 
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Tourism, Tourism Development 
Corporation

22. Minister for 
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Taxes 

.. The Hon. Thiru K.C. Veeramani:
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Stamp Act

23. Minister for 
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Development

.. The Hon. Thiru K.T. Rajenthra 
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Milk and Dairy Development



xiii

24. Minister for Rural 
Industries

.. The Hon. Thiru P. Benjamin:

Rural Industries including Cottage 
Industries, Small Industries

25. Minister for 
Labour

.. The Hon. Dr. (Tmt) Nilofer Kafeel:

Labour, Population, Employment and 
Training, Newsprint Control, Census, 
Urban and Rural Employment and 
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26. Minister for 
Transport

.. The Hon. Thiru M.R. Vijayabhaskar:

Transport, Nationalised Transport and 
Motor Vehicles Act

27. Minister for Adi 
Dravidar  
& Tribal Welfare

.. The Hon. Tmt V.M. Rajalakshmi:

Adi Dravidar Welfare, Hill Tribes and 
Bonded Labour

28. Minister for 
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.. The Hon. Thiru K. Pandiarajan:

Tamil Official Language & Tamil Culture 
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29. Minister for 
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Industries Board

.. The Hon. Thiru G. Baskaran:

Khadi and Village Industries Board, 
Bhoodan and Gramadhan

30. Minister for 
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& Charitable 
Endowments

.. The Hon. Thiru Sevvoor 
S. Ramachandran:

Hindu Religious & Charitable 
Endowments

31. Minister for  
Backward 
Classes & 
Minorities 
Welfare

.. The Hon. Tmt S. Valarmathi:

Backward Classes, Most Backward 
Classes and Denotified Communities, 
Overseas Indians, Refugees & Evacuees 
and Minorities Welfare 
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ரப்ரமெத் ெமலெர், துமைத் ெமலெர்,

ைாற்றுத் ெமலெர்்கள் ைற்றும் முக்கிய அலுெலர்்கள்

ரப்ரமெத் ெமலெர்

மாண்புமிகு திரு. ப. தனபால்

ரப்ரமெத் துமைத் ெமலெர்

மாண்புமிகு முனனவர் பபாள்ாச்சி V. பெயராமன்

ைாற்றுத் ெமலெர்்கள்#

    திரு. பி.எம். நரசிம்மன்

    திரு. எஸ்.பி. சண்முகநாதன்

    திரு. சு. ரவி

    திரு. இரா. குமரகுரு

    திரு. சு. குணசசகரன்

    திரு. வி.வி. இராென் பசல்்லபபா

    

    

வெயலா்ளர்

திரு. கி. சீனிவாசன்

# 7-1-2020 அன்று ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைரால 
அறிவிக்கப்பட்்டைாறு.
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திருைதி லி.சு. ை்சந்திைைர், எம்.ஏ., 
பி.ஜி.எல., எம்.ஏ.

.. சிைப்புச ்்சயைாளர்

திரு. இரா. ்சந்திரப்ச்கரன், எம்.ஏ., 
பி.்காம்., பி.ஜி.எல., டி.சி.பி. 

.. கூடுதல ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. ந. இரவி்சந்திரன், பி.எஸ்சி., 
பி.எல.

.. கூடுதல ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. பா. சுப்பிரைணியம், பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. கூடுதல ்்சயைாளர்

திருைதி இரா. ்சாந்தி, எம்.ஏ., 
எம்.ஃபில., பி.ஜி.எல.

.. இமைச ்்சயைாளர்

திரு. அ. அய்யன்்பருைாள், 
எம்.ஏ., பி.ஜி.எல.

.. இமைச ்்சயைாளர்

திரு. பத. நா்கராஜன், பி.எஸ்சி., 
பி.எல.

.. ைாண்புமிகு துமை 
முதைமைச்சரின் சிைப்பு 
பநர்மு்க உதவியாளர் 
(இமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்) நிமை)

திருைதி ்ச. ஆண்்டாள், பி.எஸ்சி., 
பி.ஜி.எல.

.. இமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. ்ச. ்ஜய்கபை்சன், பி.எஸ்சி., 
பி.ஜி.எல.

.. இமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. கி. சூரியநாராயைன், எம்.ஏ., 
பி.ஜி.எல., டி.டி.எல., டி.எல.எல.

.. ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைரின் சிைப்பு தனிச 
்்சயைர் 
(இமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்) நிமை) 

திரு. ்்ச. பாண்டியன், எம்,ஏ., 
எம்.பில.,எம்.எல.

.. ைாண்புமிகு உயர் ்கலவித் 
துமை அமைச்சரின் 
சிைப்பு பநர்மு்க 
உதவியாளர் (இமைச 
்்சயைாளர் நிமை)
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திரு. மு. ஆதிப்ச்சன், எம்.்காம்., 
பி.எட்., எல.எல.பி.

.. ைாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் 
தமைைரின் சிைப்பு 
பநர்மு்க உதவியாளர் 
(இமைச ்்சயைாளர் 
நிமை)

திரு. ப. பத்ைகுைார், எம்.எஸ்சி., 
பி.எட்., பி.எல.

.. இமைச ்்சயைாளர்

திரு. மு. ்கருைாநிதி, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல.

.. இமைச ்்சயைாளர்

திருைதி பி. பதன்்ைாழி, எம்.ஏ., 
பி.எட்., எம்.ஃபில., பி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திருைதி டி.வி. ்ஜய~, 
பி.ஏ., பி.ஜி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திரு. மு. ்கருைா்கரன், எம்.்காம்., 
பி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திருைதி பா. பரைதி, பி.எஸ்சி., 
பி.எட்., பி.ஜி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திரு. ப்க. ரபைஷ், பி.எஸ்சி., பி.எல. .. துமைச ்்சயைாளர்

திரு. ்க.பைா. சிைகுைரன், பி.எஸ்சி., 
பி.ஜி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திருைதி ்பர்லின் ரூப்குைார், 
எம்.ஏ., பி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திரு. ப்கா. ்கபைஷ், பி.எஸ்சி., 
பி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திரு. சு. பாைகிருஷ்ைன், பி.ஏ., 
பி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர்

திரு. ை. பூபாைன், பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)
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திருைதி ~. ~வித்யா, பி.எஸ்சி., 
பி.ஜி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. பா. ரவிச்சந்திரன், பி.எஸ்சி. .. குழு அலுைைர்

திருைதி சி. ்சாந்தா, எம்.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திரு. த. ரகுபதி, எம்.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. துமைச ்்சயைாளர் 
(பதிப்பாளர்)

திருைதி சீ. உஷா, பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. குழு அலுைைர்

திருைதி ்ை. ்சகுந்தைா, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல.

.. குழு அலுைைர் (துமைச 
்்சயைாளர் நிமை)

திரு. ~.ரா. ரவி, எம்.்காம்., பி.எல. .. குழு அலுைைர் (துமைச 
்்சயைாளர் நிமை)

திரு. சி. ~தரன், எம்.்காம்., பி.எட். .. தமைமை நிருபர்

திருைதி த. சுஜாதா பதவி, பி.இ., 
பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திரு. அ.சு. ப்களும்ட நம்பி, 
எம்.எஸ்சி., பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திரு. மு. பைா்கன் ராஜா, எம்.ஏ., 
பி.எட்., பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திரு. இரா. இராபஜந்திரன், பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திரு. ்க.நா. ைளர்பைந்தன், 
எம்.ஏ., பி.ஜி.எல.

.. தமிழ்நாடு அரசின் 
்்டலலி சிைப்பு 
பிரதிநிதியின் சிைப்பு 
பநர்மு்க உதவியாளர்

திரு. கி. முரளீதரன் நாயர், பி.ஏ. .. ்சார்புச ்்சயைாளர்
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திருைதி வி. சுைதி, பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திருைதி பு. ்சஙகீதா, பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. தமைமை நிருபர்

திருைதி சு.சீ. அைபைலு, எம்.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. தமைமை நிருபர்

திருைதி ்்ச. ்சாந்தகுைாரி, பி.ஏ., 
பி.ஜி.எல.

.. தமைமை நிருபர்

திரு. ்ஜ. பாஸ்்கரன், பி.ஏ. .. தமைமை நிருபர்

திரு. அ. பாஸ்்கரன், பி.்காம்., 
பி.ஜி.எல.

.. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திரு. ்ஜ. பாைசீனிைா்சன், 
எம்.்காம்., எம்.ஃபில., பி.ஜி.எல.,

.. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திரு. பை. பைா்கநாதன், பி.எஸ்சி. .. ்சார்புச ்்சயைாளர்

திருைதி த. இந்திரா்காந்தி, பி.ஏ. .. ்சார்புச ்்சயைாளர்





xxi

ரப்ரமெ உறுபபினர்்கள்

(அ்க்ர ெரிமெபபடி)

வபயர்்களும் வொகுதி்களும்

1. அம்பபத்குைார், திரு. எஸ். .. ைந்தைாசி (்்ச.ை.) 

2. அம்ைன் ப்க. அர்சசுைன், திரு. .. ப்காயம்புத்தூர் 
்தற்கு

3. அரசு, ்டாக்டர் ஆர்.டி. .. ்்சய்யூர் (்்ச.ை.)

4. அரவிந்த் ரபைஷ், திரு. எஸ். .. ப்சாழிங்கநலலூர்

5. அருண்குைார், திரு. பி.ஆர்.ஜி. .. ப்காயம்புத்தூர் 
ை்டககு

6. அ்ைக்சாண்்டர், திரு. வீ. .. அம்பத்தூர்

7. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ைன், திரு. .. திருச்்சந்தூர் 

8. அன்பர்சன், திரு. தா.பைா. .. ஆைந்தூர் 

9. அன்பழ்கன், திரு. ்க. .. கும்பப்காைம் 

10. அன்பழ்கன், திரு. ப்க.பி. .. பாைகப்காடு 

11. அன்பழ்கன், திரு. ்ஜ. .. ப்சப்பாக்கம்-
திருைலலிகப்கணி

12. அன்பில ைப்கஷ் ்பாய்யா்ைாழி, 
திரு.

.. திரு்ைறும்பூர் 

13. ஆ்டைர்சன், திரு. ப. .. திருத்துமைப்பூண்டி 
(்்ச.ை.)

14. ஆண்டி அம்பைம், திரு. ்ை.ஆ. .. நத்தம் 

15. ஆறுககுட்டி, திரு. வி.சி. .. ்கவுண்்டம்பாமளயம் 

16. ஆறுமு்கம், திரு. பா. .. ்கந்தர்ைப்காட்ம்ட 
(்்ச.ை.)
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17. ஆஸ்டின், திரு. எஸ். .. ்கன்னியாகுைரி 

18. இதயைர்ைன், திரு. L. .. திருப்பபாரூர் 

19. இரத்தின்சபாபதி, திரு. ஏ. .. அைந்தாஙகி  

20. இரவிச்சந்திரன், திரு. ப்க.எஸ். .. எழும்பூர் (்்ச.ை.) 

21. இராை்சாமி, திரு. ்கரி. .. ்காமரககுடி 

22. இராைச்சந்திரன், திரு. ஆர்.டி. .. குன்னம் 

23. இராைச்சந்திரன், திரு. எம். .. ஒரத்தநாடு 

24. இராைச்சந்திரன், திரு.
ப்க.ப்க.எஸ்.எஸ்.ஆர்.

.. அருப்புகப்காட்ம்ட 

25. இராைலிங்கம், திரு. ப்க.வி. .. ஈபராடு பைற்கு  

26. இராஜன் ்்சலைப்பா, திரு. வி.வி. .. ைதுமர ை்டககு 

27. இராஜா, திரு. எஸ்.ஆர். .. தாம்பரம் 

28. இராபஜந்திரன், திரு. இரா. .. ப்சைம் ை்டககு 

29. இராபஜந்திரன், திரு. சி.வி. .. பர்கூர் 

30. இன்பப்ச்கரன், திரு. பி.என்.பி. .. ்பண்ைா்கரம்  

31. இன்பதுமர, திரு. ஐ.எஸ். .. ராதாபுரம் 

32. ஈஸ்ைரப்பன், திரு. பஜ.எல. .. ஆற்்காடு 

33. ஈஸ்ைரன், திரு. எஸ். .. பைானி்சா்கர் 
(்்ச.ை.) 

34. உடுைமை K. ராதாகிருஷ்ைன், திரு. .. உடுைமைப்பபட்ம்ட 

35. உதயகுைார், திரு. ஆர்.பி. .. திருைங்கைம் 

36. உதயசூரியன், திரு. தா. .. ்சங்கராபுரம்  

37. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி, திரு. .. எ்டப்பாடி 
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38. எழிைர்சன், திரு. சி.வி.எம்.பி. .. ்காஞசிபுரம் 

39. ்க்டம்பூர் ராஜு, திரு. .. ப்காவிலபட்டி 

40. ்கபை்சன், திரு. ்ை. .. திட்்டககுடி (்்ச.ை.) 

41. ்கபைஷ், திரு. ஆர். .. உத்கைண்்டைம் 

42. ்கந்த்சாமி, திரு. ப. .. சூலூர் 

43. ்கருைாநிதி, திரு. இ. .. பலைாைரம்  

44. ்கருைாஸ், திரு. ப்ச. .. திருைா்டமன 

45. ்கருப்பைன், திரு. ப்க.சி. .. பைானி  

46. ்கமைச்்சலைன், திரு. V.T. .. விருத்தா்சைம் 

47. ்கஸ்தூரி ைாசு, திருைதி வி. .. ைாலபாமை (்்ச.ை.) 

48. ்காத்தைராயன், திரு. S. .. குடியாத்தம் (்்ச.ை.) 

49. ்காந்தி, திரு. ஆர். .. ராணிப்பபட்ம்ட 

50. ்காைராஜ், திரு. இரா. .. நன்னிைம் 

51. ்கார்த்திப்கயன், திரு. ்க. .. ரிஷிைந்தியம் 

52. ்கார்த்திப்கயன், திரு. ப. .. பைலூர் 

53. ்கார்த்திக, திரு. நா. .. சிங்காநலலூர் 

54. ்காளிமுத்து, திரு. வி.எஸ். .. தாராபுரம் (்்ச.ை.) 

55. கிரி, திரு. மு.்ப. .. ்்சங்கம் (்்ச.ை.) 

56. கிருஷ்ை்சாமி, திரு. ஆ. .. பூந்தைலலி (்்ச.ை.) 

57. கீதா, திருைதி ை. .. கிருஷ்ைராயபுரம் 
(்்ச.ை.)

58. கீதா ஜீைன், திருைதி பி. .. தூத்துககுடி 

59. குைப்ச்கரன், திரு. சு. .. திருப்பூர் ்தற்கு 
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60. குைரகுரு, திரு. இரா. .. உளுந்தூர்பபட்ம்ட 

61. ப்காவிந்த்சாமி, திரு. ஆ. .. பாப்பி்ரட்டிப்பட்டி 

62. ப்காவிந்தராசு, திரு. ைா. .. பபராவூரணி 

63. ்சக்கரபாணி, திரு. அர. .. ஒட்்டன்்சத்திரம் 

64. ்சகதிபைல, திரு. எ.பி. .. ப்சைம் ்தற்கு 

65. ்சகரபாணி, திரு. மு. .. ைானூர் (்்ச.ை.) 

66. ்சண்மு்கநாதன், திரு. எஸ்.பி. .. ~மைகுண்்டம் 

67. ்சண்மு்கம், திரு. அ. .. கிைத்துக்க்டவு  

68. ்சண்மு்கம், திரு. சி.வி. .. விழுப்புரம் 

69. ்சண்மும்கயா, திரு. ்்ச. .. ஒட்்டப்பி்டாரம் 
(்்ச.ை.)

70. ்சதன் பிரபா்கர், திரு. நி. .. பரைககுடி (்்ச.ை.) 

71. ்சத்திய நாராயைன், திரு. ப. .. தியா்கராய ந்கர் 

72. ்சத்யா, திருைதி ப. .. பண்ருட்டி 

73. ்சத்யா, திரு. S.A. .. ஓசூர் 

74. ்சந்திரப்ச்கரன், திரு. சி. .. ப்சந்தைங்கைம் 
(ஆ.ைா.)

75. ்சந்திரப்ச்கரன், திரு. துமர. .. திருமையாறு 

76. ்சந்திரப்ச்கர், திரு. இரா. .. ைைப்பாமை 

77. ்சந்திரபிரபா, திருைதி மு. .. ~விலலிபுத்தூர் 
(்்ச.ை.)

78. ்சம்பத், திரு. எம்.சி. .. ்க்டலூர்  

79. ்சம்பத்குைார், திரு. பை. .. அரூர் (்்ச.ை.) 

80. ்சம்பத்து, திரு. ப்கா. .. ப்சாளிங்கர் 
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81. ்சரைைககுைார், திரு. ்க.சு. .. ்பரியகுளம் (்்ச.ை.) 

82. ்சரைைன், திரு. எஸ்.எஸ். .. ைதுமர ்தற்கு 

83. ்சரைைன், ்டாக்டர் ப. .. திருப்பரஙகுன்ைம் 

84. ்சரஸ்ைதி, திருைதி ்பான். .. திருச்்சஙப்காடு 

85. ்சபராஜா, ்டாக்டர் வி. .. ராசிபுரம் (்்ச.ை.) 

86. ்சாமி, திரு. ப்க.பி.பி. .. திரு்ைாற்றியூர் 

87. சித்ரா, திருைதி கு. .. ஏற்்காடு (ஆ.ைா.) 

88. சிைகுைார் என்கிை 
தாய்கம் ்கவி, திரு. ப.

.. திரு.வி.்க. ந்கர் 
(்்ச.ை.) 

89. சிைசுப்பிரைணி, திரு. பை.்பா. .. ்ைா்டககுறிசசி 

90. சின்னதம்பி, திரு. ஆர்.எம். .. ஆத்தூர் (்்ச.ை.) 

91. சின்னப்பன், திரு. P. .. விளாத்திகுளம் 

92. சின்னராஜ், திரு. ஓ.ப்க. .. பைட்டுப்பாமளயம் 

93. சீத்தாபதி, திருைதி ்ப. .. திண்டிைனம் (்்ச.ை.) 

94. சீனிைா்சன், திரு. ஏ.ஆர்.ஆர். .. விருதுந்கர் 

95. சுதர்்சனம், திரு. எஸ். .. ைாதைரம் 

96. சுந்தர், திரு. ்க. .. உத்திரபைரூர் 

97. சுப்பிரைணியன், திரு. ைா. .. ம்சதாப்பபட்ம்ட 

98. சுப்ரைணி, திரு. ்ப. .. தருைபுரி 

99. சுபரஷ் ராஜன், திரு. என். .. நா்கர்ப்காவில 

100. ்்சஙகுட்டுைன், திரு. டி. .. கிருஷ்ைகிரி 

101. ்்சஙப்காட்ம்டயன், திரு. ப்க.ஏ. .. ப்காபிச்்சட்டிபாமளயம்

102. ்்சந்திலகுைார், திரு. ஐ.பி. .. பழனி  
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103. ்்சந்தில பாைாஜி, திரு. V. .. அரைககுறிசசி 

104. ்்சம்ைமை, திரு. S. .. பைட்டூர்  

105. ்்சலலூர் ்கா. ராஜு, திரு. .. ைதுமர பைற்கு 

106. ்்சலைபைா்கன்தாஸ் பாண்டியன், 
திரு. எஸ்.

.. ்தன்்காசி  

107. ்்சலைம், திரு. கு.்க. .. ஆயிரம் விளககு 

108. ்்சலைராசு, திரு. எம். .. முசிறி 

109. ்்சழியன், முமனைர் ப்காவி. .. திருவிம்டைருதூர் 
(்்ச.ை.)

110. ப்ச்கரன், திரு. ப்க.வி. .. பபாளூர் 

111. ப்ச்கர், திரு. C.V. .. பட்டுகப்காட்ம்ட 

112. ப்ச்கர், திரு. R.D. .. ்பரம்பூர் 

113. ப்ச்கர்பாபு, திரு. பி.ப்க. .. துமைமு்கம்  

114. ப்சவூர் எஸ். ராைச்சந்திரன், திரு. .. ஆரணி 

115. ்்சௌந்தரபாண்டியன், திரு. அ. .. ைாலகுடி 

116. தங்கப்பாண்டியன், திரு. ்்சௌ. .. ராஜபாமளயம் 

117. தங்கைணி, திரு. பி. .. குைாரபாமளயம் 

118. தங்கம் ்தன்னரசு, திரு. .. திருசசுழி  

119. தமிமுன் அன்்சாரி, திரு. எம். .. நா்கப்பட்டினம் 

120. தமிழ்ச்்சலைன், திரு. ரா. .. ்பரம்பலூர் (்்ச.ை.) 

121. தனபால, திரு. ப. .. அவினாசி (்்ச.ை.) 

122. தனியரசு, திரு. உ. .. ்காஙப்கயம் 

123. திண்டுக்கல சி. சீனிைா்சன், திரு. .. திண்டுக்கல 



xxvii

124. திராவி்டைணி, திரு. மு. .. கூ்டலூர் (்்ச.ை.) 

125. தின்கரன், திரு. டிடிவி .. ்டாக்டர் 
இராதாகிருஷ்ைன் 
ந்கர்

126. துமர. கி. ்சரைைன், திரு. .. புைனகிரி 

127. துமரக்கண்ணு, திரு. இரா. .. பாபநா்சம் 

128. துமரமுரு்கன், திரு. .. ்காட்பாடி 

129. தூசி ப்க. பைா்கன், திரு. .. ்்சய்யாறு 

130. ்தன்னரசு, திரு. ப்க.எஸ். .. ஈபராடு கிழககு 

131. பதன்்ைாழி, திருைதி எஸ். .. நிைகப்காட்ம்ட 
(்்ச.ை.)

132. ந்டராஜன், திரு. அ. .. பலை்டம் 

133. ந்டராஜ், திரு. ஆர். .. ையிைாப்பூர் 

134. நந்தகுைார், திரு. ஏ.பி. .. அமைக்கட்டு 

135. நரசிம்ைன், திரு. பி.எம். .. திருத்தணி 

136. நலைதம்பி, திரு. அ. .. திருப்பத்தூர் 

137. நா்கராஜன், திரு. எஸ். .. ைானாைதுமர 
(்்ச.ை.) 

138. நாராயைன், திரு. ்ை. .. நாஙகுபநரி 

139. நிபைாபர் ்கபில, ்டாக்டர் (திருைதி) .. ைாணியம்பாடி 

140. நீதிபதி, திரு. பா. .. உசிைம்பட்டி 

141. நீைபை்கம், திரு. டி.ப்க.ஜி. .. தஞ்சாவூர் 

142. பநரு, திரு. ப்க.என். .. திருசசிராப்பள்ளி 
பைற்கு



xxviii

143. பரைசிைம், ்டாக்டர் V.P.B. .. பை்ட்சந்தூர் 

144. பரபைஸ்ைரி, திருைதி மு. .. ைைச்சநலலூர் 

145. பைராைன், திரு. ப. .. ்பான்பனரி (்்ச.ை.) 

146. பவுன்ராஜ், திரு. எஸ். .. பூம்பு்கார் 

147. பழனி, திரு. ப்க. .. ~்பரும்புதூர் 
(்்ச.ை.)

148. பழனிபைல தியா்க ராஜன், 
முமனைர்

.. ைதுமர ைத்தி 

149. பன்னீர்்்சலைம், திரு. எம்.ஆர்.ப்க. .. குறிஞசிப்பாடி 

150. பன்னீர்்்சலைம், திரு. ஓ. .. பபாடிநாயக்கனூர் 

151. பன்னீர்்்சலைம், திரு. வி. .. ்கை்சப்பாக்கம்  

152. பாண்டி, திரு. ்ச. .. முதுகுளத்தூர் 

153. பாண்டியராஜன், திரு. ்க. .. ஆைடி 

154. பாண்டியன், திரு. ப்க.ஏ. .. சிதம்பரம் 

155. பாரதி, திரு. பி.வி. .. சீர்்காழி (்்ச.ை.) 

156. பாஸ்்கரன், திரு. ்க. .. சிை்கஙம்க 

157. பாஸ்்கர், திரு. ப்க.பி.பி. .. நாைக்கல 

158. பிச்சாண்டி, திரு. கு. .. கீழ்்பண்ைாத்தூர் 

159. பிர்காஷ், திரு. ஒய். .. தளி  

160. பிரபு, திரு. அ. .. ்கள்ளககுறிசசி (்்ச.ை.)

161. பிரின்ஸ், திரு. பஜ.ஜி. .. குளச்சல 

162. பு்கபழந்தி, திரு. சு. .. ைதுராந்த்கம் (்்ச.ை.) 

163. பூஙப்காமத, ்டாக்டர் (திருைதி) .. ஆைஙகுளம் 
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164. பூண்டி கி. ்கமைைாைன், திரு. .. திருைாரூர் 

165. ்பரிய்கருப்பன், திரு. ப்க.ஆர். .. திருப்பத்தூர் 

166. ்பரிய்சாமி, திரு. இ. .. ஆத்தூர் 

167. ்பரியண்ைன் அரசு, திரு. .. புதுகப்காட்ம்ட 

168. ்பரியபுள்ளான் என்கிை ்்சலைம், 
திரு. ்ப.

.. பைலூர் 

169. ்பன்ஜமின், திரு. பா. .. ைதுரைாயல 

170. ்பாள்ளாசசி V. ்ஜயராைன், 
முமனைர்

.. ்பாள்ளாசசி 

171. ்பான்முடி, முமனைர் ்க. .. திருகப்காவிலூர் 

172. ை்காராஜன், திரு. ஆ. .. ஆண்டிப்பட்டி 

173. ைணி்கண்்டன், ்டாக்டர் எம். .. இராைநாதபுரம் 

174. ைணியன், திரு. ஓ.எஸ். .. பைதாரண்யம் 

175. ைதிைாைன், திரு. உ. .. கீழ்பைளூர் (்்ச.ை.) 

176. ைருதமுத்து, திரு. அ. .. ்்கங்கைலலி (்்ச.ை.) 

177. ைபனா்கரன், திரு. அ. .. ைாசுபதைநலலூர் 
(்்ச.ை.)

178. ைபனா தங்கராஜ், திரு. த. .. பத்ைநாபபுரம்  

179. ைபனாரஞசிதம், திருைதி நா. .. ஊத்தங்கமர (்்ச.ை.) 

180. ைபனான்ைணி, திருைதி ப. .. வீரபாண்டி  

181. ைஸ்தான், திரு. ப்க.எஸ். .. ்்சஞசி 

182. ைாசிைாைணி, ்டாக்டர் இரா. .. ையிைம் 

183. ைாணிக்கம், திரு. கி. .. ப்சாழைந்தான் (்்ச.ை.)

184. முத்தமிழ்்்சலைன், திரு. ர. .. விககிரைாண்டி 
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185. முரு்கன், திரு. பி. .. பைப்பனஹள்ளி 

186. முருகுைாைன், திரு. என். .. ்காட்டுைன்னார்ப்காவில 
(்்ச.ை.) 

187. முரும்கயா பாண்டியன், திரு. ஆர். .. அம்பா்சமுத்திரம்  

188. முஹம்ைது அபூபக்கர், திரு. 
ப்க.ஏ.எம்.

.. ்கம்டயநலலூர்  

189. மூர்த்தி, திரு. ப்க.எஸ். .. பரைத்தி-பைலூர் 

190. மூர்த்தி, திரு. பி. .. ைதுமர கிழககு 

191. ்ைய்யநாதன், திரு. சிை.வீ. .. ஆைஙகுடி 

192. மைதீன்்கான், திரு. டி.பி.எம். .. பாமளயஙப்காட்ம்ட  

193. பைா்கன், திரு. எம்.ப்க. .. அண்ைா ந்கர் 

194. ரகுபதி, திரு. எஸ். .. திருையம் 

195. ரங்கநாதன், திரு. ப. .. விலலிைாக்கம் 

196. ரவி, திரு. சு. .. அரகப்காைம் (்்ச.ை.)

197. ராப்சந்திரன், திரு. ்சபா. .. ்நய்பைலி 

198. ராதாகிருஷ்ைன், திரு. வி. .. ையிைாடுதுமை 

199. ராைர், திரு. எ. .. குளித்தமை 

200. ராை்ஜயலிங்கம், திரு. ்ஜ.ப்க.என். .. ்ஜயங்்காண்்டம் 

201. ராமு, திரு. அ. .. குன்னூர் 

202. ராஜ்ைட்சுமி, திருைதி வி.எம். .. ்சங்கரன்ப்காவில 
(்்ச.ை.)

203. ராஜைர்ைன், திரு. M.S.R. .. ்சாத்தூர் 

204. ராஜா, திரு. சி. .. ்சங்கரி 

205. ராஜா, திரு. டி.ஆர்.பி. .. ைன்னார்குடி 
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206. ராஜா என்கிை ப்க.ஆர். 
ராஜாகிருஷ்ைன், திரு. ஈ.எம்.ஆர்.

.. அந்தியூர் 

207. ராபஜந்திர பாைாஜி, திரு. ப்க.டி. .. சிை்காசி 

208. ராபஜந்திரன், திரு. சு. .. அரியலூர் 

209. ராபஜந்திரன், திரு. வி.ஜி. .. திருைள்ளூர் 

210. ராபஜஷ் குைார், திரு. ்்ச. .. கிள்ளியூர் 

211. ்ைட்சுைைன், திரு. ஏ.எல.எஸ். .. திரு்நலபைலி 

212. பைா்கநாதன், திரு. ப்கா. .. கீழ்மைத்திைான்குப்பம் 
(்்ச.ை.) 

213. ைரைட்சுமி, திருைதி ை. .. ்்சங்கலபட்டு 

214. ைளர்ைதி, திருைதி சீ. .. ~ரங்கம் 

215. ைாம்க ்சந்திரப்ச்கர், திரு. .. பைளசப்சரி 

216. விரும்க V.N. ரவி, திரு. .. விரு்கம்பாக்கம் 

217. விலைநாதன், திரு. அ.்்ச. .. ஆம்பூர்  

218. விஜயகுைார், திரு. ்க.நா. .. திருப்பூர் ை்டககு 

219. விஜயதரணி, திருைதி எஸ். .. விளைஙப்காடு 

220. விஜயபாஸ்்கர், திரு. எம்.ஆர். .. ்கரூர் 

221. விஜய பாஸ்்கர், ்டாக்டர் சி. .. விராலிைமை 

222. விஜியகுைார், திரு. ப்க.எஸ். .. கும்மிடிப்பூண்டி 

223. வீரைணி, திரு. ப்க.சி. .. பஜாைார்பபட்ம்ட 

224. ்ைங்க்டாச்சைம், திரு. என்.டி. .. ்பருந்துமை 

225. ்ைங்க்டாஜைம், திரு. ப்கா. .. ப்சைம் பைற்கு 

226. ்ைலைைண்டி ந. ந்டராஜன், திரு. .. திருசசிராப்பள்ளி 
கிழககு
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227. ்ைற்றிபைல, திரு. ்ச. .. ஓைலூர் 

228. பைலு, திரு. எ.ை. .. திருைண்ைாைமை 

229. பைலுைணி, திரு. எஸ்.பி. .. ்தாண்்டாமுத்தூர் 

230. ஜகம்கயன், திரு. எஸ்.டி.ப்க. .. ்கம்பம் 

231. ்ஜயககுைார், திரு. டி. .. இராயபுரம்  

232. ்ஜயராைகிருஷ்ைன், திரு. இரா. .. ை்டத்துககுளம் 

233. ஸ்்டாலின், திரு. மு.்க. .. ்்காளத்தூர்  

234. ஸ்்டாலின் குைார், திரு. ்்ச. .. துமையூர் (்்ச.ை.) 

235. நான்சி ஆன் சிந்தியா பிரான்சிஸ், 
்டாக்டர் (திருைதி)

.. நியைனம்

 

ரப்ரமெ நடெடிக்ம்க்களில் பஙகுவ்காள்்ள உரிமை வபற்ைெர்

திரு. விஜய் நாராயன் .. ைாநிை அரசுத் தமைமை ைழககுமரஞர்



ெமிழ்நாடு ெடடைனைப ரப்ரமெ

வி்காரி, ைாசி 2, திருெள்ளுெர் ஆண்டு 2051 

2020 பிப்ரெரி 14, வெள்ளிக்கிழமை
்்சன்மன, புனித ஜார்ஜ் ப்காட்ம்டயிலுள்ள ்சட்்டைன்ைப் 

பபரமை ைண்்டபத்தில ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் 
திரு. ப. ெனபால் அைர்்கள் தமைமையில ்காமை 10–00 ைணியளவில 
பபரமை கூடியது.

ைாண்புமிகு ரப்ரமெத் ெமலெர்:

“இயற்ைலும் ஈட்்டலும் ்காத்தலும் ்காத்த
 ைகுத்தலும் ைலைது அரசு.”

்பாருள் ைரும் ைழி்கமள உண்்டாககுதல, ்பற்ை 
்பாருள்்கமளச ப்சர்த்தல, ப்சர்த்தைற்மைக ்காத்தல, பகிர்ந்து 
்்காடுத்தல ஆகியைற்மைச சிைப்பா்கச ்்சய்ைபத உயர்ந்த 
அர்சாகும். 

[குறிப்பு:  ஓர் உமரயின் ்தா்டக்கத்தில உடுககுறி (*)   
இ்டப்்பற்றிருந்தால அவ்வுமர உறுப்பினரால 
்சரிபார்க்கப்்பற்ைது என்பமதக குறிககும்.]

ெ்ரவு–வெலவுத் திடடம், 2020–2021, அளித்ெல்

ைாண்புமிகு ரப்ரமெத் ெமலெர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
நிதிநிமை அறிகம்க அளித்தல. ைாண்புமிகு துமை முதைமைச்சர் 
அைர்்கள். (பைம்சமயத் தட்டும் பைத்த ஒலி)

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. பனனீர்வெல்ெம்: ைாண்புமிகு பபரமைத் 
தமைைர் அைர்்கபள, ஏமழ, எளிபயாருககு அன்புப் ்பட்்ட்கம், 
எதிரி்களுகப்கா சிம்ை ்்சாப்பனம், ஊழல ்கமை படியா உண்மைத் 
தத்துைம், உமழப்பின் ்பருமையுமரத்த அறிவின் வித்த்கம், 
்பான்ைனச ்்சம்ைல, ைக்கள் திை்கம், புரட்சித் தமைைர் எம்.
ஜி.ஆர். அைர்்கமளயும், (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) தைைாய்த் 
தைமிருந்து தமிழன்மன ்பற்்ைடுத்த தைப் புதலவி, தமிழர் நைம் 
்காக்க, தனிச சு்டராய் ைந்துதித்த யு்கத் தமைவி, தமிழ்கத்மத 
தனதாககி, தமிழர்்கமள ை்சைாககி, இதயங்கமள ஆட்சி ்்சய்யும் 
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்பண்ைரசி, இைய்ைன ்ைற்றி ்்காண்்ட பபரரசி, இதய 
்தய்ைம் புரட்சித் தமைவி ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கமளயும் 
ைைஙகுகிபைன். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள,

 “ைாரி ்பருககி ைளம்படுத்து உற்ைமை
 ஆராய்ைான் ்்சய்்க விமன”

்பாருள் ைரும் ைழி்கமளப் ்பருக்கச ்்சய்து, அைற்ைால 
ைளத்மத உண்்டாககி, ைரும் இம்டயூறு்கமள ஆராய்ந்து நீககி 
்்சயைாற்ை ைலைைபர, ்்சயல திைன் பம்டத்தைர் என்னும் 
ைள்ளுைர் ைாய்்ைாழிககு இைக்கைைாகி, நிதி ஆதாரங்கமள 
்ைகுைா்கப் ் பருககி, அமனத்து துமை்களுககும் அதமன ஒதுககித் 
தந்து, நாடு ைளம் ்பைச ்்சய்து, எதிர்ைந்த இன்னல்கமளயும் 
இம்டயூறு்கமளயும் ்பாடிப்்பாடியாககி, தும்டத்து தூரத் தள்ளி, 
ைக்கள் நைன் ஒன்பை ைனதில ் ்காண்டு ் ்சயைாற்றி தமிழ்ககுடிமய 
பைலும் பைலும் முன்பனற்ைவும், தமிழ்நாட்ம்ட இந்தியாவின் 
முதன்மை ைாநிைைா்க நிமைநிறுத்தி்டவும், ைமைந்த முன்னாள் 
முதைமைச்சர் ைாண்புமிகு இதய ்தய்ைம் புரட்சித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கள், (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) தனது ைாழ்கம்க 
முழுைமதயும் தமிழ்க ைக்களுகப்க ஈந்து, அரும்பாடுபட்டு, ்பரும் 
்பருமைமயப் ்பற்ைார்்கள். “ைக்களால நான், ைக்களுக்கா்கபை 
நான்” (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) என்னும் இைட்சிய முழக்கத்பதாடு 
ைக்களுககுத் ்தாண்டு ்்சய்ைபத தனது ைாழ்நாள் ்க்டமை எனக 
்்காண்டு இரவு ப்கல பாராைல, ஓய்்ைன்பபத இன்றி ் ்சயைாற்றி, 
தமிழ்க ைக்களின் இதயங்களில என்றும் நீங்கா இ்டம் பிடித்த, 
எங்கள் இதய ்தய்ைம் புரட்சித் தமைவி ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் உமழப்பிலும், தியா்கத்திலும் பூத்த ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களது அரம்ச, (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அண்ைன் திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி 
அைர்்கள் தமைமைபயற்று சிைப்பா்க ்தா்டர்ந்து ்ைற்றி்கரைா்க 
ந்டத்தி ைருகிைார்்கள். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

ஏமழயரி்டம் அன்பு ்்சலுத்தி, எளியைர்ககு ஆதரவு ்காட்டி, 
தாய்ககுைத்திற்குப் ்பருமை தந்து, ை்களிர் அதி்காரம் ்பற்றி்ட 
ைழி ைகுத்து, தமிழ்க ைக்கள் அமனைரும் நைபை ்காை தினம் 
உமழத்து, அைர்தம் ் நஞ்சங்களில நீங்கா இ்டம் ் பற்று, ைமைந்தும் 
ைமையாைல ைாழ்ந்து ்்காண்டிருககும் இதய ்தய்ைம் புரட்சித் 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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தமைவி ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கமள ைைஙகி, (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) அம்ைா அைர்்கள் விண்ணின்று எங்கமள ைாழ்த்தி, ைழி 
ந்டத்தி்ட பைண்டும் என பைண்டி, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
நிதிநிமை அறிகம்கமய இப்பபரமை முன் ்சைர்ப்பிககின்பைன். 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

முற்ப்கல 10–05

தாய்த் தமிழ்நாட்ம்ட எவ்ைா்ைலைாம் உயர்த்த பைண்டும் 
என்று இதய ்தய்ைம் புரட்சித் தமைவி ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்கள் ்கனவு ்கண்்டாபரா, அந்த விருப்பங்கமள்யலைாம் 
நிமைபைற்ை, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களது அரசு தணியாத 
்சாதமன தா்கத்து்டன் ்க்டமையாற்றி ைருகிைது. ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் விசுைா்சத் ்தாண்்டர்்களாகிய நாங்கள், அம்ைா 
அைர்்களின் ்தாமைபநாககுப் பார்மையிமனத் ்தா்டர்ந்து 
பின்பற்றுைது்டன் ‘அமைதி, ைளம், ைளர்சசி’ என்கிை அைரது 
்்காள்ம்கயிமன முன்்னடுத்துச ்்சன்று, தமிழ்நாட்டு ைக்கள் நல 
ஆளுமையின் பைன்்கமள முழுமையா்க அம்டைதற்கு அயராது 
பாடுபட்டு ைருகிபைாம்.

இதய ் தய்ைம் புரட்சித் தமைவி ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள், 
மூன்ைாண்டு்களுககு முன்னர் நம்மை விட்டு நீஙகியபபாது, நாம் 
அமனைரும் திக்கற்ைைர்்களா்க உைர்ந்பதாம். எனினும், புரட்சித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களின் உண்மையான தாயுள்ளம், நாங்கள் 
்்சலை பைண்டிய பாமதமய ைகுத்துக ்காட்டியுள்ளது்டன், 
ைக்கள் பணியாற்றும் வி்டாமுயற்சியில தளராத உறுதிமயயும், 
ைக்கள் ப்சமைமயத் ்தா்டர்ைதற்்கான ஆற்ைமையும் எங்கள் 
ஒவ்்ைாருைருககும் அளித்துச ்்சன்றுள்ளது. ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் ைமைவிற்குப் பின்னர், இந்த அரசின் ஆட்சி நீடிக்காது, 
ஆட்சி ைாறிவிடும் என்்ைலைாம் சிைர் கூறி ைந்தனர். ஆனால, இதய 
்தய்ைம் புரட்சித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் ்காட்டிய ைழியில, 
அைர்தம் நலைாசி்களு்டன் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின் 
தமைமையில மி்கத் திைமையு்டன் ்்சயலபட்டுைரும் அம்ைாவின் 
அரசு, (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) அமனத்து விைர்்ச்கர்்கள் 
ைற்றும் எதிர்ப்பாளர்்களின் ்கருத்து்கமளப் ்பாடிப்்பாடியாககி 
்தா்டர்ந்து நலைாட்சி புரிந்து ைருைது ைட்டுைலைாைல, 
்ைன்பைலும் ைலுைம்டந்து, ைக்கள் நம்பிகம்கமயப் பூரைைா்கப் 
்பற்று, பீடுநம்ட பபாட்டு ைருகிைது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 
உள்நாடு ைட்டுைலைாைல, உை்்கஙகிலும் இருந்தும் பாராட்டு்கள் 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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குவியும்ைண்ைம் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களது அரசின் 
்்சயலபாடு்கள் மிளிர்கின்ைன. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான சிைந்த ஆட்சிக்கான, நல ஆளுமை 
விருதிமன (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ைத்திய அரசி்டமிருந்து 
தமிழ்நாடு அரசு ்பற்றுள்ளது்டன், இந்தியா டுப்ட பத்திரிம்கயால 
‘்தா்டர்ந்து இரண்்டாண்டு்களா்க சிைப்பா்கச ்்சயலபட்டு 
ைருகின்ை ைாநிைம்’ எனவும் தமிழ்நாடு பதர்ந்்தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) நாங்கள் தமிழ்நாட்ம்ட ்தா்டர்ந்து 
அமைதிப் பூங்காைா்க விளங்கச ்்சய்து ைருகிபைாம். (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) நிமையான, ்கணிக்கத்தக்க, அமனைருககும் 
இம்சைான ்்காள்ம்க்களு்டன் நாங்கள் பணியாற்றி ைருகிபைாம். 
அமனைரும் எளிதில அணுகி, முமையீடு்கள், ஆபைா்சமன்கள் 
ைற்றும் உண்மையான குமை்களுககு நியாயைான ைற்றும் விமரைான 
பதில்கள் கிம்டககும் ைம்கயில ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ்்சயைாற்றி ைருகிைது. நாங்கள் ைக்களின் ப்காரிகம்க்கமளக 
ப்கட்டு அதற்கு உ்டனடியா்கத் தீர்வு ைழஙகி ைருகின்பைாம். நாங்கள் 
்சமூ்கத்தில உள்ள மி்க ஏழ்மை நிமையில உள்ளைர்்கமளயும் 
பாதிப்பிற்குள்ளா்கக கூடியைர்்களின் குமை்கமளயும் பபாககி 
ைருகின்பைாம். அறிஞர்்களின் ைதிநுட்ப ஆபைா்சமன்களுககு 
்்சவி ்சாய்த்து, அைர்்களின் அறிவுமர்களின்பபரில நாங்கள் 
சிைப்பா்கச ்்சயலபட்டு ைருகிபைாம். ஆர்ைம், அர்ப்பணிப்பு 
ைற்றும் ஆய்ந்த அறிவு்டன் நாங்கள் திட்்டங்கமள ைகுத்துச 
்்சயலபடுத்தி ைருகிபைாம். பை பன்னாட்டு நிதி நிறுைனங்களும், 
முதலீட்்டாளர்்களும் முதலீடு ்்சய்ய மி்கவும் விரும்புகின்ை 
ைாநிைைா்க தமிழ்நாடு இன்மைககு விளஙகுகிைது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) ைக்கள் அமைதியா்க ைாழ்ைதற்கும், அைர்்களின் 
இைட்சியங்கமள அம்டைதற்கும், எளிதில அரசிமன அணுகி, 
அைர்்களின் பதமை்கமள நிமைவு ் ்சய்யும் ைாநிைைா்க தமிழ்கத்மத 
சிைப்பா்க உருைாககியுள்பளாம்.

முற்ப்கல 10–10

நம் ைாநிைத்தில, ்சட்்டம்–ஒழுஙம்க ்தா்டர்ந்து திைம்ப்ட 
நிமைநாட்டி, ைக்கள் பாது்காப்பு உைர்வு்டன் நலைாழ்வு ைாழ்ைமத 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்தா்டர்ந்து உறுதி 
்்சய்யும். ்தா்டர்சசியா்கப் ்பைப்படும் முதலீடு்களும், சிைப்பான 
்பாருளாதார ந்டைடிகம்க்களும், ைக்களுககு பைன்பைலும் 
பைமைைாய்ப்பு்கமளயும் ைருைானத்மதயும் உருைாககித் தரும். 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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ஏமழ, எளிபயார், நலிவுற்பைார் ைற்றும் அடித்தட்டு ைக்கள் 
பாது்காக்கப்படுைமத ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
முமனப்பு்டன் உறுதி்்சய்யும். ‘எலைாரும் எலைாமும் ்பை 
பைண்டும், இஙகு இலைாமை இலைாத நிமை பைண்டும்’ (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) என்னும் ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் இதய 
்தய்ைம் புரட்சித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின் ்தாமைபநாககுப் 
பார்மைமய நனைாககும் பலபைறு நைத் திட்்டங்கள் இந்த ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட அறிகம்கயில அ்டஙகியுள்ளன.

இன்மைய உை்க ைற்றும் பதசியப் ் பாருளாதாரச சூழலில வீசும் 
எதிர்்காற்மை தமிழ்நாடும் எதிர்்்காண்டு ைருகிைது. அமனத்திந்திய 
அளவில 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ்கணிக்கப்பட்்ட ைளர்சசி 
ைதிப்பீடு்கள் குமைக்கப்பட்டு, தற்பபாது, 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான அமனத்திந்திய ைளர்சசி நிமையான விமை்களின் 
அடிப்பம்டயில 5 விழுக்கா்டா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. எனினும், 
இத்தம்கய ்பாருளாதார ்நருக்கடி்கமளயும் திைமையா்க 
நம்மும்டய தமிழ்நாடு ்சைாளித்துள்ளது. ைாநிைத்தின் பன்மு்கப் 
்பாருளாதாரம், ைாநிை அரசின் நிமையான ்்காள்ம்க, 
ஆக்கத்திைன் ைாய்ந்த முயற்சி்கள் ைற்றும் எலைாைற்றிற்கும் 
பைைா்க, நைது ைக்களின் அயராத உமழப்பு பபான்ை ்காரணி்கள், 
2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான தமிழ்நாட்டின் ைளர்சசி விகிதம் 8.17 
விழுக்காட்ம்ட அம்டைமத உறுதி ்்சய்துள்ளன. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) 2019–2020 ஆம் ஆண்டில, 7.27 விழுக்காடு என்று 
ைதிப்பி்டப்பட்்ட ைளர்சசி விகிதைானது, அமனத்திந்திய அளவில 
்கணிக்கப்பட்்ட 5 விழுக்காட்ம்டக ்காட்டிலும் அதி்கைானதாகும். 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, பைலும் 
ைலுைான ்பாருளாதார ைளர்சசிமய நாங்கள் மி்கவும் 
எதிர்பார்ககிபைாம். 

