
 

தநிழ்ாடு அபசின் ிதி நற்றும் நித ய 

மநாண்மநத் தும அமநச்சர் னமயர் 

மிமயல் தினாகபாஜன் அயர்கள், 2022-2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கா  

யபவு- சசவுத் திட்ட நதிப்டீுகம 2022 ஆம் 

ஆண்டு நார்ச் திங்கள் 18 ஆம் ாள் சட்டநன்ப் 

மபமய  

னன் மயத்து ஆற்றும் உமப 

நாண்னநிகு மபமயத் தமயர் அயர்கம! 

 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்காண வு-செனவுத் 

திட்ட திப்பீடுகளப இந் சதருளமிகு பதளயில் 

முன்ளக்கும் இந் பத்தில், து ாநினம் வ்ாறு 

திக பண்டும் ன்று இந் அசு விரும்புகின்நது 

ன்தள, கானத்ள சன்று நிற்கும் அய்ன் 

திருள்ளுரின் குநள் என்ளநக் குறிப்பிட்டு, ணது 

உளள சாடங்க விரும்புகின்பநன். 

ிணினின்மந சசல்யம் யிமயின்ம் 

ஏநம் 

அணிசனன் ாட்டிற்கிவ் மயந்து 

(குள் -738) 
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க்களுக்கு பாற்ந ாழ்வு, விளபச்ெல் 

மிகுதி, சதாருபாா பம், இன்த நிளன, 

உரி தாதுகாப்பு ஆகி ந்தும் எரு 

ாட்டுக்கு அகு. 

2) கடந் ஆண்டு வு-செனவுத் திட்டத்ள  

ான் ாக்கல் செய்பதாது தல்பறு புதி  

திட்டங்கள், அறிவிப்புகள், சீர்திருத்ங்கள் ஆகிற்ளநக் 

குறிப்பிட்டிருந்பன். அற்றில் சதரும்தானாணள 

நிளநபற்நப்தட்டுள்பண. அந்ணநிளநவுடன் ான் 

ணது இண்டாது வு-செனவுத் திட்ட திப்பீடுகளப  

இந் அளயின் முன்ளக்கின்பநன். மிர் பு, 

தண்தாடு ஆகிற்ளநக் கருத்தில்சகாண்டு, ான் ணது 

முன்பணார்களபயும், அசில் ஆொன்களபயும், ணக்கு 

முன்ணர் இந்ப் சதாறுப்ளத கித் திாவிட 

முன்பணற்நக் ககத்தின் மூத் ளனர்களபயும் 

ங்கி ணது  

உளளத் சாடங்குகிபநன். அர்கள் எவ்சாருரும் 

திாவிடக் சகாள்ளககளுக்கு ஆற்றி அபப்தரி 

தங்களிப்பு, மிழ்ச் ெமூகத்திற்குச் செய் பெள 

ஆகிற்றின் காாகப இன்று இம்ான்நத்தில் 

ான் உளாற்றிக் சகாண்டிருக்கிபநன். 
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3) ன்னுளட சதாதுாழ்வில் ன்சநன்றும்  

ணக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளித்து, கனங்கள 

விபக்காகத் திகழும் ாண்புமிகு முனளச்ெர் 

அர்களுக்கு முற்கண்  

ணது ணார்ந் ன்றிள சரிவித்துக் சகாள்கிபநன்.  

கடந் ப ாத்தில் ஆட்சிப் சதாறுப்பதற்நதில் இருந்து 

இன்றுள ாங்கள் நிதி பனாண்ளயில் அளடந்துள்ப 

ொளணகள் அளணத்துப அது ழிகாட்டுனாலும்,  

முழு ஆவிணாலும் ட்டுப ய்ப்தட்டளாகும்.  

இந் வு-செனவுத் திட்டத்ளத் சாடங்கும்பதாது,  

“இன்மன சூமல்கம நட்டும் 

கனத்திற்சகாள்ாநல் தநிழ்ாட்டின் யனங்கா 

சந்ததினிரின் த்மதனேம் கனத்தில் சகாண்டு 

தனாரிக்க மயண்டும்” ன்று  

ாண்புமிகு முனளச்ெர் அர்கள் அறிவுறுத்திணார்கள். 

அள ணத்தில் சகாண்டு இந் வு-செனவுத் திட்டம் 

ாரிக்கப்தட்டுள்பது. 

4) கடந் ஆண்டு ளடசதற்ந பர்லில் 

மிழ்ாட்டு க்கள் இந் அசு அறுதிப் 

சதரும்தான்ளயுடன் ஆட்சிக்கு ருற்கு 

ாக்களித்ணர். பகாவிட் சதருந்சாற்றின்  

முல் அளன தளனக் காட்டிலும் ந்து டங்கு அதிக 
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வீரித்துடன் இண்டாம் அளன தவியிருந் பத்தில் 

ாங்கள் ஆட்சிப் சதாறுப்பதற்பநாம். அத்ளக 

இக்கட்டாண சூழ்நிளனயிலும் ாண்புமிகு முனளச்ெர் 

அர்கள் தவிபற்ந முல் ாளிபனப ந்து பர்ல் 

ாக்குறுதிகளப உடணடிாக நிளநபற்றிணார். 

அளணத் சாடர்ந்து மீமுள்ப பர்ல் 

ாக்குறுதிகளபயும் நிளநபற்ந எரு சாளனபாக்குத் 

திட்டத்ளயும் குத்துள்பார். அளண அடிப்தளடாகக் 

சகாண்டு இந் அசு, யபாறு காணாத மயகத்தில் 

மதர்தல் யாக்குறுதிகம சதாடர்ந்து ிமமயற்ி 
யனகிது.இள ட்டுமின்றி, கடந் ஆண்டு 

ளடசதற்ந வு-செனவுத் திட்ட ெட்டன்நக் கூட்டத் 

சாடரில் தன முக்கிாண அறிவிப்புகளபயும் 

சளியிட்டுள்பது.  

5) தவிபற்ந ாளிலிருந்து இந் அசு பகாவிட் 

சதருந்சாற்று, ள சள்பம் உள்ளிட்ட இற்ளகப் 

பதரிடர்களப ெந்திக்க பர்ந்து. 2015 ஆம் ஆண்டில்  

சதய் ளால் சென்ளண சதரும் தாதிப்புக்குள்பாணது. 

அளக்காட்டிலும் 2021 ஆம் ஆண்டில் ாநினத்தின் தன 

தகுதிகளில் மிக அதிகாண ளப்சதாழிவு நிகழ்ந்து. 

