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சகௌ கத்சாழில் அகச்ெர் அர்களின்  ஆசிச் செய்தி 
 

2019 ஆம் ஆண்டின் மூன்நரம் கரனரண்டின் முன்ணற்நம் ற்றும் 2020 ஆம் 

ஆண்டின் கத்ரழில் அச்சிணரல் டமுநப்தடுத் உத்சித்துள்ப 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் இனக்குகப உள்படக்கி, சர்ப்பிக்க 

உத்சித்துள்ப 2020 ஆம் ஆண்டின் வு-சனவுத் திட்ட அறிக்கக்கு ணது 

ஆசிக்சய்தி ங்குதில் தருகிழ்ச்சி அடகிநன். 

 

இனங்கயின் தரருபரர அபிவிருத்தியில் பிரண தங்கு கிக்கும் விசரத் துநயிணரல் 

சி ரத் உள்ரட்டு உற்தத்திக்கு அதிக தங்களிப்த ங்கும் அப விசரத் 

துநயில் ஈடுதட்டுள்ப அணத்து தங்குரர்கள், நுகர்ரர் அணருக்கு மிகவும் சிநந் 

ரழ்க்கத் த் உருரக்கும் ரக்கில் திட்டமிடப்தட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்துற்கு 2019 ஆம் ஆண்டுக்கரக திநசரியிணரல் எதுக்கப்தட்ட ரத் 

எதுக்கீட்டு ரக 41,642.48 மில்லின் ரூதரய் ஆகும். 

 

2030ஆம் ஆண்டபவில் ரம் அடந்து கரள்ப ண்டி நினதநரண அபிவிருத்தி 

இனக்குகளில், அணத்து இடங்களிலும் கரப்தடும் அணத்து விரண று 

நினகபயும் நிநவு சய்ல், தட்டினி எழித்து உவுப் தரதுகரப்பு ற்றும் சிநந் 

தரசண நின ன்தற்ந ற்றிகரண்டு நினதநரண விசரத் ஊக்குவித்ல் 

ஆகி இனக்குகள் டிரக விசரத் துநயுடன் ரடர்புதடும் இனக்குகள் ஆகும். 

 

2019 ஆம் ஆண்டப் தரருத்யில் இந்நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகப 

அடது ரடர்தரக அச்சிணரல் ரரிக்கப்தட்டுள்ப விசரக் கரள்ககள் ற்றும் 

திட்டமிடல்கள் ன்தண தற்றி முன்க் கணம் சலுத்ப்தட்டு ன்னிநவு நின 

அடந்து கரள்ளும் தரருட்டு உள்ரட்டு விசரத் துந ஊக்குவிப்த இனக்கரகக் 

கரண்டு தன நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ணது அச்சிணரல் ஆம்பிக்கப்தட்டண. இற்றில் 

ளிரட்டு நிதியுவியின் கீழ் டமுநப்தடுத் ஆம்பித்துள்ப ‚கரனநினக்கு சீரண 

நீர்ப்தரசண விசரத் திட்டம்‛ ற்றும் ‚விசரத் துந வீணரக்கும் சற்திட்டம்‛ 

ஆகிண விசரத்துநயின் முன்ணற்நத் கருத்திற்கரண்டு வீணப்தடுத்ல்கப 

உள்படக்கி இரு சற்திட்டங்கபரகும் ன்த இங்கு குறிப்பிட முடியும். 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் தகுதியில் இனங்கயின் சரப உற்தத்தியில் தரரி தரதிப்த 

ற்தடுத்தி வீழ்ச்சி தடப்புழுவின் ரக்கம் உள்ளிட்ட விசரத் துநக்கு ப்தரதும் 

முகங்கரடுக்க ண்டி ளிப்புந கரணிகபரண கரனநின ரற்நம், தவும் ரய்கள் 

ற்றும் பீடத் ரக்கம் ஆகி தரகரண நினகளுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் முகம் கரடுக்க 

ண்டி இருந்து. இச் சரல்களுக்கு த்தியில் ரட்டின் உவுப் தரதுகரப்த உறுதிசய்து 

அத்திரசி உவுப் தரருட்களின் வினயில்  அதிகரிப்புகள் ற்தடரல் 

விசரத்துநயின் சரகரண நினகப தரதுகரக்கத் ரண அணத்து 

முன்ணடுப்புகபயும்  ற்கரள்ற்கு ம்ரல் உரி டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தட்டண ன்த இங்கு குறிப்பிட ண்டும். இப்தணி நிநற்றும் 

முற்சியில் அச்சின் கீழ் விசரப் பிரி பிதிநிதித்துப்தடுத்தும் திக்கபங்கள் 

ற்றும் அப்புச் சட்ட சதகள் ற்றும் நிறுணங்கள் ஆகிணவும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

அடந்து கரள்ற்கு அவ்வ் நிறுணங்களிணரல் அற்றின் திட்டமிடல்களின் ஊடரக 

உறுதி சய் சல்திநன் சுட்டிகப ரக்கி சுட்டிகப அடந்து கரள்ற்கரக உரி 

டடிக்ககப ற்கரண்டண ன்தயும் குறிப்பிட விரும்புகிநன்.  

 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கரண விசரப் பிரிவின் இனக்குகள், மிகவும் தனுறுதிமிக்க, சூல் ட்புக் 

கரண்ட ற்றும் ற்றுதி முன்னுரிப்தடுத்தி எரு பிரிரக விசரத் துந 

ரற்றி, ரழில்நுட்த தரணயில் ற்றும் தறுதி கூடி தயிர்கப தயிரிடுதிலும்  

விசர விரதர தறுதி சங்கிலிகப ம்தடுத்தி அற்றுடன் ரடர்தரண ரழில் 



vi 
 

ரய்ப்புகப உருரக்கி சி தரருபரர அபிவிருத்தியில் பிரண தங்கரபரக விசரப் 

பிரி ரற்று அடிப்தடரகக் கரண்ட அ ண்டும்.  