பதிமனந்தாைது நிதிக குழுவின் 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
முதைாைது அறிகம்கமயயும், அதன்மீது எடுக்கப்பட்்ட ந்டைடிகம்க 
குறிப்மபயும் 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி ைாதம் ஒன்ைாம் நாள் 
அன்று ைத்திய அரசு நா்டாளுைன்ைத்தில ்சைர்ப்பித்துள்ளது. 2021–
2022 ஆம் ஆண்டு முதல 2025–2026 ஆம் ஆண்டு ைமர ஐந்தாண்டு 
்காைத்திற்்கான இறுதி அறிகம்கயிமன, நிதிக குழு இந்த ஆண்டின் 
இறுதியில ்சைர்ப்பிககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. ைத்திய 
ைரி்களில ைாநிை அரசு்களுக்கான நிதிப் பகிர்மை 42 ்சதவீதத்திலிருந்து 
41 ்சதவீதைா்கக குமைககுைாறு நிதிக குழு பரிந்துமர ்்சய்துள்ளது. 
இரண்டு யூனியன் பிரபத்சங்களா்க அறிவிக்கப்பட்்ட ஜம்மு–

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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்காஷ்மீர் ைாநிைத்திற்கு, ைாநிைங்களுககுப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ைரி 
ைருைாயிலிருந்து இனி பஙகு அளிக்கப்ப்டாது என்பமதக ்கருத்தில 
்்காண்்டால, ்ைாத்த நிதிப் பகிர்வில பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ள 
குமைப்பினால, ைாநிைங்களுககுப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ைரி 
ைருைாயில ்பரும் பாதிப்பு இருக்காது. ைாநிைங்களுககு 
இம்டபயயான நிதிப் பகிர்வில தமிழ்நாட்டின் பஙகு 4.023 
்சதவீதத்திலிருந்து 4.189 ்சதவீதைா்க, சிறிய அளபை உயர்ந்துள்ளது. 
்க்டந்த சிை நிதிக குழுக்களின் பரிந்துமர்களால தமிழ்நாட்டின் 
பஙகு ்தா்டர்ந்து குமைந்து ைந்த பபாககு, இந்த உயர்வினால 
ைாற்ைம் அம்டந்துள்ளது. ஆனாலும், ்க்டந்த்காை அநீதி்களுககு, 
அதிலும் குறிப்பா்க பதினான்்காைது நிதிக குழு இமழத்த 
பாதிப்பு்களுககு இது முழுமையான பரி்காரைா்காது. எனபை, 
தமிழ்நாடு பபான்ை சிைப்பா்க நிருைகிக்கப்படும் ைாநிைத்திற்கு 
்சரியான ்கைககீடு்கள்மூைம், பபாதிய நிதிப் பகிர்வு ைழங்கப்ப்ட 
பைண்டும் என்ை நைது ப்காரிகம்கமய நாம் பதிமனந்தாைது நிதிக 
குழுவின் முன்பு ்தா்டர்ந்து மீண்டும் ைலியுறுத்துபைாம்.

நிதிப் பகிர்விற்குப் பின்னரும் ைாநிை அரசு ைருைாய்ப் 
பற்ைாககுமைமயபய ்சந்திககும் என்ை தமிழ்நாடு அரசின் 
ைாதத்மத ஏற்றுக்்காண்்ட பதிமனந்தாைது நிதிக குழு, 
தமிழ்நாட்டிற்கு ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை ைானியைா்க 4,025 ப்காடி 
ரூபாய் ைழங்க பரிந்துமர ்்சய்துள்ளது. ைக்களின் நியாயைான 
எதிர்பார்ப்பு்கமள நிமைபைற்றுைதற்குத் பதமையான, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசின் ைக்கள் நைச ்்சைவினங்கமள, 
இவ்ைறிகம்க ஏற்றுக்்காண்்டமதபய இது குறிககும். எனினும், 
ைத்திய அரசின் ‘ந்டைடிகம்க அறிகம்கயில’, நிதிப் பகிர்விற்குப் 
பின்னரான ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை ைானியம் ைழஙகுைது 
்தா்டர்பான நிதிக குழுவின் பரிந்துமரமய ஏற்றுக்்காள்ைதா்கக 
குறிப்பி்டப்பட்டிருந்தாலும், இதற்்்கன ்ைாத்தைா்க, 74,340 ப்காடி 
ரூபாமய நிதிக குழு பரிந்துமரத்துள்ள நிமையில, ைத்திய அரசின் 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில இம்ைானியத்திற்்கா்க 30,000 ப்காடி 
ரூபாய் ைட்டுபை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ைானியத் ்தாம்கமய 
முழுமையா்கப் ்பறுைமத உறுதி்்சய்யும் ைம்கயில, ைத்திய அரசு 
பபாதிய நிதி ஒதுககீடு்கள் ் ்சய்ய பைண்டும் என்பமத ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு ைலியுறுத்தும்.

முற்ப்கல 10–15

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான நிதிநிமை அறிகம்கயில, 
ைாண்புமிகு ைத்திய நிதி அமைச்சர் அைர்்கள், இனிைருங்காைங்களில 
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்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி (ைாநிைங்களுககு ஈடு ் ்சய்தல) 
்சட்்டத்தின்கீழ் ைசூலிக்கப்படும் பைலைரி ்தாம்கயின் அளவிற்கு 
ைட்டுபை, ைாநிைங்களுககு ஏற்படும் ைருைாய் இழப்பிமன 
ஈடு ்்சய்யும் நிதியத்திற்கு, நிதி ைாற்ைம் ்்சய்யப்படும் என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 101–ைது அரசியைமைப்பு திருத்த ்சட்்டம் 
2016–ன்படி ்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி (ைாநிைங்களுககு 
ஈடு ் ்சய்தல) ்சட்்டம், 2017 இயற்ைப்பட்்டது. அதன்படி, ் பாருட்்கள் 
ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி அைலபடுத்தியதிலிருந்து ஐந்தாண்டு்களுககு 
ைாநிைங்களுககு ஏற்படும் இழப்பீட்டிமன ஈடு ்்சய்ய ைத்திய 
அரசு ்க்டமைப்பட்டுள்ளது. ைாண்புமிகு முன்னாள் முதைமைச்சர் 
புரட்சித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் ‘அரசியைமைப்பில ஈடு 
்்சய்ைதற்்கான உறுதியான உத்தரைாதங்கள் ைழங்கப்பட்்டாலதான் 
தமிழ்நாடு அரசு ்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரியிமன 
அைலபடுத்துைதற்கு தனது ஆதரவிமன ைழஙகும்’ என்று 
்தளிவுப்ட ் தரிவித்திருந்தார். எனபை, இழப்பீடு ைழஙகுைதற்்கான 
ைருைாயிமன ் பருககுைதற்்கான உரிய ைழிைம்க்கமள ்கண்்டறிைது 
ைத்திய அரசின் ்க்டமையாகும். அத்து்டன் ைாநிைங்களுககு 
ைழங்கப்ப்ட பைண்டிய இழப்பீட்டிமன எக்காரைம் ்்காண்டும் 
குமைக்கக கூ்டாது. அகப்டாபர் 2019–ல ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் இதுகுறித்து ஏற்்்கனபை ைாண்புமிகு இந்திய பிரதைர் 
அைர்்களி்டம் எடுத்துக கூறியுள்ளார். எனபை, ்பாருட்்கள் ைற்றும் 
ப்சமை்கள் ைரி ைன்ைத்தில, இதுகுறித்து விைாதித்து உரிய தீர்விமன 
எட்்ட பைண்டு்ைன நாங்கள் ைலியுறுத்துகிபைாம்.

ெமிழ் ெ்ளர்சசி

தமிழ்்ைாழி ைற்றும் தமிழர் பண்பாட்டின் ்பருமைமய 
்்காண்்டாடி உை்கறிய ்்சய்ய ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. இதற்்கா்க, ஹார்ைர்டு பல்கமைக்கழ்கம், 
ஹூஸ்்டன் பல்கமைக்கழ்கம், ைாரைாசி இந்து பல்கமைக்கழ்கம் 
ைற்றும் ்்கௌஹாத்தி பல்கமைக்கழ்கம் உட்ப்ட, இந்தியாவிலும், 
்ைளிநாடு்களிலும் உள்ள பு்கழ்்பற்ை பல்கமைக்கழ்கங்களில, 
தமிழ்்ைாழி ்கற்பித்தமைக ்்காண்டுைர சீரிய முயற்சி்கமள 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு பைற்்்காண்டு ைருகிைது. 
2019 ஆம் ஆண்டில சி்காப்கா ைாந்கரில நம்ட்பற்ை பத்தாைது உை்கத் 
தமிழாராய்சசி ைாநாடு, பாரிஸ் ந்கரில நம்ட்பற்ை நான்்காைது 
ஐபராப்பிய தமிழ் ஆராய்சசி ைாநாடு, அண்ைா பல்கமைக்கழ்கத்தில 
நம்ட்பற்ை தமிழ் இமைய ைாநாடு ஆகியைற்றிற்கு ைாண்புமிகு 
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அம்ைா அைர்்களின் அரசு நிதியுதவி அளித்துள்ளது. ஒரு 
ப்காடி ரூபாய் ைானியத்தில, தமிழறிஞர் இராபர்ட் ்காலடு்ைல 
அைர்்களின் ்பயரில தமிழ்ப் பல்கமைக்கழ்கத்தில ஒப்பிைக்கை 
ஆய்வு இருகம்கமய ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு நிறுை 
உள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில தமிழ் ைளர்சசித் துமைக்கா்க 
74.08 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

கீழடி அ்கழ்ைாராய்சசியின் முடிவு்கள், தமிழர் நா்கரி்கத்தின் 
்தான்மைமய அறிந்து்்காள்ைதில ்பாதுைக்களின் ஆர்ைத்மத 
மி்கவும் அதி்கரித்துள்ளது. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள், கீழடி அ்கழ்ைாராய்சசியில கிம்டக்கப்்பற்ை 
்பாருட்்கமள ்காட்சிப்படுத்துைதற்்கா்க, உை்கத்தரம் ைாய்ந்த 
ஒரு புதிய அ்கழ்மைப்ப்கம் அமைத்தி்ட 12.21 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்துள்ளார். பண்ம்டய ்காைத்து தமிழர் நா்கரி்கத்மதப் 
பற்றி பைலும் அறிைதற்்கா்க, கூடுதைா்க நான்கு ்தாகுப்பு்களில 
்தாலலியல ்கள ஆய்வு்கள் பைற்்்காள்ைதற்கு, ைாநிை ் தாலலியல 
துமை, இந்திய ்தாலலியல துமையின் ஒப்புதமைப் ்பற்றுள்ளது. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 
்தாலலியல துமைக்கா்க 31.93 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிமலக்்கத்ெக்்க ெ்ளர்சசி இலக்கு்கள்

ஐககிய நாடு்கள் ்சமப நிர்ையித்துள்ள நிமைக்கத்தக்க 
ைளர்சசிக்கான இைககு்கள்-2030, ைத்திய அர்சாலும், ைாநிை 
அர்சாலும் ஏற்றுக்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த 17 இைககு்கள் 
ைற்றும் 169 குறிப்பிட்்ட இைககு்கள், ைாநிைத்தில ைளர்சசி 
ஏற்படுத்தும் ்கட்்டமைப்பா்க அமையும். அைற்றில 19 இைககு்கள் 
2020 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும், இரண்டு இைககு்கள் 2025 ஆம் 
ஆண்டிற்குள்ளும் இதர இைககு்கள் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளும் 
எட்்டப்ப்ட பைண்டும் என நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளன. 
நிமைக்கத்தக்க ைளர்சசிக்கான இைககு்கமள அம்டய பைண்டும் 
என்பதில ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு உறுதியா்க 
உள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் அம்டய பைண்டிய இைககு்கமள 
எய்துைதற்்கா்க ்்சயல திட்்டங்கள் ைகுக்கப்பட்டு ்்சயைாக்கத்தில 
உள்ளன. 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்த இைககு்கமள எட்டுைமத 
உறுதி ்்சய்ைதற்கு, தற்பபாது ்்சயலபடுத்தி ைரும் திட்்டங்கமள 
அமனத்துத் துமை்களும் ைளர்சசி இைககு்களு்டன் ஒருஙகிமைத்து 
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ைருகின்ைன. பதமைகப்கற்ப புதிய திட்்டங்களும் உத்தி்களும் 
ைகுக்கப்படும். 2019 ஆம் ஆண்டு நித்தி ஆபயாக (NITI Aayog) 
்ைளியிட்்ட, இந்தியாவிற்்கான நிமைக்கத்தக்க ைளர்சசிக்கான 
இைககு்கள் குறியீட்டில தமிழ்நாடு மூன்ைாைது இ்டத்தில உள்ளது. 
ைளர்சசி இைககு்கள் எய்தப்படுைமதக ்கண்்காணிப்பதற்்கான 
ைமைதள அமைப்பு 2019 ஆம் ஆண்டு நைம்பர் ைாதம் 7 ஆம் 
பததியன்று என்னால ்தா்டஙகி மைக்கப்பட்்டது. ைாநிைத்தின் 
்சாதமன்கமள துலலியைா்கவும், குறிப்பிட்்ட ்காைத்திற்குள்ளும் 
ைத்திய அரசிற்கு ்தரிவிக்க ைழிைம்க ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 
இத்தம்கய முயற்சி்களால, இைககு்கமள அம்டைதற்்கான 
தரைரிம்சயில தமிழ்நாடு முன்பனற்ைம் ்பறும் என நாம் 
நம்புகிபைாம்.

முற்ப்கல 10–20

நிருொ்கம்

ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் புரட்சித் தமைவி அம்ைா 
அைர்்களின் அடிசசுைடு்கமள பின்பற்றி, நிருைா்கத் தரத்மதயும், 
ப்சமை ைழங்கல திைமனயும் உயர்த்துைதில ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு முழுக்கைனம் ்்சலுத்தி ைருகிைது. 2019 ஆம் 
ஆண்டு டி்சம்பர் ைாதம் 25 ஆம் நாளன்று ைத்திய அரசு ் ைளியிட்்ட 
நல ஆளுமைத் திைனுக்கான குறியீட்டுப் பட்டியலில, ஒட்டு்ைாத்தத் 
தரைரிம்சயில, நாட்டில உள்ள 18 ் பரிய ைாநிைங்களில, தமிழ்நாடு 
முதலி்டத்மதப் ்பற்ைது (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசின் நிருைா்கத்திற்குக கிம்டத்த 
அஙகீ்காரைா்க ைரைாற்றில பதிவு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. ‘இந்தியா 
டுப்ட’ பத்திரிகம்க நைம்பர் 2019–ல ‘ைாநிைங்களின் நிமை’ என்ை 
தமைப்பில பைற்்்காண்்ட ஆய்விலும் ‘ஒட்டு்ைாத்த ்்சயலதிைன் 
மிக்க ைாநிைம்’ என்று தமிழ்நாடு ்தா்டர்ந்து இரண்்டாைது 
ஆண்்டா்கத் பதர்ந்்தடுக்கப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

ைக்களுககு அளித்த ைாககுறுதி்கமள நிமைபைற்றும் அரசு, 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு. 2011–2012 ஆம் ஆண்டு 
முதல 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைமர, ்ைாத்தம் 715 அறிவிப்பு்கள் 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டங்களில இ்டம்்பற்றிருந்தன. இைற்றில, 
537 அறிவிப்பு்கள் முழுமையா்க நிமைபைற்ைப்பட்டுள்ளன. 161 
அறிவிப்பு்களுககுத் பதமையான ஒப்புதல ஆமை்கள் ைழங்கப்பட்டு 
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பணி்கள் நிமைைம்டயும் நிமையில உள்ளன. மீதமுள்ள 17 
அறிவிப்பு்களின்மீது ந்டைடிகம்க்கள் பைற்்்காள்ளப்பட்டு 
ைருகின்ைன.

ஆதாரங்களின் அடிப்பம்டயிைான அணுகுமுமையில ைறுமை 
ஒழிப்பிற்்கான ்்காள்ம்கமய ைகுக்கவும், ைறுமை ஒழிப்புத் 
திட்்டங்களின்கீழ் அதி்கப் பயன்்கமள ைழங்கவும், ைமைந்த 
முன்னாள் முதைமைச்சர் புரட்சித் தமைவி ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்கள் 2014 ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸ்டு ைாதம் எட்்டாம் பததியன்று 
இந்தப் பபரமையில அறிவித்தபடி, ்தற்கு ஆசியாவின் ்ஜ–பால 
(J–PAL) மையத்து்டன் தமிழ்நாடு அரசு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்மத 
பைற்்்காண்்டது. 2014 ஆம் ஆண்டு நைம்பர் ைாதம் 19 ஆம் நாளன்று 
இந்த ஒப்பந்தம் ம்க்யழுத்தானபபாது, ்ஜ–பால மையத்தின் 
நிறுைன இயககுநரான பபராசிரியர் எஸ்தர் ்டஃப்பைா உ்டன் நானும் 
இருந்பதன். பபராசிரியர் எஸ்தர் ்டஃப்பைா ைற்றும் அைரின் ்கைைர் 
ைற்றும் ்ச்க நிறுைன இயககுநரான, பபராசிரியர் அபிஜித் பானர்ஜி 
ஆகிய இருைருககும், 2019 ஆம் ஆண்டின் ்பாருளாதாரத்திற்்கான 
பநாபல பரிசு ைழங்கப்பட்்டது ் பருமைககுரியதாகும். (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) ்ஜ–பால மையத்து்டன் தமிழ்நாடு அரசு இமைந்து 
பணியாற்றுைதில நான் ்பரிதும் ைகிழ்சசி அம்டகிபைன். இரு 
தரப்பும் பயனம்டயககூடிய இந்த ஒத்துமழப்பு, தங்களின் மி்க 
விரிைான கூட்்டமைப்பு எனவும், உைகின் பிை நாடு்களிலும் 
பின்பற்ை இயலும் தனித்துைைான முன்ைாதிரி அமைப்பு எனவும் 
அம்மையம் ்தரிவித்துள்ளது. இதுைமர, அம்மையம், ஒன்பது 
துமை்களில 15 ஆய்வு்கமள பைற்்்காண்டுள்ளது. அைற்றில, 
10 ஆய்வு்கள் நிமைவுற்றுள்ளன. ைறுமை ஒழிப்பில ்சரியான 
்்காள்ம்க முடிவு்கமள பைற்்்காள்ைதற்கு, அம்மையத்து்டனான 
ஒத்துமழப்மப ்தா்டர்ந்து முன்்னடுத்துச ்்சன்று, கூடுதைான 
ஆய்வு்கள் பைற்்்காள்ளப்படும்.

ெருொய் நிருொ்கம் 

அரசு நிருைா்கத்மத ைக்களி்டம் பைலும் ் நருக்கைா்கக ் ்காண்டு 
்்சலைதற்கு, 2019 ஆம் ஆண்டில ைட்டும், முன்்னப்பபாதும் 
இலைாத அளவில 5 புதிய ைாைட்்டங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 2011 ஆம் ஆண்டு முதல 16 புதிய 
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ைருைாய்க ப்காட்்டங்கமளயும், 92 புதிய ைருைாய் ைட்்டங்கமளயும் 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு பதாற்றுவித்துள்ளது. 
புதிய ைாைட்்டங்கள் சிைப்பான முமையில ்்சயலபடுைதற்கு, 
ஆண்டு ஒன்றிற்கு 59.73 ப்காடி ரூபாய் ்தா்டர் ்்சைவினத்தில 
835 புதிய பணியி்டங்கள் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் புதிய 
ைாைட்்டங்களில, 550 ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்த ைதிப்பீட்டில 
்பருந்திட்்ட ைளா்கங்கமள அமைப்பதற்்கான இ்டங்கமளக 
்கண்்டறிைதற்்கான பணி்கள் ்தா்டங்கப்பட்டுள்ளன.

்க்டந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நைம்பர் ைாதத்தில ஐந்து 
இைட்்சம் கூடுதல பயனாளி்களுககு ்சமூ்கப் பாது்காப்பு 
ஓய்வூதியம் ைழங்கப்படும் என்று நம்மும்டய ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் அறிவித்தார்்கள். (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி) இதன்மூைம், ஓய்வூதியம் ்பைத் தகுதியும்டய்ைாத்த 
நபர்்களின்எண்ணிகம்க 34.47 இைட்்சைா்க உயர்ந்துள்ளது. 
இதுைமரயில, 1.73 இைட்்சம் புதிய பயனாளி்களுககு ஓய்வூதியம் 
ைழங்க ஒப்புதல அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ்சமூ்கப் பாது்காப்பு 
ஓய்வூதிய திட்்டங்களுககு 4,315.21 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

முற்ப்கல 10–25

நிை ஆைைங்கமள ைக்கள் தாைதமின்றிப் ்பறுைமத 
உறுதி்்சய்ய, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு இமையைழி 
பட்்டா ைாறுதல முமைமய அறிமு்கப்படுத்தியுள்ளது. எனினும், 
நிை உட்பிரிவு ்்சய்ய பைண்டிய இனங்களில, நிை அளமைப் 
பணி்கள் அதி்க அளவில நிலுமையா்க உள்ள ்காரைத்தால, 
பட்்டா ைாறுதல ்்சய்ைதில நிலுமை ஏற்பட்டுள்ளது. எனபை, நிை 
அளமைத் துமையால பயிற்சி அளிக்கப்பட்்ட, உரிைம் ்பற்ை நிை 
அளைர்்கமள உருைாக்க ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
அனுைதி அளித்துள்ளது. இப்புதிய நிை அளைர்்களின் முதல 
அணிககு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு ைருகிைது. இத்து்டன், நிை அளமை 
்தா்டர்பான சிை பணி்கமள பைற்்்காள்ைதற்கு கிராை நிருைா்க 
அலுைைர்்களுககு அதி்காரம் ைழஙகி ைறுபயிற்சியும் அளிக்க 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு முடிவு ்்சய்துள்ளது. 
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12 வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, அளித்்தல்

[2020 பிபரவரி 14

இதனால, பட்்டா ைாறுதல ைழங்கக ப்காரும் ைனுக்களுககு 
மி்க விமரவில தீர்வு்காை ைம்க ்்சய்யப்படும் என்பமதயும் 
்தரிவித்துக்்காள்கிபைன்.

2011 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல ைாதம் முதல 2019 ஆம் ஆண்டு 
அகப்டாபர் ைாதம் ைமர, ் ைாத்தைா்க 24,10,107 இைை்ச வீட்டுைமனப் 
பட்்டாக்கள், வீடிலைாத ஏமழ, எளிய ைக்களுககு ைழங்கப்பட்டுள்ளன. 
புைம்பபாககு நிைங்களில உள்ள குடியிருப்பு்கமள ைரன்முமை 
்்சய்ைதற்்கான சிைப்புத் திட்்டத்திமன ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ஆ்கஸ்டு ைாதம் 2019–ல சீரமைத்துள்ளது. 
இத்திட்்டத்தின்கீழ், ஆட்ப்சபமையிலைாத புைம்பபாககு நிைங்களில 
உள்ள குடியிருப்பு்கள் ைரன்முமைப்படுத்தப்பட்டு, வீட்டுைமனப் 
பட்்டாக்கள் ைழங்கப்படும். ஆட்ப்சபமையுள்ள புைம்பபாககு 
நிைங்களில குடியிருககும் ைக்களில தகுதியானைர்்களுககு, 
அரசு நிைங்களில அலைது தனியாரி்டமிருந்து ம்கய்கப்படுத்திய 
நிைங்களில ைாற்று வீட்டுைமன ைழங்கப்படும். ஊர்க ைளர்சசித் 
துமை கிராைப்புைப் பகுதி்களில ைற்றும் தமிழ்நாடு குடிம்சப்பகுதி 
ைாற்று ைாரியம் ந்கர்ப்புைங்களில ் ்சயலபடுத்திைரும் வீட்டு ை்சதித் 
திட்்டங்களின்கீழ், அத்தம்கய தகுதிைாய்ந்த நபர்்களுககு இைை்ச 
வீட்டு ை்சதி ைழங்கப்படும். இதுைமர, ஆட்ப்சபமையிலைாத 
புைம்பபாககு நிைங்களில ைசித்துைந்த 1,28,463 குடும்பங்களுள், 
35,470 நபர்்களுககு வீட்டுைமனப் பட்்டாக்கள் ைழங்கப்பட்டுள்ளன. 
மீதமுள்ள குடும்பங்களுககும் ைரும் ஆ்கஸ்டு ைாதத்திற்குள் 
வீட்டுைமனப் பட்்டாக்கள் ைழங்கப்படும்.

்க்டந்த ைரு்ட ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில அறிவித்ததன்படி, 
இந்திய ஆயுள் ்காப்பீட்டுக ்கழ்கத்து்டன் (LIC) இமைந்து, ைறுமைக 
ப்காட்டிற்குககீழ் உள்ள அமனத்துக குடும்பங்களும் பயனம்டயும் 
ைம்கயில ்்சயலபடுத்தப்ப்டவுள்ள, ‘புரட்சித் தமைவி அம்ைா 
விரிைான விபத்து ைற்றும் ஆயுள் ்காப்பீட்டுத் திட்்டத்திற்்கான’ 
விரிைான ைழி்காட்டி ்நறிமுமை்கள் ைகுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இயற்ம்க ைரைங்களில, தற்பபாது ைழங்கப்படும் 
உயிரிழந்தைர்்களின் குடும்பத்திற்்கான இழப்பீட்டுத் ்தாம்க 
இரண்டு இைட்்சம் ரூபாயா்க உயர்த்தப்படும். விபத்து்களால 
ஏற்படும் உயிரிழப்பு்களில, உயிரிழந்தைர்்களின் குடும்பத்திற்்கான 
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இழப்பீட்டுத் ்தாம்க நான்கு இைட்்சம் ரூபாயா்க உயர்த்தப்படும். 
விபத்தினால நிரந்தர ஊனமுற்பைாருககு உதவித்்தாம்க 
இரண்டு இைட்்சம் ரூபாய் ைமரயும் ்கணி்சைா்க உயர்த்தி 
ைழங்கப்படும். இத்திட்்டம், விமரவில அறிமு்கப்படுத்தப்படும்.  
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 
இத்திட்்டத்திற்்கா்க 250 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய ஆயுள் ்காப்பீட்டுத் 
திட்்டத்தின்மூைம், பயன்்பை முடியாத நபர்்களுக்கா்க, தற்பபாது 
்்சயலபடுத்தப்பட்டுைரும் விபத்து நிைாரைத் திட்்டம் ் தா்டர்ந்து 
்்சயலபடுத்தப்படும். உழைர் பாது்காப்புத் திட்்டம், 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 200.82 ப்காடி 
ரூபாய் நிதி ஒதுககீட்டு்டன் ்தா்டர்ந்து ்்சயலபடுத்தப்படும்.

ரபரிடர் ரைலாண்மை

இந்த ஆண்டில, தமிழ்நாட்டில இதுைமர எந்த ஒரு பபரி்டரும் 
நி்கழவிலமை. எனபை, இந்தக ்காைத்மத முன்்னச்சரிகம்க 
ந்டைடிகம்க்கமள எடுப்பதற்கு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு பயன்படுத்திக ்்காண்டுள்ளது. 4,399 எளிதில 
பாதிப்புககுள்ளா்கககூடிய பகுதி்கள் அம்டயாளம் ்காைப்பட்டு 
உ்டனடித் தீர்வு்காணும் ைம்கயில, ்ைவ்பைறு துமை்களின் 
அலுைைர்்கள் அ்டஙகிய குழுக்கள் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன. 
்்சன்மன ்பருந்கர ைாந்கராட்சி பகுதி்களில முன்கூட்டிபய 
எச்சரிககும் ைம்கயில, ்்சன்மன ்க்டபைார ்ைள்ள 
முன்்னச்சரிகம்க அமைப்பு பதசியக ்க்டபைார ஆராய்சசி 
நிறுைனத்தின் உதவியு்டன் ைடிைமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பபாது 
முடியும் தருைாயில உள்ள ்க்டபைார பபரி்டர் குமைப்புத் 
திட்்டத்தின் அடுத்தக ்கட்்ட திட்்டைா்க, ்பருந்கர ்்சன்மனயில, 
விரிைான ்ைள்ள பபரி்டர் தணிப்பு திட்்டத்திமன 3,000 ப்காடி 
ரூபாய் ்ைாத்தச ்்சைவில ்்சயலபடுத்தி்ட உை்க ைஙகி ைற்றும் 
ஆசிய உட்்கட்்டமைப்பு முதலீட்டு ைஙகியி்டம் தமிழ்நாடு அரசு 
முன்்ைாழிந்துள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, பபரி்டர் பைைாண்மைக்கா்க 1,360.11 ப்காடி 
ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.
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முற்ப்கல 10–30

பதசிய ைற்றும் ைாநிைப் பபரி்டர் நிைாரைம் ைற்றும் பைைாண்மை 
நிதியங்களின் அளமை ்கணி்சைா்க உயர்த்த பதிமனந்தாைது 
நிதிக குழு பரிந்துமர ்்சய்துள்ளது. 825 ப்காடி ரூபாயா்க இருந்த 
தமிழ்நாட்டிற்்கான நிதியத்தின் அளவு, 1,360 ப்காடி ரூபாயா்க 65 
்சதவீதம் அளவிற்கு உயர்த்தப்பட்்டபபாதிலும், தமிழ்நாட்டிற்்கான 
ைாநிை பபரி்டர் நிைாரை நிதியம் உயர்த்தப்பட்்ட அளவு, 18 
்பரிய ைாநிைங்களுககு ைழங்கப்பட்்ட ்சரா்சரி உயர்மைவி்டக 
குமைைா்கபை உள்ளது. பைலும், ்க்டந்த ்காைச ்்சைவினங்கமள 
ஒப்பிடும்பபாது, அதற்கு ஏற்ை உயர்வு இலமை என்பது ் தளிைா்கத் 
்தரிகிைது. ைாநிைத்திற்்கான நிதியத்தில, ைாநிை அரசு்களின் 
பங்கான 25 ்சதவீதத்மத 10 ்சதவீதைா்கக குமைக்க பைண்டும் 
என்ை நைது ப்காரிகம்கமய நிதிக குழு ஏற்்கவிலமை. ்்சன்மன 
ைாந்கரில ்ைள்ளத்தால ஏற்படும் பாதிப்பு்கமளக குமைப்பதற்கு 
100 ப்காடி ரூபாய் ைானியம் பதிமனந்தாைது நிதிக குழுவினால 
பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளது.

ெடடம்–ஒழுஙகு

்பாருளாதார ைளர்சசிமயயும், ைக்கள் நலைாழ்விமனயும் 
பபணுைதற்்கா்க, ்சட்்டம்–ஒழுஙம்க திைம்ப்டக ம்கயாள்ைது 
முககியைானதாகும். ைாநிைக ்காைல பம்ட தனது பணி்கமள 
திைம்ப்ட பைற்்்காள்ைமத உறுதி ்்சய்ய, பபாதுைான ்காைைர்்கள், 
தளைா்டங்கள் ைற்றும் உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள ்காைல 
துமை ்பறுைமத ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு உறுதி 
்்சய்துள்ளது. ்காைல துமையிலுள்ள ்காலிப் பணியி்டங்கள் 
்கணி்சைா்கக குமைக்கப்பட்டு, தற்பபாது 1.13 இைட்்சம் ்காைைர்்கள் 
பணிபுரிந்து ைருகின்ைனர். 2019–2020 ஆம் ஆண்டில தமிழ்நாடு 
சீரும்டப் பணியாளர் பதர்வு ைாரியத்தின் ைாயிைா்க, ்ைாத்தம் 
10,242 ்காைல துமைப் பணியாளர்்கள் பணியைர்த்தப்பட்டுள்ளனர். 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில பைலும், 10,276 சீரும்டப் பணியாளர்்கள் 
பணியைர்த்தப்ப்ட உள்ளனர்.

குற்ைங்கமளயும், குற்ைைாளி்கமளயும் ்கண்்காணிககும் ்கணினி 
ைமையமைப்புத் திட்்டம் ்ைற்றி்கரைா்கச ்்சயலபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 
தற்பபாது, இந்த அமைப்பு முமை, 54.84 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில பைலும் தரம் உயர்த்தப்பட்டு ்பாதுைக்கள் எளிதில 
பயன்படுத்தும் ைம்கயில ்்சயலபடுத்தப்ப்ட உள்ளது. அப்பாவிப் 
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்பாதுைக்கள் இமையைழிக குற்ைங்களால பாதிக்கப்படுைமதத் 
தடுக்கவும், இமையப் பாது்காப்மப அதி்கரிக்கவும், 28.97 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில இமையதள குற்ைத் தடுப்புக ்காைல பிரிவு 
ைலுப்படுத்தப்பட்டு ைருகிைது. ்கட்டுைானப் பணி்களுக்கா்க 431 
ப்காடி ரூபாயும், ்காைல துமை நவீனையைாக்கல திட்்டத்திற்்கா்க 
100 ப்காடி ரூபாயும் உட்ப்ட, ்ைாத்தைா்க 8,876.57 ப்காடி ரூபாய் 
்காைல துமைககு ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

தீயமைபபு ைற்றும் மீடபுப பணி்கள்

தீயமைப்பு ைற்றும் பிை பபரி்டர் நிைாரைப் பணி்களில 
துரித தீர்வு அளிக்க பைண்டியதன் அத்தியாைசியத்மத உைர்ந்து, 
பதமையான இ்டங்களில புதிய தீயமைப்பு ைற்றும் மீட்புப் பணி்கள் 
நிமையங்கமள அவ்ைப்பபாது ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ் தா்டஙகி ைந்ததால, ைாநிைம் முழுைதும் உள்ள தீயமைப்பு 
ைற்றும் மீட்பு நிமையங்களின் எண்ணிகம்க இப்்பாழுது 346 ஆ்க 
உள்ளது. 2019–2020 ஆம் ஆண்டில 18.22 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 16 
புதிய தீயமைப்பு ைற்றும் மீட்புப் பணி்கள் நிமையங்கள் ் தா்டங்க 
அனுைதி ைழங்கப்பட்டுள்ளது. உயர் அடுககுைாடிக ்கட்்ட்டங்களில 
ஏற்படும் தீ விபத்து்கமள நவீன முமையில தடுககும் ைற்றும் மீட்புப் 
பணி்களில உதவும் 104 மீட்்டர் தீயமைப்பு ஏணி்கள் உட்ப்ட நவீன 
தீயமைப்பு மீட்புக ்கருவி்கள் ைாஙகுைதற்்கா்க 13.67 ப்காடி ரூபாய் 
ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. பதிமனந்தாைது நிதிக குழு பதசியப் 
பபரி்டர் நிைாரை ைற்றும் பைைாண்மை நிதியத்தில, தீயமைப்புப் 
பணி்கள் நவீனையைாக்கல ைற்றும் விரிைாக்கத்திற்்கா்க 1,000 ப்காடி 
ரூபாமய பரிந்துமரத்துள்ளது. இந்த நிதிமயப் பயன்படுத்துைதற்்கா்க, 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு முன்்ைாழிவு்கமள 
அனுப்பும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, தீயமைப்பு ைற்றும் மீட்புப் பணி்கள் துமைககு 
405.68 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

சிமைசொமல்கள்

தமிழ்நாட்டில உள்ள சிமைச்சாமை்கள், ைனிதபநயத்திற்கும், 
சீர்திருத்த அணுகுமுமைககும் நற்்பயர் ்பற்ைமை. சீர்திருத்த 
முயற்சியின் ஒரு பகுதியா்க, சிமைைாசி்கள் சிமைத் ்தாழிற்கூ்டங்களில 
ஈட்டும் ஊதியத்தில அைர்்களின் பராைரிப்புக்கா்கப் பிடித்தம் ்்சய்யும் 
்தாம்க 50 ்சதவீதத்திலிருந்து 30 ்சதவீதைா்கக குமைக்கப்பட்டு, 
ஊதியத்தில அைர்்களின் பஙகு 30 ்சதவீதத்திலிருந்து 50 ்சதவீதைா்க 
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உயர்த்தப்படும். ஒரு புதிய ் தா்டக்க முயற்சியா்க, சிமைைாசி்களின் 
சீர்திருத்தம் ைற்றும் ைறுைாழ்வுக்கா்க, புழல, பைலூர், ப்காயம்புத்தூர், 
பாமளயஙப்காட்ம்ட ஆகிய இ்டங்களில உள்ள சிமை்களின் ் ைளி 
ைளா்கங்களிலும், புதுகப்காட்ம்டயிலுள்ள பார்ஸ்்டல பள்ளியிலும் 
5 ்பட்பரால நிமையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ைரும் 
நிதியாண்டில, பைலும் 6 ் பட்பரால நிமையங்கள் அமைக்கப்படும். 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில சிமைத் துமைககு 392.74 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

முற்ப்கல 10–35

ொமலப பாது்காபபு

்சாமை விபத்து்களால ஏற்படும் உயிரிழப்பு்கள் ைற்றும் 
படு்காயங்கமள பாதியா்கக குமைக்க பைண்டும் என்பது, 2020 ஆம் 
ஆண்டிற்குள் அம்டய பைண்டிய நிமைக்கத்தக்க ைளர்சசிக்கான 
இைககு்களில ஒன்ைாகும். 2018 ஆம் ஆண்டில சிைப்பான ்சாமைப் 
பாது்காப்பு ந்டைடிகம்க்களுக்கான விருமத, ைத்திய அரசி்டமிருந்து 
தமிழ்நாடு ்பற்றுள்ளது என்பமத இஙப்க நான் சுட்டிக்காட்்டக 
்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். 2016 ஆம் ஆண்டு்டன் ஒப்பிடும்பபாது, 
2019 ஆம் ஆண்டில ்சாமை விபத்தில உயிரிழந்பதாரின் 
எண்ணிகம்க 38.87 ்சதவீதம் குமைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு விபத்து 
ைற்றும் அை்சர சிகிசம்ச திட்்டம் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் ைாதம் 
முதல ்்சயலபடுத்தப்பட்டு ைருகிைது. தமிழ்நாடு விபத்து ைற்றும் 
அை்சர சிகிசம்ச திட்்டம், ் ்சன்மன, இராஜீவ் ்காந்தி அரசு ் பாது 
ைருத்துைைமனயில ்்சயலபடுத்தப்பட்்ட பிைகு, அை்சர சிகிசம்ச 
பிரிவில ஏற்படும் உயிரிழப்பு்களின் எண்ணிகம்க 8.3 ்சதவீதத்திலிருந்து 
2.7 ்சதவீதைா்கக குமைந்துள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) தற்பபாது 
அணு்க ை்சதியா்க அமைந்துள்ள 80 அரசு ைருத்துைைமன்கள், 
தமிழ்நாடு விபத்து ைற்றும் அை்சர சிகிசம்ச மையங்களா்கச 
்்சயலபட்டு ைருகின்ைன. ்சாமைப் பாது்காப்பில தமிழ்நாட்டின் 
ஆக்கத்திைமன பைலும் பைம்படுத்துைதற்கும், தவிர்க்கககூடிய 
உயிரிழப்பு்கள் ைற்றும் படு்காயங்கமளக குமைப்பதற்கும், தமிழ்நாடு 
்சாமைப் பாது்காப்பு இயக்கத்திமன (Tamil Nadu Road Safety 
Mission) ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு உருைாககும். 
இந்த இயக்கம், பலபைறு துமை்களின் ்்சயலபாடு்கமளயும் 
ஒருஙகிமைத்து, ‘்சாமை விபத்திலைா தமிழ்நாடு (Road 
Accident–free Tamil Nadu)’ என்ை இைகம்க அம்டைதற்்கா்க, 
அமனத்து முயற்சி்கமளயும் பைற்்்காள்ளும். இத்திட்்டத்தின்கீழ், 
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விழிப்புைர்வு நி்கழ்சசி்கள், விபத்து்கமள ்பாறியியல ்சார்ந்த 
தீர்வு ந்டைடிகம்க்கள்மூைம் ்சரி ்்சய்தல, ஓட்டுநர் ்கலவி, ்சட்்ட 
அைைாக்கம், விபத்திற்குப் பிந்மதய உயிரிழப்பு்கமளத் தடுத்தல 
ஆகிய அமனத்து ந்டைடிகம்க்களும் ஒருஙகிமைந்த முமையில 
்்சயலபடுத்தப்படும். ் நடுஞ்சாமை்கள், ந்கராட்சி நிருைா்கம், ஊர்க 
ைளர்சசி, ்காைல, பபாககுைரத்து, சு்காதாரம் உள்ளிட்்ட பலபைறு 
துமை்களின் நிதி ஒதுககீடு ைற்றும் திட்்டங்கமள ஒருஙகிமைத்து, 
்சாமைப் பாது்காப்பிற்்கான நிதி ஒதுககீடு 500 ப்காடி ரூபாயா்க 
உயர்த்தப்படும். ்சாமை ைடிைமைப்பில ்சாமைப் பாது்காப்பு 
அம்்சங்களும் உள்ள்டஙகியிருப்பமத உறுதி ்்சய்ைதற்கு, ைாநிை 
அரசின் ்நடுஞ்சாமைத் துமையில ்சாமைப் பாது்காப்பிற்்கான 
தனியான்தாரு பிரிவு உருைாக்கப்படும். ்்சன்மன, ைதுமர 
ைற்றும் ப்காயம்புத்தூர் ைாந்கராட்சி்களில ்சாமைப் பாது்காப்புப் 
பிரிவு்கள் ஏற்படுத்தப்படும்.

நீதி நிருொ்கம்

சிைந்த நீதி நிருைா்கத்திற்கு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு உயர் முன்னுரிமை அளித்து ைருகிைது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
முதல 2019 ஆம் ஆண்டு ைமரயிைான ்காைத்தில, சிைப்பு 
நீதிைன்ைங்கள் உட்ப்ட 494 புதிய நீதிைன்ைங்கமள ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு அமைத்துள்ளது. குழந்மத்களுககு 
எதிரா்க இமழக்கப்படும் பாலியல குற்ைங்கமள பிரத்பய்கைா்க 
வி்சாரிப்பதற்்்கன 16 சிைப்பு பபாகப்சா (POCSO) நீதிைன்ைங்கள் 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ்ைாத்தம் 1,317.04 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 
நீதிைன்ைக ்கட்்ட்டங்கள் ைற்றும் நீதிபதி்களின் குடியிருப்பு்கள் உட்ப்ட 
பிை உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்களுககு ஒப்புதல அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
புதிய ்கட்்ட்டங்களின் ்கட்டுைானத்திற்்கா்க 112.92 ப்காடி ரூபாய் 
உட்ப்ட, நீதி நிருைா்கத்திற்்்கன 1,403.17 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

உட்கடடமைபபு

ைமைந்த ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் புரட்சித் தமைவி 
அம்ைா அைர்்கள், 2023 தமிழ்நாடு ்தாமைபநாககுத் திட்்டத்மத 
்ைளியிட்டிருந்தார். தமிழ்நாடு ்தாமைபநாககுத் திட்்டம் 
2023–ல பட்டியலி்டப்பட்்ட பை திட்்டங்கள், ்்சயைாக்கப்பட்டு 
ைருகின்ைன. ஏற்்்கனபை நாம் திட்்டப் பட்டியமைத் தயார் 
்்சய்து மைத்திருந்ததால, ்சமீபத்தில இந்திய அர்சால 
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அறிவிக்கப்பட்்ட பதசிய உட்்கட்்டமைப்பு பட்டியலில (NIP) 
தமிழ்கத்திற்கு பயனளிககும் பை திட்்டங்கமள அதில ப்சர்ப்பதற்கு 
உ்டனடியா்கத் ்தரிவிக்க முடிந்தது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டின் 8.58 
இைட்்சம் ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்தச ்்சைவிைான 179 திட்்டங்கள் 
ைத்திய அரசின் பட்டியலில ப்சர்க்கப்பட்டுள்ளன. ைத்திய அரசு 
இத்திட்்டங்கள் முழுமை ் பறுைதற்கு உதவியளிககும் என நாங்கள் 
எதிர்பார்ககிபைாம்.

தமிழ்நாடு உட்்கட்்டமைப்பு பைம்பாட்டு ைாரியம். விரிைான 
திட்்ட அறிகம்க்கமள தயாரிப்பதற்்கா்க, திட்்ட தயாரிப்பு 
நிதியிலிருந்து இதுைமர 278.11 ப்காடி ரூபாமய அனுைதித்துள்ளது. 
இதன்மூைம், ்ைவ்பைறு பன்னாட்டு ைற்றும் உள்நாட்டு 
நிதி நிறுைனங்களி்டமிருந்து நிதியுதவிமயப் ்பைவும், இந்திய 
அரசி்டமிருந்து நிதியுதவிமய ைாஙகுைதற்கு ஏதுைா்க நம்ைால 
உ்டனடியா்க திட்்ட அறிகம்க்கமளச ்சைர்ப்பிக்க முடிகின்ைது. 
தமிழ்நாடு, ்பரிய உட்்கட்்டமைப்புத் திட்்டங்கமள உ்டனடியா்கச 
்்சயலபடுத்தககூடிய திைமனயும், ஆயத்த நிமைமயயும் 
்்காண்டுள்ளமத நிதி நிறுைனங்கள் பாராட்டியுள்ளன. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தின்கீழ், 
திட்்ட தயாரிப்பு நிதிக்்கன 50 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

முற்ப்கல 10–40 

தமிழ்கத்தின் உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள பைம்படுத்தி்ட 
தனியார் நிதி நிறுைனங்களின் முதலீடு்கமளயும் நாம் ஈர்ககும் 
நிமையில உள்பளாம். தமிழ்நாடு உட்்கட்்டமைப்பு நிதி பைைாண்மைக 
்கழ்கம், தமிழ்நாடு உட்்கட்்டமைப்பு நிதியம், தமிழ்நாடு உமைவி்ட 
நிதியம்–பகுதி–II ைற்றும் தமிழ்நாடு உயிரித் ்தாழிலநுட்ப துணி்கர 
முதலீடு நிதியம் (Tamil Nadu Biotechnology Venture Capital Fund) 
ஆகியைற்மை நிருைகித்து ைருகிைது. ைத்தியக கிழககு நாடு்கள், 
ஜப்பான் ைற்றும் ஐபராப்பிய நாடு்களிலிருககும், ஓய்வூதிய ைற்றும் 
அரசு நிதியங்கள் உள்ளிட்்ட, முதலீட்்டாளர்்களி்டமிருந்தும், 
தமிழ்நாடு உட்்கட்்டமைப்பு நிதி பைைாண்மைக ்கழ்கத்தின் நிதி 
திரட்டும் முயற்சி்கள் நலை பைன் ்பறும் நிமையில உள்ளன. 
எட்டு ்பரிய திட்்டங்கள், முதலீட்டுக்கான தயார் நிமையில 
உள்ளன. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, தமிழ்நாடு உட்்கட்்டமைப்பு 
நிதி பைைாண்மைக ்கழ்கம், திட்்டங்களில 2,000 ப்காடி ரூபாமய 
முதலீடு ்்சய்ைதற்குத் தயாரா்க உள்ளது.
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ரெ்ளாண்மை

தமிழ்நாட்டிலுள்ள ைக்கள்்தாம்கயில 50 விழுக்காடு ைக்கள் 
கிராைப்புைங்களில ைாழ்கின்ைனர். அைர்்களுககு விை்சாயபை 
முதன்மையான ைாழ்ைாதாரைா்க இருந்துைருகிைது. விை்சாயிமய 
மையைா்கக ் ்காண்்ட அணுகுமுமைமய பின்பற்றுைபத கிராைப்புை 
ைக்களின் இலைாமைமய பபாககுைதற்கும் ைாழ்கம்கத் தரத்மத 
உயர்த்துைதற்குைான ைழியாகும். பைளாண்மைத் துமையில முதலீடு 
்்சய்ை்தன்பது உைவுப் பாது்காப்பிமன உறுதி ்்சய்ைதற்கும் 
இன்றியமையாததாகும். ்காபைரி ்்டல்டா பகுதியிமன 
பாது்காக்கப்பட்்ட சிைப்பு பைளாண்மை ைண்்டைைா்க (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) ைாண்புமிகு தமிழ்க முதைமைச்சர் அண்ைன் 
திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி அைர்்கள் அறிவித்தது, தமிழ்க அரசு 
பைளாண்மைத்  துமைககு அளித்துைரும் ் பரும் முககியத்துைத்மதபய 
குறிககிைது என்பமதத் ்தரிவித்துக்்காள்கிபைன். (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி)

நீமர சிக்கனைா்க பயன்படுத்தும் திருந்திய ்நல ்சாகுபடி 
முமையானது (System of Rice Intensification) 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில 27.18 இைட்்சம் ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு விரிவுபடுத்தப்படும். 
11.1 இைட்்சம் ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு பநரடி ்நல விமதப்பு முமை, 
நா்கப்பட்டினம், திருைாரூர், இராைநாதபுரம் ைற்றும் சிை்கஙம்க 
ைாைட்்டங்களில விரிவுபடுத்தப்படும். தமிழ்நாடு பைளாண்மை 
பல்கமைக்கழ்கத்து்டன் இமைந்து ்நல, சிறுதானியங்கள், பயறு 
ைம்க்கள், எண்்ைய்வித்துக்கள் ைற்றும் பருத்தி ஆகியைற்றில 
அதி்க விமளச்சல தரும் இர்கங்கள் அறிமு்கப்படுத்தப்படும். 

