திருத் வு செனவுத் திட்டம் 2021-22 சிநப்தம்ெங்கள்

ஆம் ஆண்டிலிருந்து முத்மிறிஞர் கலனஞர்
அனங்கரித்
இந்
அலயில்,
இங்கு
லக்கப்தட்டுள்ப முத்மிறிஞரின் திருவுருப்தடம்
ம்ல ழிடத்திக் சகொண்டிருக்கிநது.

 1957



ொண்புமிகு முனலச்ெர் அர்களின் ழிகொட்டுலும்
ஆலனொெலணகளும் இந் வு-செனவுத் திட்டத்தில்
முத்தில ததித்துள்பண. ொண்புமிகு முனலச்ெர்
அர்கள்
லர்ல்
அறிக்லகயில்
தல்லறு
ொக்குறுதிகலபத்
ந்துள்பொர்கள்.
இந்
ொக்குறுதிகலப
நிலநலற்ந
இந்
அசு
கடலப்தட்டுள்பது.
இந்
ொக்குறுதிகளின்
அடிப்தலடயினொண, லனநிமிரும் சொலனலொக்குத்
திட்ட அறிக்லகயில் உள்ப அம்ெங்கள் இந் வு
செனவுத்
திட்டத்தில்
அசுத்
துலநகபொல்
செல்தடுத்ப்தடும்
திட்டங்கபொக
டிலக்கப்தட்டுள்பண



அசின் நிதிநிலனல ெரில நிறுத்தி, அலண
சீர்தடுத்துது க்களுக்கு ொங்கள் அளித் முக்கி
ொக்குறுதிகளில்
என்நொகும்.
எல
லத்திலனொ
அல்னது எல ஆண்டிலனொ செய்து முடிக்க இனொ
அபவிற்கு இப்தணி மிகக் கடிணொக உள்பது. இற்கு,
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குலநந்தட்ெம் இண்டு - மூன்று ஆண்டுகள்
லயிலும் முற்சிகள் சொடர்ந்து லற்சகொள்பப்தட
லண்டும்.


சளிப்தலடத்ன்ல,
ெமூக
ஈடுதொடு,
ல்லுர்களிடமிருந்து கருத்துலகள் சதறுல் ற்றும்
உறுதிொண டடிக்லக ஆகி ொன்கு முக்கி
கூறுகளுடன் கூடி இந் அசு செல்தடும்
முலநல
ொண்புமிகு
முனலச்ெர்
அர்கள்
சளிொக குத்துள்பொர்கள்



அல
ெத்தில்
லர்ல்
அறிக்லகயில்
அளிக்கப்தட்டுள்ப ொக்குறுதிகளுக்கு முன்னுரில
அளித்து அற்லந தடிப்தடிொக செல்தடுத்ப்தடும்.
ொண்புமிகு முனலச்ெர் அர்கள் தவிலற்ந
ொளிலனல முக்கித்தும் ொய்ந் ந்து லர்ல்
ொக்குறுதிகலப நிலநலற்றுற்கொண உத்வுகலப
பிநப்பித்ொர்கள்



லர்ல்
அறிக்லகயில்
சகொடுக்கப்தட்ட
ொக்குறுதிகளில் என்று, னிொக எரு லபொண்
நிதிநிலன
அறிக்லகல ொக்கல் செய்ொகும்.
ொண்புமிகு லபொண்ல ற்றும் உர் னத்துலந
அலச்ெர் அர்கள் முல் லபொண்ல நிதிநிலன
அறிக்லகல ொலப ொக்கல் செய்ொர்



இந்த் திட்டத்தின் கீழ், சொத்ம் 4,57,645 னுக்கள்
சதநப்தட்டு ஆய்வு செய்ப்தட்டண. அலணத்து
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னுக்களும் தரிசீனலணக்கு டுத்துக்சகொள்பப்தட்டு,
உரி ெரிதொர்த்லுக்கு பின்ணர் 2,29,216 குலநகளுக்கு
ல்ன முலநயில் தீர்வு கொப்தட்டுள்பண





சதட்லொல் ற்றும் டீெல் மீொண ரி விதிப்பு
முலநயில்
என்றி
அெொல்
கூட்டொட்சி
ணப்தொன்லல
நீர்த்துப்லதொகுொறு
ொற்நங்கள்
செய்ப்தடுகின்நண. சதட்லொல் மீொண எட்டுசொத்
என்றி ரி 2014ஆம் ஆண்டு ல ொத்தில்
லிட்டருக்கு 10.39 ரூதொயிலிருந்து இன்று 32.90
ரூதொொக உர்த்ப்தட்டது. அலலதொல், டீெல் மீொண
ரி 2014 ஆம் ஆண்டு ல ொத்தில் 3.57
ரூதொயிலிருந்து
இன்று
31.80
ரூதொொக
உர்த்ப்தட்டது



குறிப்பிட்ட
லொக்கத்திற்கொக
என்றி
அெொல்
விதிக்கப்தட்ட
லல்ரிகள்,
முழுலொக
அக்குறிப்பிட்ட
லொக்கத்திற்கொகப்
தன்தடுத்ப்தடவில்லன
ணவும்,
குறிப்பிட்ட
கொனத்திற்கு
விதிக்கப்தடும்
கூடுல்
ரிகள்
கொனலயின்றி சொடர்கின்நண ணவும் இந்திக்
கக்குத்
ணிக்லகத்
துலநத்
லனர்
குறிப்பிட்டுள்பொர்

கூட்டொட்சி நிதி டிம் என்லந உருொக்குற்கொக
ருொய் ற்றும் ரிவிதிப்பு (ெக்கு ற்றும் லெல ரி
உட்தட) சொடர்புலட புகழ்சதற்ந ெட்ட, சதொருபொொ
ல்லுர்கள் சகொண்ட ஆலனொெலணக் குழு நிறுப்தடும்.
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வுகலப
லொகக்
சகொண்டுள்ப
நிர்ொகச்
சீர்திருத்ங்கள் சொடர்தொண பின்ரும் முக்கி
முற்சிகலபச் செல்தடுத்துல்.



அலணத்து
க்கள்
ற்றும்
குடும்தங்களின்
உண்லொண சதொருபொொ நிலனல ன்கு அறி,
அலணத்து
துலநகளிலுள்ப
வுகலப
என்றிலப்தற்கொண முற்சி டுக்கப்தடும்



ொநினத்திலுள்ப அலணத்து சதொது
மின்ணணு
அபவீட்டு
அறிமுகப்தடுத்ப்தடும்.



சகொள்முல்
செய்யும்
அலணத்து
துலநகளிலும்
மின்ணணு
சகொள்முல்
முலந
(e-procurement)
கண்டிப்தொக பின்தற்நப்தடும். அசு சகொள்முல்
முலநகளில்
சளிப்தலடத்ன்லல
லம்தடுத்துற்கொக மிழ்ொடு அசிற்சகண, னி
மின்ணணு
சகொள்முல்
லனத்பம்
என்று
உருொக்கப்தடும்



திநலணயும்
சளிப்தலடத்ன்லயும்
லம்தடுத்துற்கொக, திட்டமிடுல், விலன வி
அட்டலல புதுப்பித்ல், செந் விலனப்
தட்டிலன
புதுப்பித்ல்,
திட்ட
டிலப்பு,
தணிகளின்
திப்பீடுகள்,
எப்தந்ப்
புள்ளிகள்,
தணிகலப
அபவிடுல்
ற்றும்
தணிப்
தட்டில்களுக்கு தம் செலுத்துல் உள்ளிட்ட

லெலகளிலும்
முலநகள்

5

அலணத்து
சொழில்நுட்த
லடமுலநகளும்
கணினிொக்கப்தடும்.

துலநகளின்
முழுலொக



சதொது நினங்கள் குறித் சிநப்தொண லனொண்லக்கு,
லம்தடுத்ப்தட்ட அசு நின லனொண்ல அலப்பு
என்று உருொக்கப்தடும்.



அதில் அலணத்து அசு நினங்கள் க்கு இடர்
லனொண்ல அலப்பு என்று அலக்கப்தடும். அன்
மூனம்,
சதொது
னன்
திநம்தடப்
தொதுகொக்கப்தடுலயும்,
அசுக்கு
பங்கள்
உடனுக்குடன் கிலடப்தலயும் உறுதி செய்யும்
லகயில், ரிவிதிப்பு, நின விகொங்கள், தணிொபர்
விகொங்கள் ற்றும் சகொள்முல் பிச்சிலணகள்
சொடர்தொண
அலணத்து
முக்கி
க்குகளும்
முலணப்புடன் கண்கொணிக்கப்தடும்.