இருப்பினும், ாண்புமிகு முனளச்ெர் அர்களின் படி 

டடிக்ளககபாலும், கப ஆய்வுகபாலும், இப்புகளும் 
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இநப்புகளும் கட்டுப்தடுத்ப்தட்டண. இளணத் சாடர்ந்து, 

சகாபாணா சதருந்சாற்றின் மூன்நாது அளனள 

(எமிக்ான்) மிழ்ாடு ெந்தித்து. இந் அொல் 

இண்டாம் அளனயின் பதாது ற்தடுத்ப்தட்ட கூடுல் 

ருத்துக் கட்டளப்புகளும், கற்றுக்சகாண்ட 

அனுதத்தின் தணாலும் மூன்நாது அளன 

மிகச்சிநப்தாண முளநயில் கட்டுப்தடுத்ப்தட்டது. னினும்,  

இந் திர்தாா நிகழ்வுகள் ற்கணப பாொண 

நிளனயில் இருந் ாநின நிதிநிளனயில் பலும் 

திர்ளந ாக்கத்ள ற்தடுத்திது.  

6) திர்தாால் சதருபவில் செனவிணங்கள் 

ற்தட்ட பதாதிலும், சிநந் நிதி நிருாகத்ளயும் நிதி 

பனாண்ளளயும் அசு களடப்பிடித்து.இதன் 

னாக, சநாத்த யபவு-சசவுத் திட்ட 

நதிப்டீ்டில் சயறும் ன சதயதீம் உனர்யிமமன 

னதல் துமணிம நதிப்டீுகில் மகாரிமாம். 

7) 2014 ஆம் ஆண்டு முல்,ருாய்ப் 

தற்நாக்குளந அச்சுறுத்தும் ளகயில் ஆண்டுபாறும் 

அதிகரித்து ந்துள்பது. னதன்னமனாக இந்த 

ஆண்டு இந்த ிம நாற்ப்ட்டு, 7,000 மகாடி 

னொாய்க்கும் மநல் தநிழ்ாட்டின்  
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யனயாய் ற்ாக்கும குமன உள்து. மநலும்  

இந்த சயாா ஆண்டிலும் ிதிப்ற்ாக்கும  

4.61 சதயதீத்திினந்து 3.80 சதயதீநாக குமன 

உள்து. இந் அசின் தீர்க்காண டடிக்ளககளும் 

நிர்ாகத் திநனுப இளண ொத்திாக்கியுள்பது.  

8) இந் உறுதிாண டடிக்ளககளின் 

அடித்பாக இருப்தர் திாவிட ாதிரி பர்ச்சியின் 

(Dravidian Model) இனக்காகத்திகழ்தர் ாண்புமிகு 

முனளச்ெர்  

அர்கபப. அரின் எவ்சாரு சிந்ளணயிலும், 

செலிலும், சுரிாள, ெமூகநீதி, ெமூக ல்லிக்கம், 

அளணளயும் உள்படக்கி பர்ச்சி ஆகி திாவிடக் 

சகாள்ளககள் நிளநந்திருக்கின்நண. திாவிட 

இக்கத்தின் பகாட்தாடுகபப இந் அசின் 

ஆணிபாகும். ந்ள சதரிார், பதறிஞர் அண்ா, 

முத்மிறிஞர் களனஞர் ஆகிபாரின் சிந்ளணகளும், 

செல்களும், ழுத்துக்களும் இந் அளெ சிநப்தாக 

ழிடத்தி ருகின்நண. திாவிட இக்கம் 

ெமூகநீதிக்காண பதாாட்டத்தில் குறிப்பிடத்க்க 

ொளணகள் தன புரிந் பதாதிலும், இப்பதாாட்டத்தில் ாம் 

இன்னும் முழுளாக சற்றி அளடவில்ளன. ணப, 

அளணத்து பங்களிலும் 
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ெமூக நீதிள நிளனாட்ட பண்டும் ன்ந து 

சகாள்ளகயில் ாம் சாடர்ந்து உறுதிாக இருப்பதாம்.  

9) அண்ளயில், ாமிதணி தடுளகயில் 

கண்சடடுக்கப்தட்ட சால்சதாருட்கள், ண்மடத் தநிழ் 

ாகரிகத்தின் சதான்மந, குமந்தது 3200 

ஆண்டுகள் மமந யாய்ந்தது எ 

சயிப்டுத்தினேள். உனகின் மிகத் சான்ளாண 

ாகரிகங்களில் து மிர் ாகரிகமும் என்று ன்தள 

இது உறுதி செய்துள்பது. ாண்புமிகு முனளச்ெர் 

அர்களின் ளனளயினாண இந் அசு, மிழ்ச் 

ெமுாத்தின் நீண்ட சடி தண்தாட்டின் 

ழித்பான்நல் ன்பந ன்ளணக் கருதுகிநது. ம் 

ாட்டின் தன்முகப் தண்தாட்ளட தாசிெ ெக்திகள் அழிக்க 

முலும் இவ்பளபயில், மிழ்ச் ெமூகத்ள 

சற்றிகாக ழிடத் பண்டி னாற்றுக் கடள  

இந் அசுக்கு உள்பது ன்தள ன்கு 

உர்ந்துள்பபாம். 

10) என்றி-ாநின நிதி உநவுகள், வு 

அடிப்தளடயினாண ஆளுளக (Data Centric Governance),  

அசு உளடளகள் ற்றும் இடர் பனாண்ள (Asset 

&Risk Management), அதிக சதாறுப்புளடள ற்றும் 
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உற்தத்தித்திநன் (Increased Accountability and Productivity), 

ெட்டன்நத்தின் தங்கிளண லுப்தடுத்துல் ஆகி ந்து 

முக்கி முன்சணடுப்புகளப, இந் அசு நிருாகத் 

திநளண உர்த்துற்காக பற்சகாள்ளும் ன்று கடந் 

வு-செனவுத் திட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருந்பாம். இந் 

எவ்சாரு முன்சணடுப்பிலும் தல்பறு டடிக்ளககள் 

டுக்கப்தட்டுள்பண. உாாக என்றி-ாநின நிதி 

உநவுகளப ஆய்வு செய் சிநப்பு ஆபனாெளணக் குழு 

அளத்ல், வுத் தூய்ள 

(data purity) திட்டச் செனாக்கம், ாநினத்தின் 

உள்ணிக்ளக அளப்புகளப சீளத்ல் பதான்நள 

செல்தடுத்ப்தட்டுள்பண.  

11) அண்ளயில் ளடசதற்ந கர்ப்பு 

உள்பாட்சித் பர்லில் திாவிட முன்பணற்நக் ககம் 

ற்றும் அன் கூட்டணிக் கட்சிகளின் னாற்று 

சிநப்புமிக்க சற்றிாணது ாண்புமிகு முனளச்ெர் 

அர்களின் செல்தாட்ளடயும் ளனளப் தண்ளதயும் 

க்கள் ந் அபவிற்கு அங்கீகரித்துள்பணர் ன்தளயும் 

மிழ்ச் ெமுாம் அர் மீது சகாண்டுள்ப 

ம்பிக்ளகளயும் தளநொற்றுகிநது. இது ங்களின் 

உளப்ளத தன்டங்கு அதிகரிக்க ஊக்களிக்கிநது. 
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12) இந்தினா நாிங்கின் ன்ினம் 

என்மத நது அபசமநப்னச் சட்டத்தின் 

அடிப்மடக் மகாட்ாடாகும். து அெளப்புச் 

ெட்டத்ள இற்றிர்கள் ாநின சுாட்சி ற்றும் 

கூட்டாட்சித் த்துத்தின் அடிப்தளடயில் என்றி அசு 

ற்றும் ாநின அசுகளுக்கு இளடப எரு இக்காண  

உநள டிளத்ணர். து ாட்டின் கூட்டாட்சி  

அளப்ளத சீர்குளனக்க டுக்கப்தடும் சாடர் முற்சிகள் 

ருத்த்ளயும், பளணளயும் அளிக்கின்நண. 