 

விசரக் கரள்ககப, தறுதறுகப அடிப்தடரகக் கரண்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், 

சற்திட்டங்கள் ற்றும் சற்தரடுகபரக ரற்றி க்களுக்குத் ரண சகப 

ங்கும் தரருட்டு தணிரற்றி அச்சின் சனரபர், விசர தணிப்தரபர் ரகம், 

கன சகள் ஆரபர் ரகம் ற்றும் அப்பு சட்ட சதகளின் னர்கள், 

தணிப்தரபர் சத அங்கத்ர்கள் உள்ளிட்ட அணத்து ஊழிர்களுக்கும் ணது ணரர்ந் 

ன்றிகப ரிவித்துக் கரள்துடன் விசரத்துந துநக்குப் தரறுப்தரண இரஜரங்க 

அச்சர்கபரண கௌ சந் அலுவியர அர்களுக்கும் ற்றும் கௌ அமீர் அலி 

அர்களுக்கும் இப்தணியில் ணக்கு ங்கி சிணகபூர்ரண எத்துப்த ன்றியுடன் 

நிணவு கூறுதில் தருகிழ்ச்சி அடகிநன்.  

 

விசரத் துநயுடன் ரடர்தரண டடிக்ககப ற்கரள்தில் உரி 

ழிகரட்டல்கப ங்கி ன்ணப் தனப்தடுத்தி இனங்க ஜணரக சரசலிச குடிசின் 

ஜணரதிததி அதிகு த்திரிதரன சிறிசண அர்களுக்கும் பிர் கௌ ணில் 

விக்கிசிங்க அர்களுக்கும் ணது ஞ்சரர்ந் ன்றிகபத் ரிவித்துக் கரள்கிநன். 

 

பீ. யரிசன் (தர. உ) 

கத்ரழில், கிரமிப் தரருபரர அலுல்கள், நீர்ப்தரசணம் ற்றும்  கடற்நரழில் ற்றும் 

நீகபமூன அபிவிருத்தி அச்சர் 
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சகௌ கத்சாழில் இாஜாங்க அகச்ெர் அர்களின் ஆசிச் செய்தி 

டப்பு ருடரண 2019ஆம் ஆண்டின் மூன்நரம் கரனரண்டின் முன்ணற்நத்யும் அடுத் 

ருடத்தின் இனக்குகபயும் அடரபம் கரண்தது மிகவும் முக்கிரணரகும். அதில் 

முன்ரக கத்ரழில், கிரமி தரருபரர ௮லுல்௧ள் ற்றும் நீர்ப்தரசண இரஜரங்க 

அச்சரகி ம்ரல் ற்கரள்பப்தட்ட தணிகள் தற்றி தரிசீலிக்கப்தட ண்டும். 

 

ட்சி, ள்பப் தருக்கு தரன்ந இற்க அணர்த்ங்களுக்கு த்தியில் விசரத் துநயில் 

ஈடுதடுது ன்தது மிகப்தரி சரனரகும். இற்க அணர்த்ங்களுக்கு உள்பரகி தயிர்ச் 

சய்ககள் தரதிப்புற்ந விசரயிகளுக்கு இந் அசரங்கம் இப்பீடுகப ங்குற்கு 

டடிக்க ற்கரண்டது விசரயிகப உற்சரகப்தடுத்தும் எரு ரக்கத்துடணரகும். 

சமூகத்தின் னண கருத்தில் கரண்டு அற்கரக அசரங்கம் தரரி நிதி எதுக்கீடு சய்து.  

 

உவுப் தரருட்களின் இநக்குதி குநக்க டடிக்க ற்கரள்ற்கு உள்ரட்டு 

உவு உற்தத்தி அதிகரிப்தது மிகவும் முக்கிரணரகும். அற்கரக து அச்சு 

அணத்து சந்ர்ப்தங்களிலும் உள்ரட்டு விசரயிகப உற்சரகமூட்டுற்கு டடிக்ககள் 

ற்கரள்துடன், இனசரக உ ரனித் ங்குற்கு டடிக்க ற்கரண்டது 

அன் எரு கட்டரகும். லும் இநக்குதி சய்ப்தட்ட உவுப் தரருட்களின் இநக்குதி 

ரிகப அதிகரிப்தன் மூனமும் உள்ரட்டு விசரயிகபப் தரதுகரப்தது து 

குறிக்கரபரகும்.  

 

நீர்ப்தரசண அபிவிருத்திக்கரக துரிரக புணர்நிர்ரம் சய்ப்தட ண்டியிருந் குபங்கப 

றுசீக்க டடிக்க ற்கரள்பப்தட்டன் மூனம் விசரத்துக்குத் ரண நீ 

இனகுரகப் தற்றுக்கரள்பக் கூடிரக இருந்து.  

 

விசர அபிவிருத்தி ற்தடுத் ண்டிது சூலுக்கு வ்வி தரதிப்பும் ற்தடர 

ண்ம் ன்த உர்ந்துள்ப ற்தர அசரங்கம் அணத்து சந்ர்ப்தங்களிலும் சூல் 

ட்பு விசரத் ரக்கி விசரயிகப ஊக்குவிப்தற்கு டடிக்க ற்கரண்டது. அது 

ரத்தில்னரது கபரசினி, பூச்சிரசினி தரன்ந இசரண தரருட்களின் தரண 

குநப்தற்கும் கணம் சலுத்திது. 