இடர் லனொண்ல அலப்பு க்கு லனொண்ல
அலப்பு, ஏய்வுசதற்ந நீதிததிகள் ற்றும் மூத் ெட்ட
ல்லுர்கலபக் சகொண்ட அனுதமிக்க குழுொல்
கண்கொணிக்கப்தடும்



அசின் உட்ணிக்லக அலப்பு முலநயில் அடிப்தலட
சீர்திருத்ம் லற்சகொள்பப்தடும். அலணத்து அசுத்
துலநகளிலும்
முகலகளிலும்
உள்
ணிக்லக
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செல்தொடுகலப திநம்தட லற்சகொள்ற்கொக அசில்
செல்தடும் அலணத்துத் ணிக்லகத் துலநகளும்
நிதித்
துலநயின்
கீழ்
சகொண்டு
ப்தட்டு
எருங்கிலக்கப்தடும்



ெட்டன்நத்தின் நூற்நொண்லட குறிக்கும் லகயில்,
னொற்று சிநப்புமிக்க இந் ன்நத்தில் 1921 ஆம்
ஆண்டிலிருந்து லடசதற்ந நிகழ்வுகள் குறித்
ஆங்கள் அலணத்தும் கணினிொக்கப்தடும்.
லதலயின் நிதிக்குழுக்களின் (திப்பீடு, சதொதுக்
கக்கு, சதொதுத்துலந நிறுணங்கள்( செல்தொட்லட
லுப்தடுத்துற்கொக,
உரி
அலுனர்களுடன்
கணினிொக்கப்தட்ட
சிநப்புச்
செனகம்
அலக்கப்தடும்



சென்லணயில் உள்ப செம்சொழித் மிொய்வு த்தி
நிறுணத்திற்குப் புத்துயிர் அளிக்கப்தடும். 2010 முல்
ங்கப்தடொலிருக்கும்
கலனஞர்
மு.கருொநிதி
செம்சொழித் மிழ் விருது, இனி எவ்லொொண்டும்
ஜூன் ொம் 3-ம் ொள், 10 இனட்ெம் ரூதொயுடன்
ங்கப்தடும்



லனலச் செனகம் முல் ொநினத்தின் அலணத்துத்
துலந அலுனகங்கள் லயிலும், மில ஆட்சி
சொழிொகப் தன்தடுத்துது லுப்தடுத்ப்தடும்
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உனக அபவில் லதொற்நப்தடும் மிழ்ப் தலடப்புகள்
சவ்லறு
சொழிகளில்
சொழிசதர்க்கப்தடும்.
மிழ்ொட்டின் உர்கல்வி ொர்கள் தன்சதறும்
லகயில்,
தல்லறு
சொழில்நுட்த
புத்கங்கள்
மிழில் சளியிடப்தடும்



இந் நிதிொண்டில்
மிழ்ொட்டில்
சொல்லில்
ஆய்வுகலப அறிவில் முலநப்தடி லற்சகொள்ப,
ொட்டில் லறு ந் ொநினத்ல விடவும் அதிக
அபொக, 5 லகொடி ரூதொய் நிதி எதுக்கப்தடும்.



கீடி, சிகலப, சகொடுல் ஆகி தகுதிகளில்
அகொய்வு
லற்சகொள்பப்தட்ட
இடங்கள்
தொதுகொக்கப்தட்ட
சொல்லில்
பங்கபொக
அறிவிக்கப்தடும்



லசி
கடல்ெொர்
நிறுணம்,
லசி
கடல்
சொழில்நுட்தவில்
நிறுணம்
ற்றும்
இந்தி
கடல்ெொர் தல்கலனக்ககம் ஆகி நிறுணங்கலபொடு
இலந்து, முற்கட்டொக ெங்ககொன துலநமுகங்கள்
அலந்திருந்
சகொற்லக
ற்றும்
அகன்குபம்
தகுதிகளில் ஆழ்கடல் ஆய்வுகள் லற்சகொள்பப்தடும்



முதிலொர்
ஏய்வூதித்
திட்டம்
முழுலொகச்
சீலக்கப்தட்டு, அலணத்துத் குதிொய்ந் தர்களும்
விடுலின்றிப் தன்சதறுல இந் அசு உறுதி
செய்யும்.
ொநினத்திலுள்ப
க்களுக்கு
ெமூகப்தொதுகொப்பிற்கொண
ழிலககலப
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ற்தடுத்துதில் முன்ணணி நிலனல மிழ்ொடு
மீண்டும்
சதறும்
லகயில்
இந்
அசு
டடிக்லககலப லற்சகொள்ளும். ெமூகப்தொதுகொப்பு
ஏய்வூதிங்களுக்கு 4807.56 லகொடி ரூதொய் ண
உர்த்ப்தட்டது



நினம் சொடர்தொண பிச்சிலணகலபக் குலநப்தற்கொக,
துல்லிொண புவியிடங்கொட்டி (D-GPS) ற்றும் லண
சொழில்நுட்தங்கலபப்
தன்தடுத்தி
ொநினம்
முழுதிலும் வீண நின ஆய்ல இந் அசு
லற்சகொள்ளும்.



இந் லொக்கத்திற்கொக, நின நிர்ொக ஆலொபரின்
லனலயின் கீழ் மிழ்ொடு சிநப்பு ெமூகத் ொக்க
திப்பீடு - றுொழ்வு ற்றும் றுகுடிர்வுப் பிரிவு
என்று உருொக்கப்தடும்.



ொநினப் லதரிடர் நிொ ற்றும் ணிப்பு நிதில
அதிகரிக்கவும்,
லசிப்
லதரிடர்
நிொ
நிதியிலிருந்து மிழ்ொட்டிற்கு கூடுல் சொலகல
விடுவிக்கவும் லண்டுசண என்றி அலெ ொம்
லியுறுத்துலொம்.



கொல்துலநயில்
தணியிடங்களில்,

எப்தளிக்கப்தட்ட
மீமுள்ப
41,743

1,33,198

கொலிப்
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தணியிடங்கலப
நிப்த
லற்சகொள்பப்தடும்.

உரி

டடிக்லககள்



சதரும் குற்நங்களில், குறிப்தொக சதண்கள் ற்றும்
குந்லகளுக்கு திொண குற்நங்கள், இலழிக்
குற்நங்கள், சதொருபொொக் குற்நங்களுக்கு உரி
ண்டலணகள் சதற்றுத்ரும் லகயில் விலொக
விெொலகள் லற்சகொள்தில் சிநப்பு கணம்
செலுத்ப்தடும்



ற்லதொதுள்ப 1985 ஆம் ஆண்டு தீலப்புச்
லெலகள் ெட்டம் முழுலொக ொற்றிலக்கப்தடும்
மீட்புப் தலடயிணர் குலநொண லத்திற்குள் ந்து
லெரும் லகயில், புதி தீலப்பு நிலனங்களின்
அலவிடங்கள் அறிவில்பூர்ொக லதடங்களின்
உவியுடன் லர்வு செய்ப்தடும்



எருங்கிலந்
ெொலனப்
தொதுகொப்பு
இக்கம்
ொற்றிலக்கப்தடும்.
லலும்,
லதொக்குத்து
ஆலகம்,
லதொக்குத்து
ற்றும்
ெொலனப்
தொதுகொப்பு ஆலகம் ணப் சதர் ொற்நம்
செய்ப்தடும்



அடுத்
ந்து
ஆண்டுகளில்,
அலணத்து
நீதின்நங்களுக்கும் லதொதி கட்டடங்கள் இருப்தது
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உறுதி
செய்ப்தடும்.
உரிலயில்
ற்றும்
குற்நவில் நீதின்நங்களில் உள்ப அலணத்துக்
கொலிப்
தணியிடங்கலபயும்
நிப்புற்குத்
லலொண ஆல இந் அசு ங்குதுடன்,
நீதின்நங்களின் சிநப்தொண செல்தொட்டிற்கு, கல்
சொடர்பு
சொழில்நுட்தத்லத்
திநன்தடப்
தன்தடுத்துற்கும் உவி புரியும்



இந்த் திட்டத்திலணப் தன்தடுத்தி 2021 ஆம்
ஆண்டு ல ற்றும் ஜூன் ொங்களில் இரு
லகபொக,
2.1
லகொடி
அரிசி
குடும்த
அட்லடொர்களுக்கும் சகொலொணொ நிொ சொக்க
நிதியுவிொக 4,000 ரூதொய், ங்கப்தட்டுள்பது
ற்றும் சகொலொணொ சதருந்சொற்று இண்டொம் அலன
தலின் உச்ெத்தில் ளிலகப் சதொருட்களின் சிநப்புத்
சொகுப்பு என்றும் ங்கப்தட்டது. எட்டுசொத்ொக,
9,370.11 லகொடி ரூதொய் செனவில், இந் லகொவிட்
நிொ சொகுப்புகள் ங்கப்தட்டண.



லலயுள்ப
இடங்களில்
புதி
நிொவிலனக்
கலடகலப
ற்தடுத்துற்கொண
ழிகொட்டு
சறிமுலநகலப றுஆய்வு செய்ற்கு குழு என்று
ற்தடுத்ப்தடும்



இந் அசு ொநினத்தின் குலநந் நீர் ஆொங்கலப
முலநப்தடி தன்தடுத்தி அற்லந தொதுகொப்தற்கு
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அதிகொண முக்கித்துத்ல அளிக்கும் விொக
நீர்பங்களுக்கு
னில
எரு
அலச்ெகத்ல
உருொக்கியுள்பது.
ொண்புமிகு
முனலச்ெர்
அர்களின் லொக்கத்லச் செல்தடுத்தும் விொக,
அடுத் 10 ஆண்டுகளில், 1,000 டுப்தலகளும்,
கலகளும் கட்டப்தடும்


லட்டூர், அொதி, லலக, லதச்சிப்தொலந லதொன்ந
முக்கி
அலகளின்
நீர்த்லக்க
சகொள்பல
மீண்டும் தல நிலனக்கு உர்த், லலொண
திட்டங்கலப இந் அசு குக்கும்



பிரின் லபொண் நீர்ப்தொெணத் திட்டத்தின் கீழ்,
நீர்நிலனப் தகுதிகலபப் தழுது தொர்த்ல், புதுப்பித்ல்
ற்றும் புணலத்ல் தணிகளுக்கொக 2021-22ஆம்
ஆண்டில் 111.24 லகொடி ரூதொய் செனவில் 200
குபங்கள் ம் உர்த்ப்தடும்

 2021-22ஆம்

ஆண்டிலிருந்து எவ்சொரு ஆண்டின்
சொடக்கத்திலும் 50 குறு நீர்ப்தொெணக் குபங்கலபத்
ப்தடுத்துலுக்கொண சிநப்புத் திட்டம் என்று இந்
அெொல் சொடங்கப்தடும்



நீர்பத் துலநயின் தணிகள் வீணொக்கப்தடும்.
வீண
சொழில்
நுட்தங்கபொண
ஆளில்னொ
விொணங்களின்
மூனம்
ஆய்வு,
துல்லிொண
புவியிடங்கொட்டி ற்றும் புவியில் கல் அலப்பு
லதொன்நற்றின்
உவியுடன்
தணிகள்
லம்தடுத்ப்தடும்.
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வீண
சொழில்
நுட்தங்கபொண
ஆளில்னொ
விொணங்களின் மூனம் ஆய்வு, மிழ்ொடு நீர்ப
கல் ற்றும் லனொண்ல அலப்பு, சொத்ம்
30 லகொடி ரூதொய் செனவில் செல்தடுத்ப்தடும்.