ாநினங்களின் உரிளகளுக்காக சாடர்ந்து பதாாடி 

முத்மிறிஞர் களனஞர் அர்களின் அடிச்சுடுகளபப் 

பின்தற்றி, ாநினங்களின் உரிளகளுக்காக இந் அசு 

சாடர்ந்து பதாாடும். 

13) ரும் நிதிாண்டு மிகவும் 

இக்கட்டாண,சதாருபாா நிச்ெற்ந ன்ளயுடன் 

இருக்க ாய்ப்புகள் அதிகம்.ற்பதாது உக்ளனில் 

ளடசதற்றும் ரும் பதாரின் காாக உனகபாவி 

சதாருபாா மீட்சடடுப்பு ளடதட ாய்ப்புள்பது. இணால் 

நுகர்வு பளயில் வீழ்ச்சியும்  

(demand shocks), உனகபாவி அளிப்பிலுள்ப தாதிப்புகளும் 

(global supply disruptions), ாநினப் சதாருபாாத்தின் மீது 

ாக்கத்ள ற்தடுத்னாம். தவீக்கம், ட்டி வீம் 
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ஆகிள அதிகரிக்குசண சதரும்தானாண சதாருபாா 

நிபுர்கள் கருத்து சரிவிக்கின்நணர். பலும், பகாவிட் 

சதருந்சாற்றின் ாக்கமும் முற்றிலுாக நீங்கிவிட்டது 

ன்று ற்பதாது கூந இனாது. இது ட்டுமின்றி, 

மிழ்ாடு மின் உற்தத்தி  

ற்றும் தகிர்ாணக் ககத்தின் முழு இப்ளத அசு  

ற்தன் விளபளயும், அகவிளனப்தடி 

உர்த்ப்தட்டன் 

முழு ாக்கத்ளயும், கடன் ள்ளுதடியின் ாக்கத்ளயும்  

ரும் நிதிாண்டில் இந் அசு ெந்திக்க பரிடும். 

14) இத்ளக நிகழ்வுகளபக் கருத்தில்சகாண்டு,  

இந் வு-செனவுத் திட்டத்தில் நிதி முன்னுரிளகளப 

ாற்றிளக்க பண்டி அசிம் ற்தட்டுள்பது.  

து அசில் முன்பணார்கபாண நீதிக்கட்சியின் 

கானத்திலிருந்ப, ெமூகநீதிக்காண அபவுபகால் திாவிட 

இக்கத்திற்காண அளடாபாகத் திகழ்ந்து ருகின்நண. 

சதாருபாாப் தார்ளயில் ெமூகனனுக்கும் 

அளணளயும் உள்படக்கி சதாருபாா பர்ச்சிக்கும் 

ெ முக்கித்தும் அளிக்க பண்டி அசிம் உள்பது. 

கடந் ஆண்டில் சதருந்சாற்றின் காாக ெமூகத்தில் 

லிந்  

பிரிவிணர்களின் துர் துளடப்தள குறிக்பகாபாகக் 
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சகாண்டு ாம் தணிாற்றிபணாம். ற்பதாது, நது 

சானாதாபம் நீண்டும் எளச்சி சற்று யப, 

சனெகத் திட்டங்கில் எவ்யிதக் குமனேநின்ி, 
நது னன்னுரிமநகம நறுரிசீித்து சனெகக் 

கட்டமநப்ன, யர்ச்சித் திட்டங்கள் 

மான்யற்ின் நீது அதிக கயம் சசலுத்தப்டும். 

15) பற்கூறி அணுகுமுளநயின் 

அடிப்தளடயில் முன்னுரிள அளிக்கப்தட பண்டி 

துளநகளுக்கும் திட்டங்களுக்கும் பதாதி நிதி ங்கி, 

பர்ச்சிக்கு 

ழிகுக்கும் ளகயில்ெமூகத்தின் அளணத்துப் 

பிரிவிணரின் திர்தார்ப்புகளபயும் நிளநவுசெய்யும் 

விாக 

இந் வு-செனவுத் திட்டம் ாரிக்கப்தட்டுள்பது.  

இந் வு-செனவுத் திட்டம் பின்ரும் சதாருண்ளகள் 

மீது கூடுல் கணம் செலுத்தும்: 

 பபாண்ள உள்ளிட்ட முன்ளத் 

துளநகளின் பர்ச்சி வீத்ள அதிகரித்ல். 

 ெமூகப் தாதுகாப்பிளண லுப்தடுத்துல் 

 தள்ளி ற்றும் கல்லூரிகளில் சிநப்புத் திட்டங்கள் 

ாயினாக இளபஞர்களுக்கு பளன சதறும் 

திநளண அதிகரித்ல் 
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 புதி முலீடுகளப ஈர்ப்தன் மூனமும் 

ற்பதாதிருக்கும் சாழில்முளணபாள 

ஊக்குவிப்தன் ாயினாகவும் அதிக 

ண்ணிக்ளகயினாண பளனாய்ப்புகளப 

உருாக்குல். 

 கல்வி ற்றும் ாழ்ாா பம்தாட்டின் மூனம் 

களிரின் முன்பணற்நம். 

 விளிம்பு நிளனயில் உள்பபாரின் ெமூக-

சதாருபாா முன்பணற்நம். 

 அளணளயும் உள்படக்கி பர்ச்சியின் 

மூனம் றுளள எழித்ல் 

 அளணத்துத் பங்களிலும் ெமூகநீதிள 

நிளனாட்டுல் 

 வுகள் அடிப்தளடயினாண ஆளுளக ாயினாக 

சதாதுக்களுக்கு ானிங்களும் பெளகளும் 

முழுளாகச் சென்நளடள உறுதிசெய்ல் 

 கட்டளப்புகள் உருாக்க பதாதி நிதி 

ஆாங்களபக் கண்டறில் 

 சுற்றுச்சூலில் நீடித் நிளனத் ன்ளளயும், 

ளனமுளநகளுக்கு இளடபாண 

ெத்துத்ளயும் உறுதிசெய்ல் 

னதல்யரின் னகயரி 

16) சதாதுக்களின்குளநகளபஉடனுக்குடன் 

தீர்த்தும், பளகளப நிளநவு செய்தும், க்கள் ன 

அசின் இனக்காக இந் அசு செல்தட்டு ருகிநது. 
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இந் பாக்கத்பாடுான், உங்கள் சாகுதியில் 

முனளச்ெர் துளநளயும், முனளச்ெரின் னிப் 

பிரிளயும் (CM Cell)இளத்து “முல்ரின்முகரி” 

ன்நபுதிதுளநஉருாக்கப்தட்டுள்பது. இத்துளநயின் 

கீழ் இதுயமப, 10,01,883 நனுக்களுக்கு 

உரினதீர்வுகாணப்ட்டுள்து. 