 

து அச்சு திர்கரனத்திலும் க்களுக்கரக து உச்ச தங்களிப்த ங்குற்கு ரர் 

நினயில் உள்பது ன்த ம்பிக்கயுடன் ரிவித்துக் கரள்ப விரும்புகிநன். கடந் 

ருடத் விடவும் சிநப்தரண வித்தில் திர்ரும் ருடத்தில் க்களின் னன்கப கருத்தில் 

கரண்டு அர்ப்தணிப்புடன் சற்தடு து தீர்ரணரகும். 

 

சந் அழுவியர 

இரஜரங்க அச்சர் 
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சகௌ கத்சாழில், நீர்ப்தாெண ற்றும் கிாமிப் சதாருபாா விகா 

இாஜாங்க அகச்ெர் அர்களின் ஆசிச் செய்தி 

 

கத்ரழில், நீர்ப்தரசண ற்றும் கிரமி தரருபரர அலுல்கள் அச்சின் இரஜரங்க 

அச்சரக கிரமி க்களின் ஜீணரதரத் அபிவிருத்தி சய்யும் டடிக்ககளுக்கு 

தங்களிப்பு சலுத்துற்கு சந்ர்ப்தம் கிடத்யிட்டு ற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் முன்ணற்நம் ற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டின் அபிவிருத்தி 

இனக்குகப உள்படக்கி வுசனவுத் திட்டத்திற்கரண முன்ணற்ந அறிக்கக்கு 

ஆசிச்சய்தி ங்குற்குக் கிடத்யிட்டும் மிக கிழ்ச்சி அடகிநன். 

 

நினதநரண கிரமி தரருபரரத்தின் ஊடரக சுபீட்சரண ரட்டக் கட்டிழுப்பும் 

ரக்கில் ற்கரள்பப்தடும் இப்தத்தில், கிரமி க்களின் ஜீணரதர அபிவிருத்தி, 

நினதநரண விசரத்துந ம்தடுத்தும் தரருட்டு அசு ற்கரள்ளும் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களுக்கு லும் லுவூட்டுது து தரறுப்தரகக் கரப்தடுகின்நது. 

 

அந்கயில், பிச அபிவிருத்தியில்  விசரத் துநயின் மூனம் லும் அபிவிருத்தி 

சய்ப்தடண்டி ற்றும் இது அபிவிருத்தியில் குநரக கணம் சலுத்ப்தட்ட 

பிசங்கப அடரபம் கண்டு அற்றில் கரப்தடும் பங்கப உரி முநயில் 

முகரத்தும் சய்ன் ஊடரக விசர உற்தத்திகளின் தனுறுதித்ன் 

அதிகரிப்தற்கு டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட ண்டும். அத்ரடு தண்ட விசர 

சமூக ரழ்க்க முநயுடன் இந் தரற் தசுக்கப பர்த்ல்,  நீர்ப்தரசண 

ரழில்நுட்தத் அபிவிருத்தி சய்ன் ஊடரக கிரமிப் தரருபரரத் ன்னிநவு 

அடச் சய் முடியும் ன்தணரல் அத்துநகப லும் அபிவிருத்தி சய்ற்கு 

டடிக்க ற்கரள்கிநன். அத்ரடு இவ்ணத்து டடிக்ககபயும் ற்றிகரக 

முன்ணடுப்தற்கு எத்துப்பு ல்கும் அணத்து ஊழிர்களுக்கும் ணது ணரர்ந் 

ன்றிகப ரிவித்துக்கரள்கிநன் 

 

ம். ஸ்.ஸ் அமீர் அலி,  

இரஜரங்க அச்சர் 
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கத்சாழில் அகச்சின் செனாபரின் ஆசிச் செய்தி 

 

இனங்கயில் நினதநரண விசரத்துந ஊக்குவித்ல் ற்றும் பூகரப நினதநரண 

அபிவிருத்தி இனக்குகப ற்றிகரள்ளுல் ஆகிற்றின் தரது முகங் கரடுக்கும் 

சரல்கப ற்றி கரள் இனக்கரகக் கரண்டு 2019 ஆம் ஆண்டில் விசரப் பிரிவின் 

சல்திநண அதிகரிப்தற்கு முடியுரணயிட்டு ரன் தருகிழ்ச்சி அடகிநன். 

 

அச்சரல்களுக்கு த்தியில் கடந் தன ருடங்கபரக நினவி நட்சி ற்றும் உனகபரவி 

ரீதியில் ற்தட்ட கரனநின ரற்நம் கரரக இனங்கயும் தரதிக்கப்தட்டது. கிரமி 

விசர சமூகம் அதிகபவில் ரழும் பிசங்களில் நட்சிரண கரனநின அதிகபவில் 

நினவிதுடன் அச்சரன ற்றி கரள்ற்கரக உனர் ன விசர சூல்களுக்கு ற்ந 

தயிர் ககப உற்தத்தி சய்ல், தரருத்ரண நீர் முகரத்துத்துக்கரண விசர 

கிரங்களுடன் கூடி கரத்ணி குனத் ரகுதிகப முகரத்தும் சய்ல் ற்றும் 

அற்நப் புணப்புச் சய்ல், அத்துடன் ற்தடும் ண்ரிப்பு ட்டும் ண் அழிவுகப 

டுத்ல், ண் சுகரரத் ம்தடுத்துல் ஆகி டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

அத்ரடு இற்கரகவும் னின் மூனம் ற்தடுத்ப்தட்டதுரண சற்தரடுகள் 

கரரக ற்தட்ட அணர்த் நினகள், அரது ண வினங்குகளின் ரழிடங்கள் 

அழிக்கப்தட்டன் கரரக சணப் தயிர்ச் சய்கக்கு ற்றும் ணிக ரீதிரண விசர 

தயிர்ச் சய்ககளுக்கு ற்தடும் அழிவுகபக் குநப்தற்கும் தரருத்ரண சமூக தரதுகரப்பு 

ழிமுநகளின் ஊடரக கிரமி விசர சமூகத் தனப்தடுத்துற்கும் டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. னின் உள்ளிட்ட உயிரில் சூல் ரகுதி நினதநரண 

வித்தில் முகர சய்ற்கும், ண்ணின் பத் தரதுகரத்து, ச்சுப் தரருட்கபற்ந 

திர்கரனத் உருரக்கும் சி கரள்கக்கு தரதிப்புகள் ற்தடர ண்ம் உ ரனி 

நிகழ்ச்சித் திட்டத் முநரக டமுநப்தடுத்துதுடன் அண எழுங்குதடுத்தும் 

டடிக்ககள் ற்றிகரக ற்கரள்பப்தட்டுள்பண.  