கல்னல கொல்ொய் புதுப்பித்ல் விரிவுதடுத்துல்
ற்றும்
வீணப்தடுத்துல்
திட்டத்திற்கு
ஆசி
உட்கட்டலப்பு
முலீட்டு
ங்கியிலிருந்து
2,639.15 லகொடி ரூதொய் நிதி உவி சதநப்தட்டுள்பது.



இண்டொது அல சீலத்ல் ற்றும் புதுப்பித்ல்
திட்டொணது 610.26 லகொடி ரூதொய் செனவில் உனக
ங்கியின் நிதியுவியுடன் துங்கப்தடவுள்பது



சென்லண
துலநமுகப்
சதொறுப்புக்
ககத்துடன்
இலந்து, சென்லணயில் உள்ப கொசிலடு மீன்பிடி
துலநமுகம் சொத்ம் 150 லகொடி ரூதொய் செனவில்
லம்தடுத்ப்தடும். 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கொண
திருத் வு - செனவுத் திட்ட திப்பீடுகளில் மீன்பிடி
துலநமுகங்கள் ற்றும் மீன் இநங்கு பங்கலப
அலக்க சொத்ம் 433.97 லகொடி ரூதொயும், மீன்
இநங்கு பங்கலப லம்தடுத் 143.46 லகொடி
ரூதொயும் எதுக்கப்தட்டுள்பது.



மிழ்ொட்டில்
உள்ப
மீணர்களின்
னனுக்கொக
எட்டுசொத்ொக 1,149.79 லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு
செய்ப்தட்டுள்பது
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மிழ்ொட்டின் கொடு ற்றும் ங்களின் அடர்த்தில
ொநினத்தின்
நினப்
தப்பில்
33
ெவீொக
உர்த்துற்கொக, மிழ்ொடு தசுல இக்கத்ல
அசு
ற்தடுத்வுள்பது.
மிழ்ொடு
தசுல
இக்கத்தின் கீழ், தல்லறு துலநகள், சதொது ற்றும்
னிொர் நிறுணங்களின் எத்துலப்புடனும், க்களின்
முழுஅபவினொண தங்களிப்புடனும், தனப்தட்ட ம்
ண்ெொர்ந் ங்கலப டுற்கு சதரும் ம் 
திட்டம் என்று அடுத் 10 ஆண்டு கொனத்தில்
செல்தடுத்ப்தடும்.



தருநிலன ொற்ந லனொண்ல ற்றும் ணிப்பு
டடிக்லககளில்
கணம்
செலுத்துற்கொக,
ொண்புமிகு முனலச்ெரின் லனலயின் கீழ், இந்
அசு சொத்ம் 500 லகொடி ரூதொய் செனவில்
தருநிலன ொற்ந இக்கம் என்றிலண அலக்கும்



ஆளில்னொ விொணங்கள், செற்லக நுண்றிவு,
கல் லனொண்ல அலப்புகள் (MIS), வீண
ஆயுங்கள்
ற்றும்
ண
நினப்தப்பிற்லகற்ந
ொகணங்கள் உள்ளிட்ட வீண கருவிகளுடன் அடுத்
5 ஆண்டுகளில், ெர்லெ நீனக் சகொடி ெொன்றில
(Blue Flag Certifcate) சதறுற்கொக, உள்பொட்சி
அலப்புகளின்
ஆவுடன்
10
கடற்கலகள்
லம்தடுத்ப்தடும்.

 ‘நீனக்சகொடி
ெொன்றிழ்’
“எருங்கிலந் சுற்றுச்சூல்

இந்திொவின்
முல்
கண்கொணிப்பு லம்”
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என்று மிழ்ொடு ொசுக் கட்டுப்தொட்டு ொரித்ொல்
நிறுப்தடும்


இந்திொவின் முல் “எருங்கிலந் சுற்றுச்சூல்
கண்கொணிப்பு லம்” என்று மிழ்ொடு ொசுக்
கட்டுப்தொட்டு ொரித்ொல் நிறுப்தடும்.



மிழ்ொட்டிலுள்ப ஈ நினங்களின் சூலிலன
லம்தடுத்வும்,
அன்
இற்லக
சூலன
மீளுருொக்கவும்,
ொண்புமிகு
முனலச்ெரின்
லனலயின்கீழ், “மிழ்ொடு ஈ நினங்கள் இக்கம்”
என்றிலண இந் அசு ற்தடுத்தும். இந் இக்கம்
ந்து ஆண்டுகளில் 100 ஈ நினங்கலப கண்டறிந்து,
அற்றின் இற்லக சூலன மீப உருொக்கும்
தணிகலப லற்சகொள்ளும். இணொல் அற்லந
ெொர்ந்லொரின் ொழ்ொொம் உரும். இற்சகண 150
லகொடி
ரூதொய்
நிதி
ந்ொண்டுகளுக்கு
செனவிடப்தடும்.



சுற்றுச்சூலுக்கும், கொனநிலன ொற்நத்திற்கும், ற்ந
கட்டுொணத் சொழில்நுட்தத்திற்கு ொறுது மிகவும்
அசிொகும்.
கட்டுொணச்
ெொல்கலப
திர்சகொள்ற்கொக கட்டட கல் ொதிரிொக்கம்,
புதுலொண விலவு கட்டுொணத் சொழில்நுட்தம்,
ொனிங்கு சொழில்நுட்தம், நீடித்து நிலன நிற்கும்
கட்டுொணப்
சதொருட்கலபப்
தன்தடுத்துது,
ஆகிற்லந
செல்தடுத்துதில்
இந்
அசு
உறுதிொக உள்பது.
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திட்ட திப்பீடு, எப்தந்ப்புள்ளி, திட்ட லற்தொர்ல,
கண்கொணிப்பு ற்றும் தட்டிலிடும் லடமுலநகள்
இலலணத்தும் ஏொண்டுக்குள்பொக முழுலொக
மின்ணணுொக்கப்தடும்



ொநினத்திலுள்ப
அலணத்து
79,395
குக்கிொங்களுக்கும் எரு ொலபக்கு குலநந்தட்ெம்
எரு தருக்கு 55 லிட்டர் ொண குடிநீர் ங்க
ழிலக
செய்ப்தடும்.
கிொப்புங்களில்
அலந்துள்ப 1.27 லகொடி குடும்தங்களுக்கும் வீட்டு
குடிநீர் இலப்புகள் ங்க ழிலக செய்ப்தடும்.
ற்லதொது வீட்டிற்கொண குடிநீர் இலப்பு இல்னொ
83.92 னட்ெம் குடும்தங்களுக்கும் 2024ஆம் ஆண்டு
ொர்ச் ொ இறுதிக்குள்பொக குடிநீர் இலப்பு
ெதிகள் ங்க ழிலக செய்ப்தடும் இந்
லொக்கத்ல நிலநலற்ந 2,000 லகொடி ரூதொய்
திப்பீட்டில் ஜல் ஜீன் இக்கம் செல்தடுத்ப்தடும்.



முழுலலடொ அலணத்து வீடுகளும் விலந்து
முடிக்கப்தடுல இந் அசு உறுதி செய்துடன்,
2021-22 ஆம் ஆண்டில் சொத்ம் 8,017.41 லகொடி
ரூதொய்
செனவில்,
லலும்
2,89,877
வீடுகள்
கட்டப்தடும்.
கிொப்புங்களில்
ற்லதொது
வீடு
இல்னொ
8,03,924
குடும்தங்களுக்கும்
அடுத்
5 ஆண்டுகளில் வீடு ங்கப்தடுல இந் அசு
உறுதி செய்யும். ற்லதொதுள்ப லற்கூலக்கொண
செனொண 50 ஆயிம் ரூதொயுடன், கூடுனொக ொநின
அசின்
ப்பிலிருந்து
70
ஆயிம்
ரூதொய்
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ங்கப்தடுொல், எரு வீட்டிற்கொண அசு ொனிம்
2.76 இனட்ெம் ரூதொொக உர்த்ப்தட்டுள்பது. மிகவும்
ல, ளி தணொபர்களுக்கு விலொக, விலனக்
குலநொக வீடுகள் கட்டுற்கொக, வீண, விலன
குலநொண கட்டுொண சொழில்நுட்தங்கலப இந்
அசு ஊக்குவிக்கும். 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கொண
திருத் வு செனவுத்திட்ட திப்பீட்டில் கிொப்பு
வீட்டு ெதித் திட்டத்தில், 7,815 லகொடி ரூதொய்
ங்கப்தட்டுள்பது


ெட்டன்ந
உறுப்பிணர்
சொகுதி
லம்தொட்டுத்
திட்டத்திற்கொண நிதி, டப்பு ஆண்டிலிருந்து எரு
சொகுதிக்கு
3
லகொடி
ரூதொொக
மீண்டும்
அளிக்கப்தடும்.