ன்ின-நாி ிதி உவுகள் 

17) திப்புக்கூட்டுரி ளடமுளநயில் 

இருந்பதாது,மிழ்ாடுஅளடந்ருாய்பர்ச்சிள, 

ெக்குற்றும்பெளரிச்ெட்டம்ளடமுளநக்குந்பின்

ணர்ட்டஇனவில்ளன.இதுட்டுமின்றி,பகாவிட்சதருந்

சாற்றுஅளணத்துாநினங்களின்நிதிநிளனளசதருப

வில்தாதித்துள்பது.இந்நிளனயில்,சபக்குநற்றும்மசமய
யரிஇமப்டீ்மட ன்ின அபசு யமங்கும் கா 

யமபனம30.6.2022 

ஆம்ான்றுனடிவுக்குயனகிது. 

இதால்,யனம்ிதினாண்டில், சுநார் 20,000 

மகாடினொாய்ிதி 
இமப்ிமதநிழ்ாடுசந்திக்கமரிடும். சகாபாணா 

சதருந்சாற்றிணால் ற்தட்ட சதாருபாாத் பக்க 

நிளனால் தாதிக்கப்தட்ட 

ாநினங்களின்ருாய்இன்னும்இல்புநிளனக்குத்திரும்
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தாால்,இந் இப்பீட்ளட 

பலும்இண்டுஆண்டுகளுக்குநீட்டிக்குாறுஎன்றிஅ

சிற்குாண்புமிகு முனளச்ெர் அர்கள் பகாரிக்ளக 

ளத்துள்பார்கள். இந் நிாாண பகாரிக்ளகக்கு 

என்றி அசு செவி ொய்க்கும் ண ம்புகிபநன். 

18) ாட்டின் க்கள்சாளகயில் மிழ்ாட்டின் 

தங்கு 6.12 ெவீாகும். ாட்டின் சாத் உள்ாட்டு 

உற்தத்தியில் நத்ா 10 ெவீாகும்.இற்றிற்கு ற்ந 

நிதிப்தகிர்ள  

த்தி நிதிக்குழுக்கள் மிழ்ாட்டிற்கு ங்கவில்ளன. 

15து த்தி நிதிக்குழுவின் தரிந்துளகளின்தடி, 

ாநினங்களுக்கு இளடபாண நிதிப்தகிர்வில் 

மிழ்ாட்டின் தங்கு சறும் 4.079 ெவீாகும். 15து 

த்தி நிதிக்குழு ந்ாண்டு கானத்திற்கு உள்பாட்சி 

அளப்புகளுக்காண ானிாக சாத்ம் 21,246 பகாடி 

ரூதாள தரிந்துளத்துள்பது. இத்சாளகாணது, 14து 

நிதிக்குழுால் தரிந்துளக்கப்தட்ட 17,010 பகாடி ரூதாய் 

ானிங்களபக் காட்டிலும் குளநந் அபவிபனப 

அதிகரிக்கப்தட்டுள்பது. ாநினத்திற்கு குறிப்பிட்ட 

ானிங்களபயும், துளநகளுக்கு குறிப்பிட்ட 

ானிங்களபயும் 15து நிதிக்குழு தரிந்துளத்துள்பது. 

இத்சாளகள ளடமுளநயிலுள்ப என்றி அசு 
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சதாறுப்பதற்கும் திட்டங்களுடனும் (Centrally Sponsored 

Schemes) என்றி துளநத் திட்டங்களுடனும் (Central 

Sector Schemes) இளக்கால், னிாக ங்க 

பண்டும் ண லியுறுத்துகிபநாம். 

நாி ிதிக்குள 

19) சதருந்சாற்றின் காாக, ஆநாது 

ாநின நிதிக் குழுவின் கானள இந் அொல் என்தது 

ாங்கள் நீட்டிக்கப்தட்டது. அண்ளயில் இக்குழு ணது 

அறிக்ளகள ெர்ப்பித்துள்பது. இந் அறிக்ளகயின்மீது, 

அசு ணது டடிக்ளக டுத் அறிக்ளகள (Action 

Taken Report) விளவில் இம்ான்நத்தில் ாக்கல் 

செய்யும். 

தநிழ் யர்ச்சி நற்றும் ண்ாடு 

20) ங்கள் ாழ்வும், ங்கள் பமும் ங்கா 

மிழ் ன்று மிழ் சாழிளப் பதாற்றி, அளண 

உனசகங்கும் தச் செய்ப இந் அசின் ளனா 

குறிக்பகாபாகும். மிழ்சாழியின் 

சான்ளளயும்செம்ளளயும் நிளனாட்டிட, பிந 

உனக சாழிகளுடன்மிழின் சாழியில் உநவு குறித்து 

அறிவில்பூர்ாண ஆய்வுகளப பற்சகாள்து 

அசிாகும்.தநிழ் சநாமிக்கும் இந்மதா ஐமபாப்ின 
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சநாமிக் குடும்த்திற்கும் இமடனிா உமய 

சயிக்சகாணனம் யமகனில்,தநிழ் மயர்ச்சசால் 

யல்லுர்கமக் சகாண்ட குள ன்ம அமநத்து, 

அகபனதி உனயாக்கும் சிப்னத் திட்டத்மத இந்த 

அபசு சசனல்டுத்தும்.இத்திட்டத்திற்காக,இந் ஆண்டு 

வு-செனவுத்திட்டத்தில் இண்டு பகாடி ரூதாய் 

எதுக்கீடு செய்ப்தடும்.  

21) மிழ்ாட்டில் ெமூகநீதிள 

நிளனநிறுத்திடவும், தகுத்றிளப் தப்பிடவும், 

சதண்டிளத்ணத்ளஎழித்திடவும் ம் களடசி மூச்சு 

இருக்கும்ள அாது உளத்ர் ந்ள சதரிார். 

அரின் சிந்ளணகளும் ழுத்துக்களும் கானத்ள 

சன்று இன்றும் எளிர்கின்நண. னித்துமிக்க அது 

ழுத்துகளப ட்டுத்திக்கும் டுத்துச் சென்று, அது 

முற்பதாக்குச் சிந்ளணால் அளணளயும் தணளடச் 

செய்து இந் அசின் கடளாகும்.இளண 

நிளநபற்றும் விாக, உரி அறிஞர் குழுவின் 

தரிந்துளகளின்தடி, சரினாரின் சிந்தமகள் 

அடங்கின சதாகுப்ன, 21 இந்தின, உக சநாமிகில் 

அச்சு நற்றும்  நின்னூல் திப்னகாகவும் 

சயினிடப்டும். இப்தணிகள் ந்து பகாடி ரூதாய் 

செனவில் பற்சகாள்பப்தடும். 