அத்துடன் தல்று சூலில் நினகள் கரரக திர்தரர விரக ற்தட்ட 

அணர்த்ங்கள் உரரக வீழ்ச்சிப் தடப்புழுவின் ரக்கத்திணரல் தயிர்களுக்கு ற்தட்ட 

தரதிப்புகப மிகவும் குறுகி கரனத்தினுள் கட்டுப்தடுத்துற்கு உரி டடிக்ககள் 

ற்கரள்ப முடிந்ரணது, எ அணிரக சற்தட்ட விசரத் துந சர்ந் 

அணரும் அடந் ற்றிரகக் கரப்தடுதுடன், அற்கு  அர்கள் ங்கி 

எத்துப்த ன்றியுடன் நிணவு கூறுகிநன்.  

 

அதரன்று ற்தரது ற்தட்டுள்ப ற்றும் அவ்ப்தரது ற்தடும் சந்ப்தடுத்ல் 

ரடர்தரண பிச்சிணகப சரிரக இணங்கண்டு விசர உற்தத்திகளுக்கு சிநந் சந் 

சதிகப உருரக்குற்கு ரண மூனரதர திட்டமிடல்கபத் ரரிப்தற்கும் 

அறுடக்குப் பிந்தி இப்புகப குநப்தற்கும் தறுதிச்  சங்கிலிகப 

தனப்தடுத்துற்கும் டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. அதரன்று, கிரமி 

விசர சமூகத் தனப்தடுத்தும் ரக்கில் டமுநப்தடுத்ப்தட்ட விசர ரழில் 

முணவு கிர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டமும்  ற்றிகரக டமுநப்தடுத்ப்தட்டது. 
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2025 அசின் ரனரக்கு ற்றும் அசின் மூனம் ற்கரள்பப்தடும் கரள்ககப 

முநரக டமுநப்தடுத்துற்கரண னத்தும் ற்றும் தங்களிப்பு ன்தற்ந 

ங்கும் அச்சர்கள், விசரப் பிரிவு ற்றும் அன் கீழ் சல்தடும் நிறுணங்களின் 

நிறுணத் னர்கள், பிரிவுகளின் னர்கள் ற்றும் அணத்து ஊழிர்களின் திப்பிட 

முடிர தனமிக்க எத்துப்புக்கு ரன் ன்லும் ன்றி ரிவித்துக் கரள்துடன், 2019 

ஆண்டின் மூன்நரம் கரனரண்டு  ரண முன்ணற்நம் ற்றும் 2020 ஆண்டின் 

அபிவிருத்தி இனக்குகப உள்படக்கி வுசனவுத் திட்டத்துக்கரண முன்ணற்ந 

அறிக்க இத்ரல் சர்ப்பிக்கிநன்.  

 

க.டி.ஸ் ரூன் சந்தி,  

சனரபர் 

கத்ரழில், கிரமிப் தரருபரர அலுல்கள், நீர்ப்தரசணம் ற்றும்  கடற்நரழில் ற்றும் 

நீகபமூன அபிவிருத்தி அச்சு 
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கத்சாழில் இாஜாங்க அகச்சின் செனாபரின் ஆசிச்செய்தி 

 

கத்ரழில் அச்சின் 2019 முன்ணற்நம் ற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டின் அபிவிருத்தி 

இனக்குகப உள்படக்கி வுசனவுத் திட்டத்திற்கரண முன்ணற்ந அறிக்கக்கு 

ஆசிச்சய்தி ங்குற்குக் கிடத்யிட்டும் மிக கிழ்ச்சி அடகிநன். 

 

விசரத் துநயில் ற்தட்ட கள்க ரீதிரண ரற்நங்கள் ற்றும் ரனரக்கு 

ன்தற்றின் அடிப்தடயில் சி விசரக் கரள்கத் ரரிக்கும் ஆம்த கட்ட 

டடிக்கரக 2016 முல் 2018  உவு உற்தத்தி சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

ரரிக்கப்தட்டு டமுநப்தடுத்ப்தட்டது. அற்க, அந்நிகழ்ச்சித் திட்டத் 

டமுநப்தடுத்தும் தரது தல்றுதட்ட சரல்களுக்கு முகங் கரடுக்க 

ண்டிற்தட்டதுடன் 2019 ஆம் ஆண்டபவில் விசரத் துநயின் ம்தரட்டிற்கரக 

ரபரண சரகரண டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டுள்பண.  

அற்றுள், கரனநின ரற்நத்தின் ரக்கங்கள் கரரக ற்தடும் நட்சி, ள்பப் தருக்கு, 

ண்சரிவு ற்றும் ண வினங்குப் தரதிப்பு தரன்ந சரல்களும் கணத்தில் 

கரள்பப்தட்டுள்பண. 