இந் அசு, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 1,200 லகொடி
ரூதொய்
எதுக்கீட்டில்
அண்ொ
றுனர்ச்சித்
திட்டத்லத் சொடங்கவுள்பது இத்திட்டம், குக்கிொ
அபவில் நினவும் அடிப்தலட உட்கட்டலப்பிற்கொண
இலடசளிகலப நிலநவு செய்ல உறுதி செய்யும்.



லநந் ொண்புமிகு முனலச்ெர் முத்மிறிஞர்
கலனஞர் அறிமுகப்தடுத்தி மிகப் புகழ்சதற்ந திட்டம்
‘க்கு ொல’ திட்டம்.
இத்திட்டம், உள்ளூர்
ெமூகங்களுடன் இலந்து உள்ளூரின் முக்கிொணப்
தணிகலப
லற்சகொள்ப
மீண்டும்
அறிமுகப்தடுத்ப்தடும். 2021-22 ஆம் ஆண்டில்
இத்திட்டத்திற்கொக 100 லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு
செய்ப்தட்டுள்பது.
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மிழ்ொடு ொநின ஊக ொழ்ொொத்
திட்டம்
புதுப்பிக்கப்தட்டு
36,218
சு
உவிக்குழுக்கள்
தன்சதறும் லகயில் 809.79 லகொடி ரூதொய் செனவில்
2021-22 ஆம் ஆண்டில் செல்தடுத்ப்தடும். டப்பு
ஆண்டில்
மிழ்ொட்டில்
உள்ப
சு
உவிக்குழுக்களுக்கு ங்கிகளின் உவியுடன் 5,500
லகொடி ரூதொய் சிநப்பு லகொவிட் கடன் உட்தட 20,000
லகொடி ரூதொய் கடன் உறுதிசெய்ப்தடும்



எரு இனட்ெத்துக்கும் அதிகொண க்கள் சொலக
சகொண்ட
27
கங்களில் தொொப
ெொக்கலட
திட்டங்கள் செல்தடுத்ப்தடும் .



குப்லதகள் உருொகும் நிலனயிலனல 100 ெவிகிப்
பிரித்லன
உறுதி
செய்ன்
ொயினொகவும்,
வீடுகள்லொறும் குப்லதகள் லெகரித்ல் ற்றும் 100
ெவிகிம் அகற்றுன் ொயினொகவும் ொம் குப்லத
இல்னொ கங்கலப உருொக்குலொம். கொட்சிகள்
ற்றும் லதரூொட்சிகளில் உள்ப ண் ெொலனகள்
அலணத்தும்
ம்
உர்த்ப்தடும்
அலணத்து
கர்ப்புங்களிலும்
தொெொரிகள்
ற்றும்
ொற்றுத்திநணொளிகள்
ளிதில்
தன்தடுத்த்க்க
லடதொலகள் அலக்கப்தடும் .



க்கு ொல திட்ட
தணிகளில் கணிெொக
தங்களிப்தர்களுக்கு எவ்லொொண்டும் ொண்புமிகு
முனலச்ெரின் சிநப்பு விருது ங்கப்தடும்
.
இத்திட்டத்திற்கொக, 300 லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு
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செய்ப்தட்டுள்பது .க்கள் லெலயில் ொகொட்சி
ற்றும் து லெலயில் கொட்சித் திட்டங்கள்
மூனொக அலணருக்கும் இலழி லெலகலப
ங்குது உறுதி செய்ப்தடும்


திருச்சிொப்தள்ளியில்
புதிொக
எருங்கிலந்
லதருந்து
நிலனம்
ற்றும்
ணிக
பொகம்
TUFIDCO நிதியுவியுடன் ற்தடுத்ப்தடும்.



மிழ்ொட்டு க்களின் திர்தொர்ப்புகலப நிலநவு
செய்யும்
லொக்கத்தில்,
‘கலனஞர்
கர்ப்பு
லம்தொட்டுத் திட்டம்’ ன்ந புதி திட்டத்
ரூதொய்
1,000 லகொடி திப்பீட்டில் இந் அசு 2021-22 ஆம்
ஆண்டு முல் செல்தடுத் உள்பது

 2021-22-க்கொண

வு செனவுத்திட்ட திப்பீடுகளில்,
சீர்மிகு கங்கள் திட்டத்திற்கு 2,350 லகொடி ரூதொயும்,
அம்ருத் திட்டத்திற்கு 1,450 லகொடி ரூதொயும் எதுக்கீடு
செய்ப்தட்டுள்பது



ஆசி
லம்தொட்டு
ங்கியின்
உவியுடன்
சகொெஸ்லன ஆற்றுப் தடுலகயில் எருங்கிலந்
சள்ப நீர் டிகொல் அலப்பு ற்தடுத்ப்தடும்.
இற்சகண
2021-22
ஆம் ஆண்டின் வு
செனவுத்திட்டத்தில்
87
லகொடி
ரூதொய்
எதுக்கப்தட்டுள்பது



சென்லணயின்
எவ்சொரு
வீட்டிற்கும்
இலப்பு
அளிக்கப்தட்டு,
சுத்ொண
தசுலொண சென்லணக்கு முக்கித்தும்

குடிநீர்
ற்றும்
அளித்து
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சிங்கொ சென்லண 2.0 சொடங்கப்தடும் சென்லண
கரில்
3
இடங்களில்
அொது
கலெபும்
சுங்கப்தொலயின் லல், சகொன்னூர் சடுஞ்ெொலன
ஸ்ட்ொண்ஸ் ெொலன ற்றும் சற்கு உஸ்ொன் ெொலனயில்335 லகொடி ரூதொய் திப்பீட்டில் புதி
லம்தொனங்கள் கட்டப்தடும்இற்சகண . 500 லகொடி
ரூதொய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது


சென்லண கத்துடன் இலக்கப்தட்ட அலணத்து
தகுதிகளுக்கும் சொத்ம் 2,056 லகொடி ரூதொய்
செனவில்
தொொப
ெொக்கலடத்
திட்டம்
ற்தடுத்ப்தடும். சென்லணயில் உள்ப நீர்ழிகளில்
கழிவுநீர் கனப்தலத் டுக்கும் திட்டம் சொத்ம் 2,371
லகொடி
ரூதொய்
செனவில்
தீவிொக
செல்தடுத்ப்தடும். ஆந்திப் பிலெத்திலிருந்து
குொய் ழிொக
கிருஷ்ொ
நீல
சென்லண
நீர்த்லக்கங்களுக்கு
சகொண்டு
ருற்கொண
ெொத்திக்கூறு அறிக்லக ொரிக்கப்தடும்.



சென்லண கக் கூட்டொண்லத் திட்டம் விலவில்
உனக ங்கி ற்றும் ஆசி உட்கட்டலப்பு முலீட்டு
ங்கியின் நிதியுவியுடன் சொடங்கப்தடும்



பூங்கொக்கள், விலபொட்டு திடல்கள், சள்ப நீர்
டிகொல்கள், ெொலனகள், கட்டடங்கள் லதொன்ந சதொதுச்
செொத்துகலப கட்டலத்ல் ற்றும் தொரித்ல்
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ஆகி தணிகளிலும் நீர்நிலனகலபப் புதுப்பித்ல்
லதொன்நற்றிலும்
கர்ப்பு
லகலப
ஈடுதடுத்துன் மூனம் தன்ரும் லலனொய்ப்லத
ற்தடுத்க் கூடி எரு முன்லணொடி திட்டொக இந்
அசு எரு கர்ப்பு ஊதி லலனொய்ப்புத்
திட்டத்ல ற்தடுத்தும் 100 லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு
செய்ப்தட்டுள்பது.
வீட்டுெதி ற்றும் கர்ப்பு பர்ச்சி


மிழ்ொடு 1961 ஆம் ஆண்டு வீட்டுெதி ொரிச்
ெட்டம், மிழ்ொடு 1971 ஆம் ஆண்டு குடிலெப்தகுதி
(லம்தொடு ற்றும் அகற்றுல்) ெட்டம், மிழ்ொடு 1971
ஆம் ஆண்டு கர் ற்றும் ஊலப்புச் ெட்டம் ற்றும்
மிழ்ொடு 1994 ஆம் ஆண்டு மிழ்ொடு அடுக்குொடி
குடியிருப்பு உரிலொபர்கள் ெட்டம் உள்ளிட்ட
வீட்டுெதித் துலநயின் தல ெட்டங்கள் று ஆய்வு
செய்ப்தடும்



சதருந்திட்டங்களின்
கீழுள்ப
நினப்தப்பு
22
ெவீொக உர்த்ப்தடுல இந் அசு உறுதி
செய்யும்.