17 
 

22) ாய்சாழி கல்விப ளனசிநந் கல்வி 

ன்தது அறிவில் கூறும் உண்ளாகும். மிழ்ழிக் 

கல்விள ஊக்குவிக்கும் ண்ம், அசுப் தள்ளிகளில் 

தயிலும் ார்களுக்கு ங்கப்தட்டு ரும் தாடநூல், 

பாட்டுப்புத்கம் பதான்ந னத்திட்ட உவிகள், அசு 

நிதியுவியின்றிச் செல்தட்டு ரும், மிழ்ழியில் 

ட்டும் தாடங்களபக் கற்பிக்கும் தள்ளிகளில் இனொக 1 

முல் 10 ஆம் குப்புள தயிலும் ார்களுக்கு, 

இந் ஆண்டு முல் 15 பகாடி ரூதாய் திப்பீட்டில் 

ங்கப்தடும். 

23) ாநினத் சால்லில் துளந கடந் ஆண்டு 

சிகங்ளக ாட்டம் கீடி, தூத்துக்குடி ாட்டம் 

சிகளப, அரிலூர் ாட்டம் கங்ளகசகாண்டபொபும், 

கிருஷ்கிரி ாட்டம் யினாடும்தாளந ஆகி 

இடங்களில் பற்சகாண்ட அகாய்வுகளுடன் 

திருசல்பலி ாட்டம் துலுக்கர்தட்டி, விருதுகர் 

ாட்டம் சம்தக்பகாட்ளட, ர்புரி ாட்டம் 

சதரும்தாளன ஆகி மூன்று இடங்கள் உட்தட ழு 

இடங்களில் டப்தாண்டில் அகாய்வுகளப 

பற்சகாள்கின்நது. பலும்,  

னதின கற்கா இடங்கமத் மதடி 5 

நாயட்டங்கில் க ஆய்வும் (exploration), 
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சானம ஆற்ங்கமபனில் சதால்ினல் 

இடங்கமத் மதடிக் க ஆய்வும் 

மநற்சகாள்ப்டுகிது. 

24) இளடச் ெங்க கான தாண்டிர்களின் 

துளநமுகாக விபங்கி சகாற்ளகயில் ஆழ்கடனாய்வு 

பற்சகாள்ற்கு உகந் இடத்திளண கண்டறிற்கு 

இந்தி கடல்ொர் தல்களனக் ககம் ற்றும் பசி 

கடல்ொர் சாழில் நுட்தக் ககத்துடன் இளந்து இந் 

ஆண்டு முன்கப ஆய்வு (reconnaissance) பற்சகாள்பப்தட 

உள்பது. ழு இடங்களில் அகாய்வுப் தணிகள், இண்டு 

இடங்களில் கப ஆய்வு ற்றும் சகாற்ளகயில்  

முன்கப ஆய்வுப்தணிகள் ந்து பகாடி ரூதாய் செனவில் 

பற்சகாள்பப்தட உள்பண. 

25) சதாதுக்கள், குறிப்தாக ார்களிளடப  

மிழ் சால்லில் பு குறித்து ஆர்த்ள 

ற்தடுத்திடவும்,  

து ாநினத்தில் கிளடத்துள்ப அரும்சதாருட்களபப் 

பதணிப் தாதுகாக்கவும், 

அருங்காட்சிகங்களும்,அகழ்ளப்தகங்களும் (on-site 

museums) பம்தடுத்ப்தட பண்டும். 

இவ்ாண்டு,யிளப்னபம், இபாநாதனபம் 
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நாயட்டங்கில் 10 மகாடி னொாய் நதிப்டீ்டில் 

னதின அபசு அனங்காட்சினகங்கள் 

அமநக்கப்டும்.சதன்காசி நாயட்டம் 

குற்ாத்தில் உள் மங்குடினிர் 

அகழ்மயப்கம், தினயள்ளூர் நாயட்டம் 

னண்டினில் உள் சதால்மங்கா 

அகழ்மயப்கம், தர்நனரினில் உள் டுகற்கள் 

அகழ்மயப்கம் ஆகினமய 10 மகாடி னொாய் 

நதிப்டீ்டில் மநம்டுத்தப்டும். 

26) ாநினத்தில் உள்ப தளாண சதாதுக் 

கட்டடங்களபஅற்றின் னித்தும்ாநால் 

புணளத்து, தாதுகாக்கும்சதாருட்டுஇக்கட்டடங்களபச் 

சீளப்தற்கு இவ்ாண்டுசிநப்பு எதுக்கீடாக 50 பகாடி 

ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

27) இம்திப்பீடுகளில் மிழ் பர்ச்சித் துளநக்கு  

82.86 பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

யனயாய் நற்றும் மரிடர் மநாண்மந 

28) அசு நினங்களில் நினஅபளப் தணிகள் 

துல்லிாகவும்ளிாகவும் பற்சகாள்ப, “சாடர்ந்து 

இங்கும் சாடர்பு நிளனங்களின் (Continuously Operating 
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Reference Stations)அளப்பு”லுப்தடுத்ப்தடும்.வீண 

முளநயில் நினஅபளப் தணிகளபபற்சகாள்ப 

நினஅபளர்களுக்கு“பார்” (Rover Machine) 

கருவிகள்ங்கப்தடும். இத்திட்டத்திற்காக 15 பகாடி 

ரூதாய் ங்கப்தடுகிநது. 

29) தனாண ெமூகப் சதாருபாா பர்ச்சிக்கு 

ழிகுக்கும் ளகயில் அசு நினங்களின் தன்தாடு 

அளது அசிம். அசு நினங்களின் குத்ளக 

முளநயில் ற்பதாது உள்ப சிக்கல்களபத் தீர்க்கவும், 

அசு நினங்களப நிாாண, சளிப்தளடாண 

முளநயில் குத்ளகக்கு விடுற்கும்எரு விரிாண 

நினக்குத்ளகக் சகாள்ளக குக்கப்தடும். 

30) நீர்நிளனகள் உள்ளிட்ட அசு நினங்களப 

மீட்சடடுக்கவும், தாதுகாப்தற்கும் அசு அளணத்து 

முற்சிகளபயும் டுத்து ருகின்நது. அபசு 

ிங்கமப்ாதுகாப்தற்கும், பாநரிப்தற்கும், 

ஆக்கிபநிப்னகில் இனந்து நீட்தற்கா 

ணிகம மநற்சகாள்வும்,  

சிப்ன ிதினாக 50 மகாடி னொாய்துக்கீடு 

சசய்னப்ட்டுள்து. 
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31) சென்ளண சதருகப் தகுதியில் 

சள்பத்ால் ற்தடும் தாதிப்புகளபத் டுப்தற்கு,க்க 

தரிந்துளகளப ங்க ஆபனாெளணக் குழு என்று 

அளக்கப்தட்டுள்பது.இக்குழுவின் தரிந்துளகளின்தடி, 

சள்பத்டுப்புப் தணிகள் முற்கட்டாக 1,000 பகாடி 

ரூதாய் செனவில் பற்சகாள்பப்தடும் ண ாண்புமிகு 

முனளச்ெர் அர்கள் அறிவித்ார்கள். 