நிமையான ்கரும்பு உற்பத்திககு 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 12 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 74,132 ஏக்கர் பரப்பளவில, நீடித்த நவீன 
்கரும்பு ்சாகுபடித் திட்்டத்தின் ்தாழிலநுட்பங்களு்டன் புதிய 
இர்கங்கள் அறிமு்கப்படுத்தப்படும். ்கரும்பு விை்சாயி்கள் நுண்ணீர்ப் 
பா்சனத்மத பைற்்்காள்ைமத ஊககுவிக்க, 2019–2020 ஆம் ஆண்டில 
68.35 ப்காடி ரூபாய் சிைப்பு கூடுதல நிதியுதவி அனுைதிக்கப்பட்்டது. 
இத்திட்்டைானது 75 ப்காடி ரூபாய் கூடுதல நிதியுதவியு்டன் 2020–2021 
ஆம் ஆண்டில ்தா்டர்ந்து ்்சயலபடுத்தப்படும். ைாநிை அர்சால 
ஏற்்்கனபை அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பரிந்துமர விமைககும் (SAP), 
ைத்திய அர்சால நிர்ையம் ்்சய்யப்படும் நியாயைான ைற்றும்  
ஆதாய விமைககும் (FRP) இம்டபயயான பைறுபாட்டிமனச 
்சரி்்சய்ய, ்கரும்பு உற்பத்தியாளர்்களுககு ்கரும்பு உற்பத்திக்கான 
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உற்பத்தி ஊக்கத்்தாம்க, 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் அரமைப் 
பருைத்திலும் ்தா்டர்ந்து ைழங்கப்படும். இந்த பநாக்கத்திற்்கா்க 
2020–2021 ஆம் ஆண்டின் ைரவு ்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
165 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் 
அரமைக ்காைத்திற்கு ்டன் ஒன்றிற்கு 100 ரூபாய் ைமர என்ை 
அளவில 110 ப்காடி ரூபாமய பபாககுைரத்து ைானியைா்கவும் 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ைழஙகும். இத்தம்கய 
ந்டைடிகம்க்கள், தமிழ்நாட்டில ்சர்க்கமர உற்பத்தித் ்தாழில 
புத்துயிர் ்பை உதவும் என நாங்கள் நம்புகிபைாம்.

சிைப்பா்கச ்்சயலபடுத்தப்பட்டுைரும் ஒருஙகிமைந்த 
பண்மைய முமை, தற்பபாது 28 ைாைட்்டங்களுககு 
விரிவுபடுத்தப்பட்டு, 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 50 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி்யாதுககீட்டில ் ்சயலபடுத்தப்ப்ட உள்ளது. கூட்டுப்பண்மைய 
முமையின் ்தா்டர் முயற்சியா்க, சிறு ைற்றும் குறு விை்சாயி்கள், 
உழைர் ஆர்ைைர் குழுக்கள் ைற்றும் உழைர் உற்பத்தியாளர் 
குழுக்களா்க ஒருஙகிமைக்கப்பட்்டதன் விமளைா்க, ்க்டந்த 
ஆண்டு்களில ஆறு இைட்்சம் விை்சாயி்கள் பயனம்டந்துள்ளனர். 
ஏற்்்கனபை 75 உழைர் உற்பத்தியாளர் அமைப்பு்கள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்்பாழுது, 45 உழைர் உற்பத்தியாளர் 
அமைப்பு்கள் அமைக்கப்பட்டு ைருகின்ைன. 2019–2020 ஆம் ஆண்டு 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட அறிகம்கயில அறிவித்தைாறு, அரசு, 
தமிழ்நாடு உழைர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புக ்்காள்ம்க’யிமன 
்ைளியிட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 100.56 ப்காடி ரூபாயில நிதி ஒதுககீட்டு்டன் 
இத்திட்்டம் ்்சயலபடுத்தப்படும்.

முற்ப்கல 10–45

2016–2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைமரயில, 
25 இைட்்சம் ஏக்கர் ைானாைாரி நிைங்கள், நிமைக்கத்தக்க 
ைானாைாரி பைளாண்மை இயக்கத்தின்கீழ் ் ்காண்டுைரப்பட்்டன. 
தமிழ்நாடு நிமைக்கத்தக்க ைானாைாரி இயக்கத்மத, நிைத் ் தாகுப்பு 
அடிப்பம்டயில ைறுசீரமைப்பு ்்சய்ைதன்மூைம், ஒவ்்ைான்றும் 
250 ஏக்கர் ்்காண்்ட 10,000 நிைத் ்தாகுப்பு்கள், எதிர்ைரும் மூன்று 
ஆண்டு்களுககுள் ‘தமிழ்நாடு நிமைக்கத்தக்க ைானாைாரி ைளர்சசி 
இயக்கத்தின்’கீழ் பைம்படுத்தப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, 180 
ப்காடி ரூபாய் நிதி்யாதுககீட்டில 7.5 இைட்்சம் ஏக்கர் பரப்பளமைக 
்்காண்்ட 3,000 நிைத் ்தாகுப்பு்கள் பயனம்டயும். 
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புவி ்ைப்பையைாதல ்காரைைா்க, ்சமீப்காைங்களில 
அடிக்கடி பூசசித் தாககுதல்கள் ஏற்பட்டு ைருகிைது. 2019–2020 
ஆம் ஆண்டில, 47.66 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அர்சால எடுக்கப்பட்்ட சீரிய முயற்சி்களால 
தமிழ்நாட்டில அ்ைரிக்கன் பம்டப்புழுத் தாககுதல திைம்ப்ட 
்கட்டுப்படுத்தப்பட்்டது. அ்ைரிக்க பம்டப்புழுத் தாககுதலுககு 
நிரந்தர தீர்வு ்காண்பதற்்கான ஆராய்சசி ைற்றும் பைம்பாடு 
்தா்டர்பா்க ஐந்து ப்காடி ரூபாய் நிதி்யாதுககீட்டில சிைப்புத் 
திட்்டம் ்தா்டங்கப்பட்டு, 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 20 ப்காடி 
ரூபாயில பூசசி பைைாண்மை ந்டைடிகம்க்கள் பைற்்்காள்ளப்படும். 
ந்டப்பு ரபி பருைத்தில, ்நற்பயிரில ஆமனக ்்காம்பன் ஈ ைற்றும் 
பும்கயான் பூசசித் தாககுதலும், ்தன்மனயில ‘ரூப்காஸ் சுழல 
்ைள்மள ஈ’ தாககுதலும் உ்டனடியா்கக ்கண்்டறியப்பட்டு, 
அைற்றின் பரவுதமைக தடுக்கவும், பதமை ஏற்படின், 
பாதிக்கப்பட்்ட விை்சாயி்களுககு இழப்பீடு ைழங்கவும் ந்டைடிகம்க 
பைற்்்காள்ளப்பட்டு ைருகிைது.

பைளாண் துமையில விரிைாக்கப் பணி்கமள ைலுப்படுத்த, 
குறிப்பா்க ்்டல்டா ைாைட்்டங்களில ைலுப்படுத்த பைண்டும் 
என விை்சாயி்கள் ப்காரி ைருகின்ைனர். ஏற்்்கனபை உள்ள 
அலுைைர்்கமளத் தக்க முமையில பயன்படுத்தி, பைளாண் 
ந்டைடிகம்க்களுக்கான ்தாழிலநுட்ப ஆபைா்சமன்கமள 
விை்சாயி்கள், துமை அதி்காரி்கமளத் ்தா்டர்பு்்காண்டு 
்பறுைதற்கு, ‘உழைர்–அலுைைர் ்தா்டர்புத் திட்்டத்மத’ 
அரசு அறிமு்கம் ்்சய்யும். பைளாண் துமை அதி்காரி்கள் 
விமளநிைங்களுகப்க ்்சன்று விை்சாயி்கமளச ்சந்தித்து 
ஆபைா்சமன்கமள ைழஙகுைது்டன், த்கைல ்தாழிலநுட்ப 
உத்தி்களும் இதன்்பாருட்டு பயன்படுத்தப்படும்.

பிரதை ைந்திரியின் பயிர்க ்காப்பீட்டுத் திட்்டத்மத 
்்சயலபடுத்துைதில தமிழ்நாடு, ை்கத்தான ் ைற்றி ்கண்டு ைருகிைது. 
இதுைமரயில, இத்திட்்டத்தின்கீழ், ைாநிைத்தில 36.44 இைட்்சம் 
விை்சாயி்களுககு இழப்பீட்டுத் ்தாம்கயா்க 7,618 ப்காடி ரூபாய் 
ைழங்கப்பட்டுள்ளது. ்காப்பீட்டுக ்கட்்டைத் ்தாம்கயில ைாநிை 
அரசின் பஙகுத் ்தாம்கக்கா்க, 724.14 ப்காடி ரூபாய் என்ை 
உயர்த்தப்பட்்ட நிதி ஒதுககீட்டு்டன், 2020–2021 ஆம் ஆண்டிலும் 
தமிழ்நாட்டில பிரதை ைந்திரியின் பயிர்க ்காப்பீட்டுத் திட்்டம் 
்்சயலபடுத்தப்படும்.

நுண்ணீர்ப் பா்சனத்மத ்்சயலபடுத்துைதில தமிழ்நாடு ்க்டந்த 
2 ஆண்டு்களா்க முதன்மை ைாநிைைா்கத் தி்கழ்ந்து ைருகிைது. 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]



22 வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, அளித்்தல்

[2020 பிபரவரி 14

(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ்க்டந்த 2018–2019 ஆம் ஆண்டில, 
தமிழ்நாட்டில 700.69 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 3.51 இைட்்சம் ஏக்கர் 
நிைம் நுண்ணீர்ப் பா்சனத்தின்கீழ் ் ்காண்டுைரப்பட்்டது. 2019–2020 
ஆம் ஆண்டில 5.63 இைட்்சம் ஏக்கர் நிைங்கள் 1,370.24 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில நுண்ணீர்ப் பா்சனத்தின்கீழ் ்்காண்டுைரப்படுகின்ைன. 
ைரும் 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 1,844.97 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 
7.41 இைட்்சம் ஏக்கர் நிைங்கள் நுண்ணீர்ப் பா்சன ை்சதி ்பறும்.

பயன்தரும் பதாட்்டக்கமைப் பயிர்்கமள ஊககுவிப்பது 
விை்சாயி்களின் ைருைாமய அதி்கரிக்கவும், ைாறிைரும் 
ஊட்்டச்சத்துத் பதமை்கமள எதிர்்்காள்ளவும் ைம்க ்்சய்கிைது. 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு இதற்்கான சிைப்பு 
மையங்கமள அமைக்க 18 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்து, 
்க்டலூரில முந்திரி, ்பரம்பலூரில ்ைங்காயம், பதனியில 
முருஙம்க, ஈபராட்டில ைஞ்சள், ்தன்்காசியில எலுமிசம்ச ைற்றும் 
தூத்துககுடியில மிள்காய் ஆகியைற்றிற்்கான மையங்கள் அமைக்க 
உள்ளது. பதாட்்டக்கமைப் பயிர் ்சாகுபடிப் பரப்மப அதி்கரிக்க, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில, 325 ்ைட்ரிக ்டன் ்காய்்கறி விமத்கள் 
விை்சாயி்களுககு ைழங்கப்படும்.

்தாழிைாளர் பற்ைாககுமைமய ்சரி்்சய்ைதற்கும், 
பண்மைச ்்சயலபாடு்கமள எளிமையாககுைதற்கும் பைளாண் 
இயந்திரையைாக்கலுககு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
முககியத்துைம் அளித்து ைருகிைது. தற்பபாது ைாநிைத்தில, 1,665 
ைட்்டார அளவிைான பைளாண் இயந்திர ைா்டம்க மையங்களும், 
997 கிராை அளவிைான பைளாண் இயந்திர ைா்டம்க மையங்களும், 
15 ்கரும்பிற்்கான பைளாண் இயந்திர ைா்டம்க மையங்களும் 
்்சயலபட்டு ைருகின்ைன. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, ்ைாத்த 
நிதி்யாதுககீ்டான, 200 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பில 100 ைட்்டார 
அளவிைான ைற்றும் 250 கிராை அளவிைான பைளாண் இயந்திர 
ைா்டம்க மையங்கள் அமைக்கப்படும்.

முற்ப்கல 10–50

பிரதை ைந்திரியின் கிஸான் உர்ஜா சுரக்ா ஏைம் உத்தான் 
ை்கா அபியான் திட்்டம், 10 குதிமரத் திைன் ைமர ்்காண்்ட 17,500 
தனித்தியஙகும் சூரிய ்சகதி பம்பு ்்சட்டு்கமள தமிழ்நாட்டில 
அமைப்பதற்கு ைத்திய அரசின் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 
எரி்சகதித் துமை அனுைதி அளித்துள்ளது. இந்த தனித்தியஙகும் 
சூரிய ்சகதி பம்பு ்்சட்டு்கமள 70 ்சதவீதம் ைானியத்து்டன் 
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பைளாண் ் பாறியியல துமை அமைத்து தரும். பைளாண்மைக்கான 
மின் இமைப்பிற்கு விண்ைப்பித்து ்காத்திருககும் விை்சாயி்களுககு 
இந்தத் திட்்டத்தில முன்னுரிமை ைழங்கப்படும். இத்திட்்டத்திற்்கான 
்ைாத்த ைதிப்பீட்டுச ்்சைவு 472.85 ப்காடி ரூபாய் ஆகும். 
இதில, தமிழ்நாடு அரசின் பஙகு ்தாம்கக்கா்க, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 208.74 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

திரு்நலபைலி ைாைட்்டம், ்கஙம்க்்காண்்டானில 77.94 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 53.36 ஏக்கர் பரப்பளவில ்ை்கா உைவுப் 
பூங்கா அமைக்க ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ஒப்புதல 
அளித்துள்ளது. 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில, பிரதை ைந்திரி கி்சான் 
்சம்பதா பயாஜனா (PMKSY) திட்்டத்தின்கீழ், 218 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில, பதனி, திண்டுக்கல, கிருஷ்ைகிரி, திருைண்ைாைமை, 
ப்சைம், ்க்டலூர், விழுப்புரம் ைற்றும் ைதுமர ைாைட்்டங்களில 
பைலும் 8 பைளாண் பதப்படுத்தும் ைண்்டைங்கள் நிறுவி்ட 
உத்பதசிக்கப்பட்டுள்ளது. தருைபுரி, அரியலூர், ்பரம்பலூர், ்கரூர், 
நா்கப்பட்டினம், இராைநாதபுரம் ைற்றும் ் தன்்காசி ைாைட்்டங்களில 
உைவுப் பூங்காக்கள் 70 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில நிறுைப்படும். 
ஒருஙகிமைந்த உழைர் விற்பமன ைளா்கங்கள் திருைண்ைாைமை, 
தருைபுரி, ைதுமர, திருசசி ைற்றும் திரு்நலபைலி ைாைட்்டங்களில 
5 இ்டங்களில முன்பனாடித் திட்்ட அடிப்பம்டயில ்ைாத்தம் 
50 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில நபார்டு–பைளாண் ்சந்மத 
உட்்கட்்டமைப்பு நிதியின்கீழ் நிறுைப்படும். இந்த ைளா்கங்கள் 
இடு்பாருள் விற்பமனய்கங்கள், ப்சமை மையங்கள் ைற்றும் பிை 
விற்பமன நிமையங்கள் பபான்ை ை்சதி்களு்டன், விை்சாயி்கள் 
ைற்றும் நு்கர்பைார் இருதரப்பினரும் பயன்்பறும் ைம்கயில, 
்பாதுைான தளங்களா்கச ்்சயலபடும்.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 
பைளாண்மைத் துமைககு 11,894.48 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

கூடடுைவு

கூட்டுைவு நிறுைனங்கள் தமிழ்நாட்டின் ஊர்கப் 
்பாருளாதாரத்திற்கு திைம்ப்ட உதவி ைருகிைது. ந்டப்பு 2019–2020 
ஆம் நிதியாண்டில பயிர்க ்க்டன்்களுக்கா்க நிர்ையிக்கப்பட்்ட 
10,000 ப்காடி ரூபாய் இைககில இதுைமர 7,595.59 ப்காடி ரூபாய் 
10.6 இைட்்சம் விை்சாயி்களுககு ைழங்கப்பட்டுள்ளது. விை்சாயி்கள் 
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நியாயைான விமைமயப் ்பறுைதற்கும், நு்கர்பைாருககு குமைந்த 
விமையில விமள்பாருட்்கள் கிம்டப்பமத உறுதி ்்சய்ைதற்கும், 
பழங்கள், ்காய்்கறி்கள் ைற்றும் பிை பண்மை விமள்பாருட்்கமள 
ந்கர்ப்புைங்களில விற்பமன ்்சய்ய உதவும் ைம்கயில கூட்டுைவு 
நிறுைனங்கள் ் ்சயலபட்டு ைருகின்ைன. 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில 
பயிர்க ்க்டனா்க ்ைாத்தம் 11,000 ப்காடி ரூபாய் கூட்டுைவு 
அமைப்பு்களின் மூைைா்க ைழங்கப்படும் என்பமத இஙப்க நான் 
ைகிழ்சசிபயாடு ்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ்க்டன் தைமை்கமள முன்கூட்டிபய 
்்சலுத்துபைர்்களுககு முழு ைட்டிமய தள்ளுபடி ்்சய்ய ஏதுைா்க,  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 200 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

வபாது விநிரயா்கத் திடடம்

்க்டந்த 2013 ஆம் ஆண்டு இயற்ைப்பட்்ட பதசிய உைவுப் 
பாது்காப்புச ்சட்்டத்திற்கு உட்பட்டு, ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு அமனைருககுைான ்பாது விநிபயா்கத் 
திட்்டத்மத ்ைற்றி்கரைா்கச ்்சயலபடுத்தி ைருகிைது. முழுமையா்க 
்கணினிையைாக்கப்பட்்ட ்பாது விநிபயா்க முமை 38.51 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில பைலும் பைம்படுத்தப்பட்டு ைருகிைது. ஸ்ைார்ட் 
குடும்ப அட்ம்ட மைத்திருப்பபார், ைாநிைத்தின் எந்த்ைாரு 
நியாய விமைக ்கம்டயிலும் தங்களுககுரிய ்பாருட்்கமள 
ைாஙகிக்்காள்ளும் திட்்டம் விமரவில ்்சயலபடுத்தப்படும். 
இதுைமர, ைாநிைம் முழுைதும் 585 நியாய விமைக ்கம்ட்கள் 
அம்ைா மினி கூட்டுைவு சிைப்பு அங்காடி்களா்க பைம்படுத்தப்பட்டு, 
300–ககும் பைற்பட்்ட ்பாருட்்கள் ்பாதுைக்களின் நைனுக்கா்க 
5 ்சதவீதம் தள்ளுபடியில விற்பமன ்்சய்யப்படுகின்ைன. சிைப்பு 
்பாது விநிபயா்கத் திட்்டத்தின் கீழ், 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டிலும் 
துைரம் பருப்பு ைற்றும் ்சமையல எண்்ைய் ஆகியமை ைானிய 
விமையில ்தா்டர்ந்து ைழங்கப்படும். 2020 ஆம் ஆண்டு 
ஜனைரியில, குடும்பம் ஒன்றிற்கு தைா 1,000 ரூபாமய ்பாங்கல 
பரி்சா்க ைழஙகுைதற்்கா்க ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
ஏற்்்கனபை 2,363.13 ப்காடி ரூபாய்ககு ஒப்புதல அளித்துள்ளது. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ்ைாத்தம் 6,500 ப்காடி ரூபாய் 
உைவு ைானியத்திற்்கா்கவும், ்பாது விநிபயா்கத் திட்்டத்மதச 
்்சயலபடுத்தி்ட கூட்டுைவு நிறுைனங்களுககு ைானியைா்க 400 
ப்காடி ரூபாயும் ைழங்கப்பட்டுள்ளது.
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முற்ப்கல 10–55

்கால்நமட ப்ராைரிபபு ைற்றும் பால் ெ்ளம் 

2016–2017 ஆம் ஆண்டில, ்பாருளாதாரத்தில ஏற்பட்டுள்ள 
குறிப்பி்டத்தக்க ைாற்ைைா்க, நிமையான விமை்களில, 
ைாநிைத்தின் ்ைாத்த ைதிப்புக கூட்டுதலில, பைளாண் 
துமையின் பங்களிப்மபவி்ட ்காலநம்டத் துமையின் பங்களிப்பு 
முதன்முமையா்க அதி்கரித்தது. 2017–2018 ைற்றும் 2018–2019 ஆம் 
ஆண்டு்களிலும் இந்த நிமை ்தா்டர்ந்து ைருகிைது. 2018–2019 ஆம் 
ஆண்டில, ைாநிைத்தின் ைதிப்புக கூட்டுதலில 5.83 ்சதவீதைா்கவுள்ள 
்காலநம்டத் துமையின் பங்களிப்பிற்கு, 0.47 ்சதவீதம் கூடுதல 
பங்களிப்பு்டன் மீன் ைளத் துமையும் ைலு ப்சர்ககிைது. ைமைந்த 
முன்னாள் முதைமைச்சர் புரட்சித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின் 
முன்பனாடித் திட்்டங்களான விமையிலைா ்கைமைப் பசுக்கள், 
்ைள்ளாடு்கள் அலைது ்்சம்ைறியாடு்கள், ப்காழி அைகு்கள் 
ைழஙகும் திட்்டம் ைற்றும் தீைன அபிவிருத்தித் திட்்டம் ஆகிய 
திட்்டங்கள் ்ைற்றி்கரைா்கச ்்சயலபடுத்தப்பட்டுள்ளன என்பமத 
இமை எடுத்துக ்காட்டுகின்ைன. ைக்களின் ைருைானம் ைளர்ந்து 
ைருைமத, அைர்்கள் பால, பால ்பாருட்்கள், முட்ம்ட ைற்றும் 
இமைசசி பபான்ை புரதச்சத்து உைவு்கமள உண்ணும் பழக்கத்திற்கு 
முன்னுரிமை அளித்து ைருைமதக ்காட்டுகிைது. 

்காலநம்ட பராைரிப்புத் துமையின் உட்்கட்்டமைப்பு 
ை்சதி்கமள ைலுப்படுத்துைதற்்கா்க ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு பலபைறு முயற்சி்கமள எடுத்து ைருகிைது.  
2011–2012 ஆம் ஆண்டு முதல 1,060 ்காலநம்ட கிமள நிமையங்கமள 
்காலநம்ட ைருந்த்கங்களா்கத் தரம் உயர்த்தியும், 20 புதிய 
்காலநம்ட ைருந்த்கங்கமளத் பதாற்றுவித்தும், 10 ்காலநம்ட 
ைருந்த்கங்கமள ்காலநம்ட ைருத்துைைமன்களா்கத் தரம் 
உயர்த்தியும், 6 ்பருைருத்துைைமன்கமளயும், இரண்டு ்காலநம்ட 
ைருத்துைைமன்கமளயும் ்காலநம்ட பன்மு்க ைருத்துைைமன்களா்கத் 
தரம் உயர்த்தியும் உள்ளது. பைலும், 400 புதிய கிமள நிமையங்கமளயும் 
பதாற்றுவித்துள்ளது. ந்டைாடும் ்காலநம்ட ைருத்துைப் பிரிவு்கள், 
அம்ைா அை்சர சிகிசம்ச ஊர்தி ப்சமை்கள் மூைைா்க விை்சாயி்களின் 
இருப்பி்டங்களுககு அருகிபைபய ்காலநம்ட ைருத்துை ப்சமை்கமள 
அரசு ைழஙகும். 2011–2012 ஆம் ஆண்டு முதல 614.57 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில 2,037 புதிய ்காலநம்ட ைருத்துைப் பிரிவுக ்கட்்ட்டங்கள் 
்கட்்டப்பட்டுள்ளது்டன், 87.20 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 1,460 
்கட்்ட்டங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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்காலநம்ட பராைரிப்புத் துமைமய பைலும் ைலுப்படுத்தும் 
விதைா்க, ப்சைம் ைாைட்்டம் தமைைா்சலில, ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள், ்காலநம்ட அறிவியலில ஒருஙகிமைந்த 
ஆராய்சசிக்கான பைம்பட்்ட நிமையத்திற்்கான அடிக்கலமை 
நாட்டியுள்ளார்்கள். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) இந்நிறுைனத்தில 
நாட்டு இன ைாடு்கமளப் பராைரிப்பது குறித்து தனிக்கைனம் 
்்சலுத்தப்படும். இக்கலவி நிமையமும், ்காலநம்டப் பூங்காவிற்்கான 
இதர ை்சதி்களும், ைத்திய அரசு ைற்றும் ைாநிை அரசு்களின் 
பலபைறு திட்்டங்களின் நிதி ஆதாரங்களிலிருந்தும், நபார்டு 
ைஙகியின் நிதி உதவியு்டனும், 1,020 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 
உருைாக்கப்படும். இதற்்கா்க, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 199.52 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

்க்டந்த 2011–2012 ஆம் ஆண்டு முதல பால ்்காள்முதமை 
உயர்த்துைதற்்கான பலபைறு பணி்கள் 917.73 ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில 
பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் பைனா்க, 2010–2011 ஆம் 
ஆண்டில நா்ளான்றிற்கு 20.67 இைட்்சம் லிட்்டரா்க இருந்த ஆவின் 
நிறுைனத்தின் ்சரா்சரி பால ் ்காள்முதல, 2019–2020 ஆம் ஆண்டில 
33.96 இைட்்சம் லிட்்டரா்க உயர்ந்துள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி) விை்சாயி்கள் ைற்றும் நு்கர்பைார்்களுககுப் பயனளிக்கககூடிய 
ைம்கயில, ஆவின் நிறுைனத்மத ைலுப்படுத்துைதற்்கா்க, கூடுதைா்க 
ஆறு பால ஒன்றியங்கள் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன. நபார்டு ைஙகியின் 
பால ைள உட்்கட்்டமைப்பு பைம்பாட்டு நிதியத்தின்கீழ் 304 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில நான்கு திட்்டங்கமள பைற்்்காள்ைதற்கு ைத்திய 
அரசின் அனுைதிமய நாங்கள் எதிர்பார்த்துள்பளாம்.

மீன ெ்ளம்

மீனைர்்களின் நைமனப் பபைவும், மீன்பிடிப்பிற்்கான 
உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள பைம்படுத்தவும், முன்்னப்பபாதும் 
இலைாத அளவிற்கு மீன் ைளத் துமையில ்பரிய முதலீடு்கமள 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்்சய்து ைருகிைது. 
மீன்பிடித் தம்டக்காைத்தில உதவித் ்தாம்க ைழஙகுைதற்்கா்கவும், 
மீனைர்்களுக்கான ப்சமிப்புத் திட்்டத்திற்்கா்கவும், சிைப்பு உதவித் 
்தாம்க ைழஙகுைதற்்கா்கவும் 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 298.12 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. ஆழ்்க்டலில மீன்பிடிக்கச ்்சலலும் 
மீனைர்்கமள ்தா்டர்பு்்காள்ளவும், ்கண்்காணிக்கவும் இந்திய 
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விண்்ைளி ஆய்வு மையம் (ISRO) டிரான்ஸ்பாண்்டர் ்கருவி்கமள 
உருைாககியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில உள்ள மீன்பிடி விம்சப் ப்டகு்களில 
ஏற்்்கனபை 507 டிரான்ஸ்பாண்்டர்்கள் ்பாருத்தப்பட்டுள்ளன. 
பைலும், 4,997 மீன்பிடி விம்சப் ப்டகு்களில 18 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில டிரான்ஸ்பாண்்டர்்கள் ் பாருத்தப்படும். பாக ைமளகு்டா 
பகுதி மீனைர்்களுக்கான, 2,000 இழுைமை மீன்பிடிப் ப்டகு்கமள 
ஆழ்்க்டல மீன்பிடிப் ப்டகு்களா்க ைாற்றிடும் சிைப்புத் திட்்டம் 1,600 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ்்சயலபடுத்தப்பட்டு ைருகிைது. இதன் 
முதற்்கட்்டைா்க, 500 தூண்டில ைற்றும் ்்சவுள் ைமையு்டன்கூடிய 
ஆழ்்க்டல சூமர மீன்பிடிப் ப்டகு்கள் ்கட்்டப்பட்டு ைருகின்ைன.

முற்ப்கல 11–00

235 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில, விழுப்புரம் ைாைட்்டம், 
அழ்கன்குப்பம் ைற்றும் ்்சங்கலபட்டு ைாைட்்டம் ஆைம்பமரக 
குப்பத்திலும், 150 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டுச ்்சைவில, 
நா்கப்பட்டினம் ைாைட்்டம், ஆறு்காட்டுத் துமையிலும் மீன்பிடித் 
துமைமு்கங்கள் அமைக்கப்படும். தூத்துககுடி ைாைட்்டத்தில, 30 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ்க்டைரிப்பு தடுப்புச சுைர்்கள் ைரும் 
ஆண்டில அமைக்கப்படும்.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, மீன் ைளத் துமைககு 1,229.85 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

நீர்ெ்ள ஆொ்ரத் துமை

தமிழ்நாடு பபான்ை நீர் பற்ைாககுமை ைாநிைத்தில 
நீர்நிமை்கமளப் பாது்காப்பது மி்கவும் முககியம் என்பமத 
உைர்ந்து, ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் தமிழ்நாடு 
நீர்ைள ஆதார அமைப்மப பாது்காத்தல ைற்றும் ைலுப்படுத்துதல 
இயக்கத்மத ஒரு ைக்கள் இயக்கைா்கத் ்தா்டஙகியுள்ளார்்கள். 
இவ்வியக்கத்தின் பநாக்கைானது, ைமழநீர் ப்ச்கரித்தல, நீர்ைள 
ஆதாரங்கமளப் பாது்காத்தல, நிைத்தடி நீர் ்்சறிவூட்்டல, 
விை்சாயப் பயன்பாட்டிற்்கான நீமர திைம்ப்டப் பயன்படுத்துதல, 
பயன்படுத்தப்பட்்ட நீரிமன ைறுசுழற்சி ் ்சய்தல ைற்றும் நீர்ைழி்கள், 
நீர்ைள ஆதாரங்கள் ைற்றும் ்சதுப்பு நிைங்கமள மீட்்்டடுத்தல 
ஆகும்.

மி்கவும் பாராட்டுப் ்பறும் குடிைராைத்து திட்்டத்தின்கீழ், 
இதுைமர 4,865 பணி்கமள, (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 930.25 ப்காடி 
ரூபாய் ைதிப்பீட்டில ்பாதுப் பணித் துமை பைற்்்காள்ைதற்கு 
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அனுைதி ைழங்கப்பட்டு, 4,059 பணி்கள் நிமைைம்டந்துள்ள 
நிமையில மீதம் உள்ள பணி்கள் விமரவில முடிக்கப்படும். 
2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீடு்களில, பா்சன 
ஏரி்கமளப் புனரமைப்பதற்்கா்க 510.52 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 1,364 நீர்ப் பா்சனப் 
பணி்கள் 500 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில ்பாதுப் பணித் 
துமையால பைற்்்காள்ளப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில குடிைராைத்து திட்்டத்திற்்்கன 300 
ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 5,000 ஊராட்சி 
ஒன்றியங்களின் பராைரிப்பில உள்ள சிறிய பா்சன ஏரி்கள், கிராை 
ஊராட்சி்களின் பராைரிப்பில உள்ள 25,000 குளங்கள் ைற்றும் 
ஊருணி்களுககு புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டு ைருகிைது. இப்பணி்கமள 
பைற்்்காள்ைதற்்கா்க சிைப்பு ஒதுககீ்டா்க 500 ப்காடி ரூபாமய 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ைழஙகியுள்ளது்டன், 
ை்காத்ைா ்காந்தி பதசிய ஊர்க பைமைைாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் 
திட்்டத்தின்கீழ் 750 ப்காடி ரூபாய் நிதிமயயும் இமைத்துள்ளது. 
இதுைமர, ்ைாத்தம் உள்ள 30,000 பணி்களில, 21,444 பணி்கள் 
நிமைைம்டந்துள்ளன. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, கிராைங்களில 
மீதமுள்ள குளங்கள் ைற்றும் ஊருணி்கள் ஆழப்படுத்துதல ைற்றும் 
ந்கர்ப்புைங்களில உள்ள ப்காயில குளங்கள் புனரமைப்பு ஆகிய 
பணி்கள், பலபைறு திட்்டங்களின் கீழான நிதிமயக ்்காண்டு 
ஊர்க ைற்றும் ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு்கள் பைற்்்காள்ளும். 
இமை, நிைத்தடி நீர் அமைப்பு்கமள ்்சறிவூட்டுைது்டன், மி்க 
அதி்கைா்க நிைத்தடி நீர் எடுக்கப்பட்்ட ஒன்றியங்களில நிைத்தடி 
நீர்ைட்்டத்மத உயர்த்தும்.

2019–2020 ஆம் ஆண்டில, ்காபைரி ைடிநிைப் பகுதி்களில 
உள்ள 281 ்காலைாய்்கமளத் தூர்ைாரும் பணி்களுக்கா்க 60.95 
ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்்டது. ்க்டந்த ஆண்டில 
இப்பணி்கமள சிைப்பா்கச ்்சயலபடுத்தியதால, பா்சன நீர் 
எவ்வித இம்டயூறுமின்றி ்காபைரி ைடிநிைத்தின் ்கம்டைம்டப் 
பகுதி ைமர ்்சன்ைம்டந்தது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ்காபைரி ைடிநிைப் பகுதி்களில 
உள்ள ்காலைாய்்களில, 392 தூர்ைாரும் பணி்கமள அடுத்த 
பருைைமழக ்காைத்திற்கு முன்னதா்க நிமைவு ்்சய்ைதற்்கா்க, 
67.25 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. ்காபைரிப் 
படும்கயில நீர்ப் பா்சன உட்்கட்்டமைப்பு்கமள விரிைாக்கல, 
புதுப்பித்தல ைற்றும் நவீனையைாக்கல திட்்டத்தின் ஒரு பகுதியா்க, 
்கலைமைக ்காலைாய் அமைப்பின் பணி்கள், ஆசிய உட்்கட்்டமைப்பு 
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முதலீட்டு ைஙகியின் உதவியு்டன் 2,298 ப்காடி ரூபாய் 
ைதிப்பீட்டில பைற்்்காள்ளப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில இத்திட்்டத்திற்்்கன 300 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. ஆசிய ைளர்சசி ைஙகியின் ்க்டன் 
உதவியு்டன், 1,560 ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில பருை்காை ைாற்ைத் தழுைல 
திட்்டத்மத ்்சயலபடுத்தும் பணி ்காபைரி பா்சனப் பகுதியில 
முழுவீசசில முன்பனற்ைைம்டந்து ைருகிைது. இத்திட்்டத்திற்்கா்க, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
105.20 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ளது. 1,995 ப்காடி 
ரூபாய் திட்்டச ்்சைவில, ்ைண்ைார் உப ைடிநிைத்தில ஏமனய 
பகுதி்கமள இத்திட்்டத்தின் இரண்்டாம் ்கட்்டத்தின்கீழ் ்்காண்டு 
ைருைதற்்கான ப்காரிகம்கமயயும் ஆசிய ைளர்சசி ைஙகி ஆய்வு 
்்சய்து ைருகிைது.

முற்ப்கல 11–05

்கட்்டமள உயர்ைட்்டக ்காலைாய் பணிக்கா்க 335.50 
ப்காடி ரூபாயும், 230 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டிைான ்நாய்யல 
துமைப் படும்க திட்்டம், 184 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டிைான 
ராஜைாய்க்கால திட்்டத்திற்கும் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அர்சால அனுைதி ைழங்கப்பட்டுள்ளது. ்ைள்ள உபரி நீரிமன 
பைட்டூர் அமையிலிருந்து ப்சைம் ைாைட்்டத்தில ைைண்்ட 
குளங்களுககு திருப்பிவிடுைதற்்கான ்சாரபங்கா நீபரற்றுப் பா்சனத் 
திட்்டம் 565 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில பைற்்்காள்ள, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு அனுைதி ைழஙகியுள்ளது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) இத்திட்்டங்கமளச ்்சயலபடுத்துைதற்்கா்க, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 350 
ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 463.25 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில ்்காள்ளி்டம் ஆற்றின் குறுகப்க ஆதனூர் ைற்றும் 
குைாரைங்கைம் கிராைங்களுககிம்டபய ்கதைமை ைற்றும் 387.60 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில திருசசி ைாைட்்டம், முக்்காம்பில புதிய 
்கதைமை ்கட்டும் பணி்கள் தற்பபாது நம்ட்பற்று ைருகிைது. 

ந்டந்தாய் ைாழி ்காபைரி திட்்டத்திற்்கான 11,250 ப்காடி 
ரூபாய் ைதிப்பீட்டிைான முதனிமைத் திட்்ட அறிகம்க இந்திய 
அரசின் நீர்ைள ஆதார அமைச்ச்கத்திற்கு ்்காள்ம்க ரீதியான 
ஒப்புதலுக்கா்க ்சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. விரிைான திட்்ட அறிகம்க 
தயாரிககும் பணி்கள் பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. இதற்்கா்க, 2020–
2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 15 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.
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அமை்கள் புனரமைப்பு ைற்றும் பைம்பாட்டுத் திட்்டத்தின் 
முதல்கட்்ட திருத்தப்பட்்ட திட்்டச ்்சைவினம் 803.49 ப்காடி 
ரூபாயு்டன் 89 அமை்களும், இரண்டு பா்சனப் பகுதி்களில 
நீர்ப்பிடிப்பு பராைரிப்புப் பணி்களும் ்்சயலபடுத்தப்பட்டு 
ைருகின்ைன. அமை்களுக்கான புனரமைப்புப் பணி்கள் 
பைற்்்காள்ளப்பட்டு, இத்திட்்டம் ஜூன் 2020 ைமர நீட்டிக்கப்பட்டு 
பணி்கள் முடிைம்டயும் தருைாயில உள்ளன. அமை்கள் 
புனரமைப்பு ைற்றும் பைம்பாட்டுத் திட்்டத்தின் இரண்்டாம் 
்கட்்டத்தில (DRIP–II) 610.26 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில 37 
அமை்கள் ப்சர்க்கப்பட்டுள்ளது. அமை்கள் புனரமைப்பு ைற்றும் 
பைம்பாட்டுத் திட்்டத்தின் இரண்டு ்கட்்டங்களுககும் ப்சர்த்து 
(DRIP–I & II) 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில 220.12 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ளது. 
தமிழ்நாடு பா்சன விை்சாய நவீனையைாக்கல திட்்டம் 2,962 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ்்சயலபடுத்தப்படுகிைது. 18 உப ைடிநிைப் 
பகுதி்களில, 1,325 குளங்கள் ைற்றும் 107 அமைக்கட்டு்கமளப் 
புனரமைத்தல, ைற்றும் 45 ்்சயற்ம்க ்்சறிவூட்்டல கிைறு்கமள 
நிறுவுதல, ்ைள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்்ட 57 குளங்கள் ைற்றும் 
இரண்டு முதன்மை பா்சனக ்காலைாய்்கமள சீரமைத்தல 
ஆகிய பணி்கள் முதல ்கட்்டைா்க 787.19 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 
பைற்்்காள்ளப்பட்டு, இப்பணி்கள் ஜூமை 2020 இல முடிைம்டய 
உள்ளது. இரண்்டாம் ்கட்்டத்தில 16 உப ைடிநிைப் பகுதி்களில, 906 
குளங்கள் ைற்றும் 183 அமைக்கட்டு்கமளப் புனரமைத்தல ைற்றும் 
37 ்்சயற்ம்க ்்சறிவூட்்டல கிைறு்கள் ்கட்டுைானப் பணி்கள் 
649.55 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில 
பைற்்்காள்ளப்படும். இதற்்கா்க 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டிற்்கான  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 583.40 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

அத்திக்க்டவு–அவினாசி நீர்ப் பா்சனத் திட்்டத்திற்்கான 
சுற்றுசசூழல அனுைதிமய ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
்பற்றுள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) இந்தத் திட்்டத்திற்்கா்க  
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
500 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ளது. ்காபைரி குண்்டாறு 
இமைப்புத் திட்்டம் ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களால 7,677 
ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில ஏற்்்கனபை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) இதன் முதல ்கட்்டத்தில, ்காபைரி முதல 
்தற்கு ் ைள்ளாறு ைமரயிைான இமைப்புக ்காலைாய் அமைககும் 
திட்்டம் பைற்்்காள்ளப்ப்டவுள்ளது. இந்தத் திட்்டத்திற்்கான 
நிைம் ம்கய்கப்படுத்துதல ைற்றும் முதனிமைப் பணி்கமள 
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பைற்்்காள்ைதற்்கா்க 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில 700 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

2014–2015 முதல 2019–2020 ஆம் ஆண்டுைமர, 2,241.19 
ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டிைான, நபார்டு ைஙகியின் ஊர்க 
உட்்கட்்டமைப்பு பைம்பாட்டுத் திட்்டத்தின் (RIDF)கீழ், புதிய 
குளங்கமள உருைாககுதல, புதிய அமைக்கட்டு்கமளக ்கட்டுதல 
ைற்றும் புதிய பா்சன ைாய்க்கால்கள் அமைப்பதற்்கான 307 
பணி்கமள ்்சயலபடுத்தியதில, 261 பணி்கள் நிமைைம்டந்து, 
மீதமுள்ள பணி்கள் நம்ட்பற்று ைருகின்ைன. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில, நபார்டு உதவியு்டன் 
பைற்்்காள்ளப்பட்்ட பலபைறு பணி்கமளச ்்சயலபடுத்த 655.38 
ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில நீர்ப் பா்சனத்திற்்கா்க 
ஒதுககீடு ்கணி்சைா்க உயர்த்தப்பட்டு 6,991.89 ப்காடி ரூபாயா்க 
உள்ளது.

முற்ப்கல 11–10

சுற்றுசசூழல் ைற்றும் ெனம்

ைனங்கமளப் பாது்காப்பதும், ைன விைஙகு்கமளக ்காப்பதும் 
அரசின் தமையாய ்க்டமையாகும். 2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
இந்திய ைன நிைைர அறிகம்கயின்படி, 2017 ஆம் ஆண்ம்டக 
்காட்டிலும் 83.02 ்சதுர கிபைா மீட்்டர் அளவிற்கு தமிழ்நாட்டின் 
ைன நிைப்பரப்பு அதி்கரித்துள்ளது. பைற்கு ைற்றும் கிழககுத் 
்தா்டர்சசி ைமைப் பகுதி்களில, புலி்கள் ைற்றும் அமை்களின் 
ைாழ்வி்டங்கமளப் பபணுைதில ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு பைற்்்காண்்ட முயற்சி்களின் பைனா்க, 2014 ஆம் ஆண்டில 
229 ஆ்க இருந்த புலி்களின் எண்ணிகம்க 2018 ஆம் ஆண்டில 264 
ஆ்க அதி்கரித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு உயிர்ப்பன்மை பாது்காப்பு ைற்றும் பசுமையாககுதல 
திட்்டத்தின் (Tamil Nadu Biodiversity Conservation and Greening 
Project) இரண்்டாம் ்கட்்டப் பணி்கள் 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில 
920.56 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ்தா்டங்கப்படும். ்சமூ்கப் 
பங்களிப்பு்டன் சீர்குமைந்த ்காடு்கமள மீட்்்டடுப்பதற்்கான ஒரு 
விரிைான திட்்டத்மத 2,029.13 ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில ் ்சயலபடுத்த 
நபார்டு நிதியுதவிக்கா்க, நிமைக்கத்தக்க பைளாண்மை, நீர்ைள 
ஆதாரப் பாது்காப்பு, ்க்டபைார ைண்்டை பைைாண்மை, ைனம் 
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ைற்றும் உயிர்ப் பன்மு்கத்தன்மை, நிமைக்கத்தக்க ைாழ்வி்டங்கள், 
எரி்சகதி ்்சயலதிைன், புதுப்பிக்கத்தக்க எரி்சகதி, சூரியைழி 
எரி்சகதி, அறிவு்சார் பைைாண்மை என்ை ஏழு துமை்கமள 
உள்ள்டககிய பருைநிமை ைாற்ைம் குறித்த ைாநிை ்்சயல 
திட்்டம் 2.0 தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ்காைநிமை ைாற்ைத் தழுைல 
ைற்றும் தணிப்புக ்்காள்ம்கமய ்்சயலபடுத்துைதற்்கா்க, நிதி 
ஆதாரங்கமளத் திரட்டுைதற்்கான அடிப்பம்டத் தளைா்க இந்த 
்்சயலதிட்்டம் அமையும்.

கூைம் நதியில பைற்்்காள்ளப்படும் சுற்றுசசூழல 
ைறுசீரமைப்புப் பணி்கள் நிமைைம்டயும் தருைாயில உள்ளன. 
அடுத்த ்கட்்டத்தில, பககிஙஹாம் ்காலைாய் ைற்றும் அதன் 
ைடி்கால்கமளயும் கூைம், அம்டயாறு நதி்களின் அமனத்து 
ைடி்கால்கமளயும் 5,439.76 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு ைறுசீரமைககும். இத்திட்்டத்தின் முதல 
்கட்்டத்தில, நதி்களில ்கழிவுநீர் ்கைப்பமத தவிர்ககும் திட்்டத்திற்்கா்க 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ஏற்்்கனபை 1,001 ப்காடி 
ரூபாய் அனுைதி ைழஙகியுள்ளது. ஒட்டு்ைாத்த ்்சைவினத்தில 
தமிழ்நாடு குடிம்சப்பகுதி ைாற்று ைாரியத்தின் குடியிருப்பு்கள் 
்கட்டுைானத்திற்்கான 3,339.90 ப்காடி ரூபாயும் அ்டஙகும். 
மீதமுள்ள நிதி, தி்டக்கழிவு பைைாண்மை, ந்கர்ப்புை நீர்நிமை 
பைம்பாடு, நீபராம்ட்கள் புனரமைப்பு பபான்ை பணி்களுக்கா்க 
்்சைவி்டப்ப்டவுள்ளது. ்பாதுப் பணித் துமைமூைம் 25 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில ்்சங்கலபட்டு ைாைட்்டத்திலுள்ள சிட்ைபாக்கம் 
ஏரிமய மீட்்்டடுககும் பணி்கள் பைற்்்காள்ளப்படும். ஈபராடு 
ைாைட்்டம், ஓ்டத்துமை ஏரிமய மீட்்்டடுககும் பணி்கள் 3.2 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில பைற்்்காள்ளப்படும். 

ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் புரட்சித் தமைவி 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் அடிக்கல நாட்டிய, ைன உயிரினப் 
பாது்காப்பிற்்கான உயர்நிமைக ்கலவி நிமையத்மத ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சர் அைர்்கள் ்தா்டஙகி மைத்துள்ளார். இக்கலவி 
நிமையத்திற்கு ்தா்டர் ைானியைா்க 1.35 ப்காடி ரூபாய் உட்ப்ட, 
2.5 ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்த ைானியத்மத ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ைழஙகும். 

உள்்ளாடசி அமைபபு்களுக்்கான நிதிப பகிர்வு

2019–2020 ஆம் ஆண்டில, ைாநிை நிதிக குழுவின் 
பரிந்துமர்களின்படி ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு 
4,558.16 ப்காடி ரூபாயும், ஊர்க உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு 
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5,654.25 ப்காடி ரூபாயும் நிதிப் பகிர்ைா்க ைழங்க நிதி்யாதுககீடு 
்்சய்யப்பட்்டது. 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு 
5,306.95 ப்காடி ரூபாயும், ஊர்க உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு 
6,754.30 ப்காடி ரூபாயும் நிதிப் பகிர்ைா்க ைழங்க நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பதினான்்காைது நிதிக குழுவின் பரிந்துமர்களின்படி, 
தமிழ்நாட்டிலுள்ள உள்ளாட்சி அமைப்பு்கள் ்பை பைண்டிய 
2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான அடிப்பம்ட ைானியைான 4,345.57 
ப்காடி ரூபாயும், 2017–2018 ஆம் ஆண்டு முதல ்பைபைண்டிய 
்்சயலதிைன் ைானியைான 2,029.22 ப்காடி ரூபாயும் ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு இன்று ைமரயில ்பைவிலமை. 
இந்நிலுமை்கமள விடுவிககுைாறு ைாநிை அரசு ைத்திய அரசிமன 
்தா்டர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருகிைது. ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ்தா்டர்ந்து பைற்்்காண்்ட சிைப்பான ந்டைடிகம்க்களால, 
2018–2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான அடிப்பம்ட ைானியத்மத ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்பற்றுள்ளது. 