புதி சதருக பர்ச்சிக் குழுங்கள், துல,
லகொம்புத்தூர் - திருப்பூர் தகுதி, லகொக பர்ந்து
ரும் ஏசூர் தகுதி
கு ற்தடுத்ப்தடும்
ஆண்டு கொனத்திற்குள், மிழ்ொடு முற்றிலுொகக்
குடிலெகபற்ந ொநினொக விபங்க லண்டுசன்ததில்
இந் அசு உறுதிொக உள்பது மிழ்ொடு குடிலெ
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ொற்று ொரித்திற்கொக
எதுக்கப்தட்டுள்பது

3,954.44

லகொடி

ரூதொய்



நீர்நிலனகள் உட்தட ஆட்லெதலயுள்ப புநம்லதொக்கு
நினங்களிலிருந்து, குடிலெயில் ொழும் க்கலப
னிொபிொணத்துடன்
நிொொண
முலநயில்
றுகுடிர்த்துற்கொக,
அலணத்து
சதொறுப்தொபர்களுடன் கனந்ொலனொசித்து எரு புதி
குடிலெ றுகுடிர்வு ற்றும் புணர்ொழ்வுக் சகொள்லக
குக்கப்தடும்



இண்டொது
மிழ்ொடு
வீட்டுெதித்
துலந
லுவூட்டும் திட்டம் உனக ங்கியின் நிதியுவியுடன்
விலவில் லற்சகொள்பப்தடும்
ஆசி பர்ச்சி
ங்கியின் நிதியுவியுடன், கர்ப்பு ல க்களுக்கு
லதரிடர்கலப திர்சகொள்ளும் நிலனத்திருக்கக்கூடி
அலணருக்குொண
வீட்டுெதித்
திட்டத்தின்
லதச்சுொர்த்லகள்
அண்லயில்
நிலநலடந்துள்பண



அடுத் 10 ஆண்டுகளில் ொநின சடுஞ்ெொலனகலப
ொட்ட லனலகத்துடன் இலக்கக்கூடி 2,200
கி.மீ ெொலனகலப 4 ழிச் ெொலனகபொகவும், ட்ட
லனலகத்ல இலக்கும் 6,700 கி.மீ எற்லந
ற்றும் இலடநிலன ழிச் ெொலனகலப இட்லட ழி
சடுஞ்ெொலனகபொக லம்தடுத்துல இந் அசின்
லொக்கம். ற்லதொது புந ழிச் ெொலனகள் இல்னொ 59
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கொட்சிகளுக்கு புந ழிச்
முன்னுரில அளிக்கப்தடும்

ெொலனகள் அலக்க



ொண்புமிகு முனலச்ெர் அர்கள், ொநினத்தில்
உள்ப சண்தனலக சகொண்ட கப் லதருந்துகளில்
சதண்கள், ொற்றுத்திநணொளிகள் ற்றும் மூன்நொம்
தொலிணத்ர் ஆகிலொர் இனெொகப் தணிக்கனொம்
ண
அறிவித்திருந்ொர்.
இந்
லொக்கத்திற்கொக,
703 லகொடி ரூதொய்
ொனிொக ங்கப்தட்டுள்பது.
லலும் 750 லகொடி ரூதொய் டீெல் ொனிொக
ங்கப்தட்டுள்பது. 623.59 லகொடி ரூதொய் சஜர்ன்
பர்ச்சி ங்கி உவியுடன் 1,000 புதி லதருந்துகள்
ொங்க நிதி எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது



இந் அசு, நிதி லம்தொட்டில் கணம் செலுத்தும்
அல லலபயில், லதருந்து லெலகளின் இக்கத்
திநலண லம்தடுத்துற்கும் தன டடிக்லககலப
லற்சகொள்ளும்.
லதொக்குத்து
நிறுணங்கள்
சிக்கணொகச் செல்தடுல உறுதி செய்ற்கும்,
விதிமுலந
அடிப்தலடயினொண
செல்திநன்
குறியீடுகளின் இனக்லக அலடற்கும் முக்கித்தும்
அளிக்கப்தடும்.
இனெ
அல்னது
ொனிம்
அளிக்கப்தட்ட லதருந்துப் தம் லண்டுசண அசு
விரும்பும்
இணங்களில்,
சறிெொர்
செனவு
அபவுருக்களின் அடிப்தலடயில் சளிப்தலடொண
ொனிம் ங்கப்தடும். இந்ப் புதி முலந டப்பு
நிதிொண்டில் அல்தடுத்ப்தடும்
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சட்லொ இயில் திட்டத்தி லகொடம்தொக்கம் முல்
பூந்ல்லி புநழித்டத்திற்கொண லெலகள், 2025
ஆம் ஆண்டு ஜூன் ொத்தில் அொது ொன்கு
ஆண்டுகளுக்குள் சொடங்கும். சட்லொ இயில்
திட்டத்தின் சொத் இண்டொம் கட்டமும் 2026 ஆம்
ஆண்டு டிெம்தர் ொத்திற்குள் முடிக்கப்தடும் அல
லத்தில், சட்லொ யில் திட்டத்ல, ொம்தம்
ழிொக விொண நிலனத்திலிருந்து கிபம்தொக்கம்
லதருந்து முலணம் ல நீட்டிக்கும் தணில இந்
அசு விலொகத் சொடங்கும். துலயில் சட்லொ
இயில் திட்டத்ல
அலப்தற்கொண விரிொண
ெொத்திக்கூறு அறிக்லககள் ொர் செய்ப்தடும்



நத்ொ 2,500 சகொொட் மின்ெொத்ல மின்
ெந்லகளிலிருந்து ொங்கில அசு ெொளிக்கிநது.
ணல, கடந் சின ஆண்டுகளில் மிழ்ொடு மின்
மிலக ொநினொக ொறியுள்பது ன்ந கூற்று
நொணது



மிழ்ொடு மின் உற்தத்தி ககம் ெந்திக்கும் சதரும்
நிதி இப்புகள் முற்றிலும் நிலனற்ந ன்லல
ற்தடுத்துகின்நண.
ஆசி
பர்ச்சி
ங்கியின்
உவியுடன்
செல்தடுத்ப்தடவுள்ப
சென்லணகன்னிொகுரி சொழில் சதருழித்டம் மின்துலந
முலீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் மிழ்ொடு மின் உற்தத்தி
ற்றும் மின் தகிர்ொணக் ககம் ற்றும் மிழ்ொடு மின்
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சொடலப்புக் ககம் ஆகி நிறுணங்களின் நிதி
றுசீலப்பு விரிொக ஆய்வு செய்ப்தடும். அந்
அறிக்லகயின் மீது அசு விலந்து செல்தட்டு மின்
ொரித்தின்
கக
நிறுணங்கள்
சொடிந்து
லதொதிலிருந்து கொப்தொற்ந டடிக்லக டுக்கும்


அடுத் 10 ஆண்டுகளில், செொந் மின் உற்தத்தி
நிலனங்களின் ொயினொக, ொநினத்தில் 17,980
சகொொட் சொத் மின் உற்தத்தித் திநன் கூடுனொக
லெர்க்கப்தடும்



லபொண்லக்கொண
இனெ
மின்ெொம்
ற்றும்
வீட்டிற்கொண
மின்ெொம்
ங்குற்கொண
ொனிங்களுக்கொகவும் மிழ்ொடு மின் உற்தத்தி
ற்றும் தகிர்ொணக் ககத்தின் இப்புகளுக்கு நிதி
ங்கவும் 19,872.77 லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு
செய்ப்தட்டுள்பது



மிழ்ொட்டின் னொற்று பு, ற்லதொல நிலனல,
திர்கொனக்
குறிக்லகொள்களுக்கு
ற்த,
ொநினத்திற்சகணத் னித்துொண ொநினக் கல்விக்
சகொள்லக என்லந குப்தற்கு, கல்விொபர்கள்
ற்றும் ல்லுர்கலபக் சகொண்ட உர் ட்டக் குழு
என்லந இந் அசு நிமிக்கும்
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தள்ளிக்கல்விக்கு அதிக முக்கித்தும் அளிக்கப்தடும்
விொக இந் வு-செனவுத்திட்டத்தில் சொத்ொக
32,599.54 லகொடி ரூதொய் எதுக்கப்தட்டுள்பது



லசி அலடவு ஆய்வு கக்சகடுப்பின்தடி, கற்நல்
விலபவுகளின்
அடிப்தலடயில்
முல்
மூன்று
ொநினங்களுக்குள் மிழ்ொடு சகொண்டுப்தடுல
அசு உறுதி செய்யும்



அலணத்து
ஆசிரிர்களுக்கும்
சொழில்நுட்த
ெதியுடன் கண்கொணிக்கக்கூடி ற்றும் ஆொங்கள்
அடிப்தலடயினொண தயிற்சி ங்க துொக 413 கல்வி
என்றிங்களுக்கும்
னொ
40 சொடுதில லகடக்க கணினிகள்)Tablet( 13.22
லகொடி ரூதொய் திப்பீட்டில் ங்கப்தடும்

 2025-ஆம்

ஆண்டிற்குள் மிழ்ொட்டில் உள்ப 8
திற்குட்தட்ட அலணத்து ொர்களும் அந்ந்
குப்பு அபவில் தடிக்கவும், ழுவும், அடிப்தலடக்
கக்குகலப செய்வும் முடியும் ன்தல உறுதி
செய்ற்கொக, அடிப்தலட கல்விறிவு ற்றும் கணி
அறில உறுதி செய் ‘ண்ணும் ழுத்தும் இக்கம்’,
66.70
லகொடி
ரூதொய்
திப்பீட்டில்
தீவிொக
செல்தடுத்ப்தடும்.



அசுப்தள்ளி ொர்கள் கணினித் திநன்கலப இபம்
திலனல சதறுல உறுதிசெய் 1,784 அசு
டுநிலனப் தள்ளிகளில் 114.18 லகொடி ரூதொய்
திப்பீட்டில்
உர்
சொழில்நுட்த
ஆய்கங்கள்
ற்தடுத்ப்தடும். லலும், 865 உர்நிலன ற்றும்
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லல்நிலனப் தள்ளிகளில் 20.76 லகொடி
ஸ்ொர்ட் குப்தலநகள் துக்கப்தடும்

ரூதொயில்



அசுப்
தள்ளிகளில்
தயிலும்
ல
ளி
ொர்களுக்கு
கல்வி,
கவின்திநன்
ற்றும்
விலபொட்டில் சிநந்து விபங்குற்கொண ொய்ப்லத
அளிக்கும்
லொக்கத்துடன்,
ொதிரிப்
தள்ளிகள்
அலத்திட சிநப்புத் திட்டம் செல்தடுத்ப்தடும்.