இற்க தழிவுகள் கரரக தயிர்களுக்கு ற்தடும் சங்கப துல்லிரக 

திப்பிடுற்கு மிகவும் தரருத்ரண வீண ரழில்நுட்தத்ப் தன்தடுத்ல், அற்குத் 

ரண தரருத்ரண னி பங்கப முநரகப் தன்தடுத் ற்கண 

டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. அ தரன்று,  தயிர்ச் சய்கக்கு ற்தடும்  

சங்கப திப்பீடு சய்ல், விசரயிகளுக்கு சமூக தரதுகரப்பு னன்கபப் தற்றுக் 

கரடுப்த உறுதிப்தடுத் ரண சரிரண வுகபப் பிநப்பிக்கத் ரண 

ரழில்நுட்த சதிகப ங்குல், சரிரண வுகபப் தன்தடுத்துல் தரன்ந 

விடங்கள் அப்தறுதறுகப அடந்து கரள்ற்கு இன்றிரரகும். அற்கு 

அசிரண புவியில் வுகப ரரித்ல் ற்றும் முநரண சல்தரட்டு ற்றும் 

திப்பீட்டு முநகப உருரக்கின் மூனம் நினதநரண விசரத் துந  

கட்டிழுப்புற்கு டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. 

அவ்ரந, அறுடக்கு பிந் இப்புகள் ற்றும் சந்யில் நினவும் சிக்கல்கபக் 

குநக்க உள்ரட்டு அறிவு ற்றும் புதி ரழில்நுட்தத்யும் தன்தடுத்ப்தட்டதுடன் 

வீழ்ச்சிப் தடப்புழுவின் தரதிப்பு தரன்ந ளிப்புநத் ரல்னகளிணரல் தயிர்களுக்கு 

ற்தடும் இப்புகபக் குநப்தன் மூனம் கிரமி விசர சமூகத்தின் விசரம் 

ரடர்தரண பிச்சிணகளுக்குத் தீர்வுகப ங்கவும் டடிக்க ற்கரள்பப்தட்டது.  

அன்தடி, 2018 ஆம் ஆண்டபவில் ரத் உள்ரட்டு உற்தத்திக்கு அன் தங்களிப்த 7.0% ஆக  

அதிகரிக்க விசரத் துநரல் முடிந்து. 

ற்கண்ட அணத்து விடங்கபயும் கருத்திற்கரண்டு திர்கரனத்தில் ற்கரள்ளும் 

விசர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்க லும் தனுறுதி மிக்கரகவும் விணத்திநன் 

கரண்டரகவும் முன்ணடுப்தற்குத் ரண தனமும் ரிமும் கிடக்கப் 

பிரர்த்திக்கிநன்.  

 

ஸ். விஜத்ண 

சனரபர் 

கத்ரழில், நீர்ப்தரசணம் ற்றும் கிரமிப் தரருபரர விகர இரஜரங்க அச்சு  
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கத்சாழில், நீர்ப்தாெணம் ற்றும் கிாமிப் சதாருபாா விகா இாஜாங்க 

அகச்சின் செனாபரின் ஆசிச் செய்தி 

 

2019 ஆம் ஆண்டில் விசரத் துந ற்றும் அனுடன் இந் அணத்து நிறுணங்கள் 

மூனம் ற்கரள்பப்தட்ட விசர அபிவிருத்தி திட்டங்களின் மூன்நரம் கரனரண்டின் 

தௌதீக ற்றும் நிதிசரர் முன்ணற்நங்கபயும் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கரண விசர அபிவிருத்தி 

திட்டங்கபயும் உள்படக்கி ருடரந் வுசனவுத் திட்டத்திற்கரண முன்ணற்ந 

அறிக்கக்கு ணது ஆசிச்சய்தி ங்குற்கு கிடத் எரு தரக்கிரக 

கருதுகிநன்.  

 

கடந் ஆண்டில் அபிவிருத்தி டடிக்ககளுக்கு சரனரக அந் தல்று சுற்றுச்சூல் 

தரதிப்புகள் கரரக, விசரத் துநயின் ரடர்ச்சிரண அபிவிருத்தி உறுதி 

சய்ற்கு தன முக்கி சரல்கப திர்கரள்ப ண்டியிருந்து. விசரத் துநயில் 

சீர்திருத்ங்கள், புதி ரனரக்கு, சி விசரக் கரள்க உருரக்குல், 

சரல்கப ற்றிகரள்ப ண்டி துநகப அடரபம் கரல் ன்தண அற்றில் 

சினரகும்.  

அதரன்று, விசரத் துநயுடன் இந்து சல்லும் நீர்ப்தரசணம், கரல்டகள் 

பங்கள் ற்றும் கிரமிப் தரருபரர அபிவிருத்தி தரன்ந தந் அபவினரண விடப் 

தப்புகபயும் என்றித்து, எட்டுரத் விசரத் துநயின் அபிவிருத்திக்கரண  

சரல்கப திர்கரள்ப ற்கண விசர அச்சு ரர் நினயில் உள்பது.  

தல்றுதட்ட  டகளுக்கு த்தியிலும் உவு உற்தத்தி சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திண (2016 -

2018) ற்றிகரக டமுநப்தடுத் கடந் ஆண்டு தரரி பித்ணங்கள் 

ற்கரள்பப்தட்டதுடன், அந்நிகழ்ச்சித் திட்டத் ற்றிகரக நிநவு சய்ற்கு 

ற்கரள்பப்தட்ட முற்சி தரரட்டப்தட ண்டும். 