முற்ப்கல 11–15

பதிமனந்தாைது நிதிக குழுவின் பரிந்துமர்களில, உள்ளாட்சி 
அமைப்பு்களுக்கான ைானியங்கள் குறிப்பி்டத்தக்க அளவிற்கு 
உயர்த்தப்ப்டவிலமை. பதினான்்காைது நிதிக குழு, 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டிற்குப் பரிந்துமரத்திருந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுக்கான 
்ைாத்த ைானியத் ்தாம்கயான 5,178.52 ப்காடி ரூபாய் என்பது, 
பதிமனந்தாைது நிதிக குழுவின் பரிந்துமர்களில 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்கு ஊர்க உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு 3,607 ப்காடி 
ரூபாயும், ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு 1,737 ப்காடி 
ரூபாயும், அதாைது ்ைாத்தைா்க தமிழ்நாட்டில உள்ள அமனத்து 
உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுக்கான ைானியம் 5,344 ப்காடி ரூபாயா்க 
உயர்ந்துள்ளது. 2019–2020 ஆம் ஆண்டிமன ஒப்பிடும்பபாது, ந்கர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு ைழங்க பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ள 
ைானியங்கள் 31 ்சதவீதம் குமைந்துள்ளன. பதிமனந்தாைது நிதிக குழு 
ம்கயாண்்ட தைைான ்கைககீட்டு முமைபய இத்தம்கய குமைவிற்கு 
்காரைைாகும். இந்த முரண்பாட்டிமன இறுதி அறிகம்கயில ்சரி 
்்சய்யுைாறு நாங்கள் பதிமனந்தாைது நிதிக குழுமைக ப்காருபைாம்.

ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககு பரிந்துமரக்கப்பட்்ட 
ைானியத் ்தாம்கயில, ‘பத்து இைட்்சத்திற்கும் பைற்பட்்ட 
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ைக்கள்்தாம்க’ ்்காண்்ட ஐம்பது ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி்களுககு 
தனிபய ைானியம் ைழங்க பதிமனந்தாைது நிதிக குழு 
பரிந்துமரத்துள்ளது. இந்தப் பரிந்துமரயின்படி, தமிழ்நாட்டில 
்்சன்மன, ப்காயம்புத்தூர், ைதுமர ைற்றும் திருசசி ஆகிய 
ைாந்கராட்சி்களுககு ்ைாத்த ைானியைா்க 556 ப்காடி ரூபாய் 
பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளது. ஊர்க உள்ளாட்சி அமைப்பு்கமளப் 
்பாறுத்தைமரயில, கிராை ஊராட்சி்களுககு ைட்டுபை ைானியம் 
ைழங்க பரிந்துமர ்்சய்த பதினான்்காைது நிதிக குழுமைப் 
பபான்று இலைாைல, பதிமனந்தாைது நிதிக குழுைானது மூன்று 
்கட்்ட அளவிைான ஊர்க உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககும் ைானியம் 
ைழங்க பரிந்துமர ்்சய்துள்ளது. இதனால, நிபந்தமனயிலைாத 
ைானிய விகிதம் ்கணி்சைா்கக குமைந்துள்ளது. உரிய பநரத்தில, 
ைானியங்கமள விடுவிக்க ்ைளிப்பம்டயான ைழிமுமை்கமள 
ைகுககுைாறு ைத்திய அரம்ச ்தா்டர்ந்து ைலியுறுத்திக 
ப்கட்டுக்்காள்கிபைாம். 

கிராைப்புை, ந்கர்ப்புைக குடியிருப்புப் பகுதி்களில இதுைமர 
பைற்்்காள்ளப்ப்டாத மி்க அத்தியாைசியைான சிறு, சிறு பணி்கமள 
பைற்்்காள்ைதன்மூைம், அப்பகுதி்களில அடிப்பம்டத் பதமை்கமள 
முழுமையா்க நிமைவு ்்சய்ய இயலும். எனபை, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில இத்தம்கய அத்தியாைசியைான உட்்கட்்டமைப்புப் 
பணி்கமள 500 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில பைற்்்காள்ைதற்்கான 
ஒருமுமை சிைப்புத் திட்்டத்மத ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு அறிமு்கப்படுத்த உள்ளது. ைாநிை உயர்ைட்்டக குழுவின் 
பநரடி பைற்பார்மையில பைற்்்காள்ளப்படும் இப்பணி்கள் 
விமரைா்க முடிக்கப்படும்.

ஊ்ர்க ெ்ளர்சசி

நிமையான ைாழ்ைாதார ைாய்ப்பு்கமள உருைாககி கிராைப்புைப் 
பகுதி்களில அடிப்பம்ட உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள உறுதி 
்்சய்ைது, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்்சயலபடுத்திைரும் 
ஊர்க ைளர்சசித் திட்்டங்களின் முககிய பநாக்கைாகும். புதிதா்க 
உள்ளாட்சி அமைப்புத் தமைைர்்கள் பதர்ந்்தடுக்கப்பட்டு 
்்சயலப்டத் ்தா்டஙகியது, கிராைப்புை ைக்களுககு பதமையான 
அடிப்பம்ட ை்சதி்கள் கிம்டக்கப் ்பறுைமத உறுதி ்்சய்ைதற்கு 
ஒரு சிைந்த ைாய்ப்பாகும். எனபை, முதைமைச்சரின் கிராைத் 
தன்னிமைவு ைளர்சசித் திட்்டம் என்ை புதிய ஐந்து ஆண்டு 
தன்னிமைவுத் திட்்டத்மத ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
அறிமு்கப்படுத்த உள்ளது. குடிநீர் ைழங்கல, சு்காதாரம், ்கலவி, உைவுப் 
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பாது்காப்பு, அணுகு ்சாமைக ்கட்்டமைப்பு, இடு்காடு்கள்,்தரு 
விளககு்கள், வீட்டு ை்சதி, ைாழ்ைாதாரம், சுற்றுசசூழல பாது்காப்பு 
பபான்ைைற்றில குககிராை அளவில தன்னிமைவு அம்டைதற்கு 
இத்திட்்டம் ்்சயலபடுத்தப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 
இத்திட்்டத்தின்கீழ், ைளர்சசி இைககு்கமள கிராை ஊராட்சி 
பைம்பாட்டுத் திட்்டங்களு்டன் ஒருஙகிமைப்பதன்மூைம், 
நிமைக்கத்தக்க இைககு்கள் கிராைப்புை அளவில எய்தப்படும். 
புதிதா்கத் பதர்ந்்தடுக்கப்பட்்ட கிராை உள்ளாட்சி பிரதிநிதி்கள், 
்கள அலுைைர்்கள், ்சமூ்க ஒருஙகிமைப்பாளர்்கள் ஆகிபயார் 
தற்பபாதுள்ள திட்்டங்களின் நிதிமய ்சரியா்கப் பயன்படுத்தி 
தன்னிமைவு எய்தும் ைண்ைம், பங்களிப்பு அணுகுமுமை 
்தா்டர்பான பயிற்சி உட்ப்ட இதர பயிற்சி்கள் ைழங்கப்படும். 
இம்ட்ைளிமய நிரப்பும் ஊக்க நிதியம் உருைாக்கப்படும். ஊர்க 
ைளர்சசி ைற்றும் ஊராட்சித் துமையும், திட்்டம் ைற்றும் ைளர்சசித் 
துமையும் இமைந்து இத்திட்்டத்திமன ்்சயலபடுத்துைதற்்கான 
்நறிமுமை்கமள ைகுககும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, இம்ட்ைளிமய நிரப்பும் ஊக்க 
நிதிக்கா்க 100 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

முற்ப்கல 11–20

ைத்திய அரசின் இந்திரா வீட்டு ை்சதித் திட்்டத்தின்கீழ், 
2011–2012 ஆம் ஆண்டு முதல 2015–2016 ஆம் ஆண்டு ைமர 4,875.73 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 4,41,637 வீடு்கள் ்கட்்டப்பட்டுள்ளன. 
பிரதை ைந்திரி வீட்டு ை்சதித் திட்்டத்தின் (ஊர்கம்) கீழ், 8,968.39 
ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில 5,27,552 வீடு்கள் ்கட்்டப்பட்டு ைருகின்ைன. 
முதைமைச்சரின் பசுமை வீடு்கள் திட்்டத்தின்கீழ், 2011–2012 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து 7,620 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 3,80,000 வீடு்கள் 
்கட்்டப்பட்டுள்ளன. ஆட்ப்சபமையிலைா புைம்பபாககு நிைங்களில 
ைசித்து ைருபைர்்களின் வீட்டு ைமன்கமள ைரன்முமை ்்சய்து 
ைருைாய்த் துமை பட்்டா ைழஙகியுள்ள நபர்்களில தகுதியான 
நபர்்களுககு பிரதை ைந்திரி வீட்டு ை்சதித் திட்்டம் (ஊர்கம்) ைற்றும் 
முதைமைச்சரின் பசுமை வீடு்கள் திட்்டங்களின்கீழ், 2020–2021 
ஆம் ஆண்டு முதல வீடு்கள் ்கட்டித் தரப்படும். 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில, பிரதை ைந்திரி வீட்டு ை்சதித் திட்்டத்தின் (ஊர்கம்)
கீழ் 2 இைட்்சம் வீடு்களும், முதைமைச்சரின் பசுமை வீடு்கள் 
திட்்டத்தின்கீழ், அமனத்துப் பழஙகுடியினர் குடும்பங்களுககும் 
வீட்டு ை்சதிமய ைழஙகும் ைம்கயில, அைர்்களுக்கான 8,803 வீடு்கள் 
உட்ப்ட 20,000 வீடு்களும் ்கட்டித் தரப்படும். முதைமைச்சரின் 
பசுமை வீடு்கள் திட்்டத்தின்கீழ், சூரிய ஒளித் த்கடு்கமள 
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நிறுவுைதற்்கான ்தாம்க, வீடு ஒன்றிற்கு 30,000 ரூபாய், வீட்டின் 
்கட்டுைானச ்்சைவிற்்கான ்தாம்கயு்டன் ப்சர்க்கப்பட்டு, 
ஒட்டு்ைாத்த ்கட்டுைானச ்்சைவு வீ்்டான்றுககு 2.1 இைட்்சம் 
ரூபாயா்க உயர்த்தப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, பிரதை ைந்திரி வீட்டு ை்சதித் 
திட்்டத்திற்்கா்க (ஊர்கம்) 3,099.07 ப்காடி ரூபாயும், முதைமைச்சரின் 
பசுமை வீடு்கள் திட்்டத்திற்்கா்க 500 ப்காடி ரூபாயும் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளன. 

ை்காத்ைா ்காந்தி பதசிய ஊர்க பைமைைாய்ப்பு உறுதித் 
திட்்டத்மத ்்சயலபடுத்துைதில தமிழ்நாடு ்தா்டர்ந்து முன்னணி 
ைாநிைைா்கத் தி்கழ்ந்து ைருகிைது. 2018–2019 ஆம் ஆண்டில, 
ை்காத்ைா ்காந்தி பதசிய ஊர்க பைமைைாய்ப்பு உறுதித் திட்்டத்மத 
்்சயலபடுத்துைதில, ் ைாத்தைா்க 8 பதசிய விருது்கமள ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்பற்றுள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி) 2019–2020 ஆம் ஆண்டில, 20.74 ப்காடி ைனித உமழப்பு 
பைமை உருைாக்கப்பட்டு, 3,678.06 ப்காடி ரூபாய் ஊதியைா்க 
ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ை்காத்ைா ்காந்தி பதசிய ஊர்க 
பைமைைாய்ப்பு உறுதித் திட்்டத்திற்்கான ைாநிை அரசின் பங்கா்க 
375 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

2019–2020 ஆம் ஆண்டில, ஊராட்சி ஒன்றிய, கிராைப்புைச 
்சாமை்கமள தரம் உயர்த்திப் பராைரிப்பதற்்கா்க தமிழ்நாடு ஊர்க 
்சாமை பைம்பாட்டுத் திட்்டம் 1,200 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 
்்சயலபடுத்தப்பட்டு ைருகிைது. 2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில, 
இத்திட்்டைானது 1,400 ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில ் ்சயலபடுத்தப்படும். 
பிரதை ைந்திரி கிராைப்புைச ்சாமை்கள் திட்்டத்தின் மூன்ைாைது 
்கட்்டப் பணி்களின்கீழ், தமிழ்நாட்டில உள்ள கிராைப்புை பைளாண் 
்சந்மத்கள், உயர்நிமைப் பள்ளி்கள், பைலநிமைப் பள்ளி்கள் ைற்றும் 
ைருத்துைைமன்கமள இமைக்கககூடிய ைம்கயில 7,375 கிபைா 
மீட்்டர் நீளமுள்ள ்சாமை்கமள பைம்படுத்துைதற்்கான இைககு 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில ஊர்க ைளர்சசித் துமைக்கா்க 23,161.54 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.
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ொழ்ொொ்ர இயக்்கங்கள்

கிராைப்புை, ந்கர்ப்புைப் பகுதி்களுக்கான ைாழ்ைாதார 
இயக்கங்கமள தமிழ்நாடு அரசு ் ்சயலபடுத்தி ைருகிைது. தமிழ்நாடு 
ைாநிை கிராைப்புை ைாழ்ைாதார இயக்கம் ைாநிைத்திலுள்ள 
அமனத்து ைட்்டாரங்களிலும், அதாைது 388 ைட்்டாரங்களிலும் 
்்சயலபடுத்தப்பட்டு ைருகிைது. இதுைமர, இந்த இயக்கத்தின்கீழ், 
83,257 சுய உதவிக குழுக்கள் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 
இயக்கத்திற்்கா்க, ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 450.65 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. தீன் தயாள் உபாத்தியாய 
கிராைப்புைத் திைன் பைம்பாட்டுத் திட்்டத்தின்கீழ், ்ைாத்தைா்க 
1,08,416 இமளஞர்்கள் 2014–2015 முதல இது ைமரயில பயிற்சி 
்பற்றுள்ளனர். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில இந்த திட்்டத்திற்்கா்க 299.60 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி்யாதுககீடு ்்சய்யப்பட்டு, 28,063 இமளஞர்்களுககுப் பயிற்சி 
ைழங்கப்படும். தமிழ்நாடு கிராைப்புை புத்தாக்கத் திட்்டம் (Tamil 
Nadu Rural Transformation Project) 26 ைாைட்்டங்களில உள்ள 
120 ைட்்டாரங்களில உை்க ைஙகியின் நிதியுதவியு்டன், 918.20 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ்்சயலபடுத்தப்பட்டு ைருகின்ைது. 
்தாழிலமுமனபைார்்கமள ஊர்கப் பகுதி்களில ஊககுவிப்பதற்்கா்க, 
அதிலும் குறிப்பா்க, ்பண்்கள், பழஙகுடியினர், ஆதி திராவி்டர் 
ைற்றும் ைாற்றுத் திைனாளி்கமள ்தாழிலமுமனபைார்்களா்க 
உருைாககுைதற்்கா்க இத்திட்்டம் ்்சயலபடுத்தப்படுகிைது. 2020–
2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
இத்திட்்டத்மதச ்்சயலபடுத்துைதற்்கா்க 163.35 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

்சமூ்க ஒருஙகிமைப்பு, நிறுைன அமைப்பு்கமள பைம்படுத்துதல, 
திைன் பயிற்சிமூைம் பைமைைாய்ப்பு, ந்கர்ப்புைத்தில வீட்டு ை்சதி 
இலைாதைர்்களுககு உமைவி்டம், ந்கர்ப்புைத்தில ்தருபைார 
வியாபாரி்களுக்கான உதவி உள்ளிட்்ட அம்்சங்களு்டன் 
தமிழ்நாட்டில உள்ள அமனத்து ந்கர்ப்புைப் பகுதி்களிலும் பதசிய 
ந்கர்ப்புை ைாழ்ைாதார இயக்கம் ்்சயலபடுத்தப்பட்டு ைருகிைது. 
பதசிய ந்கர்ப்புை ைாழ்ைாதார இயக்கத்தின் நிதியு்டன், தமிழ்நாடு 
ந்கர்ப்புை ைாழ்ைாதார இயக்கத்தின் நிதிமயயும் ஒருஙகிமைத்து 
ந்கர்ப்புை ைறுமை ஒழிப்புத் திட்்டங்கள் ்்சயலபடுத்தப்பட்டு 
ைருகின்ைன. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, பதசிய ந்கர்ப்புை ைாழ்ைாதார இயக்கத்திற்்கா்க 
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200 ப்காடி ரூபாயும், தமிழ்நாடு ந்கர்ப்புை ைாழ்ைாதார 
இயக்கத்திற்்கா்க 8 ப்காடி ரூபாயும் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளன.

ந்க்ராடசி நிருொ்கம் 

ந்கரங்கள், ைளர்சசியின் விம்சப்்பாறி்கள் ஆகும். எனபை, 
ந்கர்ப்புை உட்்கட்்டமைப்பிமன ைலுப்படுத்துைது ைற்றும் 
அடிப்பம்ட ை்சதி்கமள ந்கர்ப்புைங்களில ைழஙகுைது, 
ந்கர்ப்புைங்கமள பைலும் ைாழ உ்கந்த இ்டைாககுைதில 
முககியப் பங்காற்றுகிைது. குடிநீர் ைழங்கல, ்கழிவுநீர், ைமழநீர் 
ைடி்கால, ்சாமை்கள் ைற்றும் பிை உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள 
ைழஙகுைதற்கு ைாநிை அரசு பலபைறு நிதி ஆதாரங்களிலிருந்து 
நிதிமயத் திரட்டுகிைது. ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுககுக 
கிம்டக்கப்்பறும், நிதிக குழுைால ைழங்கப்படும் நிதிப் பகிர்வு 
ைானியங்கள் உட்ப்ட, சீரான ைருைாயினங்களின் அடிப்பம்டயில, 
ந்கர்ப்புை உட்்கட்்டமைப்பு ைளர்சசிககுப் பயன்படுத்தும் விதைா்க, 
்க்டன் பத்திரங்களும் ்ைளியி்டப்பட்டு நிதி திரட்்டப்படும்.

முற்ப்கல 11–25

திைன்மிகு ந்கரங்கள் திட்்டத்தின்கீழ், 11,000 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 
413 திட்்டங்கள் 11 ைாந்கராட்சி்களில ்்சயலபடுத்துைதற்்கான பணி்கள் 
இதுைமர எடுத்துக்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. அம்ரூத் திட்்டத்தின்கீழ், 
445 திட்்டங்கள் 28 ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு்களில 11,441.32 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில எடுத்துக்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில, ‘திைன்மிகு ந்கரங்கள்’ 
திட்்டத்திற்்கா்க 1,650 ப்காடி ரூபாயும், அம்ரூத் திட்்டத்திற்்கா்க 1,450 
ப்காடி ரூபாயும் ஒதுககீடு்கள் ்்சய்யப்பட்டுள்ளன.

உை்க ைஙகி நிதியுதவியு்டன் 3,831 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில 
்்சயலபடுத்தப்படும் தமிழ்நாடு நீடித்த ந்கர்ப்புை ைளர்சசித் 
திட்்டத்தின் (Tamil Nadu Sustainable Urban Development Project 
(TNSUDP)) கீழ், ஈபராடு, பைலூர் ைற்றும் ஓசூர் ஆகிய ந்கரங்கள் 
திைன்மிகு ந்கர்ப்புை பைைாண்மைக்கான ைாதிரி ந்கரங்களா்கத் 
பதர்வு ்்சய்யப்பட்டுள்ளன. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில, இத்திட்்டத்திற்்கா்க 532.54 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. முககியத்துைம் ைாய்ந்த ்தாழில 
ைழித்த்டங்களில ந்கர்ப்புை ைற்றும் சுற்றுசசூழல உட்்கட்்டமைப்பு 
ை்சதி்கமள பைம்படுத்தி்ட, ஆசிய ைளர்சசி ைஙகி நிதியுதவியு்டன், 
8,155.81 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில ் ்சயலபடுத்தப்படும் தமிழ்நாடு 
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ந்கர்ப்புை முதலீட்டுத் திட்்டம் (Tamil Nadu Urban Flagship Investment 
Programme (TNUFIP)) ்பரிதும் உதவும். இத்திட்்டத்தின்கீழ், 
ைதுமர, ப்காயம்புத்தூர், பைலூர், திருசசிராப்பள்ளி, திரு்நலபைலி, 
திருப்பூர், ஆம்பூர் ைற்றும் இராஜபாமளயம் ஆகிய இ்டங்களில, 
பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்்டம் ைற்றும் குடிநீர் ைழங்கல திட்்டம் 
ஆகியைற்மைச ்்சயலபடுத்துைதற்்கான பணி்கள் நம்ட்பற்றும் 
ைருகின்ைன. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கு இத்திட்்டத்திற்்கான 
்ைாத்த நிதி ஒதுககீடு 406 ப்காடி ரூபாய் ஆகும். 

்்கா்சஸ்தமை ஆற்றின் ைடிநிைப் பகுதியில, 2,518 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில, 765 கிபைா மீட்்டர் நீளத்திற்கு ்்சன்மன 
ைாந்கராட்சியின் விரிைாக்கப்பட்்ட பகுதியில ்்சயலபடுத்த 
ஒருஙகிமைந்த ்ைள்ளநீர் ைடி்கால திட்்டத்மத ்பருந்கர 
்்சன்மன ைாந்கராட்சி தயாரித்துள்ளது. இத்திட்்டத்திற்்கா்க, ஆசிய 
ைளர்சசி ைஙகியின் நிதியுதவி ஒப்புதமை விமரவில எதிர்பநாககி,  
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
350 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

ந்கர்ப்புை ப்சமை்கள், ்தரு அமைப்பின் பைம்பாட்டிற்்கா்க, 
‘ஒருஙகிமைந்த ந்கர்ப்புை ைளர்சசித் திட்்டம்’ தயாரிக்கப்பட்டு, 
ஆசிய உட்்கட்்டமைப்பு முதலீட்டு ைஙகியி்டம் 50 ப்காடி 
அ்ைரிக்க ்டாைர்்கள் ்க்டனுதவிக்கா்க அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
திைன்மிகு ந்கரங்கள் திட்்டத்தின்கீழ், ்்சன்மன நீங்கைா்க, 
்தரிவு ்்சய்யப்பட்்ட பத்து ைாந்கராட்சி்களில நிமைக்கத்தக்க  
பபாககுைரத்து உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள பைம்படுத்துைதற்்கா்க 
இத்திட்்டத்மதத் ்தா்டங்க உத்பதசிக்கப்பட்டுள்ளது. ்சாமைப் 
பாது்காப்பு ைற்றும் இயந்திரம் ்சாரா பபாககுைரத்திமன இத்திட்்டம் 
ஊககுவிககும்.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, ஒருஙகிமைந்த ந்கர்ப்புை பைம்பாட்டு இயக்கத்திற்கு 
750 ப்காடி ரூபாய், ் ்சன்மனப் ் பருந்கர பைம்பாட்டு இயக்கத்திற்கு 
500 ப்காடி ரூபாய் உட்ப்ட, ந்கராட்சி நிருைா்கம் ைற்றும் குடிநீர் 
ைழங்கல துமைககு 18,540.12 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

அம்ைா உைெ்கம்

்சமுதாயத்தில உள்ள நலிந்த பிரிவினர்்களுககு குமைந்த 
விமையில ்சத்தான, சு்காதாரைான உைவு ைழஙகுைதற்்கா்க, 
ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் இதய ்தய்ைம் புரட்சித் 
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தமைவி அம்ைா அைர்்கள், 2013 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி ைாதம் 
19 ஆம் நாளன்று அம்ைா உைை்கங்கமள திைந்து மைத்தார். 
இந்த முன்பனாடித் திட்்டம், உை்க அளவில நன்ைதிப்மபப் 
்பற்றுள்ளபதாடு, இந்தியாவில உள்ள பை ைாநிைங்கள் இமதப் 
பின்பற்றி ் ்சயலபடுத்தி ைருகின்ைன. இம்முன்பனாடித் திட்்டத்திற்கு 
பைலும் புத்துைர்சசியூட்டும் ்பாருட்டும், ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அமைப்பு்கள் மீதான நிதிசசுமைமய குமைப்பதற்கும், அம்ைா 
உைை்கத் திட்்டத்மதச ் ்சயலபடுத்துைதற்்கா்க ‘இைாப பநாக்கைற்ை’ 
ஒரு சிைப்பு பநாககு மு்கமைமய உருைாக்க ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு முடி்ைடுத்துள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி) அம்ைா உைை்கங்கமள அதி்க அளவில பயன்படுத்திைரும் 
்கட்டுைானப் பணியாளர்்கமள ்கைனத்தில ்்காண்டு, அைர்்கள் 
தஙகும் ைற்றும் பணிபுரியும் இ்டங்களுககு அம்ைா உைை்கம் 
உைவு ் ்காண்டு ் ்சலை ஏற்பாடு்கள் ் ்சய்யப்படும். இத்திட்்டத்மத 
திைம்ப்ட ்்சயலபடுத்துைதற்்கா்க ்பருநிறுைன ்சமூ்கப் ்பாறுப்பு 
பங்களிப்பு ைற்றும் நன்்்காம்ட பங்களிப்பு்கமள இந்த சிைப்பு 
பநாக்க மு்கமை ப்ச்கரிககும். அம்ைா உைை்கங்களுககு ைானிய 
விமையில உைவுப் ்பாருட்்கமள ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ் தா்டர்ந்து ைழஙகும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 
ைருைாய் ைரவு்கள், ்பைப்பட்்ட பங்களிப்பு்கள், நன்்்காம்ட்கள் 
ஆகியைற்றிற்கும் அதன் ்்சைவினத்திற்கும் இம்டபயயான 
பற்ைாககுமைமய ்சரி்்சய்ைதற்கு அரசு நிதியுதவி அளிககும். 2020–
2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, 
அம்ைா உைை்கத் திட்்டத்திற்்கா்க, 100 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

முற்ப்கல 11–30

குடிநீர் ெழங்கல்

2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் அமனத்து கிராைப் பகுதி்களில உள்ள 
வீடு்களுககும் வீட்டுக குழாய் இமைப்பு்கள்மூைம் பபாதுைான 
அளவு தரைான குடிநீர் ைழங்கப்படுைதற்்கா்க பாரதப் பிரதைர் 
அைர்்கள் ஜல ஜீைன் மிஷன் (JAL JEEVAN MISSION) திட்்டத்திமன 
அறிவித்துள்ளார்்கள். இத்திட்்டத்தின்கீழ், அமனத்து கிராைக 
குடியிருப்பு்களுககும் குடிநீர் ைழஙகும் ஒரு ்்சயல திட்்டத்திமன 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ைடிைமைககும். தமிழ்நாடு 
குடிநீர் ைடி்கால ைாரியம், 556 கூட்டுக குடிநீர்த் திட்்டங்கமளப் 
பராைரித்து ைருகிைது. தமிழ்நாடு குடிநீர் ைடி்கால ைாரியத்தின் 
ைரைாற்றில முதன்முமையா்க, 2019 ஆம் ஆண்டு டி்சம்பர் 
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ைாதத்தில, ்சாதமன அளைா்க, நா்ளான்றிற்கு 2,000 மிலலியன் 
லிட்்டர் குடிநீமர ைழஙகியிருககிைது. எட்டு புதிய கூட்டுக குடிநீர்த் 
திட்்டங்கமள 616.68 ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்தச ்்சைவில, நபார்டு 
ைஙகியின் ஊர்க உட்்கட்்டமைப்பு பைம்பாட்டு நிதியின்கீழ் 
பைற்்்காள்ள உள்ளது. தனது முழுத் திைமனப் பயன்படுத்தி்ட பை 
்தா்டர் முயற்சி்கள் எடுக்கப்பட்்டதன்மூைம் இது ்சாத்தியைானது 
என்பமதத் ்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். 
2019–2020 ஆம் ஆண்டில, ப்சைம், பதனி, திண்டுக்கல, ஈபராடு, 
விழுப்புரம், திருப்பத்தூர் ைாைட்்டங்களில உள்ள 195 ஊர்கக 
குடியிருப்பு்களில ைாழும் 3.11 இைட்்சம் ைக்கள் பயனம்டயும் 
ைம்கயில, 10 குடிநீர் ைழங்கல திட்்டங்கள், 137.03 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில நிமைபைற்ைப்பட்டுள்ளன. எட்டு ைாந்கராட்சி்கள், 22 
ந்கராட்சி்கள், 41 பபரூராட்சி்கள் ைற்றும் 19 ைாைட்்டங்களில உள்ள 
5,504 ஊர்கக குடியிருப்பு்கள் பயன்்பறும் ைம்கயில 7,134.03 ப்காடி 
ரூபாய் ைதிப்பீட்டில, பலபைறு நிமை்களில ்்சயலபடுத்தப்பட்டு 
ைரும் 56 குடிநீர் ைழஙகும் திட்்டப் பணி்கள் விமரவில நிமைவு 
்்சய்யப்படும்.

இராைநாதபுரம் ைற்றும் விழுப்புரம் ைாைட்்டங்களில 3,041 
ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்தச ்்சைவில நாள் ஒன்றிற்கு 60 மிலலியன் 
லிட்்டர் திைன் ்்காண்்ட, இரண்டு ்க்டலநீர் சுத்தி்கரிப்பு 
நிமையங்களுககு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
ஒப்புதல ைழஙகியுள்ளது. இத்திட்்டத்திற்கு ஆசிய உட்்கட்்டமைப்பு 
முதலீட்டு ைஙகியின் நிதியுதவி ப்காரப்பட்டு, அதற்்கான 
ஒப்புதல்கள் விமரவில கிம்டககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
்ஜர்ைன் ைளர்சசி ைஙகியின் நிதியுதவியு்டன் 1,259.38 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில, ்நம்பைலியில, நாள் ஒன்றிற்கு 150 மிலலியன் 
லிட்்டர் சுத்தி்கரிப்புத் திைன் ்்காண்்ட, எதிர்ைமை ்சவ்வூடு 
பரைல அமைப்புமூைம் ்க்டலநீமர குடிநீரா்க சுத்தி்கரிப்பு 
்்சய்யும் ஆமை ்கட்டுைானத்மத ்்சன்மனப் ்பருந்கர குடிநீர் 
ைழங்கல ைற்றும் ்கழிவு நீர்கற்று ைாரியம் பைற்்்காண்டுள்ளது. 
இத்திட்்டத்திற்்கா்க, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 500 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. ்்சன்மனககு அருகில உள்ள 
பபரூரில, ஜப்பான் பன்னாட்டுக கூட்டுைவு மு்கமையின் 4,267.70 
ப்காடி ரூபாய் நிதியுதவியு்டன் 6,078.40 ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்த 
திட்்ட ்்சைவில நாள் ஒன்றிற்கு 400 மிலலியன் லிட்்டர் திைன் 
்்காண்்ட எதிர்ைமை ்சவ்வூடு பரைல அமைப்பு முமையில 
்க்டலநீமர சுத்தி்கரிப்பு ்்சய்யும் ஆமை நிறுவுைதற்்கான நிருைா்க 
ஒப்புதமை ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ைழஙகியுள்ளது. 
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இத்திட்்டத்திற்்கான விரிைான திட்்ட ைடிைமைப்மப அமைத்தி்ட 
ஆபைா்ச்கர் நியமிக்கப்பட்டு, திட்்டத்திற்்கான பணி்கள் விமரவில 
்தா்டங்கப்படும். இதற்்கா்க, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 156.15 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

்கழிவுநீர் ைறுசுழற்சிமய ஊககுவிப்பது, தமிழ்நாடு நீர்ைள 
ஆதாரப் பாது்காப்பு ைற்றும் ் பருககுதல இயக்கத்தின் ஒரு முககியக 
குறிகப்காளாகும். நன்னீர் ஆதாரங்களின் மீதான ்சார்புநிமைமயத் 
தவிர்க்கவும், நீர்நிமை்கள் ைாசுபடுைமதத் தடுக்கவும், 2019 ஆம் 
ஆண்டு நைம்பர் ைாதத்தில தமிழ்நாட்டிற்்கான ‘சுத்தி்கரிக்கப்பட்்ட 
நீர் ைறுபயன்பாடு ்்காள்ம்கமய’ ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் ்ைளியிட்டுள்ளார்்கள். ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் 
அைர்்கள் ப்காயம்பபட்டில 486.21 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவிலும், 
்்காடுஙம்கயூரில 348 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவிலும், நாள் ஒன்றிற்கு  
45 மிலலியன் லிட்்டர் சுத்தி்கரிப்புத் திைன்்்காண்்ட மூன்ைாம் 
நிமை எதிர்ைமை ்சவ்வூடு பரைல (TTRO) சுத்தி்கரிப்பு நிமையங்கள் 
இரண்டிமன ்தா்டஙகி மைத்தார். பைலும், ்பருஙகுடியிலும், 
்ந்சப்பாக்கத்திலும் நாள் ஒன்றிற்கு 10 மிலலியன் லிட்்டர் 
திைன் ்்காண்்ட 2 மூன்ைாம் நிமை ்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிப்பு 
நிமையங்களுக்கானபணி்கள் நம்ட்பற்று ைருகின்ைன.

்்சன்மனககுள் குடிநீர் வீைாைமத தடுப்பதற்கு, குடிநீர் 
ைழஙகும் அமைப்மப பைம்படுத்த பைண்டியது அை்சரத் 
பதமையாகும். பாதாள ்சாக்கம்டத் திட்்டம் ்்சன்மன 
ைாந்கராட்சியின் 14 இமைக்கப்பட்்ட பகுதி்களுககு விரிவுபடுத்தும் 
அைசியமுள்ளது. நா்ளான்றிற்கு 260 மிலலியன் லிட்்டர் அளவு 
்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிக்கககூடிய திைன் ஏற்படுத்தப்ப்ட பைண்டும். 
இத்பதமை்கமள நிமைவு ்்சய்ைதற்கு, 4,500 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில, சுற்றுசசூழல நிமைத்தன்மை, ந்கர்ப்புை குடிநீர் ைழங்கல 
ைற்றும் சு்காதாரத் திட்்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, அதற்கு ஆசிய 
உட்்கட்்டமைப்பு ைளர்சசி ைஙகியின் நிதியுதவி ப்காரப்பட்டுள்ளது.

முற்ப்கல 11–35

வீடடு ெெதி ைற்றும் ந்கர்பபுை ரைம்பாடு

ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் இதய ்தய்ைம் புரட்சித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களின் ்கனைான, தமிழ்நாட்டில குடிம்ச 
இலைாத ந்கரங்கள் உருைாககுைதில ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு உறுதியா்க உள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் 
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ஒலி) 2014–2015 ஆம் ஆண்டு முதல ‘பிரதை ைந்திரி வீட்டு ை்சதித் 
(ந்கர்ப்புைம்) திட்்டத்தின்’, பயனாளி்கள் தாைா்க தனி வீடு்கள் 
்கட்டும் பிரிவின் (BLC) கீழ் 16,774.77 ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில 5,53,244 
வீடு்கள் ்கட்டுைதற்கு ைத்திய அரசின் அனுைதி ்பைப்பட்டுள்ளது. 
இத்து்டன், ைாஙகும் திைனுகப்கற்ப கூட்டு முயற்சி வீட்டு ை்சதி (AHP) 
பிரிவின்கீழ், 1,32,900 அடுககுைாடி குடியிருப்பு்கமள 13,677.02 ப்காடி 
ரூபாய் ைதிப்பீட்டில அமைப்பதற்கும் ைத்திய அரசின் அனுைதி 
்பைப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, 1,12,876 தனி வீடு்கள் 
ைற்றும் 65,290 அடுககுைாடி குடியிருப்பு்களுககுைான ்கட்டுைானப் 
பணி்கள் பைற்்்காள்ளப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ‘பிரதை ைந்திரி வீட்டு ை்சதித் 
(ந்கர்ப்புைம்) திட்்டத்திற்்கா்க’ 3,700 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

்்சன்ை 2019 ஆம் ஆண்டு நைம்பர் ைாதம் ைாஷிங்டன் 
ந்கரில அமைந்துள்ள உை்க ைஙகியின் தமைமைய்கத்தில அதன் 
உயர்நிமை நிருைாகி்கமள நாங்கள் ்சந்தித்த பின்னர், தமிழ்நாடு 
அரசின் வீட்டு ை்சதி துமைககு உை்க ைஙகியி்டம் ப்காரியிருந்த 
நிதியுதவிக்கான ஒப்புதல இறுதிக்கட்்ட நிமைமய எட்டியுள்ளமத 
்தரிவிப்பதில நான் ்பருைகிழ்சசி அம்டகிபைன். இரண்டு நிதி 
ை்சதி்கள்மூைம் இத்திட்்டம் ்்சயலபடுத்தப்படும். தமிழ்நாடு 
வீட்டு ை்சதித் துமை ைலுவூட்்டல திட்்டத்தின்கீழ், ்்காள்ம்க 
சீர்திருத்த ந்டைடிகம்க்கள்மீது ்கைனம் ்்சலுத்துதல, ்சமூ்கத்தில 
உள்ள அமனைரும் பயனம்டயும் ைம்கயில திைமையா்கச 
்்சயலபடும் ஒரு வீட்டு ை்சதி ்சந்மதமய உருைாக்கல, ்பாதுத் 
துமையில ஏமழ, எளிபயார்ககு வீடு்கள் ்கட்டித் தரவும் 
ைம்க ்்சய்யும். இத்திட்்டத்திற்்கான ைளர்சசிக ்்காள்ம்க 
ைடிைமைப்பு நிதியா்க 45 ப்காடி அ்ைரிக்க ்டாைர் நிதியுதவி 
ஒதுக்கப்பட்டு, முதற்்கட்்ட நிதியுதவியா்க 20 ப்காடி அ்ைரிக்க 
்டாைர் நிதியுதவி ைழங்கப்படும். முதலீட்டுத் திட்்டங்களுக்கான 
நிதி ை்சதியின்கீழ், 504 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டுச ்்சைவில 
்்சயலபடுத்தப்ப்ட உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டு ை்சதி ைற்றும் 
ைாழ்வி்ட பைம்பாட்டுத் திட்்டம், 5 ப்காடி அ்ைரிக்க ்டாைர் 
நிதியுதவிமய உை்க ைஙகியி்டமிருந்து ்பற்று ்்சயலபடுத்தப்படும்.  
2020–2021 ஆம் ஆண்டின் ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில, 
இத்திட்்டத்திற்்்கன 169.20 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஆசிய ைளர்சசி ைஙகியின் 50 ப்காடி அ்ைரிக்க ்டாைர் 
்க்டனுதவியு்டன், 5,000 ப்காடி ரூபாய் (71.5 ப்காடி அ்ைரிக்க ்டாைர்) 
்ைாத்த ைதிப்பீட்டுச ் ்சைவில, ‘ந்கர்ப்புை ஏமழ, எளியைர்்களுக்கான 
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நிமைக்கத்தக்க வீட்டு ை்சதி ைற்றும் உமைவி்டத் திட்்டத்தின்’கீழ், 
்ைள்ளத்தால பாதிப்பிற்கு உள்ளா்க ைாய்ப்புள்ள நீர்ைழி்கள் 
ைற்றும் நீர்நிமை்களுககு அருகில குடியிருப்பபார், ந்கர்ப்புை ஏமழ 
ைக்கள் ைற்றும் இ்டம்்பயர்ந்த பணியாளர்்களுககு வீட்டு ை்சதியும், 
ைண்்டைத் திட்்டமி்டல பணி்களும் 2020–2021 ஆம் ஆண்டு 
முதல பைற்்்காள்ளப்படும். இத்திட்்டத்தின் முதற்்கட்்டைான 21.5 
ப்காடி அ்ைரிக்க ்டாைர் ைதிப்புள்ள திட்்டத்திற்கு விமரவில 
ஒப்புதல ்பைப்ப்ட உள்ளது. இத்திட்்டத்தின்கீழ், திரு்நலபைலி, 
்காமரககுடி, தஞ்சாவூர், பள்ளிப்பாமளயம், திண்டுக்கல ைற்றும் 
பதனியில 431 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ஆறு துமை திட்்டங்கள் 
உ்டனடியா்கச ்்சயலபடுத்தப்ப்ட உள்ளன. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில இத்திட்்டத்திற்்கா்க, ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
171 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

இரண்்டடுககு ்்காண்்ட தமிழ்நாடு உமைவி்ட நிதியானது, 
ந்கர்ப்புை ைாங்கத்தக்க வீட்டு ை்சதித் திட்்டங்களுககு முதலீடு 
்பற்றுத் தருைதற்கு உருைாக்கப்பட்்ட இந்தியாவில தாக்கத்திமன 
ஏற்படுத்தககூடிய முதல முதலீட்டு நிதியம் ஆகும். 2020 ஆம் ஆண்டு 
தமிழ்நாடு உமைவி்ட நிதிய விதி்கள் தற்பபாது ் ைளியி்டப்பட்டுள்ள 
நிமையில, இந்நிதியம் ் ்சயலபாட்டிற்கு ் ்காண்டுைரப்பட்டுள்ளது. 
்கட்டுைானத் திட்்டங்களுககு விதிக்கப்படும் உமைவி்டக 
்கட்்டைங்கமள இந்நிதியத்தில ப்சர்க்க இவ்விதி்கள் ைம்க 
்்சய்கின்ைன. உமைவி்ட நிதியின் இரண்்டாம் அடுககு  
(Tier–II), இந்தியப் பஙகு ைற்றும் பரிைர்த்தமன ைாரியத்தில 
(SEBI) பதிவு ்்சய்யப்பட்்ட, முதல ைம்க ்சமூ்க ைாற்று முதலீட்டு 
நிதியைாகும். உை்க ைஙகி ைற்றும் ஆசிய ைளர்சசி ைஙகி, முமைபய 245 
ப்காடி ரூபாய் ைற்றும் 700 ப்காடி ரூபாய் முதலீட்ம்ட ைாங்கத்தக்க 
வீட்டு ை்சதித் துமை ைளர்சசிக்கா்க அளிக்க உறுதியளித்துள்ளது. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
இதற்்கா்க 205.20 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

முற்ப்கல 11–40

பலபைறு ்பாது உட்்கட்்டமைப்புத் திட்்டங்களுககு நிை ை்சதி 
பதமைப்படுகிைது. பை பநரங்களில, உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கள் 
பைம்படுத்தப்பட்்ட பின்னர், நிை ைதிப்பில ஏற்படும் உயர்வின் 
பைமன, நிைம் ைழஙகியைர்்கள் ்பை இயலைதிலமை. 1971 ஆம் 
ஆண்டு தமிழ்நாடு ந்கர் ஊரமைப்புச ்சட்்டத்தில ்பாருத்தைான 
திருத்தங்கமள ்்காண்டுைந்து, ைளர்சசி உரிமை்கள் பரிைாற்ைத் 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]



45வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, அளித்்தல்

2020 பிபரவரி 14]

திட்்டம் ைற்றும் நிைத்திரட்டுப் பகுதி பைம்பாட்டுத் திட்்டம் 
என்ை இரண்டு ைாற்றுைழி திட்்டங்கமள ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ்்சயலபடுத்தியுள்ளது. அரசின் திட்்டங்களுககு 
நிைம் ைழஙகுபைர்்கள், நிைத்தின் மீதான தங்களின் சிை 
உரிமை்கமளத் தக்கமைத்துக ்்காள்ைமதயும், அதன்மூைம் புதிய 
உட்்கட்்டமைப்புத் திட்்டத்தினால நிைத்தின் ைதிப்பில ஏற்படும்  
உயர்வின் நியாயைான பைன்்கமளப் ்பறுைமதயும் இந்த 
இரு திட்்டங்கள் உறுதி ்்சய்கின்ைன. நிை உரிமையாளர்்கள், 
நிை பைம்பாட்டில பஙகுதாரர்்களா்க உரு்ைடுககும் 
இத்திட்்டங்களினால, உட்்கட்்டமைப்புத் திட்்டங்களுககுத் 
பதமையான நிைங்கமள விமரைா்கத் திரட்்ட இயலும்.

வெனமன ைாந்க்ரக் கூடடாண்மை

்்சன்மன ைாந்கரம் ் தா்டர்ந்து நிமைக்கத்தக்க ் பாருளாதார 
ைளர்சசி ்பறுைமத உறுதி ்்சய்ைதற்கு, ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசின் ஒரு முககிய முயற்சியா்க, உை்க ைஙகியின் 
ஆதரவு்டன் ‘்்சன்மன ைாந்கரக கூட்்டாண்மை’ என்னும் 
தனித்தன்மை ைாய்ந்த ைளர்சசித் திட்்டம் ்்சயலபடுத்தப்படும். 
்பருந்கரப் பபாககுைரத்து, நீர் ஆதாரங்களின் தாஙகுத்தன்மை 
ைற்றும் ந்கர நிருைா்கம் ைற்றும் நிதி பைைாண்மை என்ை மூன்று 
முககியத் தூண்்கமள இத்திட்்டம் மையைா்கக ்்காண்டுள்ளது. 
திட்்டத்தின் ந்கர்ப்புைப் பபாககுைரத்துப் பிரிவின்கீழ், ்்சன்மன 
்ைட்பரா இரயில, ்தற்கு இரயிலபை, ைாந்கரப் பபாககுைரத்துக 
்கழ்கம், ்பருந்கர ்்சன்மன ைாந்கராட்சி ைற்றும் ைாநிை 
்நடுஞ்சாமை்கள் துமை ஆகிய பலபைறு ந்கர்ப்புைப் பபாககுைரத்து 
மு்கமை்களின் முதலீடு்கமளயும், உத்தி்கமளயும் சிைப்பான 
முமையில பயன்படுத்தி, ஒரு ஒருஙகிமைந்த பபாககுைரத்து முமை 
ஏற்படுத்தப்படும். ‘்்சன்மன ஒருஙகிமைந்த பபாககுைரத்துக 
குழுைம்’ (CUMTA) ைறுசீரமைக்கப்பட்டு, அமனத்துத் துமை்கள் 
ைற்றும் பபாககுைரத்து முமை்கமள ஒருஙகிமைத்து, நிதி 
ஆதாரங்கமளப் பகிர்ந்தளித்துத் தரும் ஒரு அமைப்பா்க 
ைலுவூட்்டப்படும். திட்்டத்தின் நீர் ஆதாரங்களின் பிரிவின்கீழ், 
்்சன்மனயில ்தா்டர்சசியா்க ஏற்பட்டுைரும் ்ைள்ளம் ைற்றும் 
குடிநீர்ப் பற்ைாககுமைமயச ்சைாளிப்பதற்கும், குடிநீர்த் பதமைமய 
நிமைவு ்்சய்ைதற்கும் ஒருஙகிமைந்த நீர் பைைாண்மைத் திட்்டம் 
்்சயலபடுத்தப்படும். ்்சன்மன ந்கரம் முழுைதும் படிப்படியா்க,  
24 ைணிபநரமும் குடிநீர் ைழஙகுதல, ்கழிவுநீமர ப்ச்கரித்து ைறுசுழற்சி 
்்சய்து பயன்பாட்டிற்குக ் ்காண்டுைருதல, ் ்சன்மனப் ் பருந்கரக 
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குடிநீர் ைழங்கல ைற்றும் ்கழிவு நீர்கற்று ைாரியத்மத உை்கத் 
தரம் ைாய்ந்த ப்சமை நிறுைனைா்கத் தரம் உயர்த்துதல ைற்றும் 
்ைள்ளத்தால ஏற்படும் பாதிப்பு்கமள குமைப்பதற்்கான முதலீடு்கள் 
ஆகியமை இத்திட்்டத்தின் முககியப் பகுதி்களா்க அமையும். பைலும், 
்்சன்மன ைாந்கரக கூட்்டாண்மைத் திட்்டத்தின்கீழ், ந்கர்ப்புை 
நிருைா்கம் ைற்றும் நிதி ஆதாரங்கள் ஆகிய பிரிமை, ்பருந்கர 
்்சன்மன ைாந்கராட்சி ைற்றும் ்்சன்மனப் ்பருந்கர ைளர்சசிக 
குழுைம் முககிய பஙகுதாரர்்களா்க இமைந்து, அைர்்களால 
்்சயலபடுத்தப்படும். ்்சன்மன ைாந்கரக கூட்்டாண்மைககு 
உை்க ைஙகியின் நிதியுதவியா்க 100 ப்காடி அ்ைரிக்க ்டாைர்்கள் 
்பைப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இத்திட்்டத்திற்கு, 2020–
2021 ஆம் ஆண்டில பதமையான ஒப்புதல்கள் ்பைப்படும்.