சகொலொணொ சதருந்சொற்றின் தல் கொொக
ற்தட்டுள்ப கற்நல் இப்புகலபக் குலநப்தல இந்
அசின் உடணடி முன்னுரிலொக இருக்கும். தள்ளிகள்
மீண்டும் திநக்கப்தட்டு விலொக செல்தடும்
லகயில் அலணத்து ஆசிரிர்களுக்கும் லலொண
சகொலொணொ சொடர்தொக கலடபிடிக்க லண்டி
சறிமுலநகளுக்கொண தயிற்சி அளிக்கப்தட்டுள்பது
ற்றும்
அலணருக்கும்
டுப்பூசி
ங்கவும்
டடிக்லக
டுக்கப்தடும்.
கற்நலில்
ற்தட்ட
இப்புகலப ெரிசெய்ற்கொக தள்ளி லங்கலப
வி தள்ளி பொகங்களுக்கு சளில குலநதீர்
கற்நல்
ங்குற்கொண
விரிொணத்
திட்டம்
அறிமுகப்தடுத்ப்தடும்.



இந் ஆண்டு புதிொக 10 அசு கலன
அறிவில் கல்லூரிகள் துங்கப்தடும்



லலும் த்ல லம்தடுத்தி, அதிகபவினொண கல்வி
நிறுணங்கள் லசி திப்பீடு ற்றும் ச்ெொன்றுக்

ற்றும்
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குழுவின்
நிலனல
அலடற்கு
அசு
முன்சணடுப்புகலப
லற்சகொள்ளும்
அதிக
ண்ணிக்லகயினொண கொலிப் தணியிடங்கள், குறிப்தொக,
ஆசிரிர் தணியிடங்கள் முன்னுரில அடிப்தலடயில்
நிப்தப்தடும். கற்நல் லனொண்ல அலப்பு ற்றும்
நிறுண
ப
திட்டமிடல்
சன்சதொருபொணது
அலணத்து உர்கல்வி நிறுணங்களிலும் அலந்திட
விரிொண திட்ட அறிக்லக ொர் செய்ப்தடும்
அசு கலன ற்றும் அறிவில் கல்லூரிகளில் 10
லகொடி ரூதொய் திப்பீட்டில் ஸ்ொர்ட் குப்தலநகள்
ஆம்பிக்கப்தடும். லலும் 4 அசு சதொறியில்
கல்லூரிகளில்
கூடுனொக
ொர்
விடுதிகள்
கட்டப்தடும்
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ொஜொ முத்லொ ருத்துக் கல்லூரில கடலூர்
ொட்டத்திற்கொண அசு ருத்துக் கல்லூரிொக
ஆல
பிநப்பித்தும்,
அண்ொலன
தல்கலனக்ககத்ல
கடலூர்,
விழுப்பும்,
கள்பக்குறிச்சி, யினொடுதுலந ொட்டங்களுக்கொண
இலவு ங்கும் தல்கலனக்ககொக ஆல
பிநப்பித்தும்,
அண்ொலனப்
தல்கலனக்ககம்
ெந்தித்து ரும் நிதி சருக்கடிலச் ெொளிக்க துொக
இருக்கும்



ற்றுசொரு புதி முன்ொதிரி முற்சிொக, ஆளில்னொ
விொணங்களுக்சகண மிழ்ொடு ஆளில்னொ விொணக்
ககம்
அண்ொ
தல்கலனக்கக
சென்லண
சொழில்நுட்த
நிறுணத்துடன்
இலந்து
துக்கப்தடும்
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லொய்த் சொற்லநத் டுக்க டுப்பூசி லதொடுது
மிகவும் அசிொகும். ொள்லொறும் 8 இனட்ெம்
லதருக்குத் டுப்பூசி லதொடும் திநன் சதற்றிருந்தும், 2.4
இனட்ெம் அபவில் ட்டுல டுப்பூசி ப்சதறுகிநது.
மிழ்ொட்டு க்களுக்கு லதொதுொண அபவில் டுப்பூசி
ங்கலண்டி லலல ொண்புமிகு முனலச்ெர்
அர்கள்
ொண்புமிகு
பிர்
அர்களின்
கணத்திற்கு அடிக்கடி டுத்துச் சென்நொர்



ொண்புமிகு மிழ்ொடு முனலச்ெர் அர்கபொல்
‘க்கலபத்
லடி ருத்தும்’ னும் கத்ொண
முன்ொதிரித் திட்டம் உருொக்கப்தட்டு சொத்ம்
257.16
லகொடி
ரூதொய்
செனவில்
சொடங்கி
லக்கப்தட்டுள்பது



முத்மிறிஞர் கலனஞர் அர்கள், அலணரின்
தொொட்லடயும் சதற்ந 108 இனெ ஆம்புனன்ஸ்
லெலகள் திட்டத்ல 15.09.2008 அன்று சொடங்கி
லத்ொர்.
இனெ
ஆம்புனன்ஸ்களின்
ண்ணிக்லகொணது 1,303 ஆக உர்த்ப்தட்டு,
லெலகளின் ம் லலும் லம்தடுத்ப்தடும்
அன்று
சொடங்கப்தட்ட
கலனஞர்
கொப்பீட்டுத் திட்டம் சொடர்ந்து முனலச்ெரின்
விரிொண ருத்துக் கொப்பீட்டுத் திட்டம் ன்ந
சதரில் செல்தடுத்ப்தட்டு ருகிநது. னிொர்
ருத்து நிறுணங்களிலுள்ப சிநந் ருத்து
ெதிகள்
ல
க்களுக்கு
கிலடப்தல
உறுதிதடுத்தும் ண்ம், லகொவிட் சதருந்சொற்று
கொனத்தின்லதொது இத்திட்டத்தின் கீழ் தன்சதறும்

 23-07-2009
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லொய்களும், சிகிச்லெ
விரிவுப்தடுத்ப்தட்டண

முலநகளும்

இந்

அெொல்



முத்மிறிஞர் கலனஞர் அர்கள், மிழ்ொடு சித்ொ
தல்கலனக்ககத்ல
அலத்திட
திட்டமிட்டொர்.
அற்சகண,
உரி
நினமும்
கண்டறிப்தட்டது.
அற்குப் பின், இத்திட்டத்ல செல்தடுத்வில்லன.
ற்ந உள்ொட்டு ருத்து முலநகலபப் லதொல்
சித்ொவிற்கும் உரி அங்கீகொம் அளிக்கும் விொக,
மிழ்ொடு சித்ொ தல்கலனக்ககத்ல இந் அசு
அலத்திடும்இற்சகண ., முல்கட்ட நிதியுவிொக
.லகொடி ரூதொய் ங்கப்தடும் 2



அலப்புெொொ
சொழினொபர்
ன
ொரித்திற்கு
ொனிங்கலப ங்குற்கொக, 215.64 லகொடி ரூதொய்
எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது



சொழில்
நிறுணங்களுடன்
எருங்கிலந்து,
சொழிற்லதட்லடகளில் அலந்துள்ப சொழிற்தயிற்சி
நிலனங்களில் சொழில் 4.0 னும் வீண த்திற்கு
உர் உற்தத்தி சொழில்நுட்தங்கள் ற்றும் திநன்
லம்தொட்டுப் தயிற்சி இலபஞர்களுக்கு ங்கப்தடும்.
இணொல்,
லலும்,
சிநந்
லலனொய்ப்புகள்
உருொக்கப்தடும். சய்லலி நினக்கரி நிறுணத்துடன்
இலந்து புதி சொழிற்தயிற்சி நிலனம் என்று
சய்லலியில் அலக்கப்தடும். மிழ்ொடு திநன்
லம்தொட்டுக்
ககம் ொயினொக,
சொழிற்தயிற்சி
நிலன ொர்கள் சொழிற்ெொலனகளில் திநம்தட
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லலன செய்ல உறுதி செய்ற்கொக, திர்கொன
லலனொய்ப்புக்கொண திநன் தயிற்சியிலண, சரிவு
செய்ப்தட்ட 15 அசு சொழிற்தயிற்சி நிலனங்களில்
ங்க 60 லகொடி ரூதொய் செனவில் திநன் லம்தொட்டு
லங்கள் அலக்கப்தடும்



எற்லநச்
ெொப
அலப்புமுலந
திநம்தட
செல்தடுத்ப்தட்டு, அன் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டு
ஜூலன ொத்தில் லலும் 100 லெலகள் சகொண்டு
ப்தட்டுள்பண. 2022 ஆம் ஆண்டு ொர்ச் ொத்தில்
லலும்
110
லெலகளும்
எற்லநச்
ெொப
லனொெலின் கீழ் சகொண்டு ப்தடும்.



பர்ந்து ரும் துலநகளில் மிழ்ொட்டின் தங்லக
லுப்தடுத்துற்கொக உயிரில் அறிவில், ஆொய்ச்சி
ற்றும் லம்தொடு, உற்தத்தி ஆகிற்றிற்கொண புதி
சொழில் சகொள்லககள் விலவில் அறிவிக்கப்தடும்
அதிக
அபவினொண
முலீடுகலப
ஊக்குவிக்க
புனம்சதர்
மிர்களுடணொண
உநவு
லுப்தடுத்ப்தடும்.
முலீட்டொபர்களின்
முலீடு
ெொர்ந் முடிவுகளுக்கு ஆவு அளிப்தற்கொகவும்,
சிநப்தொக திட்டமிடுற்கும், ொநினத்தில் உள்ப
சொழிற்ெொலனகலபப் தற்றி விொண, துல்லிொண
வுபம் உருொக்கப்தடும்.