புவி ப்தடல் ற்றும் கரனநின ரற்நம் ன்தண கரரக, விசரம் ற்றும் 

க்களின் ரழ்க்க முநகள் ன்தற்றின் மீது தரும் ரக்கங்கள் ற்தட்டுள்பண. அன் 

விபரக, ண்சரிவு, நட்சி ற்றும் ள்பப் தருக்கு தரன்ந தழிவுகள் விசர 

டடிக்ககப கடுரகப் தரதித்துள்பதுடன், அன் கரரக ற்தடும் 

பின்ணடவுகபத் விர்க்கும் தரருட்டு அடரபம் கரப்தட்ட பிரண விட 

துநகபரக கரனநினயின் ரக்கங்கபக் குநத்ல், சந்ப்தடுத்ல், னி ப ம்தரடு 

தயிர் உற்தத்தித்திநண அதிகரித்ல், ண வினங்குகளின் தரதிப்புகள் ற்றும் அறுடக்கு 

பிந் இப்புகபக் குநத்ல் தரன்ந துநகப ம்தடுத்துற்கு டடிக்ககள் 

முன்ணடுக்கப்தட்டுள்பண.  

லும், கிரப்புந  க்களின் ரழ்க்கத் த் உர்த்துற்கரக கித்தூள் அபிவிருத்தி 

சற்திட்டம், தண, ரல், ப் தரருட்கள் ஆகிற்நரல் கவிணப்தரருட்கப 

உற்தத்தி சய்ன் மூனம் தரம்தரி  கவிணத்திநன் ரழிற்துந  அபிவிருத்தி 

சய்ல், சந் இனக்கரகக் கரண்ட ஆக்கபூர்ரண டிப்புகப அறிமுகஞ் 

சய்ல், ஆக்கபூர்ரண ஆற்நல்கப விருத்தி சய்ல் ற்றும் மூனப்தரருட்கள் ற்றும் 

அடிப்தட உதகங்கப ங்கல், ட்தரண்ட உற்தத்திக் கிரங்கப அபிவிருத்தி 

சய்ற்கு புதி ரழில்நுட்தத் ங்குன் மூனம் த்தில் சிநந் தரருட்கள் உற்தத்தி 

சய்ல், சந்யில் கள்வியுள்ப புதி கவிணப்தரருட்கப உற்தத்தி சய்ண 

ரக்கி உற்தத்திரபர்கப கர்த்ல், உட்கட்டப்பு சதிகப அபிவிருத்தி சய்ல் 

ற்றும் ரழ்ரர அபிவிருத்தி ன்தற்றுக்கரக முநரண அபிவிருத்தி னத்திட்டம் 

என்று முன்ணடுக்கப்தட்டுள்பது.  

அத்ரடு, நினதநரண நீர்ப்தரசணத் துந ம்தடுத்தும் தரருட்டு கிங் நினனர 

சற்திட்டம், டரச்சி கபப்பு நீ ரழ்ப்தரத் தீதகற்தத்திற்கு ங்குற்கரண 

சற்திட்டம், கபனி ஆற்றின் ககப அபிவிருத்தி சய்ல், கரலியின் இடது க 

கரல்ரய்கப  அபிவிருத்தி சய்ல் தரன்ந தரரி அபிவிருத்திச் சற்திட்டங்கள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண.  
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அணடிப்தடயில், 2030 ஆம் ஆண்டபவில் அடந்து கரள்ப ண்டி நினதநரண 

அபிவிருத்தி இனக்குகப ற்றி கரள்ற்கு தங்களிப்புச் சலுத்தும் கத்ரழில், 

நீர்ப்தரசணம் ற்றும் கிரமிப் தரருபரர விகரப் பிரிவின் அணத்து நிறுணங்கள், 

நிறுணத் னர்கள் ற்றும் அணத்து ஊழிர்களின் உறுதியும் அர்ப்தணிப்தயும் 

தரரட்டக் கடப்தட்டுள்பன். 

 

ம்.டப்ளியு.க. குத்தினக்க  

சனரபர் 

கத்ரழில், நீர்ப்தரசணம் ற்றும் கிரமிப் தரருபரர விகர இரஜரங்க அச்சு  
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கத்சாழில் அகச்சு  - சாகனனாக்கு, செற்தணி ற்றும் தணிகள் 

சாகனனாக்கு 

உவுப் தரதுகரப்தயும் சி சுபீட்சத்யும் ரக்கரகக் கரண்ட விணத்திநன் மிக்கதும், 

விபவுப் தருக்கமுடதும், தனரணதுரண விசரத்துந. 

செற்தணி 

இற்க பங்கப நினதநரண வித்தில் முகர சய்தினூடரக சமூக ரீதியில் 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட புதுடிமுடதும் ர்த்க ரக்கத்துடன் கூடிதுரண, பூகரப ரீதியில் 

தரட்டிமிகு உற்தத்திகப ற்கரள்ளும் ரழில்முற்சி விசரத்துநரன்ந 

அடல். 

னாக்கங்கள் 

• உள்ரட்டு ட்டத்தில் உற்தத்தி சய்க்கூடி உவு ற்றும் னதிக உவுக் கூறுகப 

முநரக முகரத்தும் சய்ன் மூனம் உவுப் தரதுகரப்த ற்தடுத்ல். 

• உவு உற்தத்தியில் இசரண உங்கள், பீடரசினிகள் ற்றும் ச்சுப் தரருட்களின் 

தரணக் குநத்து, ளிற்றும் கழிவுப் தரருட்கப முகர சய்ன் 

ஊடரக விற்ந, சூல் ட்புநரண ற்றும் சுகரரரண  விசர உற்தத்திகப 

க்களுக்கு ங்குல். இசரண உப் தன்தரட்ட எழுங்குதடுத்துல். 

• இந்திரக்கல், புதி ரழில்நுட்தம், விணத்திநன்மிக்க நீர் முகர, தயிர்கபப் 

தல்கப்தடுத்ல், ண் தரதுகரப்பு முநகள் ன்ற்ந அறிமுகப்தடுத்துன் 

ஊடரக தயிர்களின் உற்தத்திப் தனுறுதித்ன் ம்தடுத்துலும் உற்தத்திச் 

சனக் குநத்லும். 