வநடுஞொமலத் துமை

‘ஒருஙகிமைந்த ்சாமைக ்கட்்டமைப்பு பைம்பாட்டுத் 
திட்்டம்’ (CRIDP) ைாநிைத்தின் ்சாமை உட்்கட்்டமைப்பிமன 
பைம்படுத்துைதற்்கான முன்பனாடித் திட்்டம் ஆகும். ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு 3,256 கிபைா மீட்்டர் நீளமுள்ள 
்சாமை்கமள அ்கைப்படுத்துதல, உறுதிப்படுத்துதல ைற்றும் பைம்பாடு 
்்சய்தல பணிககும், 3,597 கிபைாமீட்்டர் நீளமுள்ள ்சாமை்களின் 
ஓடுதளப்பாமத தரத்திமன பைம்படுத்துதுல பணிககும், 56 பாைங்கள் 
ைற்றும் சிறுபாைங்களுக்கான ்கட்டுைானப் பணி்களுககும் 1,718 
இதர பணி்கமள பைற்்்காள்ைதற்கும், 2019–2020 ஆம் ஆண்டில 
4,521.48 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டிைான திட்்டங்களுககு ஒப்புதல 
ைழஙகியுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ஒருஙகிமைந்த ்சாமைக ்கட்்டமைப்பு 
பைம்பாட்டுத் திட்்டத்திற்்கான நிதி ஒதுககீடு 5,500 ப்காடி ரூபாயா்க 
்கணி்சைா்க உயர்த்தப்படுகின்ைது. 

்பாள்ளாசசி, கிருஷ்ைகிரி, இராைநாதபுரம், திருைள்ளூர், 
விருதுந்கர் ைற்றும் பழனி ஆகிய ப்காட்்டங்களில இதுைமர 
்்சயலபாடு அடிப்பம்டயிைான பராைரிப்பு ஒப்பந்தங்கள் 
பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. ந்டப்பாண்டில தஞ்சாவூர் 
ப்காட்்டத்திலும் ்்சயலபாடு அடிப்பம்டயிைான பராைரிப்பு 
ஒப்பந்த முமை பைற்்்காள்ளப்பட்டு ைருகிைது. 
ப்காபி்்சட்டிப்பாமளயம் ப்காட்்டமும் ்்சயலபாடு 
அடிப்பம்டயிைான ஒப்பந்த முமையின்கீழ் 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 
்்காண்டுைரப்படும்.
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முற்ப்கல 11–45

கிராைப்புை ஊராட்சி ைற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய ்சாமை்கமள 
இதர ைாைட்்டச ்சாமை்களின் தரத்திற்கு உயர்த்தப்படும் பணியின் 
நான்்காைது ்கட்்டம், 2020–2021 ஆம் ஆண்டில ்தா்டங்கப்படும். 
இதுைமர, 4,861.70 கிபைா மீட்்டர் நீளமுள்ள ்சாமை்கமள 2,772.48 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில பைம்படுத்தும் பணி்கள் நிமைவுற்றுள்ளன. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில 1,500 கிபைா மீட்்டர் நீளமுள்ள 
்சாமை்கமள பைம்படுத்தும் பணி 1,050 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 
பைற்்்காள்ளப்படும். இதற்்்கன, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 1,050 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

உை்க  ைஙகிக ்க்டன் உதவியு்டன் ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ்்சயலபடுத்திைரும் ‘தமிழ்நாடு ்சாமை பைம்பாட்டுத் 
திட்்டத்தின்’ இரண்்டாைது ்கட்்ட திட்்டப் பணி்களுககு (TNRSP–II) 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
615.54 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ளது. ் ்சன்மன–
்கன்னியாகுைரி ் தாழில ைழித்த்டத் திட்்டத்தின்கீழ், ஆசிய ைளர்சசி 
ைஙகியின் ்க்டன் உதவியு்டன் 655 கிபைா மீட்்டர் நீளமுள்ள 
்சாமை்கள் 6,448 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில ைலுப்படுத்தும் 
பணி்கள் பைற்்்காள்ளப்படும். ்சாமை்கமள அ்கைப்படுத்துதல 
ைற்றும் புைைழிச ்சாமை்கமள அமைப்பதற்்கான நிை எடுப்புப் 
பணி்கள் நம்ட்பற்று ைருகின்ைன. இத்திட்்டத்திற்்கா்க, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 1,000 
ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

்்சன்மன சுற்றுைட்்டச ்சாமை திட்்டம் 12,301 ப்காடி ரூபாய் 
்ைாத்த ைதிப்பீட்டில ் ்சயலபடுத்தப்படும். அதில, முதல ்கட்்டைா்க 
எண்ணூர் துமைமு்கம் முதல தசசூர் ைமரயிைான பகுதிக்கான நிை 
எடுப்புப் பணி்கள் 951 ப்காடி ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்டு, தற்்பாழுது 
நம்ட்பற்று ைருகின்ைன. இத்திட்்டத்தின் முதல பிரிவிற்்கான 
பணி்கள் 2,673 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ஜப்பான் பன்னாட்டுக 
கூட்டுைவு மு்கமையின் ்க்டனுதவியு்டன் பைற்்்காள்ைதற்கு 
ஒப்பந்தம் பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளது. ்்சன்மன சுற்றுைட்்டச 
்சாமையின் பைலும் மூன்று பிரிவு்களுக்கான நிை எடுப்புப் 
பணி்கமள 2,603.32 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில பைற்்்காள்ைதற்கு 
ஒப்புதல ைழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்்டத்தின் பகுதி 2 ைற்றும் 
3–ன்கீழ், தசசூர் முதல ~்பரும்புதூர் ைமரயிைான பணி்களுககு, 
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ஆசிய உட்்கட்்டமைப்பு முதலீட்டு ைஙகி ைற்றும் ்பட்பராலியம் 
ஏற்றுைதி நாடு்கள் அமைப்பின் (OPEC) ்சர்ைபத்ச ைளர்சசி 
நிதியம் ஆகியைற்றின் 3,346.49 ப்காடி ரூபாய் ்க்டன் உதவியும் 
்பைப்ப்ட உள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில இத்திட்்டத்திற்்கா்க 1,000 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

பாத்சாரி்களின் பாது்காப்மப உறுதி ் ்சய்யும் அபத பைமளயில, 
ைா்கன ஓட்டி்களின் பநரத்மத ப்சமிப்பதற்்கா்கவும், ைா்கனங்களின் 
இயக்கச ்்சைவிமனக குமைப்பதற்்கா்கவும், ‘்்சன்மன ைாந்கரப் 
பபாககுைரத்து ்நரி்சமைக குமைககும் திட்்டம்’ 4,257 ப்காடி 
ரூபாய் ைதிப்பீட்டில தயாரிக்கப்பட்டு, புதிய ைளர்சசி ைஙகியின் 
நிதியுதவி ப்காரி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இத்திட்்டத்திற்்கா்க, 1,122 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில நிைம் ம்கய்கப்படுத்த ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு அனுைதி அளித்துள்ளது. 1,620 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில, ப்காயம்புத்தூர் விைான நிமையத்திலிருந்து 
உப்பிலிபாமளயம் ைமரயில உள்ள அவினாசி ்சாமை ்நடுகிலும் 
10.1 கிபைா மீட்்டர் நீளத்திற்கு உயர்த்தப்பட்்ட ்சாமை்கள் 
அமைப்பதற்கு அரசு ஒப்புதல ைழஙகியுள்ளது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) இத்திட்்டத்மதச ்்சயலபடுத்துைதற்கு, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான, ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 200 ப்காடி 
ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில ்நடுஞ்சாமைத் துமைக்கான நிதி ஒதுககீடு 15,850.54 
ப்காடி ரூபாயா்க ்கணி்சைா்க உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

ரபாக்குெ்ரத்து

தமிழ்நாட்டின் ்சமூ்கப் ்பாருளாதார ைளர்சசிககு, 
தமிழ்நாடு அரசின் ்பாதுப் பபாககுைரத்து ை்சதி்கள் ்பரும் 
பங்காற்றியுள்ளன. அரசுப் பபாககுைரத்துக ்கழ்கங்கள், ்சரா்சரியா்க 
6.58 ஆண்டு்கள் ஆயுட்்காைம் ்்காண்்ட 19,496 பபருந்து்கமள 
தின்சரி இயககி ைருகின்ைன. பபாககுைரத்துக ்கழ்கப் பபருந்து்களின் 
இயக்கச ்்சயலபாட்டுத் திைன் குறியீடு்கள் ்தா்டர்ந்து பைம்பட்டு 
ைருைது்டன், எரி்பாருள் இயக்கத்திைனும் ஒரு லிட்்டருககு 5.34 
கிபைா மீட்்டரா்க உயர்ந்துள்ளது. விபத்து விகிதமும் ஒரு இைட்்சம் 
கிபைாமீட்்டர் இயக்கத்திற்கு 0.12 என்ை அளவிற்கு குமைந்துள்ளது.
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முற்ப்கல 11–50

பபருந்துக ்கட்்டைங்கமள குமைந்த அளவில மைத்திருப்பது்டன், 
பபாககுைரத்துக ்கழ்கங்களின் இயக்கச ்்சயலதிைமனயும், 
நிதிநிமைமயயும் பைம்படுத்தி, ் பாதுப் பபாககுைரத்து ை்சதி்கமளப் 
பயன்படுத்துபைாரின் எண்ணிகம்கமய அதி்கரிப்பதில, ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு உறுதியு்டன் உள்ளது. 1,580 ப்காடி 
ரூபாய் ைதிப்பிைான பாரத் ஸ்ப்டஜ்–VI தரம் ்்காண்்ட 2,213 
புதிய பபருந்து்கமள ைாஙகுைதற்கு ஏதுைா்க, ்ஜர்ைன் ைளர்சசி 
ைஙகியி்டமிருந்து முதற்்கட்்ட நிதியுதவி ்பறுைதற்்கான திட்்ட 
ஒப்பந்தம், 2019 ஆம் ஆண்டு ்்சப்்டம்பர் ைாதம் 26 ஆம் நாளன்று 
ம்க்யழுத்தி்டப்பட்்டது. இத்திட்்டத்திமனச ்்சயலபடுத்த, 
2020–2021 ஆம் நிதியாண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில 960 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 
ைத்திய அரசின் ஃபபம் இந்தியா–II திட்்டத்தின்கீழ், 525 மின்்சாரப் 
பபருந்து்கமள ்்காள்முதல ்்சய்ைதற்்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி்களும் 
விமரவில இறுதி ்்சய்யப்ப்ட உள்ளன என்பமத ைகிழ்சசியு்டன் 
்தரிவித்துக்்காள்கிபைன்.

உயர்தரைான ்பாதுப் பபாககுைரத்து, ்பாது நன்மை 
அளிககும் என்பமத நன்கு உைர்ந்த ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு, அமத ்்சம்மையா்க இயககுைதற்கு அரசின் 
உதவி பதமை என்பமதயும் நன்கு அறிந்துள்ளது. டீ்சல விமை 
உயர்வினால பபாககுைரத்துக ்கழ்கங்களுககு ஏற்படும் கூடுதல 
்்சைவிமன ஈடு்்சய்ய 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 298 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. பைலும், 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த 
ைதிப்பீடு்களில, ைாைைர்்களுககு ைழங்கப்பட்்ட ்கட்்டைமிலைா 
பயை அட்ம்ட்கள் ைழஙகும் திட்்டத்தால, ஜனைரி 2020 ைமர 
ஏற்பட்்ட ் ்சைவிமன ஈடு ் ்சய்ய 1,050 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச ைாதம் 31 ஆம் 
நாள் ைமர ஓய்வு்பற்ை ஊழியர்்கள் ்பை பைண்டிய ஓய்வு்காைப் 
பைன்்கமள ைழஙகி்ட, 2019–2020 ஆம் ஆண்டில பபாககுைரத்துக 
்கழ்கங்களுககு குறுகிய ்காைக ்க்டனா்க ைழங்க 1,093 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

பபருந்து்களில பயைம் ்்சய்யும் ்பண்்களின் பாது்காப்மப 
பைம்படுத்தும் ைம்கயில, நிர்பயா நிதியத்தின்மூைம் 75.02 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில ்கண்்காணிப்புக ப்கைராக்கள் அமனத்துப் 
பபருந்து்களிலும் ்பாருத்தப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 
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அமனத்துப் பபருந்து்களிலும், பைமிலைாப் பரிைர்த்தமனமய 
நம்டமுமைப்படுத்தும் ைம்கயில மின்னணு பயைசசீட்டு முமைமய 
்்சயலபடுத்த ந்டைடிகம்க்கள் எடுக்கப்படும். 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, 2,716.26 ப்காடி 
ரூபாய் பபாககுைரத்துத் துமைக்கா்க ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

வைடர்ரா இ்ரயில்

முழுமையா்கச ்்சயலபடும் ்ைட்பரா இரயில பபாககுைரத்து 
அமைப்மப ்்சன்மன ந்கரம் ்பற்றுள்ளது. நவீன ்பாதுப் 
பபாககுைரத்து முமையின் பயன்்கமள ைக்கள் ்பறுைதற்கு, 
பபாககுைரத்து ைமையமைப்மப பைலும் விரிவுபடுத்துதல 
அைசியைாகும். எனபை, ்்சன்மன ்ைட்பரா இரயில திட்்டத்தின் 
இரண்்டாம் ்கட்்டத்தின்கீழ், 118.90 கிபைா மீட்்டர் நீளமுள்ள 
மூன்று ்ைட்பரா இரயில ைழித்த்டங்கள் அமைப்பதற்்கான 
்கட்டுைானப் பணி்கமள விமரவில முடிப்பதற்கு அரசு 
முககியத்துைம் அளிககிைது. ைாதைரம் முதல ப்சாழிங்கநலலூர் 
ைமர ைற்றும் ைாதைரம் முதல ் ்சன்மன புைந்கர் பபருந்து நிமையம் 
ைமரயிைான 52.01 கிபைா மீட்்டர் நீளமுள்ள ைழித்த்டங்களுககு 
நிதியுதவி ைழங்க ஜப்பான் பன்னாட்டுக கூட்டுைவு மு்கமை 
ஒப்புதல அளித்துள்ளது. விரிைான திட்்ட ைடிைமைப்பு்கள் 
தயாரா்க உள்ள நிமையில, இத்திட்்டத்திற்்கான ்கட்டுைானப் 
பணி்கள் விமரவில ்தா்டங்கப்ப்டவுள்ளன. ஆசிய ைளர்சசி 
ைஙகி, ஆசிய உள்்கட்்டமைப்பு முதலீட்டு ைஙகி ைற்றும் புதிய 
ைளர்சசி ைஙகி ஆகிய பன்னாட்டு நிதி நிறுைனங்களி்டமிருந்து, 
இரண்்டாம் ்கட்்டத்தின் எஞசியுள்ள ்்சன்மனப் புைந்கர் 
பபருந்து நிமையத்திலிருந்து ப்சாழிங்கநலலூர் ைமரயிலும், 
ப்சாழிங்கநலலூர் முதல சிறுப்சரி சிப்்காட் ைமரயிலும் ைற்றும் 
்்சன்மன ்கைங்கமரவிளக்கத்திலிருந்து பூந்தைலலி புைைழிச ்சாமை 
ைமரயிலுைான ைழித்த்டப் பகுதி்களுககு, நிதி திரட்டும் பணி்கள் 
நம்ட்பற்று ைருகின்ைன. ் ்சன்மன ் ைட்பரா இரயில திட்்டத்தின் 
முதல ்கட்்ட திட்்டத்திற்கு, 50 ்சதவீத பஙகு மூைதனத்திமன 
ைத்திய அரசு ைழஙகியது பபான்று, இந்த இரண்்டாம் ்கட்்ட 
திட்்டத்திற்கும் 50 ்சதவீத பஙகு மூைதனம் ைழங்க ைத்திய அரசி்டம் 
ப்காரப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ்்சன்மன ்ைட்பரா இரயில திட்்டத்திற்கு 
பஙகு மூைதன உதவி, ்சார்நிமைக ்க்டன் ைற்றும் ்ைளிநாட்டுக 
்க்டமன விடுவிப்பதற்்கா்க ்ைாத்தம் 3,100 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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எரிெக்தி

2018–2019 ஆம் ஆண்டில, 1,467 யூனிட்டு்கள் தனிநபர் எரி்சகதிப் 
பயன்பாடு ்்காண்டிருந்த தமிழ்நாடு, நாட்டில அதி்க தனிநபர் 
எரி்சகதிப் பயன்பாடு ்்காண்்ட ைாநிைங்களில ஒன்ைா்கத் 
தி்கழ்கிைது. 2011 ஆம் ஆண்டு முதல ைாநிை, ைத்திய அரசு்களின் 
திட்்டங்கள் ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரி்சகதி ் ்காள்முதல உட்ப்ட 
மின்்சகதி ்்காள்முதல மூைம் 15,296 ்ை்கா ைாட் உற்பத்தித் திைன் 
கூடுதைா்க மின் ்கட்்டமைப்பு்டன் இமைக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு 
மின் உற்பத்தி ைற்றும் மின் பகிர்ைானக ்கழ்கத்தின் தற்பபாமதய 
ஒட்டு்ைாத்த நிறுவுதிைன் 31,780 ்ை்கா ைாட்்டா்க ்சாதமன 
அளைா்க உயர்ந்துள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) இதில, 13,343 
்ை்கா ைாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரி்சகதி திைனும் அ்டஙகும். 

முற்ப்கல 11–55

மின்்சார உள்்கட்்டமைப்பில, மின் ் தா்டரமைப்புக ்கட்்டமைப்பு 
முககியைானதாகும். ் தன் ைாைட்்டங்களில புதிதா்க நிறுைப்பட்டுள்ள 
மின் நிமையங்களில உற்பத்தி ்்சய்யப்படும் மின்்சாரத்மத 
விநிபயாகிப்பதற்்கான ்கட்்டமைப்பில இமைப்பதற்கும், 
்்சன்மன–்கன்னியாகுைரி ்தாழில ைழித்த்டத்தில உள்ள மின் 
்கட்்டமைப்மப ைலுப்படுத்துைதற்கும், 765 கிபைா பைாலட் ைற்றும் 
400 கிபைா பைாலட் திைன் ்்காண்்ட துமை மின் நிமையங்கள் 
பைம்படுத்தப்படுைதற்கும், ஒட்்டப்பி்டாரத்தில 400 கிபைா பைாலட் 
திைன் ைற்றும் விருதுந்கரில 765 கிபைா பைாலட் திைன் ்்காண்்ட 
துமை மின் நிமையங்களில உற்பத்தி ்்சய்யப்படும். இத்திட்்டம், 
4,650 ப்காடி ரூபாய் ் ைாத்தச ் ்சைவில ஆசிய ைளர்சசி ைஙகியின் 
45.1 ப்காடி அ்ைரிக்க ்டாைர் ்க்டனுதவியு்டன் ் ்சயலபடுத்தப்பட்டு 
ைருகிைது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, இத்திட்்டத்மதச ் ்சயலபடுத்துைதற்்கா்க 450 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

தம்டயிலைா, நம்ப்கைான மின் ை்சதிமய ்தா்டர்ந்து 
ைழங்க, கிராைப்புை, ந்கர்ப்புைப் பகுதி்களில மின் விநிபயா்க 
உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கள் ்தா்டர்ந்து பைம்படுத்தப்பட்டு 
ைருகின்ைன. ்்சன்மன ைற்றும் அதன் புைந்கர்ப் பகுதி்களில, 
தற்பபாதுள்ள 5,692 விநிபயா்க மின்ைாற்றி்கள், 785 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில, 11 கிபைா பைாலட் ைமளயச சுற்றுத் தர அமைப்பு்களா்க 
ைாற்ைம் ்்சய்யப்பட்டு ைருகின்ைன. குறிப்பி்டத்தக்க பயன்பாடு 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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ைற்றும் நிதிப் பயன்்கள் அளிக்கககூடிய, ்காற்ைாமை ைற்றும் சூரிய 
மின் உற்பத்தி நிமையங்களின் மின் உற்பத்திமயயும், உயர் அழுத்த 
மின் பயனீட்்டாளர்்களின் மின் பயன்பாட்ம்டயும் அளவிடும் 
தானியஙகி அளவீட்டுக ்கருவி்கமள நிறுவுைதற்்கான திட்்டத்மத, 
இந்தியாவிபைபய முதன்முமையா்க தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ைற்றும் 
மின் பகிர்ைானக ்கழ்கம் ்பரிய அளவில ்்சயலபடுத்தி உள்ளது. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) திைமையான மின்்சகதிக ்கைககீடு 
ைற்றும் தணிகம்கமய திைம்ப்ட பைற்்்காள்ைதற்கு, அமனத்து மின் 
ைாற்றி்களிலும் அளவீட்டுக ்கருவி்கள் ்பாருத்தப்படும். ்்சன்மன 
திைன்மிகு ந்கரங்கள் திட்்டத்தின் பகுதி அடிப்பம்டயிைான 
பைம்பாட்டுத் திட்்டத்தின்கீழ், தியா்கராய ந்கர் பகுதியில 1.41 
இைட்்சம் நு்கர்பைார்்களுககு ஸ்ைார்ட் மீட்்டர்்கள் ் பாருத்தப்பட்டு 
ைருகின்ைன. ்்சன்மன ந்கரின் பிை பகுதி்களுககும் இந்த ஸ்ைார்ட் 
மீட்்டர்்கள் படிப்படியா்கப் ்பாருத்தப்படும்.

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ைற்றும் மின் பகிர்ைானக ்கழ்கத்தின் 
நிதி ்நருக்கடிமய எதிர்்்காள்ைதற்கு ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ்தா்டர்ந்து ஆதரவு அளித்து ைருகின்ைது. உதய் 
திட்்டத்தின்கீழ், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ைற்றும் மின் பகிர்ைானக 
்கழ்கத்தின் 22,815 ப்காடி ரூபாய் ்க்டன் ்பாறுப்பு ைாநிை 
அர்சால ஏற்்கப்பட்்டது. இக்க்டன் ்தாம்க, 5 ஆண்டு ்காைத்தில 
அந்நிறுைனத்திற்கு அரசு ைானியம் ைழஙகுைதன்மூைம் திரும்பச 
்்சலுத்தப்ப்டவுள்ளது. அதன் நான்்காைது தைமை ைானியைான 
4,563 ப்காடி ரூபாய் 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ப்சர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைலும், மின் உற்பத்தி 
ைற்றும் மின் பகிர்ைானக ்கழ்கத்திற்கு ்க்டந்த ஆண்டில ஏற்பட்்ட 
நட்்டத்தில 50 ்சதவீதத்மத ஈடு ்்சய்ைதற்கு 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 4,265.56 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ைற்றும் 
மின் பகிர்ைானக ்கழ்கம், மின் ்தா்டரமைப்புக ்கழ்கம் ஆகிய 
இரு ்கழ்கங்களின் நிதி ைற்றும் இயக்க ்்சயலபாட்டுத் திைமன 
பைம்படுத்துைதற்்கா்க ஒரு விரிைான ஆய்மை பைற்்்காள்ள அரசு 
நிதியுதவி ைழஙகும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில எரி்சகதித் துமைககு 20,115.58 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிக் ்கல்வி
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ஒவ்்ைாரு 

குழந்மதககும் தரைான ்கலவிமய ைழஙகுைதற்கு அதிமுககியத்துைம் 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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அளித்து ைருகிைது. எனபை, அமனத்துத் துமை்களு்டன் 
ஒப்பிடும்்பாழுது பள்ளிக ்கலவித் துமைககு ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில அதி்கபட்்சைா்க 34,181.73 ப்காடி ரூபாய் (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) நிதி்யாதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசின் 
ைனித ைள பைம்பாட்டு அமைச்ச்கம் ் ைளியிட்டுள்ள ் ்சயலதிைன் 
தரக குறியீட்டின்படி அணுக்கைான பள்ளி ை்சதிமய ைழஙகுைதில 
தமிழ்கம் முதலி்டத்தில உள்ளது என்பமதப் பதிவு ்்சய்திருககிைது. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ்தா்டக்கக ்கலவியில ைாைைர் 
நி்கர ப்சர்கம்க விகிதம் 99.88 ்சதவீதத்மத எட்டியுள்ளது ைற்றும் 
இம்டநிற்ைல விகிதம் 0.8 ்சதவீதைா்கக குமைந்துள்ளது. 2019–2020 
ஆம் ஆண்டில பள்ளி ்்சலைாக குழந்மத்களின் எண்ணிகம்க 
30,104 ஆ்கக குமைந்து, அைர்்களில 29,740 குழந்மத்கள் தற்பபாது 
பள்ளியில ப்சர்க்கப்பட்டுவிட்்டனர் என்பமத ைகிழ்சசியு்டன் 
்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன்.

நண்ப்கல 12–00

புத்த்கப் மப்கள், பள்ளிச சீரும்ட்கள், ்காைணி்கள், 
குறிப்பபடு்கள், பா்டப் புத்த்கங்கள், ைடிவியல ்பட்டி்கள் 
ைற்றும் ைண்ைப் ்பன்சில்கள் ஆகிய படிப்புககுத் பதமையான 
்பாருட்்கமள விமையின்றி ைழஙகுைதன்மூைம், குழந்மத்கமள 
பள்ளியில தக்கமைப்பமத அரசு உறுதி ்்சய்கிைது. இதற்்கா்க, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 1,018.39 
ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. அரசு ைற்றும் அரசு 
உதவி்பறும் பள்ளி்களில பதிபனாராம் ைகுப்பு பயிலும் ைாைை, 
ைாைவியருககும் அர்சால ைடிக்கணினி ைழங்கப்படும். இதற்்்கன, 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில 
966.46 ப்காடி ரூபாய் நிதி்யாதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

கூடுதல ைகுப்பமை்கள், ஆய்ை்கங்கள், ்கழிப்பமை்கள் ைற்றும் 
பிை ை்சதி்கமள அமைப்பதன்மூைம் பள்ளி உட்்கட்்டமைப்பு 
பைம்படுத்தப்படுகிைது. 158 அரசு உயர்நிமை ைற்றும் பைலநிமைப் 
பள்ளி்களில 277.88 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில உட்்கட்்டமைப்பு 
பைம்பாட்டுப் பணி்கமள, ஊர்க உட்்கட்்டமைப்பு பைம்பாட்டு 
நிதியின்கீழ் பைற்்்காள்ள நபார்டு ைஙகி அண்மையில ஒப்புதல 
ைழஙகியுள்ளது. நபார்டு ைஙகித் திட்்டங்களுக்கா்க, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டு ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 258.82 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. ைத்திய அரசின் ைனித 
ைள பைம்பாட்டு அமைச்ச்கத்தின் தர ஆய்வில, பள்ளி்களில 
பாது்காப்பான குடிநீர் ை்சதி ைழஙகும் பிரிவில, தமிழ்நாடு சிைந்து 
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விளஙகும் ைாநிைம் என்று ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி)

ஆசிரியர்்கள் பள்ளியில இருத்தல, அைர்்களின் ஈடுபாடு 
ைற்றும் தரைான ்கற்பித்தபை, ைாைைர்்களின் ்கற்ைல தரத்மத 
பைம்படுத்தும். தமிழ்நாட்டில ைாைைர், ஆசிரியர் விகிதம், இைை்ச 
ைற்றும் ்கட்்டாயக ்கலவிச ்சட்்டத்தில பரிந்துமரக்கப்பட்்ட 
விகிதத்மதக ்காட்டிலும் பபாதுைான அளவில உள்ளது என்பமத 
இந்தப் பபரமைககுத் ் தரிவிப்பதில மிக்க ைகிழ்சசி அம்டகின்பைன். 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) பள்ளி்களில ஆசிரியர்்களின் ைரும்கமய 
உறுதி்்சய்யும்்பாருட்டு, ஆதாரு்டன் இமைக்கப்பட்்ட 
பபயா்ைட்ரிக ைரும்கப் பதிவு முமை அமனத்து அரசு ைற்றும் 
அரசு உதவி்பறும் உயர் ைற்றும் பைலநிமைப் பள்ளி்களில 
்்சயலபாட்டிற்குக ்்காண்டுைரப்பட்டுள்ளது. ்கற்பித்தல தரத்மத 
பைம்படுத்துைதற்்கா்க அமனத்து அரசு உயர்நிமை ைற்றும் 
பைலநிமைப் பள்ளி்களிலும் 520.13 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில 
உயர் ்தாழிலநுட்ப ஆய்ை்கங்கள் நிறுைப்படுகின்ைன. ஆசிரியர்்கள் 
தங்கள் ைாைைர்்களுககு ஆர்ைத்மதத் தூண்டும் முமையில ்கற்பிக்க, 
த்கைல ்தா்டர்பு ்தாழிலநுட்ப ்சாதனங்கமளப் பயன்படுத்தி்ட 
பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அருகில உள்ள பிை பள்ளி்களுககு 
எடுத்துக்காட்்டா்க அமையும் ைம்கயில, ்்சயலமுமை விளக்கப் 
பள்ளி்களா்க 120 ைாதிரிப் பள்ளி்கள் நிறுைப்பட்டுள்ளன. 

ைத்திய அரசின் பங்களிப்பு்டன் ்்சயலபடுத்தப்படும் 
திட்்டைான ஒருஙகிமைந்த பள்ளிக ்கலவித் திட்்டத்திற்்கா்க, 2020–
2021 ஆம் ஆண்டு ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில 3,202.49 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. அமனைருககும் ்கலவித் 
திட்்டம் ைற்றும் அமனைருககும் இம்டநிமைக ்கலவித் திட்்டம் 
ஆகியைற்றின்கீழ் நீண்்ட ்காைைா்க கிம்டக்கப்்பை பைண்டிய 
நிலுமைத் ்தாம்கயான 3,201.30 ப்காடி ரூபாமய ைத்திய அரசு 
விடுவிக்க பைண்டும் என ைாநிை அரசு ்தா்டர்ந்து ைலியுறுத்தி 
ைருகிைது. 

ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 2009 ஆம் 
ஆண்டு குழந்மத்களுக்கான இைை்ச ைற்றும் ்கட்்டாயக ்கலவி 
உரிமைச ்சட்்டத்தின் பிரிவு 12(1)(சி)–ஐ மி்கவும் திைம்ப்டச 
்்சயலபடுத்தி ைருகிைது. ந்டப்புக ்கலவியாண்டில 76,927 
ைாைை, ைாைவியர்்கள் இந்தச ்சட்்டத்தின்கீழ் தனியார்  
பள்ளி்களில அனுைதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இதுைமர, 644.69 ப்காடி 
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ரூபாய் பள்ளிக ்கட்்டைம் திருப்பியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 
ஆம் நிதியாண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
இந்தத் திட்்டத்திமன ்்சயலபடுத்த 304.14 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

(ைாண்புமிகு பபரமைத் துமைத் தமைைர் தமைமை)

உயர் ்கல்வி

அமனைருககும் உயர் ்கலவி கிம்டப்பமத உறுதி ்்சய்ைதில, 
தமிழ்நாடு இந்தியாவிபைபய முன்னணி ைாநிைைா்கத் தி்கழ்கிைது. 
2011–2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைமரயில, 
30 புதிய அரசு ்கமை ைற்றும் அறிவியல ்கலலூரி்களும், 27 
பல்கமைக்கழ்க உறுப்புக ்கலலூரி்களும் ்தா்டங்கப்பட்டுள்ளன 
என்பமதயும் ைகிழ்சசிபயாடு ்தரிவித்துக்்காள்கிபைன். 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 2019–2020 ஆம் ஆண்டில, 14 பல்கமைக 
்கழ்க உறுப்புக ்கலலூரி்கள், அரசுக ்கலலூரி்களா்க ைாற்ைம் 
்்சய்யப்பட்டுள்ளன. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) கூடுதைா்க,  
2013–2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2018–2019 ஆம் ஆண்டு 
ைமரயில, 21 அரசு பைைம்கத் ்தாழிலநுட்பக ்கலலூரி்கள் 
்தா்டங்கப்பட்டுள்ளன. ்க்டந்த 2012–2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 4 
புதிய அரசு ்பாறியியல ்கலலூரி்கள் ்தா்டங்கப்பட்டுள்ளன. 
்்சன்ை 2011–2012 ஆம் ஆண்டு முதல இதுைமர, அரசு ்கமை 
ைற்றும் அறிவியல ்கலலூரி்களில, 1,577 புதிய பா்டப் பிரிவு்கள் 
்தா்டங்கப்பட்டுள்ளன. ஏமழ ைாைைர்்களும் உயர் ்கலவியிமனப் 
்பறும் ைம்கயில, முதல தமைமுமை ைாைைர்்களின் ்கலவிக 
்கட்்டைச ்சலும்க்கள் ்தா்டர்ந்து ைழங்கப்படும். 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 506.04 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–05 

ப்காயம்புத்தூரிலுள்ள அரசு ் பாறியியல ்கலலூரி இந்த ஆண்டு 
75 ஆண்டு்கமள நிமைவு ்்சய்கிைது. இந்த நி்கழ்மைப் பபாற்றும் 
ைம்கயில, ப்காயம்புத்தூரிலுள்ள அரசு ்பாறியியல ்கலலூரியின் 
உட்்கட்்டமைப்பு ைற்றும் ை்சதி்கமள தரம் உயர்த்துைதற்்கா்க, 10 
ப்காடி ரூபாய் சிைப்பு ைானியத்மத அரசு அளிககும். (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) அது ைட்டுமின்றி, இக்கலலூரி பைலும் ைளர்ைமத 
விரும்பி, தாைா்க முன்ைந்து நிதிக்்காம்ட அளிக்க விரும்பும் 
பு்கழ்்பற்ை பை முன்னாள் ைாைைர்்கமளப் ்பற்றுள்ளது. 75 ஆம் 
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ஆண்டு விழாவின்பபாது, ்கலலூரியின் ைளர்சசிக்கா்க, முன்னாள் 
ைாைைர்்களால அளிக்கப்படும் பங்களிப்பிற்குச ்சைைான 
பங்களிப்பிமன அரசும் ைழஙகும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 

ைாநிைத்தில உள்ள பல்கமைக்கழ்கங்களுககு 91.50 ப்காடி 
ரூபாய் ்தாகுப்பு ைானியைா்க அளிக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
குறிப்பா்க, அண்ைாைமைப் பல்கமைக்கழ்கம், அதன் நிதி 
்நருக்கடியிலிருந்து மீண்டு ைருைதற்கு ஏதுைா்க 225.78 ப்காடி 
ரூபாய் அளிக்க ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. அதி்க ஓய்வூதிய 
நிதிச சுமைமய எதிர்்்காண்டுள்ளதால, ைாநிைத்தின் முதல 
பல்கமைக்கழ்கைான ்்சன்மனப் பல்கமைக்கழ்கத்தின் ஓய்வூதிய 
நிதிககு சிைப்பு நலம்கயா்க 11.72 ப்காடி ரூபாய் அளிக்கப்ப்ட 
உள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, உயர் ்கலவித் துமைககு 5,052.84 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

ைாண்புமிகு ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் புரட்சித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களின் ஆதரவில ்்சன்மனயில 1993 
ஆம் ஆண்டு ்்சன்மன ்பாருளியல பள்ளி (Madras School 
of Economics) அமைக்கப்பட்டு, அதற்்கா்க ப்காட்டூர்புரத்தில 
நிைமும் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்்டது. இக்கலவி நிறுைனம் பு்கழ்்பற்ை 
்பாருளியல ்கலவி நிறுைனைா்க ைளர்ந்துள்ளது்டன், இந்தியாவில 
உள்ள ் பாருளாதாரத்தில உயர் ்கலவி அளிககும் நிறுைனங்களிலும் 
ஒன்ைா்க விளஙகுகிைது. இந்நிறுைனத்தின் ்பருமைமய அஙகீ்கரிககும் 
விதைா்கவும், சுயைா்க பட்்டங்கமளயும், பட்்டயங்கமளயும் ைழங்க 
ைழிைம்க ்்சய்யும் ைம்கயிலும், அதிமுககியத்துைம் ைாய்ந்த 
நிறுைனம் (Institute of Special Importance) என்ை தரநிமைமய 
அந்நிறுைனத்திற்கு ைழஙகுைதற்்கான ்சட்்டம் இயற்ைப்படும் என்பமத 
ைகிழ்சசிபயாடு ்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன்.

ைக்்கள் நல்ொழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் துமை

நாட்டிபைபய சு்காதாரத் துமையில சிைப்பா்க ்்சயலபடும் 
ைாநிைங்களில ஒன்ைா்க தமிழ்நாடு தி்கழ்ந்து ைருகிைது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) அரசின் ஒருஙகிமைந்த ந்டைடிகம்க்களின் விமளைா்க, 
2010 ஆம் ஆண்டில ஆயிரம் குழந்மத்களுககு 24 ஆ்க இருந்த குழந்மத 
இைப்பு விகிதம், 2017 ஆம் ஆண்டில குறிப்பி்டத்தக்க அளவிற்கு 
16 ஆ்கக குமைந்துள்ளது. ைாநிை அரசின் புள்ளிவிைரங்களின்படி, 
2010–2012 ஆம் ஆண்டு ்காைத்தில ஒரு இைட்்சம் உயிர் பிைப்பு்களுககு 
90 ஆ்க இருந்த தாய்ைார்்கள் இைப்பு விகிதம், 2015–2017 ஆம் ஆண்டு 
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்காைத்தில 63 ஆ்கக குமைந்து, 2019 ஆம் ஆண்டில இது பைலும் 
57 ஆ்கக குமைந்துள்ளது. நிமைக்கத்தக்க ைளர்சசி இைககு 2030–
ன்படி, ஒரு இைட்்சம் உயிர் பிைப்பு்களுககு தாய்ைார்்களின் இைப்பு 
விகிதம் 70 என்ை இைககு பை ஆண்டு்களுககு முன்கூட்டிபய 
எய்தப்பட்டுள்ளது என்பமத இஙப்க நான் சுட்டிக்காட்்டக 
்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

்டாக்டர் முத்துைட்சுமி ்ரட்டி ை்கப்பபறு உதவித் திட்்டத்தின்கீழ், 
தகுதிைாய்ந்த ்கர்ப்பிணித் தாய்ைார்்களுககு இரண்டு பபறு்காைம் 
ைமர 18,000 ரூபாய் நிதியுதவியா்க ைழங்கப்படுகிைது. இந்தியாவிபைபய 
அதி்க அளைா்க தமிழ்நாட்டில ைட்டுபை 99.9 ்சதவீதம் 
பிர்சைங்கள் ைருத்துைைமனயில நம்ட்பறுைது, இத்திட்்டத்தின் 
ை்கத்தான ்ைற்றிமய சுட்டிக்காட்டுகிைது. (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி) இதில, 65 ்சதவீத பிர்சைங்கள் அரசு ைருத்துைைமன்களில 
நம்ட்பறுகின்ைன. இதுைமர, இத்திட்்டத்தின்கீழ் 60.64 இைட்்சம் 
ஏமழ ்கர்ப்பிணித் தாய்ைார்்கள் 6,033.81 ப்காடி ரூபாய் நிதியுதவி 
்பற்றுள்ளனர். ைத்திய அரசின் ை்கப்பபறு நிதியுதவி ைழஙகும் 
திட்்டைான பிரதை ைந்திரி ைாத்ரு ைந்தனா பயாஜனா திட்்டம், 
ைாநிை அரசின் திட்்டத்து்டன் ஒருஙகிமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
2019–2020 ஆம் ஆண்டில ைத்திய அரசி்டமிருந்து 23.10 ப்காடி ரூபாய் 
்பைப்பட்டுள்ளது. ்டாக்டர் முத்துைட்சுமி ்ரட்டி ை்கப்பபறு 
உதவித் திட்்டத்திமனச ் ்சயலபடுத்த 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 959.21 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–10

தமிழ்நாடு அரசின் ்பாது சு்காதார முமையின் மூைைா்க, 
்தா்டக்க ைற்றும் இரண்்டாம் நிமை ைருத்துை ப்சமை்கமளத் 
தரைா்க ைழஙகுைதில தமிழ்நாடு ்பருமிதம் ்்காள்கிைது. 
ைாநிைத்தில உள்ள ஆரம்பம் ைற்றும் இரண்்டாம் நிமை சு்காதார 
நிமையங்களுக்கான ை்சதி்கமள ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ்தா்டர்ந்து ைலுப்படுத்தும். அரசு ைருத்துைைமன்களில 
ைழங்கப்படும் சிகிசம்சயின் தரத்மத பைம்படுத்தவும், குறிப்பா்க 
்தாற்ைா பநாய்்களின் பைைாண்மைமய ைலுப்படுத்தவும், 
ஏற்ைத்தாழ்வின்றி, ்சைைான தாய்–ப்சய் சு்காதார ப்சமை்கமள 
ைழங்கவும், 2,857 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில, உை்க ைஙகியின் 
நிதியுதவியு்டன் தமிழ்நாடு சு்காதார சீரமைப்புத் திட்்டத்மத 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு சிைப்பா்கச ்்சயலபடுத்தி 
ைருகிைது. இத்திட்்டத்திற்்கா்க, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
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ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 260.14 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

பை்கைா்கப் பரவி 25 நாடு்கமளப் பாதித்துள்ள ்்காபரானா 
மைரஸ் ்தாற்றுபநாமய ஒரு ்சர்ைபத்ச ்பாது சு்காதார 
்நருக்கடி நிமை என்று உை்க சு்காதார மைய அமைப்பு (WHO) 
அறிவித்துள்ளது. பதசிய ைழி்காட்டுதல்கமள தமிழ்நாடு அரசு 
பின்பற்றி, பநாய்க ்கண்்காணிப்பு ைற்றும் தடுப்பு ந்டைடிகம்க்கமள 
ைலுப்படுத்தியுள்ளது. முன்்னச்சரிகம்க ந்டைடிகம்கயா்க, 
பதமையான தனிநபர் பாது்காப்பு உப்கரைங்கள், மு்கமூடி ைற்றும் 
மூன்று அடுககு மு்கமூடி்கமள ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ்்காள்முதல ்்சய்து ம்கயிருப்பில மைத்துள்ளது. 
முன்்னச்சரிகம்க தடுப்பு ந்டைடிகம்க்களுககுத் பதமையான 
நிதியுதவி்கள் ைழங்கப்படும்.

(ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் தமைமை)

தரைான உயர்நிமை ைருத்துை சிகிசம்ச்கமள அமனத்துப் பிரிவு 
ைக்களும் ்சைைா்கப் ்பைபைண்டும் என்பதற்்கா்க, முதைமைச்சரின் 
விரிைான ைருத்துைக ்காப்பீட்டுத் திட்்டத்திமன ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு அறிமு்கப்படுத்தியது. இத்திட்்டத்தின்கீழ், 
1.59 ப்காடி குடும்பங்கள் ்்காண்டுைரப்பட்டுள்ளது்டன், திட்்டம் 
்தா்டங்கப்பட்்ட 2012 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி ைாதம் முதல இதுைமர, 
41.12 இைட்்சம் பயனாளி்கள் 6,601.59 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பிைான 
ைருத்துை சிகிசம்ச்கமளப் ்பற்றுள்ளனர். இத்திட்்டத்தின்கீழ், 
அரசு ைருத்துைைமன்கள் 2,453.22 ப்காடி ரூபாய் ்பற்று, 
அமதக்்காண்டு ்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கள் பைம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
முதைமைச்சரின் விரிைான ைருத்துைக ்காப்பீட்டுத் திட்்டத்து்டன், 
ைத்திய அரசின் பிரதை ைந்திரி ஜன் ஆபராககிய பயாஜனா 
திட்்டம் ஒருஙகிமைக்கப்பட்டு, ்காப்பீட்டுத் ்தாம்க ஆண்டிற்கு 
5 இைட்்சம் ரூபாயா்க உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில முதைமைச்சரின் 
விரிைான ைருத்துைக ்காப்பீட்டுத் திட்்டத்திற்்கா்க 1,033.29 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தரைான தமிழ்நாட்டு ைருத்துைர்்களும், ைருத்துைப் 
பணியாளர்்களும், சு்காதாரத் துமையில தமிழ்நாடு முன்னிமை 
ைகிப்பதற்்கான முககியக ்காரைம் ஆைர் என்பமத இந்த 
ைாைன்ைத்தில ்தரிவித்துக்்காள்ைதில நான் ்பரிதும் 
ைகிழ்சசியம்டகிபைன். ைாநிைத்தில உள்ள ஒவ்்ைாரு 
ைாைட்்டத்திலும் ஓர் அரசு ைருத்துைக ்கலலூரி அமைக்க 
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பைண்டும் என்பது ைமைந்த ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் புரட்சித் 
தமைவி அம்ைா அைர்்களின் ்கனைாகும். (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி) நைது ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின் தளராத 
முயற்சி்களின் விமளைா்க, முன்பு எப்்பாழுதும் இலைாத 
அளவிற்கு இராைநாதபுரம், விருதுந்கர், நீைகிரி, திண்டுக்கல, 
நாைக்கல, திருப்பூர், திருைள்ளூர், கிருஷ்ைகிரி, நா்கப்பட்டினம், 
அரியலூர், ்கள்ளககுறிசசி ஆகிய 11 ைாைட்்டங்களில (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) புதிதா்க அரசு ைருத்துைக ்கலலூரி்கமள 3,575 ப்காடி 
ரூபாய் ்ைாத்த ைதிப்பீட்டில ஒபர ஆண்டில நிறுவி்ட ைத்திய 
அரசி்டம் ைாநிை அரசு அனுைதி ்பற்றுள்ளது என்பது ஒரு 
ைரைாற்று நி்கழ்ைா்கப் பதிவு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில, இந்த 11 ைருத்துைக ்கலலூரி்கமள நிறுவுைதற்்கா்க  
1,200 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அண்ைாைமைப் 
பல்கமைக்கழ்கத்து்டன் இமைந்த ைருத்துைக ்கலலூரிமய 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரப்ச ஏற்றுக்்காண்டு, அது, 
்க்டலூர் ைாைட்்டத்திற்்கான அரசு ைருத்துைக ்கலலூரியா்க 
அமைக்கப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

ஜப்பான் பன்னாட்டுக கூட்டுைவு மு்கமையின் (JICA) 
நிதியுதவியு்டன், ்ைாத்தம் 1,634 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில, 
தமிழ்நாடு ந்கர்ப்புை சு்காதாரத் திட்்டத்மத ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ்்சயலபடுத்தி ைருகிைது. இதன்மூைம், 
ந்கர்ப்புைங்களில உள்ள 11 ைருத்துைக ்கலலூரி ைருத்துைைமன்கள், 
10 ைாைட்்ட ைற்றும் ைாைட்்ட துமை ைருத்துைைமன்களுககு 
்கட்்ட்டங்கள் ைற்றும் ைருத்துைக ்கருவி்கள் ைழங்கப்படும். இதற்்்கன 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 510.15 
ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 
ைக்கள் நலைாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நைத் துமைககு 15,863.37 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–15

வொழிலா்ளர் நலன

தமிழ்நாடு ்தாழில உைவு்கமள எப்்பாழுதும் சுமூ்கைா்கப் 
பபணி ைருகிைது. ்தாழிைாளர்்கள் பிரசசிமன உ்டனடியா்கத் 
தீர்வு ் ்சய்யப்படுைமத ் தாழிைாளர் நைத் துமை உறுதி ் ்சய்கிைது.  
17 அமைப்பு்சாரா ்தாழிைாளர் நை ைாரியங்களும் ்தா்டர்ந்து 
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சிைப்பா்கச ்்சயலபட்டு, 2019 ஆம் ஆண்டில, 2,63,189 ்தாழிைாளர்்கள் 
பதிவு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது்டன், 4.32 இைட்்சம் பயனாளி்களுககு 
241.94 ப்காடி ரூபாய் உதவித்்தாம்கயும் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
அமைப்பு்சாரா ்தாழிைாளர் நை ைாரியங்களுககு ைானியம் 
ைழஙகுைதற்்கா்க 149.82 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ளது. 
இந்த ஆண்டு, 5.44 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 25,000 ்கட்டுைானத் 
்தாழிைாளர்்களுககு பாது்காப்புக ்காைணி்கள், பாது்காப்பு 
தமைக்கை்சங்கள், பிரதிபலிப்பு ஜாக்்கட்டு்கள், ம்கயுமை்கள் ைற்றும் 
பாது்காப்புக ்கண்ைாடி்கள் ஆகிய பாது்காப்பு உப்கரைங்கமள 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ைழஙகியுள்ளது. அமனத்து 
தகுதியான ்கட்டுைானத் ்தாழிைாளர்்களுககும் பாது்காப்பு 
உப்கரைங்கமள ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
ைழஙகும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டில ஒரு இைட்்சம் ்கட்டுைானத் 
்தாழிைாளர்்களுககு பாது்காப்பு உப்கரைங்கள் 20 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில ைழங்கப்படும்.