மிழ்ொட்டின் உள்ப சொழில்துலநயில் பின்ங்கி
ொட்டங்கலப லொகக் சகொண்டு, அடுத்
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ஆண்டுகளில் சொத்ம் 45,000 க்கர் அபவினொண
நின ங்கித் சொகுப்புகள் உருொக்கப்தடும்
5



தூத்துக்குடி ொட்டத்தில் 4,500 லகொடி ரூதொய்
முலீட்லட ஈர்க்கும் விொகவும், 3.5 இனட்ெம்
லதருக்கு லலனொய்ப்லத ங்குொறும் 1,100 க்கர்
நினப்தப்பில் 1,000 லகொடி ரூதொய் செனவில்
அலநகனன்களுக்கொண
ெர்லெ
பூங்கொ
என்று
அலக்கப்தடும்



மின்-ொகணப்



பூங்கொ

நிதிநுட்தத்
துலந
பர்ச்சிக்கு
மிழ்ொட்டில்
ொசதரும்
ொய்ப்புகள்
உள்பணஅலண
.
முன்சணடுக்கும் லகயில்“நிதிநுட்த சகொள்லக”
என்று
சளியிடப்தடும்லலும்
.,
ழிகொட்டி
நிறுணத்தில் இற்சகண பித்லகொண “நிதிநுட்த
பிரிவு”
என்று
அலக்கப்தட்டு,
நிதிநுட்த
நிறுணங்களுக்கு
லலொண
அலணத்து
உவிகளும் அளிக்கப்தடும்சென்லணயில் இண்டு .
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கட்டங்கபொக ந்ம்தொக்கம் ற்றும் கொனூரில்
.நிதிநுட்த கம் உருொக்கப்தடும் முற்கட்டொக
ந்ம்தொக்கத்தில் இந் நிதிநுட்த கம் 165 லகொடி
ரூதொய் திப்பீட்டில் உருொக்கப்தடும்.


தல ொல்னபும் ெொலன கல் சொழில்நுட்த
துலந சதருழிொக பர்ச்சிலடற்கு, 2000 ஆம்
ஆண்டில் சென்லணயில் முத்மிறிஞர் கலனஞர்
அர்கபொல் லடடல் கல் சொழில்நுட்த பூங்கொ
நிறுணம்
லொற்றுவிக்கப்தட்டது
முக்கி
கொொகும். இப்லதொது மிழ்ொட்டிலுள்ப நிலன II
ற்றும் நிலன III கங்களிலும் லடடல் பூங்கொக்கள்
ற்தடுத்ப்தடுகின்நண. முல் கட்டொக விழுப்பும்
ொட்டத்தின் திருச்சிற்நம்தனம், லலூர், திருப்பூர்
ற்றும் தூத்துக்குடி ஆகி இடங்களில் லடடல்
பூங்கொக்கள் உருொக்கப்தடும்



ஏசூர்,
லெனம்,
திருச்சிொப்தள்ளி
ற்றும்
லகொம்புத்தூல
இலக்கும்
தொதுகொப்பு
சொழில்துலந சதருழிகலப நிறுவுொக என்றி
அசு அறிவித் லதொதிலும், அற்கொண என்றி
அசின்
உவி
குலநொகல
உள்பது
.
லகொம்புத்தூரில், 500 க்கர் தப்தபவில், 225 லகொடி
ரூதொய் திப்பில், தொதுகொப்பு கருவிகள் உற்தத்தி
பூங்கொல ொநின அசு அலத்து செல்தடுத்தும்.
இன் மூனம், 3500 லகொடி ரூதொய் திப்பினொண
முலீடுகள் ஈர்க்கப்தடும் ண திர்தொர்க்கப்தடுகிநது.



சொழில்
பர்ச்சியில்
திருண்ொலன,
ர்புரி,

பின்ங்கியுள்ப
திருசல்லலி,

33

விருதுகர், சிகங்லக, விழுப்பும், ொக்கல், லனி
ற்றும் ொகப்தட்டிணம் ஆகி ொட்டங்களில் புதி
சிப்கொட்
சொழிற்பூங்கொக்கள்
அலக்கப்தடும்
.
இப்பூங்கொக்களில்,
ொர்நிலனயில்
உள்ப
சொழிற்கூடங்கள் )Play & Play facilitiesஉட்தட (
உனகத்ம்
ொய்ந்
உட்கட்டலப்பு
ெதிகள்
உருொக்கப்தடும்இற்சகண இப்பூங்கொக்கப .ி ல்,
முற்கட்டொக, 4,லகொடி ரூதொய் திப்பீட்டில் 855,
1, .க்கர் நினங்கள் லம்தடுத்ப்தடும் 555



மிழ்ொட்டில்
உள்ப
இந்
நிறுணங்கள்
திர்சகொள்ளும் நிதி, கட்டலப்பு, இ சிக்கல்கலப
ஆய்வு செய்ற்கும், இந்நிறுணங்கள் பர்ச்சி
அலட
லலப்தடும்
டடிக்லககள்
தரிந்துலக்கவும்,
டொக்டர்..சுந்லன்
இ.ஆ.த
(ஏய்வு)
அர்களின்
லனலயில்
எரு
குழு
அலக்கப்தட்டுள்பது.



ொநின அபவினொண கடன் உத்ொத் திட்டத்ல
குறிப்தொக
குறு
சொழில்
நிறுணங்கள்
இந்நிறுணங்கள் ணிகத் திநனின் அடிப்தலடயில்
நிதி நிறுணங்களும் வீண நிதி சொழில்நுட்த
நிறுணங்களும் கடன் ங்கிட துொக, மின்ணணு
கல் வுகள் அடிப்தலடயினொண கடன் திப்பீட்டு
முலந ற்தடுத்ப்தடும் இந்நிறுணங்களுக்கு கடன்
ங்க மிழ்ொடு சொழில் கூட்டுநவு ங்கில
ொற்றிலக்க உரி டடிக்லக டுக்கப்தடும்
தங்குச் ெந்லகள் மூனம் முலீட்லடப் சதந முலும்
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இந்நிறுணங்களுக்கு அசு உவி செய்து, 30
இனட்ெம் ரூதொய் ல தட்டில் இடும் செனல அசு
ற்றுக்சகொள்ளும்


ொண்புமிகு முனலச்ெர் அர்களின் சதொருபொொ
ஆலனொெலணக் குழுவின் ஆலனொெலணயின்தடி, குறு,
சிறு ற்றும் டுத்த் சொழில் நிறுணங்கள் ற்றும்
அற்றிற்கு கடன் அளித்ர்கள் ங்கபது கடன்கலப
று கட்டலப்பு செய் முன்ந்ொல், அசு கடன்
உத்ொத்துடன் நிதி நிறுணங்களின் உவியுடன்
கடன் ங்கப்தடும்



குறு, சிறு ற்றும் டுத்த் சொழில் நிறுணங்கள்
ங்களின்
நிலுலத்
சொலககலப
விலொக
சூலிப்தற்கொண
ழிலககலப
உறுதி
செய்ற்கொண ர்த்க வுகள் ற்றும் ள்ளுதடித்
பங்களின்
கீழ் (TReDS),
அலணத்து
ொநின
சதொதுத்துலந நிறுணங்கள், உள்பொட்சி அலப்புகள்,
கூட்டுநவு நிறுணங்கள் சகொண்டு ப்தடும்



ந்து சதரி சொழிற் சொகுப்புகலப ருந்து ற்றும்
சதட்லொ இெொணங்கள் துலநயிலும், துல்லிொண
உற்தத்தி, தொதுகொப்பு, விண்சளி ற்றும் ஸ்ொர்ட்
லதொக்குத்து (Smart mobility) ஆகி துலநகளிலும்
100 லகொடி ரூதொய் திப்பில் அலக்கப்தட உள்பண
க்கர் சொத்ப் தப்தபவில் 5 இடங்களில் நின
ங்கிகலப சிட்லகொ நிறு உள்பது. சிட்லகொ
சொழில்துலந
பூங்கொக்களில்,
விற்கப்தடொ
லணகலப விலொக தன்தொட்டிற்குக் சகொண்டு

 265
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ப்தடுல
உறுதி
செய்ற்கொக
சகொள்லக சீலக்கப்தடும்.

விலனக்



சுற்றுப்பும் ற்றும் சூலுக்கு தொதிப்பின்றி சுங்கப்
தணிகலப செல்தடுத்திட இந் அசு நீடித்
நிலனொண சுங்க சகொள்லகல உருொக்கும்



இது வி, தசுல சுங்க லல்ரி விதிக்கப்தட்டு எரு
தசுல நிதிம் உருொக்கப்தடும்.
இன் மூனம்
லகவிடப்தட்ட
குொரிப்
தகுதிகள்
முலநப்தடி
மூடப்தட்டு
தொதுகொக்கப்தடும்.
ஆறு
லகொடி
ருடங்களுக்கு முந்ல உள்ொட்டு புல டிங்கள்
கண்டறிப்தட்டுள்ப
அரிலூர்-சதம்தலூர்
ொட்டங்களில், புவியில் புலதடி பூங்கொ என்று
தத்து லகொடி ரூதொய் திப்பீட்டில் அலக்கப்தடும்



துணிநூல் துலநயில் கணம் செலுத்துற்கொக, எரு
னி இக்குகம் உருொக்கப்தடும்.



ற்லதொது 131
லெலகள் இ-லெல லங்கள்
ொயினொகவும்,
55
லெலகள்
இலபம்
ொயினொகவும்
க்களுக்கு
லடிொக
ங்கப்தடுகின்நண. டிெம்தர் ொத்திற்குள், 29
துலநகள் மூனொக ங்கப்தடக்கூடி 600க்கும்
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லற்தட்ட
லெலகளும்
ங்கப்தடும்.