இப்தணிகளுக்காக  

500 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

32) ானிளனளத் துல்லிாகக் 

கணிக்க,“பதரிடர் ச்ெரிக்ளக 

அளப்புகளப”பம்தடுத்துன் 

அசித்ள,அண்ளயில் சென்ளணயில் ற்தட்ட திடீர் 

சள்பப்சதருக்கு க்கு உர்த்தியுள்பது. பதரிடர் 

ாக்கும் முன், உரி பத்தில் ச்ெரிக்ளகள 

ங்குற்கு, ானிளன தலூன் அளப்பு, இண்டு 

ானிளன படார்கள், 100 ானிங்கி ானிளன 

ளங்கள், 400 ானிங்கி ளானிகள், 11 ானிங்கி 

நீர்ட்டக் கருவிகள், அதிபகக் கணினிகள் (super 

computers)உள்ளிட்ட புதி சாழில்நுட்தங்கள் சகாண்ட 

ஏர் கட்டளப்ளத அசு உருாக்கும். இப்தணிகளுக்காக 

10 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 
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33) ெமுாத்தில் விளிம்பு நிளனயில் 

உள்பபாரின் னனிற்காக அொல் செல்தடுத்ப்தடும் 

முதிபார் ஏய்வூதித் திட்டம், ஆற்ந விள 

ஏய்வூதித் திட்டம், ாற்றுத்திநணாளி ஏய்வூதித் திட்டம் 

உள்ளிட்ட தல்பறு ெமூகப் தாதுகாப்பு 

ஏய்வூதிங்களுக்காக 4,816 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

34) இம்திப்பீடுகளில் ருாய் ற்றும் பதரிடர் 

பனாண்ளத் துளநக்கு 7,474.94 பகாடி ரூதாய் நிதி 

எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

காயல் 

35) ெட்டம்எழுங்ளகத்திநம்தட 

நிளனாட்டுன்ாயினாகமிழ்ாடு ஏர் 

அளதிப்பூங்காாகத் திகழ்கிநது. 

சதண்கள்ற்றும்குந்ளகளுக்குதிாணகுற்நங்கள்,பதா

ளப்சதாருட்களின்தன்தாடுஆகிற்ளநத்டுப்தற்கு

இந் அசுதீவிமுற்சிகள்டுத்துருகின்நது. பர்ந்து 

ரும் புநகர்ப்தகுதிகளில்கால்துளந திநம்தடச்  

செனாற்றிட,சென்ளணகால்ஆளகம்மூன்நாகப்பி

ரிக்கப்தட்டுஆடியிலும்,ாம்தத்திலும்இண்டுபுதிஆ

ளகங்கள்சிநப்தாகச் செல்தட்டுருகின்நண. 
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பலும், இத்துளநக்குத் பளப்தடும் அளணத்துக் 

கட்டளப்புகளும்ற்தடுத்ப்தடும். இந் ளகயில், ெமூக 

ஊடகங்களில் செய்ப்தடும்,நாணபிச்ொங்களின் 

விளபாக,அதிகரித்து ரும் 

குற்நச்செல்களபத்டுத்திட, “ெமூகஊடகசிநப்புளம்” 

அளக்கப்தடும். 

36) இம்திப்பீடுகளில்கால்துளநக்கு 

10,285.22பகாடிரூதாய்ங்கப்தட்டுள்பது. 

தீனமணப்னநற்றும்நீட்னப் ணிகள்தும 

37) தீவிதத்துகளபத்விர்ப்தளஇனக்காகக்சகா

ண்டு, தீளப்புற்றும்மீட்புப் 

தணிகள்துளநளவீணாக்குற்காணடடிக்ளகக

ளபஅசுபற்சகாண்டு ருகிநது. 2021 ஆம்ஆண்டில், 

இத்துளநசாத்ாக16,809 தீ விதத்து அளப்புகள் 

ற்றும்,57,451 மீட்புப்தணிஅளப்புகளபற்று, ண்ற்ந 

னிஉயிர்களபயும், 

கால்ளடற்றும்உளடளகளபயும்காப்தாற்றியுள்பது.  

38) இம்திப்பீட்டில்தீளப்புற்றும்மீட்புப் 

தணிகள் துளநக்காக496.52 

பகாடிரூதாய்ங்கப்தட்டுள்பது. 
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ீதி ினயாகம்  

39) க்குகளபவிளந்துமுடித்து,ாமின்றிதீர்

ப்புகளப ங்கிட,நீதித்துளநக்கு அளணத்து 

ஆளயும் இந் அசு ங்குகின்நது. ணிக 

க்குகளப விொரிப்தற்சகண ழு 

ணிகநீதின்நங்கள்அளத்திட,  

இந்நிதிாண்டில்எப்புல்அளிக்கப்தட்டுள்பது. 

40) இம்திப்பீட்டில்நீதிநிருாகத் துளநக்சகண 

1,461.97 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

கூட்டுவு, உணவு நற்றும் தகர்மயார் ாதுகாப்ன 

41) னிர்க்கடன் தள்ளுடிக்காக 2,531 மகாடி 

னொானேம், மகக்கடன் தள்ளுடிக்காக 1,000 மகாடி 

னொானேம், சுன உதயிக்குளக்கின் கடன்கள் 

தள்ளுடிக்காக 

600 மகாடி னொானேம் எஇம்நதிப்ீட்டில் சநாத்தம்  

4,131 மகாடி னொாய் துக்கீடு சசய்னப்ட்டுள்து. 

42) இந் நிதிாண்டில், இதுள 14,15,916 

விொயிகளுக்கு 9,773 பகாடி ரூதாய் திப்பில்  

புதி தயிர்க்கடன்கள் ங்கப்தட்டுள்பண. இதில், 

10,76,096 
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குறு, சிறு விொயிகளுக்கு 7,428 பகாடி ரூதாய் திப்பில் 

ங்கப்தட்ட தயிர்க்கடன்களும் அடங்கும். 

43) ாட்டிபனப முல்முளநாக முத்மிறிஞர் 

களனஞர் அர்கபால் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட ட்டியில்னா 

தயிர்க்கடன் திட்டத்திற்கு, இந் வு-செனவுத் 

திட்டத்தில்  

200 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது.சதாது 

விநிபாகத் திட்டத்ளச் செல்தடுத் வு-செனவுத் 

திட்டத்தில்  

உவு ானிாக 7,500 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

44) இம்திப்பீட்டில் கூட்டுநவு, உவு ற்றும் 

நுகர்பார் தாதுகாப்புத் துளநக்கு 13,176.34 பகாடிரூதாய் 

எதுக்கீடுசெய்ப்தட்டுள்பது. 