ரெமலொய்பபு ைற்றும் திைன பயிற்சி

தமிழ்நாட்டின் இளம் ைக்கள்்தாம்க ்சார் ஆதாயத்திமன 
(Demographic Dividend) ்சரியான முமையில பயன்படுத்திடும் 
ைம்கயில, திைன் பைம்பாட்டிமன ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு முககியத் துமையா்கக ்கருதி ைருகிைது. ்்சன்மன ைாந்கரில, 
கிண்டியில அமைந்துள்ள ைாநிைத் ் தாழில ் நறி ைழி்காட்டு மையம் 
ைற்றும் ்ைய்நி்கர் ்கற்ைல ைழி இமையதளம், மின்–்பாருள்டக்கம் 
ைற்றும் மின்–புத்த்கங்கள் ைழியா்க மின்–்கற்ைலுககு உதவிபுரிந்து 
இதன் ைாயிைா்க 2.15 இைட்்சம் நபர்்கள் பயன்்பற்றுள்ளனர்.

2019–2020 ஆம் ஆண்டில, நா்கப்பட்டினம் ைாைட்்டம், 
்்சம்பபாம்ட ைற்றும் ்்சங்கலபட்டு ைாைட்்டம், ்பரும்பாக்கம் 
ஆகிய இ்டங்களில பாரத் ்பட்பராலியம் நிறுைனம் ைற்றும் 
பைர்கிரிட் நிறுைனம் ஆகியைற்று்டன் இமைந்து இரண்டு புதிய 
அரசு ்தாழிற்பயிற்சி நிமையங்கள் ்தா்டங்கப்பட்டுள்ளன. 
ஒர்க்டத்தில உள்ள சிப்்காட் ்தாழிற்பூங்காவில, சிப்்காட் 
ைற்றும் இதர நிறுைனங்களின் பங்களிப்பில 15 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில புதிய ்தாழிற்பயிற்சி நிமையம் ஒன்று அமைக்கப்படும். 
அரசு ்தாழிற்பயிற்சி நிமையங்களில, ைழக்கற்றுப் பபான 
படிப்பு்கள் நீக்கப்பட்டு, ்தாழில துமையினரின் பதமைகப்கற்ை 
பயிற்சி்கமள ைழஙகும் பிரிவு்கமளச ப்சர்த்து, 17.80 ப்காடி 
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ரூபாய் ்்சைவில ்தாழிற்பிரிவு்கள் முழுமையா்க ைாற்றி 
அமைக்கப்படும். ்தாழிற்பயிற்சி நிமையங்களில 4.77 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில, தகுதிைாய்ந்த நபர்்களுககு மின்–ைா்கனத் 
்தாழிலநுட்பப் பயிற்சி அளிப்பதற்்கான சிைப்புத் திட்்டம் 
ஒன்மை இந்தியாவிபைபய முதலமுமையா்க ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ்தா்டஙகியுள்ளது. ஆசிரியர்்களின் ்கற்பித்தல 
திைன் பைம்பாட்டிற்்கான பதமைமய நிமைவு ்்சய்யும் ைம்கயில, 
்தாழிற்பயிற்சி நிமையங்களின் பயிற்றுநர்்களுககு பயிற்சி 
அளிப்பதற்கு ்்சன்மனயில ைாநிைத் திைன் பயிற்சி நிமையம் 1.60 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில உருைாக்கப்படும்.

திைன் இம்ட்ைளி குறித்த ஆய்வின் அடிப்பம்டயில, 
பைாட்்டார் ைா்கனங்கள், சு்காதாரம், ஜவுளி, த்கைல ்தாழிலநுட்பம், 
பைளாண்மை, பதால ைற்றும் பதால ்பாருட்்கள், அழகுக ்கமை, 
்பாருட்்கள் ந்கர்வு பைைாண்மை, ஆபரைத் ்தாழில ைற்றும் 
சுற்றுைா ைற்றும் விருந்பதாம்பல ஆகிய முககியத் ் தாழில பிரிவு்களில 
தமிழ்நாடு திைன் பைம்பாட்டுக ்கழ்கம் பயிற்சியளித்து ைருகிைது. 
இமளஞர்்கள் தங்களின் திைமன சுய ைதிப்பீடு ்்சய்து்்காள்ள 
ைம்க்்சய்யும் ஊ்டா்டலு்டன் (Interactive) கூடிய ைமைதளம் 
ஒன்மை தமிழ்நாடு திைன் பைம்பாட்டுக ்கழ்கம் ்தா்டஙகியுள்ளது. 
பிரதை ைந்திரியின் திைன் ைளர்ப்புத் திட்்டத்தின் (2.0)கீழ் 69,736 
நபர்்களுககுப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு ைருகிைது. அம்ைா திைன் 
பைம்பாடு ைற்றும் பைமைைாய்ப்புத் திட்்டத்தின்கீழ், 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டில 25,000 இமளஞர்்களுககு பயிற்சியளிக்கப்பட்டு ைருகிைது. 
ந்கர்ப்புைப் பகுதி்களில உள்ள 20,000 இமளஞர்்களுககு குறுகிய்காை 
திைன் பயிற்சி ைழங்கப்படுகிைது. ஏற்்்கனபை ்கற்றுக்்காண்டுள்ள 
திைமைமய அஙகீ்கரிககும் ்ைற்றி்கரைான திட்்டத்தின்கீழ், 
இதுைமர 58,776 நபர்்களுககு திைன் ்சான்றிதமழ ைழஙகியுள்ளது.

அரசு–தனியார் பங்களிப்பில தமிழ்நாட்டில ஐந்து உயர்திைன் 
பைம்பாட்டு மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு ைருகின்ைன. இதற்்கா்க, 
்சரககு ந்கர்வு பைைாண்மை ைற்றும் பபாககுைரத்து, தானியஙகி, 
தானியஙகி உப்கரைங்கள் ைற்றும் இயந்திரக ்கருவி்கள் ைற்றும் 
ைருத்துைம் ைற்றும் சு்காதார நைன் ஆகிய மூன்று பிரிவு்களில 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. 
்கட்டுைானம் ைற்றும் ைஙகியியல, நிதிச ப்சமை்கள் ைற்றும் 
்காப்பீட்டுத் துமை்களில பைலும் இரண்டு உயர்திைன் பைம்பாட்டு 
மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும். 20.32 ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில, தரைான 
பயிற்றுநர்்கள் ைற்றும் ைதிப்பீட்்டாளர்்கமள உருைாககுைதற்்கான 
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ைத்திய அரசின் ்சங்கலப் (SANKALP) திட்்டத்மதயும் தமிழ்நாடு 
திைன் பைம்பாட்டுக ்கழ்கம் ்்சயலபடுத்தும். தமிழ்நாடு திைன் 
பைம்பாட்டுக ்கழ்கத்திற்்கா்க, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 200 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

வொழில் துமை

இந்தியாவிபைபய முதலீடு்கமள மி்க அதி்க அளவில ஈர்ககும் 
ஒரு ைாநிைைா்கத் தமிழ்நாடு ்தா்டர்ந்து விளஙகி ைருகிைது. 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) உை்க முதலீட்்டாளர்்கள் ைாநாட்டில 
ம்க்யழுத்தாகிய முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கமள நம்டமுமைககு 
்்காண்டு ைருைதில ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
தனிக்கைனம் ்்சலுத்தியுள்ளது. உை்க முதலீட்்டாளர்்கள் 
ைாநாட்டிற்குப் பின்னர், ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்களின் 
பநரடி ஈடுபாட்டினாலும், இஙகிைாந்து, அ்ைரிக்கா, துபாய் 
பபான்ை ்ைளிநாடு்களுககு பைற்்்காண்்ட ்ைற்றி்கரைான 
அரசுமுமைப் பயைத்தினாலும், பை புதிய முதலீடு்கமள 
இம்ைாநிைம் ஈர்த்துள்ளது. ஜனைரி ைாதம் 2020 ஆம் ஆண்டில, 
32,405 நபர்்களுககு பைமைைாய்ப்பு அளித்திடும் ைம்கயில, 
52,075 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பிைான முதலீடு்களுககு ஒப்புதல 
ைழங்கப்பட்டுள்ளது. நாளது பததி ைமரயில, தமிழ்நாட்டிபைபய 
மி்கப் ்பரிய தனிப்பட்்ட முதலீ்டா்க, குமைத் நாட்ம்டச ்சார்ந்த 
அல ்்கப்ைா அல ைட்யா (Al Qebla Al Watya) குழுைம், 
தூத்துககுடி அருகில ்பட்பராலியம் சுத்தி்கரிப்பு ஆமை ைற்றும் 
்பட்பராலியம் பைதிப்்பாருட்்கள் தயாரிப்பு ைளா்கத்மத 49,000 
ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில அமைககும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 
இந்த முதலீடு, அமதச ்சார்ந்த உப்தாழில்களுககு குறிப்பி்டத்தக்க 
பயன் அளிப்பது்டன், தமிழ்நாட்டின் ்தன் ைாைட்்டங்களில 
்பருைளவு பைமைைாய்ப்பிமனயும் உருைாககும்.

பிற்ப்கல 12–20

்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி நம்டமுமைககு தகுந்தைாறு 
முதலீட்்டாளர்்களுககு ஊக்கத் ்தாம்க்கமள ைழங்க, புதிய 
்தாழில ்்காள்ம்கமய, தமிழ்நாடு அரசு விமரவில ்ைளியிடும். 
மின்்சார ைா்கனப் பயன்பாட்ம்ட ஊககுவித்தல ைற்றும் 
தமிழ்நாட்ம்ட மின்்சார ைா்கனங்கள், உதிரி பா்கங்கள், மின்ஏற்று 
உப்கரைங்கள் தயாரிப்பு மையைா்க உருைாககுதல ஆகிய இரண்டு 
முககிய பநாக்கங்களு்டன், மி்கவும் முற்பபாக்கான, தமிழ்நாடு 
மின்்சார ைா்கனக ்்காள்ம்கமய, 2019 ஆம் ஆண்டில ைாண்புமிகு 
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அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்ைளியிட்்டது. பயிர் ்்சய்யத்தக்க 
நிைங்களின் பரப்பு, ்தாழில ைளர்சசியினால பாதிப்பம்டயக 
கூ்டாது என்பதனால, ்தாழில துமை உபபயா்கத்தில உள்ள 
நிைங்களின் நிைப் பயன்பாட்ம்ட பைம்படுத்த, ைாநிைத்தில உள்ள 
்தாழில நிறுைனங்களுக்கான தமரதளக குறியீடு ஒன்றிலிருந்து 
ஒன்ைமரயா்கவும் ைற்றும் ைமன பரப்பளவு 50 ்சதவீதத்திலிருந்து 
75 ்சதவீதைா்கவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

்்சன்மன–்பங்களூரு ்தாழிலைழித்த்டத் திட்்டத்தின்கீழ், 
திருைள்ளூர் ைாைட்்டத்தில 21,966 ஏக்கர் பரப்பளவில 
்பான்பனரி ்தாழிலமுமனய பைம்பாட்டுத் திட்்டம் 
்்சயலபடுத்தப்படும். இத்திட்்டத்திற்்கான ைாநிை அரசின் ஆதரவு 
ைழஙகும் ஒப்பந்தத்திற்கும், பஙகுதாரர்்களின் ஒப்பந்தத்திற்கும் 
ஒப்புதல ்பைப்பட்டுள்ளது. கிழககு ்க்டற்்கமர ்பாருளாதாரப் 
்பருைழிச்சாமை திட்்டத்தின் இரண்்டாம் ்கட்்டைா்க, 
்்சன்மன–்கன்னியாகுைரி ்தாழில ைழித்த்டத் திட்்டம், ஆசிய 
ைளர்சசி ைஙகியின் நிதியுதவியு்டன் ்்சயலபடுத்தப்படும். 
்காட்டுப்பாக்கம் அருப்க ஜி.எஸ்.டி. ்சாமையில 300 ஏக்கர் 
நிைப்பரப்பில ஃபின்்்டகசிட்டி அமைப்பதற்்கான ஆரம்பக்கட்்ட 
பணி்கள் ்தா்டஙகியுள்ளன. ்்சன்மனயில புதிய விைான 
நிமையம் அமைப்பதற்்கான முன்்சாத்தியககூறு ஆய்ைறிகம்க 
தயாரிக்கப்பட்டு, விைான நிமையத்திற்்கான ஆயத்த 
பைமை்களும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன என்பமத ைகிழ்சசிபயாடு 
்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி)

தமிழ்நாடு ்தாழில பைம்பாட்டுக ்கழ்கம் (SIPCOT), ஏைத்தாழ 
33,775 ஏக்கர் பரப்பளவில 23 ்தாழில ைளா்கங்கள், 7 சிைப்புப் 
்பாருளாதார ைண்்டைங்கமள உருைாககியுள்ளது. ்ைாத்தம் 1.14 
இைட்்சம் ப்காடி ரூபாய் முதலீட்டில 6.48 இைட்்சம் நபர்்களுககு 
பைமைைாய்ப்பு ைழஙகும் 2,631 ்தாழில நிறுைனங்களுககு நிைம் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. பைலும், 4,457 ஏக்கர் நிைம் உ்டனடி 
ஒதுககீட்டிற்குத் தயார் நிமையில உள்ளது. தமிழ்நாடு ்தாழில 
முன்பனற்ை நிறுைனத்தின் ்தாழிற்பூங்காக்களில தற்பபாது 
இயஙகிைரும் நிறுைனங்களின் பயன்படுத்தப்ப்டாத ைமனப் 
பரப்மப பயன்பாட்டிற்கு ்்காண்டுைர பைண்டும் என்பதற்்கா்க, 
உள்குத்தம்கக ்கட்்டைம் ைற்றும் நிருைா்க ைாற்ைக ்கட்்டைம் 
ஆகியமை ்கணி்சைா்கக குமைக்கப்பட்டுள்ளது. இராைநாதபுரம், 
ைதுமர, பதனி, விருதுந்கர், தூத்துககுடி ைற்றும் திரு்நலபைலி ஆகிய 
6 ் தன் ைாைட்்டங்கள் உள்ளிட்்ட 13 ைாைட்்டங்களில 16,725 ஏக்கர் 
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பரப்பளவில கூடுதைா்க புதிய ் தாழிற்பூங்காக்கள் உருைாக்கப்பட்டு 
ைருகின்ைன. இராைநாதபுரம் ்தாழிற்பூங்காவிற்்கான நிைம் 
ம்கய்கப்படுத்தும் பணி்கள் நிமைைம்டந்துள்ளன. புதுமை 
முயற்சி்கமள ்தா்டக்க நிமையிபைபய ஊககுவிக்க, தமிழ்நாடு 
புதுமை முயற்சி்கள் திட்்டத்தின் (TANII) கீழான நிதியுதவியு்டன், 
53.44 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில, ~்பரும்புதூர் ைற்றும் ஓசூரில 
்தாழில புதுமை முயற்சி மையங்கமள நிறுவும் பணி்கமள 
தமிழ்நாடு ்தாழில பைம்பாட்டு நிறுைனம் பைற்்்காள்ளும். 34.81 
ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டுச ்்சைவில ைர்த்த்க எளிதாககுதல 
மையம் ஒன்று சிறுப்சரியில உருைாக்கப்பட்டு ைருகிைது. தூத்துககுடி 
்தாழிற்பூங்கா ைற்றும் அதன் சுற்று ைட்்டாரப் பகுதி்களில 
அமைந்துள்ள ்தாழில நிறுைனங்களின் பதமை்கமள நிமைவு 
்்சய்யும் ைம்கயில, நா்ளான்றுககு 60 மிலலியன் லிட்்டர் திைன் 
்்காண்்ட ்க்டலநீமர சுத்தி்கரிககும் ஆமைமய, 634 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில, தமிழ்நாடு ்தாழில பைம்பாட்டு நிறுைனம் (SIPCOT) 
நிறுவும். தமிழ்நாடு ்தாழில ைளர்சசிக ்கழ்கமும் (TIDCO), ்ஹச.
எல.எல. மைஃப் ப்கர் நிறுைனமும் (HLL Life care Ltd) இமைந்து 
205 ப்காடி ரூபாய் முதலீட்டில ்்சங்கலபட்டிற்கு அருகில ஒரு 
ைருத்துைப் பூங்காமை நிறுவி்ட உத்பதசித்துள்ளன என்பமதயும், 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ்ைாத்தம் 10 இைட்்சம் ்ைட்ரிக ்டன் 
உற்பத்தித் திைன் ் ்காண்்ட புதிய சி்ைண்ட் ஆமைமய அரியலூரில 
தமிழ்நாடு சி்ைண்ட் நிறுைனம் (TANCEM) ் தா்டஙகி, தற்பபாமதய 
உற்பத்தித் திைமன இரட்டிப்பாககியுள்ளது என்பமதயும் 
்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டுள்பளன்.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 
்தாழில துமைக்கான ஊக்கத் ்தாம்க ைழஙகுைதற்்கா்க 
2,500 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–25

குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்ெ்ரத் வொழில்்கள்

குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் ்தாழில்கள் துமையில தமிழ்நாடு 
்தா்டர்ந்து முன்னணியில உள்ளது. 2.51 இைட்்சம் ப்காடி ரூபாய் 
்ைாத்த முதலீட்டில, 1.42 ப்காடி நபர்்களுககு பைமைைாய்ப்மப 
ைழஙகுகிை 22.21 இைட்்சம் பதிவு ்்சய்யப்பட்்ட நிறுைனங்கள் 
தற்பபாது தமிழ்நாட்டில இயஙகி ைருகின்ைன. 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டில இதுைமர, 2.07 இைட்்சம் ்தாழிலமுமனபைார்்கள், 
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13.38 இைட்்சம் நபர்்களுககு பைமைைாய்ப்பு ைழங்கககூடிய, 27,764 
ப்காடி ரூபாய் முதலீடு்கமள இத்துமையில ்்சய்ைதற்கு உத்பயாக 
ஆதார் பதிைறிகம்க தாக்கல ்்சய்துள்ளனர்.

பிரதை ைந்திரியின் பைமைைாய்ப்பு உருைாககும் திட்்டம் 
ைற்றும் படித்த பைமையிலைா இமளஞர்்களுக்கான பைமைைாய்ப்பு 
உருைாககும் திட்்டத்மத தமிழ்நாடு சிைப்பா்கச ்்சயலபடுத்தி 
ைருகிைது. படித்த பைமையிலைா இமளஞர்்களுக்கான 
பைமைைாய்ப்பு உருைாககும் திட்்டத்தின்கீழ் ைழங்கப்படும் 
பயன்்கமள விரிவுபடுத்தும் ைம்கயில, தற்பபாதுள்ள திட்்ட 
முதலீட்டிற்்கான ைரம்பு 10 இைட்்சம் ரூபாயிலிருந்து 15 இைட்்சம் 
ரூபாயா்க உயர்த்தப்படுைது்டன், இத்திட்்டத்தின்கீழ் ைழங்கப்படும் 
தகுதி ைாய்ந்த ைானியத்தின் ைரம்பும் 1.25 இைட்்சம் ரூபாயிலிருந்து 
2.5 இைட்்சம் ரூபாயா்க உயர்த்தப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 
இதனால, ஆயிரக்கைக்கான ைளர்ந்துைரும் ்தாழிலமுமனபைார் 
ஊக்கம் ்பறுைார்்கள். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, இத்திட்்டத்திற்்கான நிதி ஒதுககீடு 
33 ப்காடி ரூபாயா்க உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

புதிய ்தாழிலமுமனபைார் ைற்றும் ்தாழில 
நிறுைன பைம்பாட்டுத் திட்்டம், தமிழ்நாடு அரசின் 
்தாழிலமுமனபைாருக்கான முன்பனாடித் திட்்டைாகும். 2018 
ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல ைாதத்தில, இத்திட்்டத்தின் கீழான திட்்டச 
்்சைவு ைரம்பு ஒரு ப்காடி ரூபாயில இருந்து 5 ப்காடி ரூபாயா்க 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) எனினும், 2018 ஆம் 
ஆண்டில, அதி்கபட்்ச மூைதன ைானியம் 25 இைட்்சம் ரூபாயில 
இருந்து 30 இைட்்சம் ரூபாயா்க ைட்டுபை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 
புதிய ் தாழிலமுமனபைார் ைற்றும் ் தாழில நிறுைன பைம்பாட்டுத் 
திட்்டத்தின்கீழ், தற்பபாது ைழங்கப்படும் அதி்கபட்்ச மூைதன 
ைானியத்மத 30 இைட்்சம் ரூபாயிலிருந்து 50 இைட்்சம் ரூபாயா்க 
அரசு உயர்த்தி ைழஙகும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில, இத்திட்்டத்திற்்கா்க 100 
ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு 
ஜூமை ைாதம், தமிழ்நாடு ்தாழில முதலீட்டுக ்கழ்கம், குறு, 
சிறு ைற்றும் நடுத்தர நிறுைனங்களுககு ைழஙகும் ்க்டனுக்கான 
ைட்டி ைானியத்மத 3 ்சதவீதத்தில இருந்து 6 ்சதவீதைா்க உயர்த்தி 
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ைழஙகுைதா்க அறிவித்திருந்தார். ்தாழிலநுட்ப பைம்பாடு 
ைற்றும் நவீனையைாக்கல திட்்டம் ைற்றும் ்க்டன் உத்தரைாத 
நிதிக குழுைத் திட்்டத்தின்கீழ் ைழங்கப்படும் ைட்டி ைானியம் 
்தா்டர்ந்து 3 ்சதவீதைா்கபை இருந்து ைருகிைது. இந்த இரண்டு 
திட்்டங்களுக்கான ைட்டி ைானியங்களும் 3 ்சதவீதத்தில இருந்து 5 
்சதவீதைா்க உயர்த்தப்படும் என்பமத அறிவிப்பதில நான் ைகிழ்சசி 
அம்டகின்பைன். 

தற்பபாது இயஙகிைரும் குறு ைற்றும் சிறு ்தாழில 
நிறுைனங்களின் ்தாழிற்பபட்ம்ட்களுககு உட்்கட்்டமைப்பு 
ை்சதி்கமள பைம்படுத்தவும், புதிய ்தாழிற்பபட்ம்ட்களில 
உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள உருைாக்கவும், குழுை ைளர்சசி 
அணுகுமுமையில ் பாது ை்சதி மையங்கமள உருைாக்கவும், ைத்திய 
அரசின் குழுை ைளர்சசித் திட்்டத்தின் பலபைறு அம்்சங்கமள 
தமிழ்நாடு சிறு ் தாழில ைளர்சசி நிறுைனம் ் ்சயலபடுத்தி ைருகிைது. 
பைலும், 33.70 ப்காடி ரூபாய் ் ்சைவில பி்டா்நரி, ் பரிய ் ந்சலூர், 
ஊத்தங்கமர ைற்றும் ைரிககுண்டு ஆகிய இ்டங்களில நான்கு புதிய 
்தாழிற்பபட்ம்ட்கள் அமைக்கப்பட்டு ைருகின்ைன. குருக்கலபட்டி 
ைற்றும் ்பருந்துமையில இரண்டு புதிய ்தாழிற்பபட்ம்ட்கள் 
உருைாககுைதற்்கான பணி்கள் பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. ப்சைம் 
ைாைட்்டம், ்பத்தநாயக்கன்பாமளயம் ைட்்டம், உமையாள்புரம், 
புத்திர்கவுண்்டன்பாமளயம் கிராைங்களில 4.50 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில புதிய ் தாழிற்பபட்ம்ட நிறுைப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி) 2019–2020 ஆம் ஆண்டில, 95.48 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டுச 
்்சைவில ஆறு ்பாது ை்சதி மையத் திட்்டங்களுக்கான இறுதி 
ஒப்புதல்கமளயும், 47.65 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டுச ்்சைவில 4 
புதிய ்பாது ை்சதி மையங்கமள உருைாககுைதற்்கான ்்காள்ம்க 
அளவிைான ஒப்புதமையும் ைத்திய அரசு ைழஙகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு ்தாழிலமுமனபைார் பைம்பாடு ைற்றும் புத்தாக்க 
நிறுைனம், இதுைமர ் ைாத்தம் 13,626 ் தாழில முமனபைார்்களுககு 
பயிற்சி அளித்துள்ளது. ்தாழிலமுமனபைார் பைம்பாடு ைற்றும் 
புத்தாக்க நிறுைனம், தமிழ்நாடு புத்்தாழில ைற்றும் புத்தாக்கத் 
திட்்டத்மத ்்சயலபடுத்தி ைருகிைது. இதன்மூைம் 500 புதிய 
நிறுைனங்கள் உருைாக்கப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, தமிழ்நாடு புத்்தாழில 
ைற்றும் புத்தாக்கத் திட்்ட ்்சயலபாடு்களுக்கா்க 75 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.
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2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் ்தாழில நிறுைனங்கள் 
துமைக்கா்க 607.62 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–30

ம்கத்ெறி, ம்கத்திைன, துணிநூல் ைற்றும் ்கெர்த் துமை

தமிழ்நாட்டில பைளாண்மைத் துமைமய அடுத்து, அதி்க 
பைமைைாய்ப்பிமன ைழஙகும் துமையா்க ஜவுளித் துமை உள்ளது. 
ம்கத்தறி விற்பமனமய ஊககுவிப்பதற்்கா்க ்்சயலபடுத்தப்படும் 
தள்ளுபடி ைானியத் திட்்டத்திற்கு 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 
150 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டு ்தா்டர்ந்து 
்்சயலபடுத்தப்படும். 2018–2019 ஆம் ஆண்டில ்தா்டங்கப்பட்்ட 
ம்கத்தறி உதவித் திட்்டம், 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 40 ப்காடி 
ரூபாய் ைரவு-்்சைவுத் திட்்ட நிதி ஒதுககீட்டில ்தா்டர்ந்து 
்்சயலபடுத்தப்படும். ம்கத்தறி ைற்றும் விம்சத்தறி்களுககு இைை்ச 
மின்்சாரம் ைழஙகும் திட்்டம் ் தா்டர்சசியா்க ் ்சயலபடுத்தப்படும். 
இதற்்்கன, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ைற்றும் மின் பகிர்ைானக 
்கழ்கத்திற்்கான ைானியத் ்தாம்கயா்க 360.33 ப்காடி ரூபாய் ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்கள், ்க்டந்த ஆண்டு 
ைார்ச ைாதம் 6 ஆம் நாளன்று, தமிழ்நாடு புதிய ஒருஙகிமைந்த 
ஜவுளி ்்காள்ம்க, 2019–ஐ ்ைளியிட்்டார்்கள். புதிய முதலீடு்கமள 
ஈர்த்தல, ்தாழிலநுட்ப பைம்பாட்ம்ட ஊககுவித்தல, திைன் 
இம்ட்ைளிமய நிரப்புதல, உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள 
உருைாககுதல, ஜவுளித் ்தாழிைாளர்்களுககு பைலும் சிைப்பான 
அடிப்பம்ட ை்சதி்கமள அமைத்துத் தருதல ைற்றும் சுற்றுசசூழல 
தர நிர்ையத்மதப்பபணுதல ஆகியமை இக்்காள்ம்கயின் 
முககியைான அம்்சங்களாகும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, புதிய ஜவுளிக ்்காள்ம்கயில 
குறிப்பி்டப்பட்்ட கூடுதல ஊக்கத்்தாம்க ைழஙகுைதற்்கா்க 48.02 
ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ம்கத்தறி 
ைற்றும் ஜவுளித் துமைககு ்ைாத்தம் 1,224.25 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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ெ்கெல் வொழில்நுடபவியல்

்்சயற்ம்க நுண்ைறிவு (Artificial Intelligence), ்பாருட்்களின் 
இமையம் (Internet of Things), நம்பிகம்க இமையம் (Blockchain), 
தரவுப் பகுப்பாய்வு (Data Analytics) பபான்ை புதுமையான 
்தாழிலநுட்பங்கமள நிருைா்கத்தில பயன்படுத்துைதில 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு தனிக்கைனம் 
்்சலுத்தும். நிதி ்தாழிலநுட்பத்தில தமிழ்நாட்ம்ட முன்னணி 
மையைா்க உருைாக்க பைண்டும் என்ை இைககு்டன், 23 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில ்்சன்மனயில உள்ள இந்திய ்ைன்்பாருள் 
்தாழிலநுட்பப் பூங்காவில, நிதி ்தாழிலநுட்ப சிைப்பு மையம் 
ஒன்றிமன ஏற்படுத்த ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு 
5.75 ப்காடி ரூபாய் ைானியம் ைழஙகியுள்ளது. அதி்கரித்துைரும் 
புதிய ்தாழிலநுட்ப நிறுைனங்களுககு, பதமையான 
இ்ட ை்சதிமய ைழஙகும் விதைா்க, தமிழ்நாடு மின்னணு 
நிறுைனம்மூைம் ப்காயம்புத்தூரில 100 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில  
2.50 இைட்்சம் ்சதுர அடி கூடுதல அலுைை்க பரப்பு ைற்றும் 
திருசசியில 40 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில 1 இைட்்சம் ்சதுர அடி 
கூடுதல அலுைை்க பரப்பு நிறுைப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

த்கைல ்தாழிலநுட்பவியலின் ஆற்ைமை ஆளுமைத் திைன் 
பைம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துைது ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசின் முககிய பநாக்கைாகும். அதன்படி, ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு உருைாககியுள்ள தமிழ்நாடு ்ைளிப்பம்ட 
அரசு தரவுதளத்தின் ைாயிைா்க, பலபைறு அரசுத் துமை்களின் 
்ைவ்பைறு தரவுத் ் தாகுப்பு்கள் ் பாதுைக்களு்டன் பகிரப்படுகிைது. 
்பாதுைக்களுககு இந்த த்கைல்கள் ்ைளிப்பம்டயா்க 
்தரிவிக்கப்படுைதன்மூைம், அைர்்கள் அரசு ப்சமை ைழங்கமை 
பைம்படுத்த உரிய ஆபைா்சமன்கமள ைழங்கவும், த்கைல்கமள 
பயன்படுத்த பதமையான ்்சயலி்கமளயும் உருைாக்க முடியும். 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் ைற்றும் அமைச்சர்்கள், தரவு்களின் 
அடிப்பம்டயில ்்காள்ம்க முடிவு்கமள எடுப்பதற்கும், அரசுத் 
துமை்களின் ்்சயலபாடு்கமள ்கண்்காணிக்கவும், முதைமைச்சரின் 
மு்கப்பு பக்கத் திட்்டம் (CM Dashboard Project) 5.02 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில ்்சயலபடுத்தப்பட்டு ைருகின்ைது. முன்்கணிப்பு 
ஆளுமைத் திட்்டத்தின் முதற்்கட்்டப் பணி்களுககு, ஆறு ப்காடி 
ரூபாய் ைழங்க ஒப்புதல அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்்டத்தினால, 
்பாதுைக்களி்டமிருந்து ப்காரிகம்க ைரப்்பைாத நிமையிலும், 
அைர்்களுககுத் பதமையான ப்சமை்கமள ்கண்்டறிந்து ைழங்க 
இயலும்.

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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தமிழ்நாட்டின் ைாநிை குடும்பத் தரவுதளம் உருைாக்கப்படும் 
என ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் அைர்்கள் அறிவித்துள்ளார்்கள். 
அரசு ப்சமை்கமள தஙகுதம்டயின்றி ைழங்கவும், அமனத்து 
அரசுத் துமை்களுககும் ஒபர ைாதிரியான தரவு்கள் கிம்டப்பமதயும், 
ைாநிை குடும்பத் தரவுதளம் உறுதி ் ்சய்யும். ்சரியான த்கைல்களின் 
அடிப்பம்டயில ்்காள்ம்க முடிவு்கமள எடுக்க உதைககூடிய 
இந்த இைட்சிய திட்்டத்மத ்்சயலபடுத்துைதற்கு, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
இத்திட்்டத்திற்்கா்க 47.50 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. ்கணினிையைாக்கம் ைற்றும் இமையைழி தரவு 
்பறுதலில முககியைான அம்்சம், தரவு தனியும் (Privacy) ைற்றும் 
பாது்காப்பும் ஆகும். 21.39 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டுச ்்சைவில 
தமிழ்கத்திற்்கான இமையப் பாது்காப்புக ்கட்்டமைப்பிமன 
நிறுவுைதற்கு ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ஒப்புதல 
ைழஙகியுள்ளது.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில த்கைல ்தாழிலநுட்பவியல துமைக்கா்க ்ைாத்தம் 
153.97 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுலா 
உள்ளூர்ப் ்பாருளாதாரத்தில சுற்றுைாத் துமை மி்க முககியப் 

பங்காற்றுகிைது. இந்தியாவிபைபய அதி்கைான ்ைளிநாடு ைற்றும் 
உள்நாட்டு சுற்றுைாப் பயணி்கமள 2014 ஆம் ஆண்டு முதல 
ஒவ்பைார் ஆண்டும் தமிழ்நாடு ் தா்டர்ந்து ஈர்த்து ைருகிைது. ஆசிய 
ைளர்சசி ைஙகி நிதியுதவியு்டன் தற்பபாது ் ்சயலபடுத்தப்பட்டுைரும் 
சுற்றுைா பைம்பாட்டுத் திட்்டத்திற்கு, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, 90.85 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–35

தமிழ்நாடு சுற்றுைா ஊககுவித்தல திட்்டத்தின்கீழ், 295 
சுற்றுைாத் தைங்கள் பைம்படுத்துைதற்கு ்கண்்டறியப்பட்டு, அமை 
ஆறு சுற்றுைாச சுற்று்களா்க ைகுக்கப்பட்டுள்ளன. விரிைான 
பகுதி பைம்பாட்டு அணுகுமுமைமய ்கம்டப்பிடித்து, சுற்றுைாப் 
பயணி்களுககுத் பதமையான அமனத்து ை்சதி்கமளயும் 
சுற்றுைாத் தைங்களில ்்சய்து தருைதற்கு ்பருந்திட்்டம் ஒன்று 
தயாரிக்கப்படும். பழமையான தமிழ்நாட்டின் ்கைாச்சாரத்மதயும், 
பாரம்பரியத்மதயும் சுற்றுைாப் பயணி்களின் ஆர்ைத்மதத் 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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தூண்டும் புதிய ைம்கயில ்காட்சிப்படுத்துைதன்மூைம், பைலும் 
அதி்க சுற்றுைாப் பயணி்கள் ஈர்க்கப்படுைர். அடிப்பம்ட 
உட்்கட்்டமைப்பு பைம்பாடு, ைணி்க ரீதியிைான விருந்பதாம்பல 
ைற்றும் பபாககுைரத்து உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள ஏற்படுத்துதல 
உட்ப்ட இத்திட்்டத்திற்்கான ஒட்டு்ைாத்தச ் ்சைவு ைதிப்பீடு 2,000 
ப்காடி ரூபாயாகும். இத்திட்்டத்திற்கு, அரசு, தனியார் பங்களிப்பு 
முமையில தமிழ்நாடு உட்்கட்்டமைப்பு நிதியம் ைற்றும் தனியார் 
முதலீட்்டாளர்்களி்டமிருந்து நிதி திரட்்டப்படும்.

ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர் அைர்்களும், சீன அதிபர் 
அைர்்களும், அண்மையில ைாைலைபுரத்திற்கு ைரும்கபுரிந்தமத 
அடுத்து, ைாைலைபுரத்தின் சுற்றுைா பைம்பாட்டிற்கு 
ஊக்கைளிப்பதற்்கான சிைப்பு ்தாகுப்புத் திட்்டம் ஒன்று 563.50 
ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்த ்்சைவு ைதிப்பீட்டில தயாரிக்கப்பட்டு, 
ைத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கா்க அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
அபதபபான்று, 9.80 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில இராபைஸ்ைரத்தில 
சுற்றுைா ை்சதி்கமள பைம்படுத்துைதற்்கான சிைப்பு ்தாகுப்புத் 
திட்்டம் ஒன்றும் தயாரிக்கப்பட்டு ைருகிைது. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைத்திய ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில ைாநிை அரசு்கள் 
ைகுககும் சுற்றுைாத் திட்்டங்களுககு நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என்று 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால, ைத்திய அரசின் நிதியுதவி ்பைப்படும் 
என்பமதயும் ்தரிவித்துக்்காள்கிபைன்.

இந்து ெைய அைநிமலயத் துமை

2011 ஆம் ஆண்டு முதல இதுைமர 11,365 திருகப்காயில்களுககு 
542.73 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில திருப்பணி பைற்்்காண்டு 
கு்டமுழுககு ந்டத்தப்பட்டுள்ளது. ‘ஒரு ்காை பூமஜ’ திட்்டத்தினால 
12,745 திருகப்காயில்கள் பைன் ்பற்றுள்ளன. 2011 ஆம் ஆண்டு 
முதல இதுைமர ஆதி திராவி்டர் குடியிருப்புப் பகுதி்களில 
உள்ள 6,741 திருகப்காயில்களின் திருப்பணி்கள் 49.21 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. இத்து்டன், 5,847 
கிராைப்புைக ப்காயில்களின் திருப்பணி்கள் 42.11 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில பைற்்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. 858 திருகப்காயில குளங்கள் 
4.69 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில தூர்ைாரப்பட்டுள்ளன. 1,125 
திருகப்காயில்களுககுச ்்சாந்தைான 7,233.76 ஏக்கர் நிைங்கள், 2011 
ஆம் ஆண்டு பை ைாதம் முதல ஆககிரமிப்பாளர்்களி்டமிருந்து 
மீட்்கப்பட்டு, (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) அைற்றின் பட்்டாக்கள் 
ப்காயில்களின் ் பயரிபைபய ைாற்ைம் ் ்சய்யப்பட்டுள்ளன என்பமத 
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ைகிழ்சசிபயாடு ்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
இந்து ்சைய அைநிமையத் துமைக்கா்க 281.17 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

வபாதுப பணித் துமை ்கடடடங்கள்
ைாநிைம் முழுைதும் உள்ள ஆயிரக்கைக்கான அரசுக 

்கட்்ட்டங்கமள ்பாதுப் பணித் துமையின் ்கட்்ட்டங்கள் பிரிவு 
பராைரித்து ைருகிைது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில புதிய ்கட்்ட்டங்களின் ்கட்டுைானப் பணி்களுக்கா்க, 
1,453.91 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. பை 
அரசு அலுைை்கங்கள் பாரம்பரியம் மிக்க ்கட்்ட்டங்களில இயஙகி 
ைருகின்ைன. அைற்றின் சீரமைப்பு ைற்றும் பாது்காப்பிற்்கா்க, 
இனிைரும் ்காைங்களில, ஆண்டுபதாறும் சிைப்பு நிதி ஒதுககீடு 
பைற்்்காள்ளப்படும் என்று இந்த அமைககு அறிவிப்பதில 
நான் ்பருைகிழ்சசி அம்டகிபைன். இதற்்்கன, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 50 ப்காடி 
ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

ம்சதாப்பபட்ம்டயிலுள்ள தா்டண்்டர் ந்கரில 74 ஏக்கர் 
பரப்பளவில, அரசு ஊழியர்்களின் வீட்டு ை்சதித் பதமை்கமளப் 
பூர்த்தி ்்சய்திடும் ைம்கயில, ்பாதுப் பணித் துமையும், 
தமிழ்நாடு வீட்டு ை்சதி ைாரியமும் குடியிருப்பு்கமள உருைாககிப் 
பராைரித்து ைருகின்ைன. குடியிருப்பு ைளா்கத்தின் ைடிைமைப்மப 
பைம்படுத்தி்டவும், பைலும் சிைப்பான ை்சதி்கமள ஏற்படுத்தித் தரவும் 
்பருந்திட்்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்படும். இத்து்டன் கூடுதைா்க, அரசு 
ஊழியர்்களின் ைா்டம்க வீட்டுத் பதமைமய நிமைவு ்்சய்ைதற்கு, 
்பாதுப் பணித் துமையின்மூைம் ம்சதாப்பபட்ம்டயில உள்ள 
தா்டண்்டர் ந்கரில 76 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டுச ் ்சைவில பைலும் 
ஒரு அடுககுைாடி குடியிருப்பு அமைக்கப்படும். இககுடியிருப்பு்களில 
24 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில குடியிருப்பபாருககுத் பதமையான 
ை்சதி்கள் ஏற்படுத்தித் தரப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில இத்திட்்டத்திற்்கா்க 40 ப்காடி 
ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–40

ெமூ்க நலன
ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் ைாண்புமிகு இதய 

்தய்ைம் புரட்சித் தமைவி அம்ைா அைர்்கள் ்காட்டிய நலைழியில, 
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ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு பாலின ்சைத்துைம், நீதி 
ஆகியைற்மை பாது்காப்பதில முமனப்பா்க ்்சயலபடுகிைது. இதன் 
விமளைா்க, ை்களிருககு அதி்காரைளித்தல ைற்றும் குழந்மத்கள் 
நைமன உறுதி ்்சய்தல, அதிலும் குறிப்பா்க ்பண் குழந்மத்கள் 
நைன் ஆகியைற்மை இைக்கா்க ்்காண்்ட பை திட்்டங்கமள 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்்சயலபடுத்தி ைருகிைது. 
்தாட்டில குழந்மத திட்்டம், ்பண் குழந்மத்கள் பாது்காப்புத் 
திட்்டம் ஆகியைற்றின் பைனா்க 2014–2015 ஆம் ஆண்டில 918 ஆ்க 
இருந்த பாலின பிைப்பு விகிதம், 2019 ஆம் ஆண்டில 936 ஆ்க 
உயர்ந்துள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, இத்திட்்டங்களுககு 140.97 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. பலபைறு திருைை நிதியுதவித் திட்்டங்களினால, 
2019–2020 ஆம் ஆண்டில 1,04,795 நபர்்கள் பயனம்டந்துள்ளனர். 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, 
பலபைறு திருைை நிதியுதவித் திட்்டங்களுக்கா்க, 726.32 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. அம்ைா இரு ்சக்கர ைா்கனத் 
திட்்டத்தின்கீழ், இதுைமர 1.88 இைட்்சம் பணிபுரியும் ை்களிருககு 
இரு ்சக்கர ைா்கனங்கள் ைழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்்டம், 2020–
2021 ஆம் ஆண்டிலும் 253.14 ப்காடி ரூபாய் நிதி்யாதுககீட்டில 
்தா்டர்ந்து ்்சயலபடுத்தப்படும். பணிபுரியும் ை்களிர் விடுதி்கமள 
நிருைகிப்பதற்கு, தமிழ்நாடு பணிபுரியும் ை்களிர் விடுதி்கள் 
நிறுைனம் என்ை சிைப்பு பநாக்க மு்கமைமய ைாண்புமிகு அம்ைா 
அைர்்களின் அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிய நிறுைனம், 
பணிபுரியும் ை்களிர் விடுதி்கமள நிருைகிககும். ்்சன்மனயில 8 
இ்டங்களிலும், கிருஷ்ைகிரி, திருசசி, ஓசூர், ்காஞசிபுரம், நாைக்கல 
ஆகிய ைாைட்்டங்களில தைா ஓர் இ்டத்திலும், ்ைாத்தம் 13 
இ்டங்களில இத்தம்கய விடுதி்கமள அமைப்பதற்்கான பதமை 
்கண்்டறியப்பட்டுள்ளது. ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில பாலின 
்சைத்துைத்திற்்கான நிதி ஒதுககீட்டு அட்்டைமையின்படி, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டில ை்களிர் நைத் திட்்டங்களுக்கா்க ்ைாத்தம் 78,796.12 
ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி)

43,243 ைதிய உைவு மையங்களில ்்சயலபடுத்தப்படும் 
புரட்சித் தமைைர் எம்.ஜி.ஆர். ்சத்துைவுத் திட்்டத்தின்கீழ், 
நாள்பதாறும் 48.57 இைட்்சம் ைாைைர்்களுககு உைவு ைழங்கப்பட்டு 
ைருகிைது. இத்திட்்டத்திற்்்கன, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, 1,863.32 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி்யாதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில ைழமையர் 
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பள்ளிக குழந்மத்களின் ஊட்்டச்சத்திமன பைம்படுத்துைதற்கும், 
ஊட்்டச்சத்து குமைபாடு அற்ை ைாநிைைா்க தமிழ்நாடு இருப்பமத 
உறுதி ்்சய்ைதற்கும், ஒருஙகிமைந்த குழந்மத்கள் பைம்பாட்டுத் 
திட்்டம் தமிழ்நாட்டில ்தா்டர்ந்து ்்சயலபடுத்தப்படும். 
இத்திட்்டத்தின்கீழ், குழந்மத்களின் ஆரம்ப்காை ்கலவிககும் 
முககியத்துைம் ைழங்கப்படுகிைது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 2,535.54 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

்கடினைான சுற்றுசசூழலில பரிதவிககும் குழந்மத்களின் 
உரிமை்கமளப் பாது்காப்பது அரசின் அடிப்பம்டக ்க்டமையாகும். 
ஆதரைற்பைார் இலைங்களில உள்ள குழந்மத்களுககு சிைந்த 
ை்சதி்கமள ஏற்படுத்தி, அைர்்களுககு சிைந்த ைாழ்கம்கமய 
ஏற்படுத்தித் தர ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு முயற்சி 
்்சய்யும். தற்பபாது புதிதா்க ைகுக்கப்பட்டுைரும், தமிழ்நாடு ைாநிை 
குழந்மத நைன் ்்காள்ம்க விமரவில ்ைளியி்டப்படும். 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ்சமூ்கப் 
பாது்காப்பு இயக்க்கத்திற்கு 175.35 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

முதிபயார்்கமள அக்கமையு்டன் ்கைனிப்பது நைது 
்சமுதாயத்தின் ைரபாகும். ்கலவி ைற்றும் பணித் பதமையின் 
்காரைைா்க இ்டம் ்பயர்ைதாலும், தனிக குடும்ப விருப்பம் 
ைக்களிம்டபய அதி்கரித்து ைருைதாலும், தமிழ்நாட்டில ்பரும் 
எண்ணிகம்கயிைான குடும்பங்களில முதிபயார்்கள் தனித்து 
வி்டப்படுகின்ைனர். ஆதைால, ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ்ஜ–பால (J–PAL) மையத்து்டன் இமைந்து, பநாபல பரிசு 
்பற்ை முமனைர் எஸ்தர் ்டஃப்பைா அைர்்களின் தமைமையிைான 
ஒரு குழுமைக ்்காண்டு, முதிபயார் பிரசசிமன்கள் ்தா்டர்பான 
நீண்்ட ்காை ஆய்வு்கள் பைற்்்காண்டுள்ளது. ஆய்வு முடிவு்களின் 
அடிப்பம்டயில, முதிபயார் நைனுக்கான பை முன் முயற்சி்கமள 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு ்தா்டஙகும். இதன் 
முன்பனாட்்டத் திட்்டைா்க, 37 ைாைட்்டங்களிலும் உள்ள தைா 
2 ைட்்டாரங்களில, 37 இைட்்சம் ரூபாய் ்ைாத்தச ்்சைவில 
முதிபயார் ஆதரவு மையங்கமள ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் 
அரசு ்தா்டஙகும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ்சமூ்க நைன் 
ைற்றும் ைதிய உைவுத் திட்்டத்திற்்கா்க 5,935.13 ப்காடி ரூபாய் நிதி 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.
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ஆதி தி்ராவிடர் ைற்றும் பழஙகுடியினர் நலன

ஆதி திராவி்டர் ைற்றும் பழஙகுடியின ைக்கள் 
நிமைக்கத்தக்க ்பாருளாதார முன்பனற்ைத்மத அம்டைமதயும், 
அைர்்களுககு ்சமூ்க நீதிமய உறுதி ்்சய்ைதும் ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசின் முதன்மையான பநாக்கைாகும். 
்கலவியறிபை ைக்கள் தங்கள் ைாழ்கம்கத் தரத்மத  
உயர்த்திக ் ்காள்ைதற்்கான மி்கச சிைந்த ைாய்ப்பு்கமள உருைாககித் 
தரும். எனபை, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, ஆதி திராவி்டர் முன்பனற்ைத்திற்்கா்க  
ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ள 4,109.53 ப்காடி ரூபாய் ் ைாத்த நிதியில, 
2,018.24 ப்காடி ரூபாய் அைர்்களின் ்கலவித் திட்்டங்களுக்கா்க 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதி திராவி்ட ைற்றும் பழஙகுடியின 
ைாைவி்களுக்கான ‘்பண் ்கலவி சிைப்பு ஊக்கத் ் தாம்கத் திட்்டம்’ 
49.60 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில ்தா்டர்ந்து ்்சயலபடுத்தப்படும். 
உயர் ்கலவி ஊக்கத்்தாம்க திட்்டத்தின்கீழ், ைாநிை அர்சால 
ஏற்றுக்்காள்ளப்ப்ட பைண்டிய ்தாம்க மி்க அதி்கைா்க 
உயர்த்தப்பட்டு, 1,526.46 ப்காடி ரூபாய் எட்டியுள்ள நிமையில, 
ைத்திய அரசி்டமிருந்து இத்திட்்டத்திற்கு அளிக்கப்படும் ்தாம்க 
்கணி்சைா்கக குமைந்துள்ளது. ஏமனய திட்்டங்கமளப் பபான்று 
உயர்்கலவி உதவித்்தாம்க திட்்டத்திலும் ைத்திய ைாநிை அரசு்கள் 
60:40 என்ை விகிதத்தில ்்சைவிமன ஏற்்க பைண்டும் என ைாநிை 
அரசு ைத்திய அரம்சக ப்கட்டுக ்்காண்டுள்ளது. ைாநிை அரசின் 
தளராத முயற்சி்களின் பைனா்க, நிருைா்க ஒதுககீட்டு இ்டங்களில 
ப்சர்ந்துள்ள ைாைைர்்கள் ்கலவி உதவித்்தாம்க ் பறுைதில, ைத்திய  
அரசு விதித்திருந்த ்கட்டுப்பாடு்கள் ைாற்ைப்பட்டு விதிமுமை்களில 
திருத்தம் ்்சய்யப்பட்டுள்ளதால, பைலும் பை ைாைைர்்கள் உயர் 
்கலவி ஊக்கத் ்தாம்கமயப் ்பறுைதற்கு தகுதியும்டயைர் ஆைர். 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
1,949.58 ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–45

ஆதி திராவி்டர் ைாைைர்்களிம்டபய, ்கலலூரி விடுதி்களுக்கான 
பதமை உயர்ந்து ைருகிைது. ஆம்கயால, 2020–2021 ஆம் ஆண்டில 16.30 
ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பில 15 விடுதி்கள், ்கலலூரி விடுதி்களா்கத் தரம் 
உயர்த்தப்படும். ஆதி திராவி்டர் விடுதி்களின் பராைரிப்பிற்்கான 
நிதி ஒதுககீடு 6.89 ப்காடி ரூபாயிலிருந்து 15 ப்காடி ரூபாயா்க 
உயர்த்தப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) இதன்மூைம் விடுதி்கள் 
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முமையா்கப் பராைரிக்கப்படுைது உறுதி ்்சய்யப்படும். நபார்டு 
ைஙகி உதவியு்டன், 106.29 ப்காடி ரூபாய் ்ைாத்தச ்்சைவில 223 
ஆதி திராவி்டர் நைப் பள்ளி்களின் உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கள் 
பைம்படுத்தப்படும்.