மின்ணணு

முலநயில்



லதொதி
நிதி
ெதி
இல்னொ
12,959
திருக்லகொயில்களில் எரு கொன பூலஜ திட்டத்ல
செல்தடுத் உவும் லகயில் 130 லகொடி ரூதொயில்
நிலன நிதி ற்தடுத்ப்தடும்.



தநி
அருள்மிகு
ண்டொயுதொணி
சுொமி
திருக்லகொயில் மூனம் எரு புதி சித் ருத்துக்
கல்லூரி
சொடங்கப்தட்டு
சித்ர்களின்
அறிொற்நலுலட
சொன்லொய்ந்
ருத்து
முலநொண சித்ருத்தும் லம்தடுத்ப்தடும்.



தக்ர்களின்
அனுதத்ல
அதிகரிப்தற்கும்
539
திருக்லகொயில்களுக்கொண
சதருந்திட்டங்கள்
அெொல் குக்கப்தட்டு ருகின்நண.



கன்னிொகுரி ற்றும் பூம்புகொரில் உள்ப அய்ன்
திருள்ளுர்
சிலனக்கொண
ெதிகள்
லம்தடுத்ப்தட்டு,
அற்றின்
தம்சதருல
மீட்சடடுக்கப்தடும்



திருங்லககளின்
செலுத்ப்தடுகிநது.

னனில்
1,071

சிநப்பு
கணம்
லகவிடப்தட்ட
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திருங்லகர் தன்சதறும் லகயில், மூன்நொம்
தொலிணத்ருக்கொண ஏய்வூதித் திட்டத்திற்கொக 1.50
லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது.


லகொவிட் சதருந்சொற்றுக் கொனத்தில் சதற்லநொரில்
எருலலொ
அல்னது
இருலயுலொ
இந்
குந்லகலபப் தொதுகொப்தற்கு இந் அசு சிநப்பு
முற்சிகலப டுத்துள்பது.



இதுல
5,963
குந்லகள்
அலடொபம்
கண்டறிப்தட்டு, முனலச்ெரின் சதொது நிொ
நிதியிலிருந்து
95.96 லகொடி ரூதொய் நிதியுவிொக ங்கப்தட்டது



அங்கன்ொடி லங்களின் த்ல உர்த்துற்கொக
சிநப்பு
எதுக்கீடொக
48.48
லகொடி
ரூதொய்
ங்கப்தட்டுள்பது. முன்தருக் கல்வி தயிலும்
குந்லகளுக்கு,
கல்வி
ெொர்ந்
சதொருட்கலப
ங்குற்கு 23.33 லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு
செய்ப்தட்டுள்பது



தி உவுத் திட்டம் ற்றும் எருங்கிலந்
குந்ல பர்ச்சிப் தணிகள் திட்டத்திற்கு முட்லடகள்
ற்றும் இ சதொருட்கள் சகொள்முல் செய்யும் முலந
சீலக்கப்தடுன்
மூனம்
செனவிணங்கள்
குலநக்கப்தடும்.



தொர்டு ங்கியின் ஊக கட்டலப்பு பர்ச்சி
நிதித்தின் உவியுடன் கூடுல் குப்தலநகள்,
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ஆய்வுக்கூடங்கள் உள்ளிட்ட கட்டலப்பு ெதிகலப
லம்தடுத்தி
திருத்
வு
செனவுத்
திட்ட
திப்பீடுகளில் 123.02 லகொடி ரூதொய் எதுக்கீடு
செய்ப்தட்டுள்பது


விடுதிகளில் தயிலும் ொர்களின் ொொந்தி
சில்னலநச் செனவிணக் கட்ட உவித்சொலக
இண்டு டங்கொக உர்த்ப்தடும். ற்லதொதுள்ப
தள்ளி
ற்றும்
கல்லூரி
ொர்களுக்கொண
விடுதிகலப லம்தடுத் சிநப்பு மூனண எதுக்கீடொக
25 லகொடி ரூதொய் எதுக்கப்தட்டுள்பது.



ொண்புமிகு
மிக
முனலச்ெர்
அர்கள்
லற்சகொண்ட
சொடர்
டடிக்லககளின்
கொத்திணொலும்,
உர்நீதின்நம்
ற்றும்
உச்ெநீதின்நத்தில்
க்குகள்
சொடச்
செய்திணொலும்,
இபநிலன
ற்றும்
முதுநிலன
ருத்து
தடிப்புகளுக்கொண,
அகின
இந்தி
எதுக்கீட்டில், இ பிற்தடுத்ப்தட்ட குப்பிணருக்கு
27 ெவீ இட எதுக்கீட்டிலண இந்க் கல்விொண்டில்
இருந்து ங்க, என்றி அசு முடிவு செய்துள்பது.
இன் மூனம் ெமூகநீதி தொதுகொக்கப்தட்டுள்பது



கொத்திருப்புப் தட்டிலில் உள்ப 9,437 குதியுள்ப
தர்களுக்கும் ொத்திற்கு 1,500 ரூதொய் தொரிப்புத்
சொலகல உடணடிொக ங்குற்கொக திருத்
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வு செனவுத் திட்டத்தில் தொரிப்புத் சொலகக்கொண
எதுக்கீடு 404.64 ரூதொொக உர்த்ப்தட்டுள்பது.
ஆம் ஆண்டில் கொத்திருப்புப் தட்டிலில்
உள்ப 9,185 தர்களுக்கு அர்கள் விரும்பும் கருவி
ங்கப்தடுல உறுதி செய் வு செனவுத்
திட்டத்தில் கருவிகள் ற்றும் உதகங்களுக்கொக
50.66 லகொடி ரூதொசண உர்த்ப்தட்டுள்பது.

 2021-22



குதி ொய்ந் தர்களுக்கு அர்கள் தன்தடுத்
விரும்பும் ெொணங்களின் லக ற்றும் ொதிரியில்
சரிவிலண ங்கும் லகயில், லடி ொனிம்
ங்கும்
திட்டத்லயும்
இந்
அசு
அறிமுகப்தடுத்தும்.



உனக ங்கியின் உவியுடன் Rights திட்டத்ல இந்
அசு சொடங்கவுள்பது. குலநதொடுகலப சொடக்க
நிலனயில்
கண்டறில்,
டுத்ல்,
தொரிப்பு,
றுொழ்வு ற்றும் கல்விச் லெலகலப சதருபவில்
அணுகுல்,
ொற்றுத்திநணொளிகளுக்கொண
திநன்
லம்தொடு
ற்றும்
அர்கபொல்
அலக்கப்தட்ட
உற்தத்தி நிறுணங்கலப ஊக்குவித்ல், ொநினத்தின்
அலணத்துப்
தகுதிகளுக்கும்
தனொக
ொற்றுத்திநணொளிகள் னத்துலநயின் செல்தொடுகலப
விரிவுதடுத்துல்
ஆகிற்றுடன்
இத்திட்டம்
செல்தடுத்ப்தடும்.
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விலபொட்டு
ெதிகள்
இல்னொ
அலணத்து
ெட்டன்நத் சொகுதிகளிலும் னொ 3 லகொடி ரூதொய்
செனவில் சிறு விலபொட்டங்கங்கள் நிறுப்தடும்.



மிழ்ொடு விலபொட்டு லம்தொட்டு ஆலத்தின்
கீழ் உள்ப விலபொட்டு உட்கட்டலப்புகலபப்
தொரிக்க எரு சிநப்பு நிதிளிக்கும் லடமுலந
செல்தடுத்ப்தடும்.



எருங்கிலந்
நிதி
ற்றும்
னி
ப
லனொண்லத்
திட்டத்தின்
அடுத்
கட்டொக,
கருவூனங்கள் விரிவுதடுத்ப்தட்டு முன் ணிக்லக
ெதிகளுடன் லம்தடுத்ப்தட்டு, அல அசு ற்றும்
உள்பொட்சி
அலப்புகளின்
தம்
செலுத்தும்
ங்கிொக(Payments Bank) ொற்நப்தடும்.



இண்டிற்கும் குலநொண குந்லகள் உள்ப களிர்
அசு ஊழிர்களுக்கொண கப்லதறு கொன விடுப்பு 9
ொங்களிலிருந்து 12 ொங்கபொக உர்த்ப்தடும்
ன்ந லர்ல் அறிக்லகயின் ொக்குறுதில, 1.7.2021
முல் செல்தடுத்ப்தடும்



தணியிலிருக்கும்லதொது
உயிரிக்கும்
அசுப்
தணிொபரின் குடும்தத்திணருக்கு, குடும்தப் தொதுகொப்பு
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நிதியிலிருந்து ங்கப்தடும் உவி ொனிம் 3
இனட்ெம் ரூதொயிலிருந்து 5 இனட்ெம் ரூதொொக
உர்த்ப்தடும்.


,
1-4-2022

.



ரும் 2022-23 ஆம் ஆண்டு வு-செனவு திட்ட
அறிக்லகயுடன், ளி சொழியில் சதொதுக்கள்
அலணரும்
புரிந்துசகொள்ளும்
லகயில்
சளியிடப்தடும்.
இணொல் அசின் நிதிநிலனல
தற்றி ஆலொக்கிொண புரிலுடன் கூடி விொங்கள்
ஊக்குவிக்கப்தடும்



இத்திட்டத்தின்
லொக்கம்,
நிதியுவில
இல்னத்சிகளுக்கு
ங்குல
ஆகும்,
ண
உறுதிளிக்கிலநன். ணல, குடும்தத் லனரின்
சதல ொற்நத் லலயில்லன.
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கூட்டுநவுக் கடன் ள்ளுதடி
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