ாசம் 

45) டப்தாண்டில்,கால்ாய்கள், ரிகள், 

நீர்நிளனகளபயும் நீர் ழித்டங்களபயும் றுசீளத்ல், 

டுப்தளகள், களகள், ளகீழ் டுப்தளகள் 

பதான்ந நினத்டி நீர் செறிவூட்டும் கட்டளப்புகளப 

ற்தடுத்தும் தணிகள் பற்சகாள்பப்தட்டு ருகின்நண. 
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இற்காக, இம்திப்பீடுகளில் 2,787 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

46) நீர்பங்களின் தன்தாட்டுத் திநளண 

அதிகரிக்கவும், சிநப்தாக பனாண்ள 

செய்ற்காகவும்,தாெணத்திற்காக நீள ங்குளடயின்றி 

ங்குற்காகவும், 3,384 பகாடி ரூதாய் திப்பீட்டில் 

காவிரி டிநினப்  

தகுதியில் உள்ப தாெண அளப்புகளில் நீட்டித்ல், 

 புணளத்ல், வீணாக்குல் பதான்ந தணிகள் 

(ERM)விளவில்சாடங்கப்தட உள்பண. 

47) ொத்னூர், பொளனார், பட்டூர், தாதாெம் 

உள்ளிட்ட 64 சதரி அளகளப புணளக்கவும், 

அளகளின் தாதுகாப்பு ற்றும் 

செல்திநளணபம்தடுத்வும் இண்டாம் அள 

புணளப்பு ற்றும் பம்தாட்டு  

(DRIP-II) திட்டத்திற்கு அொல் எப்புல் 

அளிக்கப்தட்டுள்பது.உனகங்கி ற்றும் ஆசி 

கட்டளப்பு முலீட்டு  

ங்கியின் உவியுடன் 1,064 பகாடி ரூதாய் திப்பீட்டில்  

இத்திட்டம் செல்தடுத்ப்தட்டு ருகிநது. 
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இத்திட்டத்திற்காக, இம்திப்பீடுகளில் 300 பகாடி ரூதாய் 

எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

48) ரும் குறுள ொகுதடிக்கு களடளடப் 

தகுதிகள் ள காவிரி நீர் சென்நளட, சடல்டா 

குதினிலுள் 10 நாயட்டங்கில் 80 மகாடி னொாய் 

சசயில் 

4,964கிமாநீட்டர்ீனள்கால்யாய்கமதூர்யா
னம்சிப்னப் ணிகம 

மநற்சகாள்யதற்காப்னதமஇந்தஅபசுஅித்து
ள்து.இவ்ாண்டு முன்கூட்டிப திட்டமிடுல் மூனம், 

தாெணத்திற்காக  

பட்டூர் அள திநப்தற்கு முன்ணப இந்ப் தணிகள்  

துரிாக நிளநபற்நப்தடும். 

49) இம்திப்பீடுகளில் நீர்பத் துளநக்கு  

7,338.36 பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

 

 

கால்மடப் பாநரிப்ன 
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50) “யாடின னிமப கண்டமாசதல்ாம் 

யாடிமன்” ன்று தல்லுயிர் ஏம்பி ள்பனார் 

அர்களின் 200து பிநந் ஆண்ளட முன்னிட்டு, 

ஆவில்னா ளகவிடப்தட்ட, காளடந் பர்ப்புப் 

பிாணிகள் உள்ளிட்ட தல்பறு 

வினங்குகளபப்தாரிக்கும் அசுொா நிறுணங்கள், 

பெள நிறுணங்களுக்கு உவிளிப்தற்கு 

“யள்ார் ல்லுனிர் காப்கங்கள்” ன்னும் புதி 

திட்டம் ரும் நிதிாண்டில்சாடங்கப்தடும். 

இத்திட்டத்திற்காக  

20 பகாடி ரூதாய் எதுக்கப்தடுகிநது. 

51) இம்திப்பீடுகளில் கால்ளட தாரிப்புத் 

துளநக்கு 1,314.84 பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

சுற்றுச்சூமல், காிம நாற்ம்நற்றும் யம் 

52) ாவில் பூங்காக்கள், தல்லுயிரிணங்களின் 

இருப்பிடங்கபாகவும், சதாதுக்களுக்காண 

சதாழுதுபதாக்கு ளங்கபாகவும் திகழ்கின்நண.  

இளணக் கருத்தில் சகாண்டு, ண்டன் க்னைனங்கா 

(Kew Gardens) அமநப்னடன் இமணந்து 

சசன்மக்கு அனகில் தாயபயினல் னங்கா 300 
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மகாடி னொாய் நதிப்டீ்டில் அமநக்கப்டும். 

இற்காண விரிாண திட்ட அறிக்ளக இவ்ாண்டு 

ாரிக்கப்தடும். 

53) கானநிளன ாற்நத்ள திர்சகாள்பவும் இடர் 

ணிக்கும் திட்டங்கள் ற்றும் தசுளாக்கும் 

திட்டங்களுக்கு பதாதி நிதியிளண அளித்திடவும், 

“தநிழ்ாடு சுமநக் காிம நாற் ிதினத்மத” 

அசு உருாக்கும். இந்நிதித்தின் மூனம், பர்ச்சி நிதி 

நிறுணங்கள்,  

தன்ணாட்டு கானநிளன ாற்ந நிதிங்கள் உள்ளிட்ட  

தல்பறு ஆாங்களிலிருந்து நிதி திட்டப்தடும். 

54) மிழ்ாட்டின் ாநின வினங்காண 

ளாடுகளபப் தாதுகாத்ல், அற்றின் ாழ்விடத்ள 

விரிவுதடுத்துல், க்களிளடப விழிப்புர்ள 

ற்தடுத்துல் பதான்ந பாக்கங்களுடன் "யமபனாடு 

ாதுகாப்னத் திட்டத்மத" 

அசு செல்தடுத்தும்.  இத்திட்டத்திற்கு,முற்கட்டாக  

10 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

55) இபம் திலிருந்ப ணம் ற்றும்  

ண வினங்குகளபப் தற்றி விழிப்புர்ளக் 
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குந்ளகளுக்கு ற்தடுத், கிண்டி குமந்மதகள்  

னங்காமய நறுயடியமநத்து, மயகள், 

யண்ணத்துப்னச்சிகள், யிங்குகள் உள்டங்கின 

இனற்மகப் னங்காயாக 20 மகாடி னொாய் 

நதிப்டீ்டில்அமநத்திட அபசு னடிவு சசய்துள்து. 

இற்காண  

விரிாண திட்ட அறிக்ளக இந் ஆண்டில் 

ாரிக்கப்தடும். 

56) ணப் தாதுகாப்பு, தசுளப் தப்ளத அதிகரித்ல்,  

ண பனாண்ளயில் தங்குடியிணள ஈடுதடுத்துல், 

னிர்களுக்கும் ணவினங்குகளுக்கும் இளடபாண 

பால்களபத் டுப்தற்காண டடிக்ளககள், 

ணத்துளநயில் திநன் பம்தாடு குறித் சகாள்ளக 

ாற்நங்கள் ஆகிற்ளந அசிற்குப் தரிந்துளக்க ண 

ஆளம் என்ளந அசு அளக்கும். 