2018–2019 ஆம் ஆண்டில ்தா்டங்கப்பட்்ட ஆதி திராவி்டர் 
குடியிருப்பு்களில அடிப்பம்ட ை்சதி்கமள பைம்படுத்துைதற்்கான 
சிைப்புத் திட்்டம் 2020–2021 ஆம் ஆண்டிலும் 100 ப்காடி 
ரூபாய் ஒதுககீட்டு்டன் ்தா்டர்ந்து ்்சயலபடுத்தப்படும். 
கூடுதைா்க ஊர்க ைளர்சசித் துமையால ்்சயலபடுத்தப்படும் 
திட்்டங்களின் நிதி இதனு்டன் இமைக்கப்படும். ஆதி 
திராவி்டர்்களுக்கான ்பாருளாதார பைம்பாட்டுத் 
திட்்டத்தின்மூைம் 23,425 பயனாளி்களுககு நிதியுதவி ைழங்க  
தமிழ்நாடு ஆதி திராவி்டர் வீட்டு ை்சதி ைற்றும் பைம்பாட்டுக 
்கழ்கம் திட்்டமிட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில இத்திட்்டத்மதச 
்்சயலபடுத்துைதற்்கா்க 135 ப்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

அமனத்து ்காை நிமை்களுககுைான வீடு்கள், இமைப்புச 
்சாமை்கள், ்தரு விளககு்கள், சூரிய ஒளி விளககு ை்சதி்கள், 
வீட்டு ை்சதி ைற்றும் பாது்காப்பான குடிநீர் ை்சதி்கள் பபான்ை 
அமனத்து உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமளயும், அமனத்து 
பழஙகுடியினர் குடியிருப்பு்களில ஏற்படுத்துைதற்கு ஒரு சிைப்பு 
திட்்டத்மத இந்த அரசு ்்சயலபடுத்தும் என்று ்தரிவிப்பதில 
நான் ைகிழ்சசியம்டகிபைன். இத்திட்்டத்திற்்கா்க, ைாநிைத்திலுள்ள 
அமனத்து பழஙகுடியினர் குடியிருப்பு்களிலும் விரிைான 
்கைக்்கடுப்பு எடுக்கப்பட்டு, வீட்டு ை்சதிக்கான 265 ப்காடி 
ரூபாய் உட்ப்ட, 660 ப்காடி ரூபாயில விரிைான்தாரு ்்சயல 
திட்்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதைமைச்சரின் பசுமை வீடு்கள் 
திட்்ட நிதியின்கீழ், 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, வீடு்கள் பதமைப்படும் 
அமனத்து 8,803 குடும்பங்களுககும், தைா 3,00,000 ரூபாய் ்்சைவில 
வீடு்கள் ்கட்டித் தரப்படும். வீடு ்கட்டுைதற்கு ஆகும் ்்சைவில, ஒரு 
வீட்டிற்கு கூடுதைா்க ஆகும் ் ்சைைான 90,000 ரூபாய், பழஙகுடியினர் 
நைத்திற்்கான ைரவு–்்சைவு ஒதுககீடு்களில இருந்து ஒரு சிைப்பு 
ஒதுககீ்டா்க ைழங்கப்படும். நிதி ஒதுககீட்டின் எஞசிய 395 ப்காடி 
ரூபாய், அணுகு ்சாமை்கள், ்தரு விளககு்கள், சூரிய ஒளி விளககு 
ை்சதி ைற்றும் பாது்காப்பான குடிநீர் ை்சதி்கமள ஏற்படுத்துைதற்்கா்க 
மூன்று ஆண்டு்களா்கப் பிரித்து ைழங்கப்படும். 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 210 ப்காடி 
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ரூபாய் இத்திட்்டத்திற்்கா்க ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ளது. 2019–2020 
ஆம் ஆண்டில ்தா்டஙகி நிமைவுைா பணி்களுககு ந்டப்பாண்டில 
40 ப்காடி ரூபாய் தனிபய ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்படுத்ெபபடரடார், மி்கவும் பிற்படுத்ெபபடரடார் ைற்றும் 
சீர்ை்ரபினர் நலன

பிற்படுத்தப்பட்ப்டார், மி்கவும் பிற்படுத்தப்பட்ப்டார் ைற்றும் 
சீர்ைரபினர் ைாழ்கம்கயில முன்பனற்ைம் அம்டய, அைர்்களுககுத் 
தரைான ்கலவி ை்சதி்கமள ைழங்க ைழிைம்க ்்சய்ய பைண்டும் 
என அரசு நன்கு அறியும். இந்த ்சமூ்கத்மதச ்சார்ந்த ைாைை, 
ைாைவியர்்களுககு ்கலவி உதவித்்தாம்க ைழஙகுைதற்்கா்க 302.98 
ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 11 ஆம் ைகுப்பு பயிலும் 
ைாைைர்்கள் ைற்றும் ்தாழிற்பயிற்சி மையங்களில பயிலும் 
ைாைைர்்களுககு 3.63 இைட்்சம் மிதிைண்டி்கள் 142.84 ப்காடி 
ரூபாய் ்்சைவில ைழங்கப்பட்டு ைருகின்ைன. தற்பபாது 1,348 
விடுதி்களில 85,314 ைாைை, ைாைவி்கள் தஙகியுள்ளனர். 2020–2021 
ஆம் ஆண்டில 7 பள்ளி விடுதி்கள் ்கலலூரி விடுதி்களா்கத் தரம் 
உயர்த்தப்படும். புதிய விடுதிக ்கட்்ட்டங்களின் ்கட்டுைானத்திற்்கா்க 
2019–2020 ஆம் ஆண்டில 8.48 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்்டது. 
ைாைை, ைாைவி்களின் ைரும்கமயப் பதிவு ்்சய்ய அமனத்து 
விடுதி்களிலும் பபயா்ைட்ரிக ைரும்கப் பதிபைடு முமை 
நிறுைப்பட்டு ைருகிைது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில பிற்படுத்தப்பட்ப்டார், மி்கவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ப்டார் ைற்றும் சீர்ைரபினர் நைனுக்கா்க 1,034.02 
ப்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பிற்ப்கல 12–50

சிறுபானமையினர் நலன

நி்கழும் 2019–2020 ஆம் ஆண்டில, 3.64 இைட்்சம் சிறுபான்மையின 
்சமூ்கத்மதச ்சார்ந்த ைாைை, ைாைவி்களுககு ்ைாத்தம் 98.66 
ப்காடி ரூபாய் உதவித்்தாம்க ைழங்கப்படும். இஸ்ைாமிய 
ைற்றும் கிறிஸ்துை ை்களிர் உதவும் ்சங்கங்கள் ைாயிைா்க ஏழ்மை 
நிமையிலுள்ள ஆதரைற்ை இஸ்ைாமிய ைற்றும் கிறிஸ்துை ை்களிர் 
உதவி ்பறுகின்ைனர். கிறிஸ்துை பதைாையங்களின் பழுதுபார்ப்பு 
ைற்றும் ைறுசீரமைப்புப் பணி்களுக்கா்க ைழங்கப்படும் நிதியுதவிமய 
1 ப்காடி ரூபாயிலிருந்து 5 ப்காடி ரூபாயா்க அரசு உயர்த்தும். 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) ைசூதி்களின் பராைரிப்புக்கா்க 
ஆண்டுபதாறும் ைழங்கப்படும் நிதியுதவி 60 இைட்்சம் ரூபாயிலிருந்து 
5 ப்காடி ரூபாயா்க உயர்த்தி ைழங்கப்படும். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 
பைலும், ைகஃபு ைாரியத்திற்கு ைழங்கப்படும் ைரு்டாந்திர நிருைா்க 
ைானியம் 2.50 ப்காடி ரூபாயா்க உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பமத 
ைகிழ்சசிபயாடு ்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) 

ைாற்றுத் திைனாளி்கள் நலன

2016 ஆம் ஆண்டு ைாற்றுத் திைனாளி்கள் உரிமைச ்சட்்டத்மத 
தமிழ்நாடு மி்க முமனப்பு்டன் ்்சயலபடுத்தி ைருகிைது. அரசு 
பைமைைாய்ப்பு்களிலும் ்பாதுத் துமை நிறுைனங்களில 
நம்ட்பறும் பணி நியைனங்களிலும் ைாற்றுத் திைனாளி்களுககு 
4 ்சதவீத இ்ட ஒதுககீடு ைழங்கப்படுைமத உறுதி்்சய்யும் 
ைம்கயில, நிரப்பப்ப்டாைல நிலுமையிலுள்ள அமனத்து ்காலிப் 
பணியி்டங்களுககும் சிைப்பு ஆட்ப்சர்ப்பு பணி்கள் ந்டத்தப்படும். 
தற்பபாது, அறிவு்சார் குமைபாடு்கள் உம்டபயார், ்கடுமையா்க 
ஊனமுற்பைார், ்தாழுபநாயால பாதிக்கப்பட்ப்டார், தம்ச 
சிமதவு பநாயால பாதிக்கப்பட்ப்டாருககு பராைரிப்பு ைானியைா்க 
ைாதம் ஒன்றிற்கு 1,500 ரூபாய் ைழங்கப்பட்டு ைருகிைது. ைாநிைம் 
முழுைதும் உள்ள 1.75 இைட்்சம் நபர்்கள் பயன்்பறும் ைம்கயில 
313.26 ப்காடி ரூபாய் ்்சைவில இத்திட்்டம் ்்சயலபடுத்தப்பட்டு 
ைருகிைது. முதுகுத் தண்டுை்டம் பாதிக்கப்பட்ப்டார் ைற்றும் 
பார்ககின்்சன் பநாய், தண்டுை்ட ைரப்பு பநாய் ஆகிய நாட்பட்்ட 
நரம்பியல பாதிப்புககு உள்ளான நபர்்களுககும் இனிபைல 
ைாதாந்திர பராைரிப்பு ைானியம் ைழங்கப்படும். புதிதா்க 
ப்சர்க்கப்பட்்ட பிரிவு்களுககும், உதவித்்தாம்க ப்காரி நிலுமையில 
உள்ள விண்ைப்பங்கமள ஒப்புதல ்்சய்ைதற்கும், 2.1 இைட்்சம் 
தகுதியுள்ள பயனாளி்கள் பயன்்பறும் ைம்கயில, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில நிதி ஒதுககீடு 375 ப்காடி 
ரூபாயா்க உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பார்மைத் திைனற்பைார் ைற்றும் 
ப்கட்கும் திைனற்பைார், பிைமர எளிதில ்தா்டர்பு ்்காள்ைதற்கு, 
தக்க ்்சயலி்களு்டன்கூடிய திைன்பபசி்கள், 10,000 பார்மைத் 
திைனற்பைார் ைற்றும் ப்கட்கும் திைனற்பைாருககு 10 ப்காடி ரூபாய் 
்்சைவில ைழங்கப்படும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு 
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ைாற்றுத் திைனாளி்கள் நைனுக்கா்க 
667.08 ப்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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இம்ளஞர் நலன ைற்றும் விம்ளயாடடு ரைம்பாடு

ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் அைர்்களால 2020 ஆம் 
ஆண்டு ஜனைரி ைாதம் 13 ஆம் பததி அன்று, 76.23 ப்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுககீட்டில துைககி மைக்கப்பட்்ட ‘அம்ைா இமளஞர் 
விமளயாட்டுத் திட்்டத்தினால’ விமளயாட்டு்களுக்கான 
ஆடு்களங்கள், கிராைங்கள் ைற்றும் பபரூராட்சி்களில 
அமைக்கப்பட்டு, விமளயாட்டு உப்கரைங்களும் ைழங்கப்பட்டு 
ைருகிைது. இத்திட்்டம் கிராைப்புை இமளஞர்்களிம்டபய மி்கப் 
பிரபைைாகி, அைர்்கமளப் ்பரிதா்க உற்்சா்கப்படுத்தியுள்ளது. 
இத்திட்்டத்தின்கீழ், கூடுதல விமளயாட்டு உப்கரைங்கள் 
ைழஙகுைதற்கும், விமளயாட்டுப் பபாட்டி்கள் ந்டத்தவும் 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 45 ப்காடி ரூபாய் 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

தமிழ்நாடு உ்டற்்கலவியியல ைற்றும் விமளயாட்டுப் 
பல்கமைக்கழ்கத்தில, ப்டபிள் ்்டன்னிஸ், பாட்மிண்்டன் ைற்றும் 
விமளயாட்டு உயிர் இயக்கவியலுக்கான (Sports Bio–mechanics) 
உயர்நிமை சிைப்பு மையங்கள் உட்ப்ட உை்கத் தரம் ைாய்ந்த 
விமளயாட்டு உட்்கட்்டமைப்பு ை்சதி்கமள ஏற்படுத்துைதற்்கான 
நிதியுதவி்கமள இந்த அரசு ைழஙகியுள்ளது. இைற்று்டன், ்கபனாயிங 
ைற்றும் ்கயாகிஙகிற்்கான உயர்நிமை சிைப்பு மையங்களும் நிறுைப்ப்ட 
உள்ளன. இந்த ை்சதி்கமளப் பயன்படுத்தி, பதசிய ைற்றும் ்சர்ைபத்ச 
விமளயாட்டு வீரர்்களுககுப் பயிற்சி அளிக்கககூடிய உயரிய ் ்சயல 
திைன் மையம் உருைாக்கப்படும்.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில 218.66 ப்காடி ரூபாய் இமளஞர் நைன் 
ைற்றும் விமளயாட்டு பைம்பாட்டுத் துமைக்கா்க ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒருஙகிமைந்ெ நிதி ைற்றும் ைனிெ ெ்ள ரைலாண்மை அமைபபு 
(IFHRMS)

தமிழ்நாடு அரசின் அமனத்து துமை்களும், பணியாளர்்களும், 
ஓய்வூதியதாரர்்களும், அரசி்டம் இருந்து பைப் பைன் ்பைககூடிய 
நபர் ஒவ்்ைாருைரும் பயனம்டயககூடிய மி்கப் ்பரிய  
மின்–ஆளுமைத் திட்்டங்களுள், ‘ஒருஙகிமைந்த நிதி ைற்றும் ைனித 
ைள பைைாண்மை அமைப்பும்’ (IFHRMS) ஒன்ைாகும். இத்திட்்டம், 
ைாநிைத்தின் அமனத்து 295 ைாைட்்டக ்கருவூைங்கள் ைற்றும் 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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்சார் ்கருவூைங்கள், ்சம்பளம் ைற்றும் ்கைககு அலுைை்கங்கள், 
19,000 பைம் ்பற்று ைழஙகும் அலுைைர்்களின் அலுைை்கங்களில 
்்சயலபடுத்தப்படும். இந்த அமைப்பில, அரசின் அமனத்து 
பைம் ்்சலுத்தும்க்கள் ைற்றும் அமனத்துப் பணியாளர்்களின் 
்சம்பளங்கள், படி்கள் ைற்றும் பணிப் பதிபைடு விைரங்கள் மின்னணு 
முமையில ப்சமிக்கப்படும். இத்தம்கய ்பரிய அளவிைான 
த்கைல ்தாழிலநுட்பத் திட்்டத்மதச ்்சயலபடுத்தும்பபாது, பை 
நிருைா்க நம்டமுமை ைாற்ைங்கமள பைற்்்காள்ள பைண்டியுள்ளது. 
அமனத்து தரவு்கமளயும் ்சரிபார்த்து உள்ளீடு ்்சய்த பின்னரும், 
அமனத்துப் பயனாளர்்களு்டனும் ்கைந்தாபைாசித்த பின்னரும், 
பணியாளர்்களுககு உரிய பயிற்சி்கமள அளித்த பின்னபர, 
ஒருஙகிமைந்த நிதி ைற்றும் ைனிதைள பைைாண்மை அமைப்பு 
முமையானது ைாநிைம் முழுைதும் ்்சயலபடுத்தப்படுைமத 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு உறுதி ்்சய்துள்ளது. 
சிை ்காைங்கள் பமழய அமைப்பு முமையு்டன் இமையா்கச 
்்சயலபடுத்திய பிைப்க, ஒருஙகிமைந்த நிதி ைற்றும் ைனிதைள 
பைைாண்மை அமைப்பு முமை, 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனைரி 
ைாதம் முதல ்கரூர் ைாைட்்டத்தில தனி அமைப்பு முமையா்கச 
்்சயலப்டத் ்தா்டஙகியுள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டு பை 
ைாதத்திற்குள் ைாநிைம் முழுைதும் இத்திட்்டம் ் ்சயலபடுத்தப்படும். 
இத்திட்்டம் துலலியைான, விமரைான நிதி ைற்றும் ைனிதைளப் 
பரிைர்த்தமன்களுககு உதவி்கரைா்க இருப்பது்டன், அமனத்து 
துமை்களிலும், ்கருவூைங்களிலும் ்தா்டர்ந்து மீளும் பணி்களினால 
ஏற்படும் பைமைப்பளுமையும் ்கணி்சைா்கக குமைககும். இது அரசுத் 
துமை்களின் ்்சயலதிைமன ்பரிதும் பைம்படுத்துைது்டன், பைம் 
்பறும்கயில எழும் ்காைதாைதத்மதக ்கமளய ைழி ்்சய்கிைது.

பிற்ப்கல 12–55

ஒருஙகிமைந்த நிதி ைற்றும் ைனித ைள பைைாண்மை 
அமைப்பின் ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட பைைாண்மை முமை 
முழுமையா்க ் ்சயலப்ட ஆரம்பித்த பின்னர், ைாநிை அரசின் ைரவு–
்்சைவுத் திட்்டம் ைற்றும் நிதி நிருைா்கத்மத நவீனையைாககி, நிதிக 
்கட்டுப்பாடு ைற்றும் நிதி பைைாண்மைத் திைமன பைம்படுத்தககூடிய 
ைாய்ப்பு உருைாகும். தமிழ்நாட்டின் ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத் 
தயாரிப்பு ைற்றும் நிதி இ்டர் பைைாண்மை குறித்து ைதிப்பீடு ் ்சய்து, 
ஆபைா்சமன ைழங்க பன்னாட்டு நாைய நிதியத்தி்டம் (IMF) 
அரசு ப்காரியிருந்தது. அதன்படி, பன்னாட்டு நாைய நிதியத்தின் 
்தாழிலநுட்பக குழு்ைான்று 2019 ஆம் ஆண்டு டி்சம்பர் ைாதம் 
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தமிழ்நாட்டிற்கு ைரும்க தந்து, ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத் தயாரிப்பிமன 
நவீனையைாக்கல ைற்றும் நிதி இ்டர் பைைாண்மை குறித்து 
ஆய்வு ்்சய்து, தனது ைதிப்பீட்டு அறிகம்கமய அளித்துள்ளது. 
இந்த அறிகம்கமய அரசு ஆய்வு ்்சய்து, பன்னாட்டு நாைய 
நிதியின் ்தாழிலநுட்ப ஆபைா்சமனயு்டன் அதில அ்டஙகியுள்ள 
பரிந்துமர்கமள அைலபடுத்தும்.

வபாது நிதிநிமல ஆ்ராய்சசி மையம்

நாட்டின் ஒட்டு்ைாத்த ்பாதுச ்்சைவினங்களில ைாநிை 
அரசு்களின் பஙகு ் பருைளவு அதி்கரித்து உள்ளதால, ைாநிைங்களின் 
பார்மையில, குறிப்பா்க தமிழ்நாட்டின் பார்மையில ்பாது 
நிதிநிமை குறித்து ஆராய்சசி ்்சய்ைது அைசியைாகிைது. சிக்கைான 
்பாருளாதாரச சூழ்நிமையிலும், அரசின் நிதி நிமைமைமயப் 
பராைரிப்பதற்்கா்க, ்பாருளியலில தனித்துைம் ்பற்ை 
நிறுைனத்தி்டமிருந்து உயர்தரைான ் ்காள்ம்க ஆபைா்சமன்கமளப் 
்பறுைது ்பரிதும் பயனளிககும். எனபை, ்்சன்மனப் ்பாருளியல 
பள்ளி (Madras School of Economics) தனது ைளா்கத்திற்கு 
அருப்க, ஒரு ்பாது நிதிநிமை ஆராய்சசி மையம் (Centre for 
Public Finance) நிறுவி்ட அரசு ஆதரவு அளிககும். இந்த மையம், 
்பாது நிதிநிமை ஆராய்சசி்கமள பைற்்்காள்ைது்டன், அரசின் 
்்காள்ம்க ைடிைமைப்பிற்குத் பதமையான ஆபைா்சமன்கமள 
ைழஙகி, குறுகிய ைற்றும் நீண்்ட ்காை பா்டத் திட்்டங்கமளயும் 
ந்டத்தும். இம்மையத்மத அமைப்பதற்கு நிைம் ைற்றும் 5 ப்காடி 
ரூபாய் மூைதன நிதியத்திற்்கான ைானியைா்க அரசு ைழஙகும்.

அ்ரசு அலுெலர்்கள் ைற்றும் ஓய்வூதியர்்கள் 

அரசுப் பணியாளர்்கள் ைற்றும் ஓய்வூதியதாரர்்களுக்கான 
ைருத்துைக ்காப்பீட்டுத் திட்்டக ்காப்பீட்டுக ்கட்்டைத் ்தாம்க 
்்சலுத்துைதற்்கா்க முமைபய, 342 ப்காடி ரூபாய் ைற்றும் 306.65 
ப்காடி ரூபாய், 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ்காப்பீட்டுத் ்தாம்கமயப் 
்பறுைதற்்கான நம்டமுமை்கமள எளிதாககும் ைண்ைம், விரிைான 
ைழி்காட்டுதல்கள் அர்சால ்ைளியி்டப்பட்டுள்ளன. அரசுப் 
பணியாளர்்களுககு வீடு ்கட்டும் முன்பைம் ைழஙகுைதற்்கா்க 
173.95 ப்காடி ரூபாய் இந்த ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 
ப்சர்க்கப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பணியாளர்்களின் ்சம்பளங்கள் 
ைற்றும் படி்களுககு 64,208.55 ப்காடி ரூபாயும், ஓய்வூதியதாரர்்களுககு 
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ஓய்வூதியம் ைழஙகுைதற்்கா்க 32,009.35 ப்காடி ரூபாயும் இந்த  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளன. 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களின் அரசு சிரைைான நிதி 
நிமைமையிலும், அரசுப் பணியாளர்்களுக்கான அ்கவிமைப் படிமய 
உரிய பநரத்தில ஒபர சீரா்க ைழஙகி ைருகின்ைது. (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி)

பா்கம்–ஆ

வரவு–செலவுத் திட்டத்திற்கான நிதி ஆதகாரங்ள்

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, நான் 
இதுைமரயில அரசின் முககியத் திட்்டங்கமளயும் ைற்றும் சிைப்பு 
முயற்சி்கமளயும் முன்னிமைப்படுத்தியுள்பளன். தமிழ்நாட்டின் 
ஒட்டு்ைாத்த நிதிநிமைமைமய விளக்க நான் இப்பபாது 
விமழகிபைன். 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில ைருைாய் ்கைககு குறித்த ்ைாத்த ்்சைவினம் 
2,12,035.93 ப்காடி ரூபாயா்க நிர்ையிக்கப்பட்்டது. ைருைாய் ்கைககில 
கூடுதல ்்சைவினத்திற்்கா்க 2,282.43 ப்காடி ரூபாய் ைற்றும் 3,952.48 
ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பீட்டில இரண்டு துமை ைதிப்பீடு்கள் இந்த 
அமையின்முன் மைக்கப்பட்்டன. ்்சைவினங்களின் பபாககிமன 
்கட்டுப்படுத்தி சிை திட்்டங்களில ப்சமிப்பிமன ஏற்படுத்த அரசு 
முயன்று ைருகின்ைது. எனபை, 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் திருத்த 
ைதிப்பீடு்களில ைருைாய் ்்சைவினத்தின் ஒட்டு்ைாத்த அளவு 
2,16,932.51 ப்காடி ரூபாயா்க ்கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

பிற்ப்கல 1–00

ைருைாய் ைரவினங்களில ்பாருளாதார ைளர்சசியின் 
்காரணி்களான ஒரு சிை துமை்களில ்காைப்படும் ைந்தநிமை 
்காரைைா்க ைாநிை அரசின் ைரி ைரவினங்கள், அதிலும் குறிப்பா்க 
்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரி, ்பாருட்்கள் ைற்றும் 
ப்சமை்கள் ைரி விதிப்பிற்கு உட்ப்டாத ்பாருட்்களின் மீதான 
ைதிப்புக கூட்டு ைரி ைற்றும் பைாட்்டார் ைா்கன ைரி்கள் ஆகியன  
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட இைககு்கமளக ்காட்டிலும் குமையும் என 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. ைாநிை ஆயத்தீர்மை, முத்திமரத்தாள் 
தீர்மை ைற்றும் பதிவுக ்கட்்டைங்கள் ஆகியமை ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீட்்டளவில இருககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. 
ஒருஙகிமைந்த ் பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை ைரியில 2017–2018 ஆம் 
ஆண்டு முதல தமிழ்நாட்டிற்கு ப்சர பைண்டிய 4,073 ப்காடி ரூபாய் 
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்தா்டர்பான நிலுமையில உள்ள பிரசசிமன்கள் தீர்வு ் ்சய்யப்பட்டு, 
ந்டப்பு நிதி ஆண்டு இறுதிககுள் ைழங்கப்பட்டு விடும் என நாங்கள் 
நம்புகிபைாம். ஒட்டு்ைாத்தைா்க 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில நிர்ையிக்கப்பட்்ட 1,24,813.06 
ப்காடி ரூபாயில, 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் திருத்த ைதிப்பீடு்களில, 
ைாநிை அரசின் ்்சாந்த ைரி ைருைாய் 1,20,809.63 ப்காடி ரூபாயா்க 
இருககு்ைன எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ைத்திய அரசி்டமிருந்து தமிழ்நாட்டின் பங்கா்கப் ்பைப்படும் 
ைத்திய ைரி்களின் நிதிப் பகிர்வு 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த 
ைதிப்பீடு்களில ைரைாறு ்காைாத வீழ்சசிமயக ்கண்டுள்ளதனால, 
்பருைளவில பாதிப்மப ஏற்படுத்தியுள்ளது. ்க்டந்த 2018–2019 ஆம் 
ஆண்டில ைத்திய ைரி்களின் பங்கா்க, ைத்திய அரசி்டமிருந்து 
30,638.77 ப்காடி ரூபாய் ்பைப்பட்்டது. அமதயடுத்து, ்்சன்ை 2019 
ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி ைாதம் 1 ஆம் பததி ்சைர்ப்பிக்கப்பட்்ட 
2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைத்திய அரசின் ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில 33,978.47 ப்காடி ரூபாய் ைழங்கப்படும் என ைத்திய 
அரசு குறிப்பிட்டிருந்தது. ஆனால, இதற்கு ைாைா்க, தற்பபாது 2019–
2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைத்திய அரசின் திருத்த ைதிப்பீடு்களில 
ைத்திய அரசு, தமிழ்நாட்டிற்கு ைத்திய ைரி்களில ைழஙகும் 
நிதிப் பகிர்வு 26,392.40 ப்காடி ரூபாய் ைட்டுபை என்று குமைத்து 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. ைத்திய ைரி ைசூல எதிர்பார்த்த அளமைவி்ட 
2019–2020 ஆம் ஆண்டில குமைைா்கபை ைசூைாகியதாலும், 2018–
2019 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீடு்கமளவி்ட, உள்ளபடியான 
ைத்திய ைரி ைசூல குமைந்ததால, 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைத்திய ைரி ைசூலில தமிழ்கத்திற்்கான பஙகில 2,368 ப்காடி ரூபாய் 
குமைக்கப்பட்்டதாலும், 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைத்திய 
ைரி்களில தமிழ்கத்திற்்கான பஙகில ்ைாத்தத்தில 7,586.07 ப்காடி 
ரூபாய் குமைவு ஏற்பட்டுள்ளது. ந்டப்பு நிதியாண்டில ஏற்பட்டுள்ள 
ைரைாறு ்காைாத இைக்கம், தமிழ்நாட்டின் நிதிநிமைமய சிக்கைான 
சூழ்நிமைககு ்்காண்டு ்்சன்றுள்ளது. ைாநிை அரசு தனது 
அத்தியாைசிய ்்சைவினங்கமள எதிர்்்காள்ள ைத்திய ைரி நிதிப் 
பகிர்வு அலைாத பிை நிதி ஆதாரங்கமளக ்கண்்டறிய பைண்டிய 
நிமை ஏற்பட்்டது.

2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில 
ைதிப்பி்டப்பட்்டதற்கு பைைா்க ைரியலைாத ைருைாயில 
கூடுதல ைசூமை உறுதி ்்சய்ததன் ைாயிைா்கவும், பலபைறு 
திட்்டங்களுக்கா்க ைத்திய அரசி்டமிருந்து ைானியங்கமள ் பற்ைதன் 
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ைாயிைா்கவும், இந்த இரு முககிய ைருைாய் இனங்களின்மூைம் 
இப்பற்ைாககுமைமய அரசு ஓரளவிற்கு ்சரி ்்சய்துள்ளது. 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர், ைாண்புமிகு அமைச்சர்்கள் ைற்றும் 
அரசு அலுைைர்்கள் ஆகிபயார் ைத்திய அரசு்டன் பைற்்்காண்்ட 
சீரிய ்தா்டர் ந்டைடிகம்க்களினால இது ்சாத்தியைானது 
என்பமத இந்தப் பபரமைககுத் ்தரிவித்துக்்காள்ளக 
்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். ைாநிை அரசின் ைரியலைாத ைருைாய்  
2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
13,326.91 ப்காடி ரூபாயா்க உள்ளமதக ்காட்டிலும் அதி்கரித்து 
2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீடு்களில 14,195.28 
ப்காடி ரூபாயா்க ைசூைாகும் என ்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய 
அரசி்டமிருந்து ்பறும் உதவி ைானியங்கள் 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 25,602.74 
ப்காடி ரூபாயா்க உள்ளமதக ்காட்டிலும் திருத்த ைதிப்பீடு்களில 
30,463.57 ப்காடி ரூபாமய எட்டும் என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 

இதன் விமளைா்க ஒட்டு்ைாத்த ைருைாய்க குமைவு 
ைட்டுப்படுத்தப்பட்டு, 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த 
ைதிப்பீடு்களில ்ைாத்த ைருைாய் ைரவினங்கள் 1,91,860.88 ப்காடி 
ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. இது 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களு்டன் ஒப்பிடும்கயில 5,860.29 
ப்காடி ரூபாய் குமைைானதாகும். அதி்கரித்துைரும் ்்சைவினங்கள் 
ைற்றும் குமைந்து ைரும் ைருைாய் ைரவினங்கமள ்கைககில 
்்காண்டு, 2019–20 ஆம் ஆண்டிற்்கான ஒட்டு்ைாத்த ைருைாய் 
பற்ைாககுமை 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைதிப்பீ்டான 14,314.76 
ப்காடி ரூபாயிலிருந்து திருத்த ைதிப்பீடு்களில 25,071.63 ப்காடி 
ரூபாயா்க அதி்கரித்துள்ளது.

பிற்ப்கல 1–05 

ைளர்சசிககு வித்திடும் ்்சைவினங்கள் எவ்விதத்திலும் 
பாதிப்பிற்குள்ளா்கக கூ்டாது என்பமத உறுதி்்சய்யும் பநாக்கத்தில, 
2019–2020 ஆம் ஆண்டில ஒட்டு்ைாத்த மூைதனத்திற்்கான 
ஒதுககீட்டிமனக குமைக்கக கூ்டாது என்பதில ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு மி்கவும் ்கைனைா்க உள்ளது. அதன்படி, 
திருத்த ைதிப்பீடு்களில மூைதன நிதி ஒதுககீடு 31,220.89 ப்காடி 
ரூபாயா்க இருககு்ைன எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இது, 2019–2020 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ஒதுககீடு 
்்சய்யப்பட்்ட 31,251.21 ப்காடி ரூபாய் அளவிபைபய உள்ளது.
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தமிழ்நாடு நிதிநிமை நிருைா்கப் ்பாறுப்பும்டமைச 
்சட்்டத்தில ைமரயறுக்கப்பட்டுள்ள இைககு்களுககு உட்பட்டு, 
நிதிப் பற்ைாககுமை இருப்பமத உறுதி ்்சய்ைதில ைாண்புமிகு 
அம்ைா அைர்்களின் அரசு அதி்க ்கைனத்து்டன் உள்ளது. 2019–
2020 ஆம் ஆண்டின் திருத்த ைதிப்பீடு்களில நிதிப் பற்ைாககுமை 
55,058.39 ப்காடி ரூபாய் அளவில ்கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இந்த நிதிப் பற்ைாககுமையானது ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி 
ைதிப்பின் முன்ைதிப்பீடு்கள் (தற்்காலி்கத்தின்) அடிப்பம்டயில 
3 ்சதவீதத்திற்குள் உள்ளது என்பமதத் ்தரிவித்துக்்காள்ளக 
்க்டமைப்பட்டிருககிபைன்.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில ைருைாய் ைளர்சசியானது ்சற்று ்கைனைா்கபை 
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. ைாநிை அரசின் ்்சாந்த ைரி ைருைாயில 
ைணி்க ைரி்கள் ்தா்டர்சசியா்க அதி்க அளவில ைருைாமய 
ஈட்டித் தருகின்ைன. ்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை ைரி்கமள 
அறிமு்கப்படுத்தியதால ைாநிை அரசின் ைரி விதிப்புத் திைன் 
ஏற்்்கனபை சுருக்கப்பட்டுள்ளது. ்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை ைரி 
ைமை அமைப்பில ்தா்டர்ந்துைரும் ஆரம்ப்கட்்ட பிரசசிமன்கள் 
ைற்றும் இந்த அமைப்பு முமையு்டன் இைக்கைா்க ்்சயலபடுைதில 
ைற்ை ைாநிைங்களில நிைவும் சூழ்நிமை்கள் ைற்றும் பதசிய அளவில 
நிைவும் ்பாருளாதார ைளர்சசியின் ைந்த நிமை ஆகியைற்ைால 
எதிர்பார்க்கப்பட்்ட ைருைாய் ைளர்சசி குமைந்துள்ளது. 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ைணி்க 
ைரி்களின் ஒட்டு்ைாத்த ைசூல ் தாம்க 1,02,236.59 ப்காடி ரூபாயா்க 
ைதிப்பீடு ் ்சய்யப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில ஆயத்தீர்மையிலிருந்து கிம்டககும் 
ைருைாய் 8,133.81 ப்காடி ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.  
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, 
பைாட்்டார் ைா்கன ைரி ைருைாய் 6,897.73 ப்காடி ரூபாய் கிம்டககும் 
என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

்கட்்ட்ட விதிமுமை்கள் ைற்றும் ்பாது ைளர்சசிமய 
எளிமைப்படுத்துைதில அர்சால எடுக்கப்பட்்ட புதிய முயற்சி்களின் 
அடிப்பம்டயில, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீடு்களில, முத்திமரத்தாள் தீர்மை ைற்றும் பதிவுக 
்கட்்டைங்கள் மூைைா்கக கிம்டககும் ைருைாய் மீண்டும் 
ைளர்சசியம்டயும் என எதிர்பார்ககிபைாம். தமிழ்நாடு நிை 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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உம்டமையாளர்்கள் ைற்றும் ைா்டம்கதாரர்்கள் உரிமை்கமள 
முமைப்படுத்துதல ்சட்்டம் 2017 நம்டமுமைககு ைந்துள்ளது. 
இதன்படி, அமனத்து ைா்டம்க ஒப்பந்தங்களும் ்காை நீட்டிப்பு 
்்சய்யப்பட்்ட ்்சப்்டம்பர் 2020 ஆம் ஆண்டு, 19 ஆம் பததிககுள் 
இச்சட்்டத்தின்கீழ் பதிவு ்்சய்யப்ப்ட பைண்டியது அைசியைாகும். 
ஓர் ஆண்டுககும் குமைைா்க உள்ள இனங்கள் உட்ப்ட அமனத்து 
ைா்டம்க ஒப்பந்தங்களுககும் இந்த புதிய ைா்டம்க ஒப்பந்தச 
்சட்்டத்தின்கீழ் பதிவு ்்சய்ைதன் முழு பயன்்கமள அம்டைதற்கு 
நிை உரிமையாளர்்கள் ைற்றும் ைா்டம்கதாரர்்கள் இருைருபை 
தாைா்கபை முன்ைந்து பதிவு ்்சய்ைமத ஊககுவிககும் 
ைம்கயில, ஐந்தாண்டிற்கு உட்பட்்ட குடியிருப்புக்கான ைா்டம்க 
ஒப்பந்தங்களில, தற்பபாது நம்டமுமையிலுள்ள முத்திமரத்தாள் 
ைரியிமன 1 ்சதவீதத்திலிருந்து 0.25 ்சதவீதம் ைமரயில குமைப்பதற்கு 
அரசு முடிவு ்்சய்துள்ளது என்பமத இப்பபரமைககுத் 
்தரிவித்துக்்காள்ளக ்க்டமைப்பட்டிருககிபைன். (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) அத்தம்கய இந்த ஒப்பந்தங்கள் ்தா்டர்பான பதிவுக 
்கட்்டைங்களும் 1 ்சதவீதத்திலிருந்து 0.25 ்சதவீதம் ைமரயில 
குமைக்கப்பட்டு 5,000 ரூபாய்ககு மி்காைல ைசூலிக்கப்படும். 
முத்திமரத் தாள் ைரி ைற்றும் பதிவுக ்கட்்டைங்களிலிருந்து 
ைசூலிக்கப்படும் ஒட்டு்ைாத்தத் ்தாம்க 14,435.09 ப்காடி ரூபாய் 
இருககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில, 
ைாநிை அரசின் ் ்சாந்த ைரி ைருைாய் மீதான ் ைாத்த ைரவினங்கள் 
1,33,530.30 ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில ைாநிை அரசின் 
ைரியலைாத ைருைாய் ைரவினங்கள் 15,898.81 ரூபாயா்க இருககும் 
என ்கணிக்கப்படுகிைது. 

15–ைது நிதிக குழுவின் பரிந்துமர்களின் அடிப்பம்டயில 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில, ைத்திய 
ைரி்களில தமிழ்நாட்டின் பஙகு குமைந்தபட்்ச அளவில 32,849.34 
ப்காடி ரூபாயா்க உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ைத்திய ைரி்களின் நிதிப் 
பகிர்வுககு பிந்மதய ைருைாய் பற்ைாககுமைக்கான ைானியைா்க, 
தமிழ்நாட்டிற்்கா்க பரிந்துமரக்கப்பட்்ட 4,025 ப்காடி ரூபாமய 
ப்சர்த்து ைத்திய அரசி்டமிருந்து ைானியத் ்தாம்க 37,096.69 ப்காடி 
ரூபாய் என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
்ைாத்த ைருைாய் ைரவு்கள் 2,19,375.14 ப்காடி ரூபாயா்க 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைருைாய் ்்சைவினங்கள் 
உள்ளபடியான நிைைர அடிப்பம்டயில 2,04,992.78 ப்காடி ரூபாயா்க 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. ்சம்பளங்கள், ஓய்வூதியங்கள், ைட்டித் 
்தாம்க ்்சலுத்துதல ைற்றும் திட்்டம் ்சார்ந்த ்்சைவினங்கள் 
அமனத்திற்கும் ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்தில முழுமையா்க 
ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை 21,617.64 ப்காடி ரூபாயா்கக குமையும் என 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

்பாருளாதார ைளர்சசிமய பைம்படுத்தும்்பாருட்டு, 
நி்கரக ்க்டன் ைற்றும் முன்பைங்கள் உட்ப்ட ஒட்டு்ைாத்த 
மூைதன நிதி்யாதுககீடு 37,728.65 ப்காடி ரூபாயா்க ்கணி்சைா்க 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் நிதி 
ஒதுககீட்ம்டக ்காட்டிலும் 25.8 ்சதவீதம் உயர்ந்துள்ளமதக 
்காட்டுகிைது. பலபைறு திட்்டங்களுக்கான ஒப்புதல ஏற்்்கனபை 
ைழங்கப்பட்டு, அதற்்கான திட்்டப் பணி்கள் இந்த ஆண்டில 
்தா்டங்கப்பட்டும், நிதித் பதமைக்கா்க திட்்டப் பணி்களில ் தாய்வு 
ஏற்ப்டாைல நம்ட்பறுைமதயும் உறுதி ் ்சய்ைதற்கு, ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில பபாதுைான நிதி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது.

பலபைறு நிதிச சிக்கல்கள் இருந்தபபாதிலும், தமிழ்நாடு, 
நிதி ்நறி்கமள ைழுைாைல பின்பற்றி ைந்துள்ளது்டன், நிதிப் 
பற்ைாககுமை, ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பு, ்க்டன் விகிதம் 
பபான்ை நிதிநிமைக குறியீடு்கமள ைமரயமைககுள் பராைரித்து 
ைருகிைது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில, ்பாருளாதார ைளர்சசிமய 
உயர்த்தும் பநாககில மூைதன நிதி ஒதுககீடு்கள் உயர்த்தப்பட்்ட 
பபாதிலும், ஒட்டு்ைாத்த நிதிப் பற்ைாககுமை 59,346.29 ப்காடி 
ரூபாயா்க ைட்டுப்படுத்தப்பட்டு, ைாநிை ் ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பில 
2.84 ்சதவீதைா்க உள்ளது. 

2020–2021 ஆம் ஆண்டின் நிதிப் பற்ைாககுமைககு நிதி ைழஙகும் 
ைம்கயில, அனுைதிக்கப்பட்்ட ஒட்டு்ைாத்த ்க்டன் அளைான 
62,757.80 ப்காடி ரூபாயில, நி்கரக ்க்டன் ் தாம்கயா்க 59,209.30 ப்காடி 
ரூபாய் திரட்்டப்படும் என ைதிப்பீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. எனபை, 
2021 ஆம் ஆண்டு ைார்ச திங்கள் இறுதியில நிலுமையிலுள்ள நி்கரக 
்க்டன் 4,56,660.99 ப்காடி ரூபாயா்கவும், ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி 
ைதிப்பில ்க்டன் விகிதம் 21.83 ்சதவீதைா்க, 25 ்சதவீதத்திற்குள் 
்கட்டுப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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இந்த நிதிநிமை அறிகம்கயின் இமைப்பா்க இம்டக்காை நிதி 
நிைைரத் திட்்டம் இமைக்கப்பட்டுள்ளது.@ இதமன நிதிநிமை 
அறிகம்கயின் ஒரு பகுதியா்கக ்கருதி அமையில படிக்கப்பட்்டதா்க 
எடுத்துக்்காள்ள பைண்டு்ைன நான் அன்பபாடு ைாைன்ை 
உறுப்பினர்்கள் அமனைமரயும் ப்கட்டுக்்காள்கிபைன்.

தமிழ்நாட்டின் ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை ் தா்டர்ந்து அதி்கரித்து 
ைருைமத நாம் ்காண்கிபைாம். உதய் திட்்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாடு மின் 
உற்பத்தி ைற்றும் பகிர்ைானக ்கழ்கத்தின் ்க்டன் ைற்றும் நட்்டங்கள் 
ஆகியைற்மை ஏற்றுக்்காண்்டதன் ்காரைைா்க ைாநிைத்திற்கு நிதிச 
சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. ைத்திய அரசின் ஏழாைது ஊதியக குழுவின் 
பரிந்துமரமய ்்சயலபடுத்தியதன் விமளைா்கவும், ைத்திய ைற்றும் 
ைாநிை அரசு்களின் ைரி ைருைாயில ஏற்பட்்ட ்தாய்வு பபான்ை 
அமனத்தும், ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை உயர்ந்து ைருைதற்்கான 
்காரைங்கள் ஆகும். பைலும், ்சம்பளங்கள் ைற்றும் ஓய்வூதியங்கள் 
்தா்டர்பான ்்சைவினங்கள் ்தா்டர்ந்து உயர்ந்து ைருகின்ைன. 
ைளர்சசி ்சார்ந்த ்்சைவினத்திற்்கான கூடுதல நிதி ஆதாரங்கமளக 
்கண்்டறிைதற்கு, ைளர்சசி ்சாராத ்்சைவினத்தின் ஒட்டு்ைாத்த 
அளமை ்கட்டுப்படுத்துகின்ை ைழிமுமை்கமள ஆராய்ைதற்கு அரசு 
உறுதிபூண்டுள்ளது. 

திரு. எஸ். ஆதிப்சஷய்யா, இ.ஆ.ப. (ஓய்வு) தமைமையிைான 
்்சைவின சீரமைப்புக குழுைால பநற்று ைாண்புமிகு 
முதைமைச்சரி்டம் அளிக்கப்பட்்ட அறிகம்கயில உள்ள 
பரிந்துமர்கமளச ்்சயலபடுத்துைதன்மூைம், அரசுத் துமை்களின் 
்்சயலதிைமன ்கணி்சைான அளவில உயர்த்துைதற்கும், ைளர்சசித் 
திட்்டங்களுக்கா்க கூடுதல நிதி ஆதாரங்கமள பயன்படுத்துைதற்கும் 
உதவும் என நான் எதிர்பார்ககிபைன். ஒருஙகிமைந்த நிதி ைற்றும் 
ைனித ைள பைைாண்மைத் திட்்டத்திமன ்்சயலபடுத்துதல, 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்மத நவீனப்படுத்துதல ைற்றும் நிதி 
இ்டர்ப்பாடு்கமள நிருைகித்தல, துமை்சார் ைலலுநர்்களின் 
ஆபைா்சமன ்பறுதல ைற்றும் அரசு அளவிைான ்தா்டர் 
முயற்சி்கள் பபான்ை ந்டைடிகம்க்களின்மூைம் ைாநிைத்தின் 
நிதிநிமைமை 2020–2021 ஆம் ஆண்டில சிைந்த முமையில 
நிருைகிக்கப்படும்.