• உர் த்தினரண விகபச் சுரக உற்தத்தி சய்ல், தறுதிசர் உற்தத்தி 

முநகப விசரயிகள் த்தியில் பிதல்ப்தடுத்ல், சிநந் விசர டமுநகள் 

(GAP) ற்றும் சிநந் உற்தத்தி சன்முநகள் ன்தற்ந அறிமுகப்தடுத்துல் 

ன்தற்றின் மூனம் உள்ரட்டு ற்றும் ளிரட்டுச் சந்க்கரண த்தில் சிநந் விசர 

உற்தத்திகப ற்கரள்ற்கு உற்தத்திரபர்களுக்கு ஆர்மூட்டுல். 

• உடந்து தூர்ந்து தரயுள்ப அணத்துக் குபங்கள், அக்கட்டுகள் ற்றும்  

ரய்க்கரல்கப புணத்ல் ற்றும் கவிடப்தட்ட ரிசு நினங்களில் தயிர்ச் 

சய்க ற்கரள்ன் மூனம் ல் உற்தத்தி அதிகரிப்தற்குப் தங்களிப்புச் 

சய்ல். 
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நிறுணக் கட்டகப்பு  
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1. பிரிவு ரீதிாண கட்டகப்பு 

விசர அச்சின் கட்டப்தரணது நிருரக ற்றும் னி பப் பிரிவு, நிதிப் பிரிவு, 

விசர அபிவிருத்திப் பிரிவு, விசர ரழில்நுட்தப்  பிரிவு, திட்டமிடல், கண்கரணிப்பு 

ற்றும் திப்பீட்டுப் பிரிவு ற்றும் உள்பகக் கக்கரய்வுப் பிரிவு ஆகி பிரண ஆறு 

பிரிவுகளின் அடிப்தடயில்  எழுங்குதடுத்ப்தட்டு ணது தணிகள் ற்றும் சற்தரடுகப 

ஆற்றி ருகிநது.  

1.1 நிருாக ற்றும் னி பப் பிரிவு 

1.1.1 நிருாகப் பிரிவு  

அச்சின் நிருரக விகரங்கள், தரக்குத்து ரடர்தரண அணத்து டடிக்ககள் 

ற்றும் கணினி சதிகப ங்குது ற்றும் அது ரடர்தரண டடிக்ககளும் இந்ப் 

பிரிவின் சற்தரடுகளில் உள்படங்கும். விசரத் திக்கபம் ற்றும் அச்சுக்குச் 

சரந்ரண ண நிறுணங்களின் நிருரக சற்தரடுகளும் இந்ப் பிரிவின் ஊடரக 

நிநற்நப்தடுகின்நண. 

தணிகள் 

 அச்சின் ரகணங்கப தழுது தரர்த்ல், ச்  சகள், ரிதரருள் அளிப்பு, 

ருடரந் கரப்பீட்டுச் சரன்றிழ் ற்றும் ருரண அனுதிப் தத்திம் ஆகிற்நப் 

தற்றுக்கரடுத்ல் ரடர்தரண டடிக்ககள் 

 சரதிகளின் னதிக , த சனவுகபப் தற்றுக்கரடுத்ல்  ரடர்தரண 

டடிக்ககள் ற்றும் சரதிகளுக்கரண தயிற்சிகள் 

 தரக்குத்து ரடர்தரண கரக்கரய்வு விணரக்களுக்கு ததில்கப ங்குல்  

 அச்சின் ற்தரர்யின் கீழ் ரும் நிறுணங்கள் சம்தந்ப்தட்ட டடிக்ககள், 

உ நிறுணங்கள் ரடர்தரண டடிக்ககள் 

 விசர ச அலுனர்களின் நிறுண டடிக்ககள் 

 விசர ஆனரசகர்களின் தல்றுதட்ட விகரங்கள்  

 ரட்ட விசரப் தணிப்தரபர்கள் ற்றும் உவி விசரப் தரணிப்தரபர்களின் 

னிப்தட்ட கரப்புகள் ரடர்தரண  டடிக்ககள் 

 கனக்கப்தட்ட சந்ப்தடுத்ல் அபிவிருத்தி நிறுணத்தின் தல்று தணிகள் 

 ஜணரதிததி அலுனகத்ரல் ங்கப்தடும் தல்று தணிகபச் சய்து 

 அச்சினுள்  தல்று நிகழ்ச்சிகப டரத்துல் 

 

1.1.2. னி பப் பிரிவு  

அச்சின் நிர்ரக ற்றும்  னி பங்கள் பிரிவுக்கு, சட்ட விகரங்கள், அஞ்சல், நூனகம் 

ற்றும் ஆக்கரப்தகம் ஆகி அடங்கும். குறிப்தரக, அச்சின் தரதுரண நிர்ரகப் 

தணிகள் ற்றும் கட்டடத்தின் தரரிப்புப் தணிகள் இந்ப் பிரிவிணரல் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. அன்தடி, பின்ரும் தணிகள் இந் பிரிவிணரல் 

நிநற்நப்தடுகின்நண.  