57) அணிநில் காடுகளும், ழில்மிகு சூல் 

சுற்றுனா னங்களும் நிளநந்து மிழ்ாடு.  

ணங்களுக்குப் தாகமின்றி சுற்றுச்சூல் சுற்றுனாள 

(Eco-Tourism) ஊக்குவிப்தது  

அசின் சகாள்ளகாகும். இன் அடிப்தளடயில், 

பெத்துளட (பகாம்புத்தூர் ாட்டம்), ணூர் 
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ற்றும் டின் குடிளெ (திண்டுக்கல் ாட்டம்), னகிரி 

(திருப்தத்தூர் ாட்டம்) ஆகி தகுதிகள் சூல் சுற்றுனாத் 

னங்கபாக னிார் தங்களிப்புடன் பம்தடுத்ப்தடும்.  

ங்கும் இடங்கள், ணங்களபப் தற்றி விழிப்புர்வு 

ளங்கள் பதான்ந தன ெதிகள் இத்னங்களில் 

ற்தடுத்ப்தடும். இத்திட்டத்தின் மூனம் ரும் ருாய் 

அப்தகுதியின் பர்ச்சிக்காகச் செனவிடப்தடும். 

58) இம்திப்பீடுகளில் சுற்றுச்சூல், கானநிளன 

ாற்நம் ற்றும் ணத் துளநக்கு 849.21 பகாடி ரூதாய் நிதி 

எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

ள்ிக்கல்யித் தும  

59) கடந் இண்டு ஆண்டுகள் சதருந்சாற்நால் 

தள்ளிகள் மூடப்தட்டிருந்ன் காாக, 

ார்களிளடப ற்தட்ட கற்நல் இப்ளத ஈடுசெய்யும் 

ளகயில் “இல்னம் படிக் கல்வி” ன்ந சிநப்தாண 

முன்பணாடிக் கல்வித் திட்டம்  

38 ாட்டங்களில் 1.8 இனட்ெம் ன்ணார்னர்களபக் 

சகாண்டு செல்தடுத்ப்தட்டு ருகிநது.இத்திட்டம் 

துாட்டிற்பக  

எரு முன்பணாடிாகத் திகழ்கிநது. இன் ாயினாக 30 

இனட்ெம் ார்கள்தணளடந்து ருகின்நணர். கடந் 
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இண்டு ஆண்டுகபாக சதருந்சாற்நால் சதருபவில் 

கல்வி கற்நலில் இப்பு ற்தட்டுள்பால், இத்திட்டம்ரும் 

நிதிாண்டிலும் சாடர்ந்து செல்தடுத்ப்தடும். இற்காக, 

200 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தடுகிநது. 

60) அசுப் தள்ளி ார்கள், புகழ்சதற்ந 

உர்கல்வி நிறுணங்களில் STEAM - அாது 

அறிவில், சாழில்நுட்தம், சதாறியில், களன ற்றும் 

ருத்தும் பதான்ந பிரிவுகளில் பெர்ந்து, கல்வி சதந 

உவும் பாக்பகாடு, கல்வியில் பின்ங்கியுள்ப 10 

ாட்டங்களில்முன்ாதிரிப் தள்ளிகளப  

இந் அசு சாடங்கியுள்பது. ரும் 

நிதிாண்டில்,மநலும்  

15 நாயட்டங்கில் இத்தமகன 

னன்நாதிரிப்ள்ிகள் (Model Schools) 

சதாடங்கப்டும். இத்திட்டத்திற்காக  

125 பகாடி ரூதாய் எதுக்கீடு செய்ப்தடுகிநது. 

61) அடுத் ந்து ஆண்டுகளில் அளணத்து அசுப் 

தள்ளிகளப (ஆதி திாவிடர், தங்குடியிணர் ற்றும் 

கள்பர் சீளப்புப் தள்ளிகள் உட்தட) 

வீணாக்குற்காண „மபாசிரினர் அன்மகன் 

ள்ி மநம்ாட்டுத் திட்டம்‟ ன்ந ாசதரும் 
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திட்டத்ள அசு செல்தடுத்தும். இத்திட்டத்தில்,அபசுப் 

ள்ிகில், மதமயனா கட்டமநப்ன 

யசதிகளுடன் கூடின 18,000 னதின யகுப்மகள் 

கட்டப்டும். பலும், ார்களின் ண்ணிக்ளகக்கு 

ற்த,சாடக்கப் தள்ளிகளில் திநன்மிகு குப்தளநகளும் 

(smart classrooms), இப் தள்ளிகளில் அதிவீண கணினி 

ஆய்கங்களும் உருாக்கப்தடும். 

அடுத் ந்து 

ஆண்டுகளில்,இத்திட்டங்கள்டிப்டினாக  

7,000 மகாடி னொாய் சசயில் சசனல்டுத்தப்டும்.  

ரும் நிதிாண்டில் 1,300 பகாடி ரூதாய் செனவில் 

தணிகள் பற்சகாள்பப்தடும். 

62) ாநினத்தில் இங்கி ரும் சதாது 

நூனகங்களின் செல்தாட்ளட ஆய்வு செய்து, 

பம்தடுத்த் பளாண ஆபனாெளணகள் ங்க ஏர் 

உர்ட்டக் குழுள  

அசு அளத்துள்பது. னதிதாகத் மதாற்றுயிக்கப்ட்ட 

ஆறு நாயட்டங்கில்,36 மகாடி னொாய் 

நதிப்டீ்டில் அடுத்த இபண்டு ஆண்டுகில் உனர்தப 

யசதிகளுடன்கூடின நாயட்ட நத்தின தகங்கள் 

அபசால் ஏற்டுத்தப்டும். இந்நூனகக் 
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கட்டடங்களுக்கு மிழ் அறிஞர்களின் சதர்கள் 

சூட்டப்தடும்.  

63) ெமுாத்ள அறிார்ந் நிளனக்கு 

உர்த்துதில் புத்க ாசிப்பு முக்கிப் தங்கு கிக்கிநது. 

புத்க ாசிப்ளத  

எரு க்கள் இக்காக டுத்துச் செல்ன, சென்ளண 

புத்கக்காட்சி பதான்று தநிழ்ாட்டின் அமத்து 

நாயட்டங்கிலும் னத்தகக்காட்சிகள் டத்தப்டும். 

இத்துடன் இனக்கிச் செழுள மிக்க மிழ்சாழியின் 

இனக்கி  

புகளபக் சகாண்டாடும் ளகயில், ஆண்டுக்கு ான்கு 

இனக்கித் திருவிாக்கள் டத்ப்தடும். 

னத்தகக்காட்சிகள் நற்றும் இக்கினத் 

தினயிமாக்கள் யனம் ஆண்டில்  

5.6 மகாடி னொாய் சசயில் டத்தப்டும். 

64) இம்திப்பீடுகளில் தள்ளிக்கல்வித் துளநக்கு 

36,895.89 பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 