உயரளவு ைளர்சசியால ைட்டுபை, ைாநிை ைக்களின் 
நைன் பைம்படும். இந்த ைளர்சசியானது, ஏமழ, எளிபயார், 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]

@ 91 முதல 103 ைமரயிைான பக்கங்களில இமைப்பா்க 
அசசி்டப்பட்டுள்ளது.
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நலிவுற்பைார் ைற்றும் எளிதில பாதிப்பிற்கு உள்ளா்கக கூடியைர்்கள் 
ஆகிபயாருக்கான நைத் திட்்டங்கமள ்்சயலபடுத்துைதில 
எப்்பாழுதும் முழுக்கைனம் ்்சலுத்தும்விதைா்க, ைாநிை அரசிற்கு 
அதி்க அளவில நிதி ஆதாரங்கள் கிம்டப்பதற்கு ைழிைகுககும். 
புதிய முதலீடு்கமள உத்பை்கத்து்டன் ்்காண்டுைருைது உட்ப்ட 
ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்களும்டய அரசின் ்்காள்ம்க்கள் 
ைற்றும் திட்்டங்களால, துரிதைான ்பாருளாதார ைளர்சசிமய 
ஊககுவிப்பதன் நற்பைன்்கமள அளிக்கககூடிய ்பாருளாதார 
சுழற்சி ஏற்படும். இதன்மூைம், அதி்க பைமைைாய்ப்பு, உயர் 
ைருைாய் கிம்டக்கப்்பற்று பைலும் பை நைத் திட்்டங்கள் 
்்சயலபடுத்தப்படும் என நாங்கள் நம்புகிபைாம். 

பிற்ப்கல 1–15

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள,

 “்பாருள்்கருவி ்காைம் விமனயி்ட்னாடு ஐந்தும்
 இருள்தீர எண்ணிச ்்சயல”

ஒரு ்்சயமை ்ைற்றி்கரைா்கச ்்சய்து முடிக்க பைண்டுைாயின், 
அதற்குத் பதமையான ்பாருள், தகுந்த ்கருவி, உ்கந்த ்காைம், 
பைற்்்காள்ளப்பபாகும் ் ்சயலமுமை, ் பாருத்தைான இ்டம் ஆகிய 
ஐந்மதயும், ்சந்பத்கத்திற்கு இ்டமின்றி உறுதி ்்சய்து ்்சயலப்ட 
பைண்டும் என்கிைார் ைள்ளுைப் ்பருைான். ைள்ளுைர் ்்சான்ன 
இந்த ஐந்மதயும் திைமு்டன் பைற்்்காண்டு ்ைற்றி பைல ்ைற்றி 
்கண்்ட, நைது ைமைந்த முன்னாள் முதைமைச்சர் (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி) ைாண்புமிகு அம்ைா அைர்்கள் ஆைாைதா்க அச்்சயமை 
முடிக்க இயைாதைாறு ்்சய்யப்படும் தம்ட்கள், தாககுதல்கமள 
எதிர்்்காண்டும், பைண்டு்ைன்பை கூைப்படும் குற்ைம் குமை்கள், 
பதமையற்ை விைர்்சனங்கமளப் புைந்தள்ளியும், ைக்கள் நைம் ஒன்பை 
குறிகப்காளா்க எண்ணுகிை துணிவுள்ளம் ்்காண்டும் ்்சயலபட்டு, 
்ைற்றி ்காை பைண்டும் என்று எங்களுககு ைழி்காட்டி 
இருககிைார்்கள். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

ைாண்புமிகு புரட்சித் தமைவி அம்ைா அைர்்களின் இந்த 
்தாமைபநாககுப் பார்மையும், ைதிநுட்பம் ைற்றும் பபரறிவு மிக்க 
ைழி்காட்டுதல்களும்தான் இந்த அரசின் ்ைற்றிககு அடித்தளைா்க 
அமைந்துள்ளன என்பமதயும், (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி) அம்ைா 
அைர்்களின் ஆன்ைா ்தா்டர்ந்து எங்கமளயும், இவ்ைரசிமனயும் 
ைழிந்டத்துகிைது என்பமதயும் இத்தருைத்தில நான் நன்றிப் 

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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்பருககு்டன் நிமனவுகூர்ந்தி்ட விமழகிபைன். (பைம்சமயத் தட்டும் 
ஒலி)

இந்த ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்மத உருைாககுைதில 
முழுைனது்டன் ஆதரைளித்து, சிைந்த ஆபைா்சமன்கமள ைழஙகிய 
ைாண்புமிகு முதைமைச்சர் திரு. எ்டப்பாடி ப்க. பழனி்சாமி 
அண்ைன் அைர்்களுககு நன்றிமயத் ்தரிவித்துக்்காள்கிபைன். 
(பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

இந்த நிதிநிமை அறிகம்கமய ைடிைமைத்து தயாரிப்பதில 
உறுதுமையா்க இருந்து, என்னு்டன் ஓய்வின்றிப் பணியாற்றிய, 
நிதித் துமை கூடுதல தமைமைச ்்சயைாளர் திரு. ்ச. கிருஷ்ைன், 
இ.ஆ.ப. அைர்்களுககும், அைரு்டன் திைம்ப்டப் பணியாற்றிய நிதித் 
துமையின் அமனத்து அலுைைர்்களுககும், பணியாளர்்களுககும் 
எனது நன்றிமயத் ் தரிவித்துக்்காள்கிபைன் ைற்றும் ் பாறுமையா்க 
இருந்து என்னும்டய உமரமயக ப்கட்்ட இந்தச ்சட்்டைன்ைப் 
பபரமையினும்டய அமனத்து உறுப்பினர்்களுககும் எனது 
நன்றிமய இந்த பநரத்தில ்தரிவித்துக்்காள்கிபைன். (பைம்சமயத் 
தட்டும் ஒலி)

ைாண்புமிகு பபரமைத் தமைைர் அைர்்கபள, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்டத்திற்கு இந்த அமையின் 
ஒப்புதமைப் ்பற்றுத் தருைாறு தங்கமளக ப்கட்டுக்்காள்கிபைன்.
நன்றி, ைைக்கம். (பைம்சமயத் தட்டும் ஒலி)

ைாண்புமிகு ரப்ரமெத் ெமலெர்: பபரமையின் இன்மைய 
நி்கழ்சசி்கள் இத்து்டன் முடிவுற்ைன. பபரமை மீண்டும் (17–2–2020) 
திங்கட்கிழமை ்காமை 10–00 ைணிககுக கூடும். ைைக்கம். 

பின்னர், பபரமை பிற்ப்கல 1–17 ைணிககு ஒத்திமைக்கப்்பற்ைது.

--------

[திரு. ஓ. பன்னீர்்்சலைம்]
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இமைபபு
(87 ஆம் பக்கத்திலுள்ள அடிககுறிப்மபக ்காண்்க.)

இட்டப்பட்ட ்கால நிதி நிலவரத் திட்டம்

2003 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிமை நிருைா்கப் 
்பாறுப்பும்டமைச ்சட்்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின் உட்பிரிவு (1)–ன்படி, 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட அறிகம்கயு்டன், இம்டப்பட்்ட ்காை நிதி 
நிைைரத் திட்்டம் குறித்த அறிகம்க ஒன்மையும், ைாநிை அரசு 
்சட்்டைன்ைப் பபரமையில மைக்க பைண்டும். பைலும், இச்சட்்டத்தின், 
3 ஆம் பிரிவின் உட்பிரிவு (2)–ன்படி, ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை, நிதிப் 
பற்ைாககுமை ைற்றும் ்க்டன், ைாநிை ் ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பு விகிதம் 
பபான்ை நிதிநிமைக குறியீடு்களுக்கான இைககு்கமள அடுத்தடுத்து 
ைரும் ஆண்டு்களுககுக குறிப்பிட்டும், அைற்றின் ்கைககீட்டிற்்கான 
அனுைானங்கமளத் ் தளிைா்க விளககியும் இம்டப்பட்்ட ்காை நிதி 
நிைைரத் திட்்டம் ைகுக்கப்ப்ட பைண்டும். 2003 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
நிதிநிமை நிருைா்கப் ் பாறுப்பும்டமைச ்சட்்டத்தில கூைப்பட்டுள்ள 
பைற்்்சான்ன விதி்களுககிைஙகி, 2020–2021 ஆம் ஆண்டுமுதல 
2022–2023 ஆம் ஆண்டு ைமரயிைான ்காைத்திற்கு இம்டப்பட்்ட ்காை 
நிதி நிைைரத் திட்்டம் ்சட்்டைன்ைப் பபரமைமுன் மைக்கப்படுகிைது. 

ரநாக்்கங்கள்

இம்டப்பட்்ட ்காை நிதி நிைைரத் திட்்டைானது, கீழ்க்கண்்ட 
நிதி விதிமுமை்கமளப் பின்பற்றி முற்பபாக்கான நிதி ஒருஙகிமைப்பு 
ைற்றும் ்க்டன் தாஙகு தன்மை்கள் பபான்ை இைககு்கமள 
அம்டைதற்்கான ைமரயமை்கமள ைகுத்துள்ளது.

·	  நிதிப் பற்ைாககுமை ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பில, 3 
்சதவீதத்திற்குள் இருக்க பைண்டும்.

·	  நிலுமைக ்க்டன் ் தாம்க ைாநிை ் ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பில 
25 ்சதவீதத்திற்குள் இருக்க பைண்டும்.

2003 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிமை நிருைா்கப் 
்பாறுப்பும்டமைச ்சட்்டத்தில கூைப்பட்டுள்ள பைற்்்சான்ன 
விதிமுமை்கள் ்கம்டப்பிடிக்கப்படும். பைலும், ைருைாய்ப் 
பற்ைாககுமைமய படிப்படியா்க குமைப்பதற்்கான நிதி 
ைழிைம்க்களும் ைகுக்கப்பட்டு ைருைதால பைன்தரும் ்்சாத்து்கள் 
உருைாக்கத்திற்்கான ஒதுககீடு அதி்கரிககும்.
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இதன் பநாக்கங்கமள அம்டைதற்்கான ைழிமுமை்கள்:

·	 நிதி ைளங்கமள முன்னுரிமைப்படுத்துைது்டன், அதமனப் 
்பருககுைதற்்கான ்சாத்தியககூறு்கமள ஆராய்தல.

·	 ்்சைவினங்கமள திைமையா்க பைற்்்காள்ைது்டன், 
எதிர்பாரா ்்சைவினங்கமளயும் ்கைககில ்்காண்டும், 
ைளர்சசிமய உருைாககும் ்்சைவினங்களில 
்சைர்சம் ்்சய்யாைலும், அபத்சையம் ்பாறுப்பபற்ை 
்்சைவினங்களுககுைான நிதித் பதமை்கமள 
எதிர்்்காள்ளுதல.

·	 ்க்டன் தாஙகுதன்மை ைமரயமைககுட்பட்டு ைரவு்களுககும், 
்்சைவு்களுககும் இம்டயில ்சைநிமை இருககுைாறு 
பராைரித்தல.

வபாரு்ளாொ்ர நிமல

2019–2020 ஆம் ஆண்டில, இந்திய ்பாருளாதாரம் நிமையான 
விமையில ைதிப்பி்டப்பட்டிருந்த 5 ்சதவீத ைளர்சசி தற்பபாது 
பதக்க நிமைமய எதிர்பநாககியுள்ளது. இருப்பினும், இனிைரும் 
ஆண்டு்களில இந்த பதக்க நிமை ைமைந்து, பபாதுைான ைளர்சசி 
அம்டயும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. நிமையான விமையில 
ைாநிைத்தின் ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பீடு 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்கு 
7.27 ்சதவீதைா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. இது ்பாருளாதார 
அதிர்வு்கமள ைாநிை ்பாருளாதாரம் தாங்கககூடிய ைம்கயில 
உள்ளது. பன்மு்க ்பாருளாதாரம் ைற்றும் நிமையான ்்காள்ம்க 
முயற்சி்களின் ்காரைைா்க இந்த தாஙகுதிைன் ைளர்ந்துள்ளது. 
தற்பபாமதய ஆண்டு ்கணிப்பு்கமளக்காட்டிலும் எதிர்ைரும் 
ஆண்டு்களில ைலுைான ைளர்சசிமய அம்டபைாம் என நாங்கள் 
எதிர்பார்ககிபைாம். ைாநிை ்ைாத்த உள்நாட்டு ைதிப்பீட்டின் 
ைளர்சசியானது, ்பயரளவில 2021–2022 ைற்றும் 2022–2023 ஆம் 
ஆண்டு்களில 12.0 ்சதவீதைா்க இருககும் என ைதிப்பி்டப்படுகிைது.

I. ெருொய்க் ்கைக்கு ெ்ரவு்கள்

ைத்திய அரசின் நிதி உதவி உட்ப்ட ைாநிை அரசின் ்ைாத்த 
ைருைாய் ைரவு்கள் 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் திருத்த ைரவு–்்சைவு 
ைதிப்பீட்டில ்கணிக்கப்பட்்ட ைரவினம் 1,91,860.88 ப்காடி ரூபாயாகும். 
இது 2020–2021 ஆம் ஆண்டின் ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில 
2,19,375.14 ப்காடி ரூபாயா்க இருககு்ைன ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 
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இந்த ைதிப்பீடு்கள் 2021–2022 ஆம் ஆண்டில 2,51,056.23 ப்காடி 
ரூபாயா்கவும், 2022–2023 ஆம் ஆண்டில 2,86,084.97 ப்காடி 
ரூபாயா்கவும் இருககும் என ைதிப்பி்டப்படுகிைது. இது 2021–2022 
ைற்றும் 2022–2023 ஆண்டு்களுககு முமைபய 14.44 ்சதவீதம் ைற்றும் 
13.95 ்சதவீத ைளர்சசிமயக குறிககிைது. இதன் முககியக கூறு்கள் 
கீபழ விைரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. ைாநில அ்ரசின வொந்ெ ெரி ெருொய்

ைாநிை அரசின் ்்சாந்த ைரி ைருைாய் 2019–2020 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீடு்களில 1,20,809.63 ப்காடி ரூபாயா்க 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. ைாநிை அரசின் ்்சாந்த ைரி ைருைாய்  
2019–2020 ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டிமன ஒப்பிடும்பபாது 
4,003.43 ப்காடி ரூபாய் குமைைாகும். 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில இது 1,33,530.30 ப்காடி ரூபாயா்க 
உயரும் என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. ைாநிைத்தின் ்்சாந்த ைரி 
ைருைாய் 2021–2022 ஆம் ஆண்டில 1,52,270.66 ப்காடி ரூபாயா்கவும், 
2022–2023 ஆம் ஆண்டில 1,73,664.49 ப்காடி ரூபாயா்கவும் இருககும் 
என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

ைாநிை அரசின் ்்சாந்த ைரி ைருைாயின் முககியக 
கூறு்கள் ைற்றும் அதன் ்தா்டர்பும்டய அனுைானங்கள் கீபழ 
விைரிக்கப்பட்டுள்ளன:

்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் ைரிமயப் ்பாறுத்தைட்டில 
2015–2016 ஆம் ஆண்டில இருந்த 14 ்சதவீத ைளர்சசி, 2021–2022 
ஆம் ஆண்டு ைமர நீடிககும் என நம்பப்படுகிைது. ைத்திய அரசு 
தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்க பைண்டிய 2017–2018 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைாநிைங்களுககிம்டபயயான ்பாருட்்கள் ைற்றும் ப்சமை்கள் 
ைரி 4,073 ப்காடி ரூபாய் நிலுமையா்க இருப்பினும், ்பாருட்்கள் 
ைற்றும் ப்சமை ைரி ைசூலில தமிழ்கம் ஓரளவு சிைப்பா்க 
்்சயலபடுைதாலும், ைத்திய அரசி்டமிருந்து ைரபைண்டிய 
நிலுமைத் ்தாம்க்கள் உரிய பநரத்திற்குள் ைரும் என 
எதிர்பார்க்கப்படுைதாலும் 2020–2021 ஆம் ஆண்டு ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்டத்தில 46,195.55 ப்காடி ரூபாய் ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.  
2021–2022 இல விற்பமன ைரி குறிப்பா்க, ்பட்பராலியப் 
்பாருட்்கள் மீதான விற்பமன ைரி ைளர்சசி விகிதம் அடுத்த 
இரண்டு ஆண்டு்களுககு குறிப்பி்டத்தக்க அளவில உயரும் என 
எதிர்பார்க்கப்படுைது்டன், ைது ைம்க்கள் மீதான விற்பமன ைரியும் 
சீரா்க ைளர்சசியம்டயும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
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ைணி்க ைரியின் ைளர்சசி விகிதம் தற்பபாமதய பபாககின் 
அடிப்பம்டயில 2021–2022 ைற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டு்களில 
14.5 இருககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

·	 ைாநிை ஆயத்தீர்மை்களில 2019–2020 ஆம் ஆண்டின் 
திருத்த ைதிப்பீட்ம்ட ்காட்டிலும், 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில 12 ்சதவீத ைளர்சசி எதிர்பார்க்கப்படுைது்டன், 
தற்பபாமதய பபாககின் அடிப்பம்டயில அடுத்த இரண்டு 
ஆண்டு்களுககு இபத ைளர்சசி விகிதத்தில ைளர்சசி 
அம்டயும் என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

·	 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில 
எதிர்பார்க்கப்பட்்ட முத்திமரத்தாள் தீர்மை ைற்றும் 
பதிவுக ்கட்்டைங்கள் 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
திருத்த ைதிப்பீடு்களிலும் அபதஅளவில இருககும் என 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டில ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில 14,435.09 ப்காடி ரூபாயா்கவும், 
்பாதுைான ் பாருளாதார ைளசசியின் அடிப்பம்டயிலும், 
ைரிைசூல திைம்ப்ட ் ்சய்யப்படுைதாலும் இதன் ைளர்சசி 
ைரும் ஆண்டு்களில சுைார் 14.0 ்சதவீகிதைா்க இருககும் 
என எதிர்பாக்கப்படுகிைது.

·	 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில 
எதிர்பார்க்கப்பட்்ட பைாட்்டார் ைா்கன ைரிைருைாய், 
்பாருளாதார பதக்க நிமையின் ்காரைைா்க 2019–2020 
ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீடு்களில 6,018.63 
ப்காடி ரூபாயா்க குமைந்துள்ளது. பைாட்்டார் ைா்கன 
ைரிைருைாய்முககியைா்க ைா்கனங்களின் பதிவின்மீது 
விதிக்கப்படுைதால, ைரும் ஆண்டு்களில ைரி ைருைாய் 
்பாருளாதார ைளர்சசிககு ஏற்பவும் பிை ஆதாரங்கள் 
்பருககுைமத ்சார்ந்தும் அமையும். மின் ைா்கனங்கள் 
அதி்கைா்க பதியப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிமையில 
அமை்களுககு விைககு அளிக்கப்பட்டிருப்பதன் தாக்கம் 
ஒரு ்காரணியா்க ்கைககி்டப்பட்டுள்ளது. 

ெரி அல்லாெ ெருொய்

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீடு்களில, ைாநிைத்தின் ்்சாந்த ைரி அலைாத ைருைாய் 
15,898.81 ப்காடி ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. இது 2019–2020 ஆம் 
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ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீட்டிமனக ்காட்டிலும் 12.0 ்சதவீதம் 
ைளர்சசியாகும். ைருைாய் இனங்கமள ்பருக்க எடுக்கப்பட்்ட 
பலபைறு ந்டைடிகம்கயினாலும், ைரியலைாத ைருைாய் ைசூமை 
பைம்படுத்தும் ந்டைடிகம்க்கமள அரசு பைற்்்காண்டு ைருைதாலும், 
ைரியலைாத ைருைாய் 2021–2022 ஆம் ஆண்டில 17,806.78 ப்காடி 
ரூபாயா்கவும், 2022–2023 ஆம் ஆண்டில 19,943.59 ப்காடி ரூபாயா்கவும் 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

ைத்திய ெரி்களில் ைாநில அ்ரசின பஙகு

2020–2021 ஆம் ஆண்டு ைத்திய ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீட்டு்களின்படி 2019–2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ைரவு–்்சைவுத் 
திட்்ட ைதிப்பீட்டில 33,978.47 ப்காடியா்க இருந்த ைத்திய ைரியின் 
ைாநிை அரசிற்்கான பஙகு, 2019–2020 ஆம் ஆண்டு திருத்த 
ைதிப்பீட்டில 26,392.40 ப்காடி ரூபாயா்க முன்்னப்பபாதும் 
இலைாதைாறு குமைக்கப்பட்டிருப்பதால தமிழ்நாடு ைா்பரும் 
பின்னம்டமை ்சந்தித்துள்ளது. ் பருநிறுைனங்களுக்கான ைரிைசூல 
குமைைானதும் ைற்றும் 2018–2019 ஆம் ஆண்டில மிம்கயா்க 
ைழங்கப்பட்்ட ்தாம்கயிமன ்சரி்கட்டியதுவுபை, இப்்பரும் 
பின்னம்டவிற்்கான ்காரைம். 14–ைது நிதிக குழுவின் பகிர்வு 
அளவுப்காலின்படி ஏற்்்கனபை பாதிக்கப்பட்்ட தமிழ்நாட்ம்ட 
பைலும் சுமைககுள்ளாககியுள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
15–ைது நிதிக குழுவின் பரிந்துமரயில, ைத்திய ைரி்களில ைாநிை 
அரசிற்்கான நிதிப்பகிர்மை 42 ்சதவீதத்திலிருந்து 41 ்சதவீதைா்க 
குமைத்துள்ள பபாதிலும், ைாநிைங்களுககிம்டபயயான நிதிப் 
பகிர்வில தமிழ்நாட்டின் பஙகு 4.023 ்சதவீதத்தில இருந்து 4.189 
்சதவீதைா்க சிறிதளவு உயர்த்தியுள்ளது. 2021–2022 முதல 2025–2026 
ைமரயிைான ்காைத்திற்்கான குழுவின் அறிகம்கயில தமிழ்நாடு 
பபான்ை நிதி நிருைா்கத்தில சிைந்து விளஙகும் ைாநிைங்கமள 
ஊககுவிககும் என்றும், ந்கர்ப்புை உள்ளாட்சி்களுக்கான நிதிப் பகிர்வு 
குறிப்பி்டத்தக்க அளவு குமைந்துள்ள ்காரைத்தால, உள்ளாட்சி்களுககு 
ைழங்கப்படும் நிதிப் பகிர்வு ்கைககீட்டு முமையிமன ைறு ஆய்வு 
்்சய்யக ப்காரும் தமிழ்நாட்டின் ப்காரிகம்கயிமன பரிசீைககும் 
என்று நம்பப்படுகிைது. ைரும் ்காைங்களில இந்தியப் ்பாருளாதார 
உண்மையான ைளர்சசியில பநர்ைமை ைாற்ைம் ஏற்படும் என்பமத 
்கருத்தில ் ்காண்டு, ைத்திய அரசின் ைரி ைருைாயில தமிழ்நாட்டின் 
பஙகு 2021–2022 ஆம் ஆண்டிற்கு 36,462.77 ப்காடி ரூபாயா்கவும், 
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2022–2023 ஆம் ஆண்டிற்கு 40,838.30 ப்காடி ரூபாயா்கவும் இருககும் 
என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

ைத்திய அ்ரசிடமிருந்து வபறும் உெவி ைானியங்கள்

2020–2021 ஆம் ஆண்டின் ைத்திய ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ஒதுககீடு்கள் 
ைற்றும் தற்பபாமதய பபாககு்களின் அடிப்பம்டயில, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான ைத்திய அரசி்டமிருந்து ்பைப்படும் உதவி ைானியம் 
37,096.69 ப்காடி ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில ைத்திய அரசு நிலுமைத் ்தாம்க்கமள குறிப்பிட்்ட 
்காைைமரயமைககுள் விடுவிககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
2021–2022 ைற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டு்களில முமைபய 44,516.03 
ப்காடி ரூபாய் ைற்றும் 51,638.59 ப்காடி ரூபாயா்க இருககும் என 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. ைத்திய நிதிக குழு பரிந்துமரயின்படியான 
உள்ளாட்சி அமைப்பு்களுக்கான ைானியங்கள் பபான்ை ஏமனய 
ைத்திய அரசு ைானியங்கள் ைற்றும் தற்பபாது ்்சயலபாட்டிலுள்ள 
ைத்திய, ைாநிை அரசு்கள் ்பாறுப்பபற்பு திட்்டங்களுக்கா்க 
்பைப்ப்டவுள்ள ைானியங்கள் ஆகியைற்மை அடிப்பம்டயா்கக 
்்காண்டு இந்த ைதிப்பீடு்கள் ்்சய்யப்பட்டுள்ளன.

II. ெருொய்க் ்கைக்கில் வெலவு்கள்

ைருைாய்க ்கைககு ்்சைவு்கள் 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்கள் 2,12,035.93 ப்காடி ரூபாமயக்காட்டிலும், 
2019–2020 ஆம் ஆண்டு திருத்த ைதிப்பீடு்கள் 2,16,932.51 ப்காடி ரூபாய் 
என ைதிப்பி்டப்படுகிைது. அ்கவிமைப்படி உயர்வினாலும், இந்த 
ஆண்டில ஒப்பளிக்கப்பட்்ட ் ்சைவினங்களாலும் இது உயர்ந்துள்ளது. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டில ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்கள் 
2,40,992.78 ப்காடி ரூபாயாகும். ைருைாய் ்கைககில ்்சைவினம் 
2021–2022 ஆம் ஆண்டிலைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்கள் 
2,67,949.42 ப்காடி ரூபாய் எனவும், 2022–2023 இல 2,97,055.44 ப்காடி 
ரூபாய் எனவும் இருககும் என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

இதன் முககியக கூறு்கள் கீபழ விைரிக்கப்பட்டுள்ளன:

·	 ்பாறுப்பபற்ை ஊதியச ்்சைவினங்களுக்கா்க 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்கள் 
64,208.55 ப்காடி ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 
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2021–2022 ஆம் ஆண்டிற்கு 72,369.60 ப்காடி ரூபாயா்கவும், 
2022–2023 ஆம் ஆண்டிற்கு 81,415.80 ப்காடி ரூபாயா்கவும் 
இருககு்ைன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. 2021–2022 
ைற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்பீடு்களில 
தற்பபாமதய பபாககு ைற்றும் ்பாருளாதார நிமையின் 
அடிப்பம்டயிலும், ைருங்காைங்களில அ்கவிமைப்படி 
உயர்விற்்கான ்சாத்தியங்களின் அடிப்பம்டயிலும் 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. 

·	 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு ்்சைவுத் திட்்ட 
ைதிப்பீட்டில, ்சம்பளம் அலைாத, ் ்சயலபாடு்கள் ைற்றும் 
பராைரிப்பிற்்கான ்்சைவினம் 13,531.27 ப்காடியா்க 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. பபாககு்களின் அடிப்பம்டயிலும், 
ைருங்காைப் ்பாருளாதார நிைைரப்படியும், 2021–
2022 ஆம் ஆண்டிற்கு 15,425.65 ப்காடி ரூபாயா்கவும்,  
2022–2023 ஆம் ஆண்டிற்கு 17,585.24 ப்காடி ரூபாயா்கவும் 
முன்்கணிப்பு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 

·	 ்பாறுப்பபற்ை ்்சைவு்களான, ஓய்வூதியம் ைற்றும் 
ஏமனய ஓய்வுக்காைப் பயன்்களுக்கான ைதிப்பீடு 2020–
2021 ஆம் ஆண்டிற்கு 32,009.35 ப்காடி ரூபாயா்க இருககும் 
என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. பைலும், பபாககு்களின் 
அடிப்பம்டயிலும், ைாநிைத்தின் ஓய்வூதியப் 
்பாறுப்பு்களின் அடிப்பம்டயிலும் 2021–2022 ைற்றும் 
2022–2023 ஆம் ஆண்டு்களில 12.0 ்சதவீதைா்க ைளரும் 
என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.

·	 ந்டப்பு ஆண்டில ்்சய்யப்பட்்ட ஒப்பளிப்பு்களான, 
்பாங்கல பரிசு, ைாைக்கர்்களுக்கான பபருந்து 
அனுைதிச சீட்டு ்சலும்கக்கான கூடுதல ்பாறுப்பு 
ைற்றும் மின் ைானியங்கள் ஆகிய ்காரைங்களால 
ைானியங்கள் ைற்றும் உதவித் ்தாம்க்களுக்கான 2019–
2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீட்டு ைரவு–்்சைவு 
2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திட்்ட ைதிப்பீடு்கமளக 
்காட்டிலும் 4,020.68 ப்காடி ரூபாய் உயர்ந்து 87,487.48 ப்காடி 
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ரூபாயா்க உள்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு 94,099.94 ப்காடி ரூபாயாகும். 
தற்பபாது நம்டமுமையிலுள்ள திட்்டங்கள் ைற்றும், 
நம்டமுமைப்படுத்தப்ப்ட உள்ள புதிய திட்்டங்களாலும், 
2021–2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ்்சைவினம், 1,01,627.93 
ப்காடி ைதிப்பீட்டு ரூபாயா்க உயர்ந்துள்ளது. 
நம்டமுமையிலுள்ள திட்்டச ்்சைவினங்களில, 
மின்்சாரம் ைற்றும் பபாககுைரத்து துமை ்சார்ந்த ் பாதுத் 
துமை நிறுைனங்களின் ்பாறுப்பு்களும் அ்டஙகும். 
அதிலும் குறிப்பா்க, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ைற்றும் 
மின் பகிர்ைானக ்கழ்கத்திற்கு உதய் திட்்டத்தின்கீழ் 
ைழங்கப்பட்்ட ைானியைான 4,563 ப்காடி ரூபாய், 
இந்நிறுைனத்தின் ்க்டன்்களுக்கான ைட்டி ்்சலுத்தும் 
ைம்கயில ஆண்டு ஒன்றுககு 1,779 ப்காடி ரூபாய் ைற்றும் 
2021 ஆம் ஆண்டிற்கு ைட்டுபையான 4,265.56 ப்காடி 
ரூபாய் கூடுதல ைருைாய் ்்சைவினம் உட்ப்ட, 2021–
2022 ைமரயிைான ஐந்தாண்டு்களுக்கான நட்்டங்கமள 
அரசு ஏற்றுக்்காண்்ட ைம்கயிலும் அரசின் நிதிச 
சுமை அதி்கரித்துள்ளது. இதுபபான்ை எதிர்பாரா நிதிச 
்்சைவினங்களும் இம்டப்பட்்ட ்காை நிதி நிைைரத் 
திட்்டத்திற்்கான ைதிப்பீடு்கமள தயாரித்து ்கணிகம்கயில 
்கைககில எடுத்துக்்காள்ளப்பட்டுள்ளன. இதனால, 
ைானியங்கள் ைற்றும் நிதி உதவி்கள் உள்ளிட்்ட 
இனங்களின் ைதிப்பீடு 2022–2023 இல 1,08,741.89 ப்காடி 
ரூபாயா்க இருககும் என ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

III. மூலெனக் ்கைக்கு

்பாருளாதார ைளர்சசிமய அடுத்த ்கட்்டத்திற்கு எடுத்துச்்சலை, 
மூைதன உட்்கட்்டமைப்மப உருைாக்க பைண்டியதன் பதமைமய 
உைர்ந்து, 2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான திருத்த ைதிப்பீடு்களில 31,220.89 
ப்காடி ரூபாய் மூைதனச ் ்சைவினத்திற்கு ஒதுககீடு ் ்சய்யப்பட்்டது. 
2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீடு்களில 
36,367.78 ப்காடி ரூபாயா்க உயர்த்தி ஒதுககீடு ்்சய்யப்பட்டுள்ளது. 
இது 2021–2022 ைற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டு்களில 15.0 ்சதவீதைா்க 
பைலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. மூைதனச ்்சைவினம் 
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ைற்றும் நி்கர ்க்டன்்களும் முன்பைங்களும் 2021–2022 ஆம் ஆண்டு 
43,587.34 ப்காடி ரூபாயா்கவும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டு 55,109.96 
ப்காடி ரூபாயா்கவும் இருககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
ைாநிைத்தின் நிதி ஒழுக்கத்மத பராைரிககும் அபத பைமையில 
ைளர்சசிக்கான ்்சைவினங்கமள ்தா்டர்ந்து அதி்கரிப்பதில இந்த 
அரசு ்்காண்டுள்ள உறுதி இதன்மூைம் ்தரியைருகிைது

IV. ெருொய்ப பற்ைாக்குமை ைற்றும் நிதிப பற்ைாக்குமை

2019–2020 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டில 
ைதிப்பி்டப்பட்்ட ்தாம்க 14,314.76 ப்காடி ரூபாமயவி்ட ைருைாய் 
பற்ைாககுமை அதி்கரித்து 2019–2020 திருத்த ைதிப்பீட்டில ைருைாய்ப் 
பற்ைாககுமை 25,071.63 ப்காடியா்க இருககும். ்ைாத்த ைருைாய் 
ைரவினங்கள் 5,860.29 ப்காடி ரூபாயா்க குமைந்து ்ைாத்த ைருைாய் 
்்சைவினங்கள் 4,896.58 ப்காடி ரூபாயா்க உயர்ந்தபத இதற்கு 
முககிய ்காரைைாகும். ைருைாய்ப் பற்ைாககுமைமய முமையா்க 
குமைப்பதன்மூைம் ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை இலைாத நிமைமய 
அம்டைதற்கும், தமிழ்நாடு நிதிநிமை நிருைா்கப் ் பாறுப்பும்டமைச 
்சட்்டத்தில கூைப்பட்்ட ்நறிமுமை்கமள பின்பற்றி, நிதிநிமை 
பைம்பாடு ைற்றும் ்க்டன் தாஙகுதன்மைமய உறுதி்்சய்யும் 
ைம்கயிலும் இம்டக்காை நிதி நிைைரத் திட்்டம் ைகுக்கப்பட்டுள்ளது. 
ைருைாய் ைற்றும் ்்சைவினங்களுககிம்டபய ்சைன்நிமைமய 
பபணுைதன்மூைம் இந்த நிமைமய அம்டய எண்ைப்பட்டுள்ளது. 
இதற்்கா்க ைருைாய் ஆதாரங்கமள பைம்படுத்த பதமையான 
ைழிமுமை்கமள ஆராய முன்னுரிமை ைழங்கப்படும். பைலும், 
ைளர்சசிக்கான ்்சைவினங்களுககு அதி்கைா்க ஒதுககீடு ்்சய்ைது 
ைற்றும் ைருைாய் ் ்சைவினங்கமள தரைா்க பயன்படுத்தும் விதைா்க 
பணியாளர்்கள் சீர்தீருத்தக குழு அமைப்பது பபான்ை பலபைறு 
சீர்திருத்த ந்டைடிகம்க்கமள ைருைாய் ்்சைவினங்களுக்கா்க 
பைற்்்காண்டு ்்சைவினங்களுககுரிய தரத்மத பைம்படுத்த 
எண்ைப்பட்டுள்ளது. எனபை, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான ைரவு–
்்சைவுத் திட்்டத்தில 21,617.64 ப்காடி ரூபாயா்க ைதிப்பி்டப்பட்்ட 
ைருைாய்ப் பற்ைாககுமை 2021–2022 ஆம் ஆண்டில 16,893.19 ப்காடி 
ரூபாயா்க குமையும். இது, 2022–2023 இல 10,970.47 ப்காடி ரூபாயா்க 
பைலும் குமையும். இது மூைதனச ்்சைவிற்கு அதி்க இ்டம் தரும் 
ைம்கயில உள்ளது.
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·	 சிை ஆண்டு்களா்க பலபைறு நிதி பிரசசிமன்கள் 
இருப்பினும், ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பில* நிதிப் 
பற்ைாககுமை விகிதத்மத மூன்று ்சதவீதத்திற்குள்ளா்கபை 
அரசு பராைரித்து ைருகிைது. எதிர்ைரும் ஆண்டு்களில 
நலை ைளர்சசிக்கா்க நிமையான நிதிக ்்காள்ம்க 
ைற்றும் பை முமன நிதி ப்சர்ப்பு ந்டைடிகம்க்களால 
இது ்சாத்தியைாகும். ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பில 
நிதிப் பற்ைாககுமை விகிதம் 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
ைரவு–்்சைவுத் திட்்ட ைதிப்பீட்டின்படி 2.84 ்சதவீதம். 
இது நிதி ைமரயமையான 3 ்சதவீதத்திற்குள் இருககும். 
ைரும் ஆண்டு்களில ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பில 
நிதிப் பற்ைாககுமை விகிதம் 2021–2022 ஆம் ஆண்டில 
2.58 ்சதவீதம் ைற்றும் 2022–2023 ஆம் ஆண்டில 2.52 
்சதவீதைா்க இருககும்.

V. ்கடன்கள்

ைத்திய அரசு நிர்ையித்த ஒட்டு்ைாத்தக ்க்டன் ைரம்பின் 
அடிப்பம்டயில, ்க்டன் ைரவு்கள் ைற்றும் திரும்பச ்்சலுத்துதல 
ைதிப்பி்டப்பட்டுள்ளன. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான, நி்கரக ்க்டன் 
ைரம்பு 62,757.80 ப்காடி ரூபாய் என்று ்கணிக்கப்பட்டிருந்தாலும், 
ைாநிை அரசு 59,209.30 ப்காடி ரூபாய் ைட்டுபை நி்கரக ்க்டன் 
ைாங்க திட்்டமிட்டுள்ளது. நிலுமையிலுள்ள ்ைாத்தக ்க்டன்  
2020–2021 ஆம் ஆண்டில 4,56,660.99 ப்காடி ரூபாயா்கவும், ைாநிை 
்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பீட்டில 21.83 ்சதவீதைா்க இருககும். 
தமிழ்நாடு நிதிநிமை நிருைா்கப் ்பாறுப்பும்டமைச ்சட்்டம் 
2003–ன் ்நறிமுமைககு உட்பட்டு, ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி 
ைதிப்பீட்டின் ்சதவீதத்தில நிலுமையிலுள்ள ்ைாத்தக ்க்டன் 
2021–2022 ஆம் ஆண்டில 21.94 ்சதவீதைா்கவும், 2022–2023 ஆம் 
ஆண்டில 21.98 ்சதவீதைா்கவும் இருககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
எனபை, நிதி பைைாண்மையின் ஒரு பகுதியா்க ்க்டன் தாஙகுதன்மை 
இருக்க பைண்டும் என்பது ைாநிை அரசின் பநாக்கைாகும்.

* 2019–2020 ஆம் ஆண்டு ைற்றும் 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான 
்கைககீடு்களுககு ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பீட்டிற்்கான 
்சமீபத்திய முன்ைதிப்பீடு (தற்்காலி்கம்) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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VI. ்கடன உத்ெ்ரொெங்கள்

ஒவ்பைார் ஆண்டிலும் நிலுமையிலுள்ள அரசு உத்தரைாதங்கள் 
முந்மதய ஆண்டின் ்ைாத்த ைருைாய்க ்கைககு ைரவு்களில 100 
்சதவீத அளவு அலைது ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பீட்டில 
10 ்சதவீத அளவு, இைற்றில எது குமைைானபதா அந்த 
அளவிற்குள் அமையப்்பை பைண்டும். 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச 
திங்கள் 31 ஆம் பததி அன்று உள்ளபடி நிலுமையிலுள்ள அரசு 
உத்தரைாதங்களின் அளவு, முந்மதய ஆண்டின் ்ைாத்த ைருைாய் 
ைரவு்களில 29.85 ்சதவீதைா்கவும், ைாநிைத்தின் ்ைாத்த உற்பத்தி 
ைதிப்பீட்டில 2.62 ்சதவீதைா்கவும் உள்ளது. ஒவ்்ைாரு ஆண்டிலும் 
மீளப்்பறும் ்சாத்தியக கூறு்களின் அடிப்பம்டயில (Risk weighted) 
்கைககி்டப்பட்்ட நிலுமையிலுள்ள அரசு உத்தரைாதங்கள் முந்மதய 
ஆண்டின் ்ைாத்த ைருைாய்க ்கைககு ைரவு்களில 75 ்சதவீதம் 
அலைது ைாநிை ்ைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பீட்டில 7.5 ்சதவீதம் 
இைற்றில எது குமைைானபதா அந்த அளவிற்குள் அமையப்்பை 
பைண்டும். 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச திங்கள் 31 ஆம் பததி அன்று 
உள்ளபடி மீளப்்பறும் ்சாத்தியககூறு்களின் அடிப்பம்டயில, 
்கைககி்டப்பட்்ட நிலுமையிலுள்ள அரசு உத்தரைாதங்களின் 
(Risk weighted guarantees) அளவு, முந்மதய ஆண்டின் ்ைாத்த 
ைருைாய் ைரவு்களில 5.46 ்சதவீதைா்கவும் ைாநிைத்தின் ்ைாத்த 
உற்பத்தி ைதிப்பீட்டில 0.47 ்சதவீதைா்கவும் உள்ளது. 

முடிவும்ர

தற்பபாது ்பாருளாதார ைந்தநிமை நிைவினாலும், ைரும் 
ஆண்டு்களில நாட்டின் ்பாருளாதாரம் ைளர்சசிமய பநாககிச 
்்சலலும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. தற்பபாமதய ்பாருளாதார 
ைந்த நிமையிலும், நாட்டின் ்பாருளாதார ைளர்சசிமய 
ஒப்பிடும்பபாது, தமிழ்கம் உயர் ்பாருளாதார ைளர்சசிமய 
்பற்றுள்ளது. ைரும் ஆண்டு்களில இந்த ைளர்சசி பைலும் 
ைலுப்்பறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

ைள ஆதாரங்கமள கூட்டுதல ைற்றும் திைன்மிக்க 
ைரிைசூல ந்டைடிகம்க்கள் ஆகியைற்றின் மூைைா்க ைாநிைத்தின் 
்ைாத்த ைருைாமய ைலுைான நிமையில பராைரிக்க இயலும். 
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ைளர்சசிக்கான ்்சைவினங்களின்மீது முதலீடு ்்சய்யும் 
அபத பைமளயில, நிதி ப்சர்ப்பு ந்டைடிகம்கமய அடிப்பம்ட 
்்காள்ம்கயா்க ்்காண்டு, ்க்டன் நிமைத்தன்மை ைற்றும் ைருைாய் 
ைற்றும் ்்சைவினங்களுககிம்டபயயான நிதி ்சைநிமைமய உறுதி 
்்சய்ைதன்மூைம், தமிழ்நாடு நிமை நிருைா்கப் ்பாறுப்பும்டமைச 
்சட்்டத்தின் ைமரயமர்களின்படி ைருைாய் பற்ைாககுமைமய ைரும் 
்காைங்களில குமைக்க இயலும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

--------







 2018-2019 

Projection

2018-2019 

Accounts

2019-2020 

Projection

2019-2020 

Revised 

Estimates

2020-2021 

Projection

2020-2021 

Budget 

Estimates

2021-2022 

Projection

2022-2023 

Projection

 1,81,322.91 1,73,741.16 1,97,117.11 1,91,860.88 2,19,438.51 2,19,375.14 2,51,056.23 2,86,084.97 
 1,28,033.85 119,734.18 1,37,964.40 135,004.91 1,55,179.31 1,49,429.11 1,70,077.44 1,93,608.08 
 114,730.41 105,534.16 126,098.24 120,809.63 141,186.05 133,530.30 152,270.66 173,664.49 

 13,303.44 14,200.02 11,866.16 14,195.28 13,993.26 15,898.81 17,806.78 19,943.59 

 53,289.06 54,006.98 59,152.71 56,855.97 64,259.20 69,946.03 80,978.80 92,476.89 
 31,035.13 30,638.77 36,463.15 26,392.40 37,376.32 32,849.34 36,462.77 40,838.30 

 22,253.93 23,368.21 22,689.56 30,463.57 26,882.88 37,096.69 44,516.03 51,638.59 



 204,499.30 191,718.29 210,420.78 214,549.96 226,685.94 2,41,601.11 268,886.29 3,03,032.04 

  60,964.78 52,535.26 57,649.15 56,967.82 60,385.72 64,208.55 72,369.60 81,415.80 

 27,649.09 27,205.83 27,936.46 28,236.04 31,997.28 32,009.35 35,850.47 40,152.52 


 10,273.61 10,182.99 11,596.51 11,840.58 11,637.59 13,531.27 15,425.65 17,585.24 

 77,335.77 77,894.79 81,780.58 87,487.48 87,220.35 94,099.94 101,627.93 108,741.89 

 24.68 23.97 25.52 31.27 27.66 23.35 24.52 25.75 

 30,028.39 24,310.84 32,525.17 31,220.89 36,876.43 36,367.78 41,822.95 48,096.39 

 -1777.03 -435.39 -1092.61 -1234.12 -1459.09 1360.87 1765.17 7014.47 



 -23,176.39 -17,977.13 -13,303.67 -22,689.08 -7,247.43 -22,225.97 -17,830.06 -16,947.07 

 30,409.81 29,357.76 35,332.61 32,369.31 38,210.22 37,120.33 42,651.26 49,134.25 


 16.77% 16.90% 17.92% 16.87% 17.41% 16.92% 16.99% 17.17%

 -25334.85 -23,459.44 -17203.72 -25071.63 -10040.31 -21617.64 -16893.19 -10970.47 


 -13.97% -13.50% -8.73% -13.07% -4.58% -9.85% -6.73% -3.83%


 47.28% 49.56% 35.37% 45.54% 22.09% 36.43% 27.93% 16.60%


-53,586.20 -47,334.89 -48,636.28 -55,058.39 -45,457.65 -59,346.29 -60,481.31 -66,081.32 


 -3.17% -2.84% -2.76% -2.97% -2.39% -2.84% -2.58% -2.52%

 (GSDP) 16,89,459.00 16,64,159.33 17,63,062.00 18,54,951.77 18,99,305.93 20,91,926.60 23,42,957.79 26,24,112.73 
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 2018-2019 

Projection

2018-2019 

Accounts

2019-2020 

Projection

2019-2020 

Revised 

Estimates

2020-2021 

Projection

2020-2021 

Budget 

Estimates

2021-2022 

Projection

2022-2023 

Projection

 1,81,322.91 1,73,741.16 1,97,117.11 1,91,860.88 2,19,438.51 2,19,375.14 2,51,056.23 2,86,084.97 
 1,28,033.85 119,734.18 1,37,964.40 135,004.91 1,55,179.31 1,49,429.11 1,70,077.44 1,93,608.08 
 114,730.41 105,534.16 126,098.24 120,809.63 141,186.05 133,530.30 152,270.66 173,664.49 

 13,303.44 14,200.02 11,866.16 14,195.28 13,993.26 15,898.81 17,806.78 19,943.59 

 53,289.06 54,006.98 59,152.71 56,855.97 64,259.20 69,946.03 80,978.80 92,476.89 
 31,035.13 30,638.77 36,463.15 26,392.40 37,376.32 32,849.34 36,462.77 40,838.30 

 22,253.93 23,368.21 22,689.56 30,463.57 26,882.88 37,096.69 44,516.03 51,638.59 



 204,499.30 191,718.29 210,420.78 214,549.96 226,685.94 2,41,601.11 268,886.29 3,03,032.04 

  60,964.78 52,535.26 57,649.15 56,967.82 60,385.72 64,208.55 72,369.60 81,415.80 

 27,649.09 27,205.83 27,936.46 28,236.04 31,997.28 32,009.35 35,850.47 40,152.52 


 10,273.61 10,182.99 11,596.51 11,840.58 11,637.59 13,531.27 15,425.65 17,585.24 

 77,335.77 77,894.79 81,780.58 87,487.48 87,220.35 94,099.94 101,627.93 108,741.89 

 24.68 23.97 25.52 31.27 27.66 23.35 24.52 25.75 

 30,028.39 24,310.84 32,525.17 31,220.89 36,876.43 36,367.78 41,822.95 48,096.39 

 -1777.03 -435.39 -1092.61 -1234.12 -1459.09 1360.87 1765.17 7014.47 



 -23,176.39 -17,977.13 -13,303.67 -22,689.08 -7,247.43 -22,225.97 -17,830.06 -16,947.07 

 30,409.81 29,357.76 35,332.61 32,369.31 38,210.22 37,120.33 42,651.26 49,134.25 


 16.77% 16.90% 17.92% 16.87% 17.41% 16.92% 16.99% 17.17%

 -25334.85 -23,459.44 -17203.72 -25071.63 -10040.31 -21617.64 -16893.19 -10970.47 


 -13.97% -13.50% -8.73% -13.07% -4.58% -9.85% -6.73% -3.83%


 47.28% 49.56% 35.37% 45.54% 22.09% 36.43% 27.93% 16.60%


-53,586.20 -47,334.89 -48,636.28 -55,058.39 -45,457.65 -59,346.29 -60,481.31 -66,081.32 


 -3.17% -2.84% -2.76% -2.97% -2.39% -2.84% -2.58% -2.52%

 (GSDP) 16,89,459.00 16,64,159.33 17,63,062.00 18,54,951.77 18,99,305.93 20,91,926.60 23,42,957.79 26,24,112.73 