 அச்சு ஊழிர்கள் ற்றும் அச்சர் அலுனகத்தின் அணத்து னிப்தட்ட 

கரப்புகள் ரடர்தரண டடிக்ககள்  

 அச்சு ஊழிர்களின் ருக, புநப்தரடு, விடுப்பு, புகயி  அனுதிச்சீட்டு ற்றும் 

தருகரன அனுதிப் தத்திங்கள் ஆகி ரடர்தரண டடிக்ககள்  
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 அச்சு ஊழிர்கள் ற்றும் அச்சர் அலுனக ஊழிர்களின்  னதிக ங்கள், 

விடுமுந திணக் கரடுப்தணவுகள் ற்றும் தரக்குத்து சனவுகள் ரடர்தரண 

டடிக்ககள்  

 அச்சின் ஊழிர்களின் கல்கள் ற்றும் நி.பி 71 இன் அடிப்தடயில் 

தவிகளுக்கரண அங்கீகரத்ப் தற்றுக்கரள்து ரடர்தரண டடிக்ககள்  

 அணத்து உத்திரகத்ர்களுடன் ரடர்தரண ற்றிடங்கப நிப்புல், 

நிணங்கள், தவி உர்வு ற்றும் இடரற்நங்கள்  ரடர்தரண டடிக்ககள்  

 தவிநின உத்திரகத்ர்கள் சரத்துகள் ற்றும் தரறுப்புக்கள் தற்றி 

கல்கபப் தறுல் ரடர்தரண டடிக்ககள் -  அச்சின் சனரற்றுக 

அறிக்க     தரரளுன்நத்திற்குச் சர்ப்பித்ல் ரடர்தரண டடிக்ககள் 

 னி ப முகரத்தும், உள்ளூர் ற்றும் ளிரட்டு தயிற்சி திட்டங்கள் 

ரடர்தரண டடிக்ககள்  

 அட்டர்னி அனுதிப் தரத்திங்களுடன் ரடர்தரண டடிக்ககள்  

 அச்சுகளின் நினங்கள், கட்டிடங்கள், உத்திரகபூர் இல்னங்கள் ற்றும் சுற்றுனர 

 தங்கபரக்கள் ரடர்தரண டடிக்ககள் உட்தட தரதுரண நிருரகத்துடன் 

ரடர்தரண டடிக்ககள் இப்பிரிவிணரல் ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

 

1.1.3 சதறுககப் பிரிவு 

விசர அச்சுக்குத்  ரண தரருட்கள், சகள் ற்றும் னகளுக்கரண 

தறுககப ற்கரள்ற்கரக  வினனுக் கரல் விடுக்கும் டடிக்ககள், 

அச்சின் ற்றும் அச்சின் கீழுள்ப நிறுணங்களின் தறுகக்  குழுக்கள் ற்றும் 

ரழில்நுட்த திப்பீட்டு குழுக்கப நிமித்ல், தறுக ழிகரட்டியின் 9:3:1 (ஆ) இன் கீழ் 

அங்கீகரத்ப் தற்றுக் கரள்து ரடர்தரண டடிக்ககள்  ற்றும் 8:13:4  இன் தடி 

னதிக னகளுக்கரண அங்கீகரத்ப் தற்றுக் கரள்து ரடர்தரண டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

 

1.1.4 கன னெககள் பிரிவு  

 
விசர  அச்சின் கீழுள்ப இந்ப் பிரிவின் மூனம் கன அபிவிருத்தி திக்கபம், 

விசர ற்றும் கன கரப்புறுதிச் சத ற்றும் /த னங்கர தரஸ்தட் நிறுணத்துடன் 

ரடர்தரண அணத்து நிறுண ற்றும் நிருரக விட டடிக்ககள் 

 எப்தடக்கப்தட்டுள்பண.  

 

லும், அச்சப் தத்திங்கள், தீர்ற்ந ரகணங்களுக்கரண  இநக்குதி அனுதிப் 

தத்திம் ங்கல், ‘ஜணரதிததிக்குச் சரல்லுங்கள்’ நிகழ்ச்சி டமுநப்தடுத்ல், தரதுக் 

கக்குக் குழுவின் தரரளுன்நக் கள்விகள் ற்றும் அசில் தழிரங்கல் ஆகி விடங்கள் 

இந்ப் பிரிவின் மூனம் நிநற்நப்தடுகிநது. 

 

1.1.5. சதாறியில் பிரிவு  

 
விசர அச்சின் 2017 ஆம் ஆண்டில் புதிரக  நிறுப்தட்ட பிரிரகும். பிரிவின் னரக 

தணிப்தரபர் (தரறியில்) தணிரற்றுகிநரர். 

 
 

 

 

 

 



3 
 

பிரிவின் மூனம் னற்சகாள்பப்தடும் தணிகள் 

 விசர அச்சின் கட்டடம் ற்றும் அச்சிற்குச் சரந்ரண  உத்திரகபூர் 

இல்னங்கள், அலுனகர்கள் இல்னங்கள் ற்றும் சுற்றுனர தங்கபரக்களின் அணத்து 

தரரிப்பு தணிகபயும் ற்கரள்பல் 

 அச்சிற்குச் சரந்ரண அணத்து உதகங்கபயும் தரரித்ல் 

 அச்சின் கீழ் உள்ப அணத்து நிறுணங்களிலும் கட்டடப் தரறியில்  தணிகளுக்குப்  

தங்களிப்பு சலுத்ல். 

 விசரத் திக்கபம் ற்றும் கன சத் திக்கபம் ன்தற்றில் கட்டடப் 

தரறியில் தணிகளுக்குப்  தங்களிப்பு சலுத்ல். 

 விசரயிகள் ம்பிக்க நிதித்தின் மூனம் சல்தடுத்ப்தடும் கட்டடப் தரறியில் 

தணிகளுக்குப்  தங்களிப்பு சலுத்ல். 

 

1.1.6 கனிப் பிரிவு 

 

 விசர அச்சின் அணத்து கல் ரடர்தரடல் ரழில்நுட்த டடிக்ககப 

இக்குல், 

 அச்சின் உத்திரகபூர் இத்பத் நிர்கித்ல் ற்றும் புதுப்பித்ல், 

 விசர கல் பம் ரடர்தரண டடிக்ககள், 

 அச்சின் கணினி னப்த  தரரித்ல் , 

 கல் ரடர்தரடல் ரழில்நுட்தம் ரடர்தரண அணத்து ரழில்நுட்த 

ஆனரசணகபயும் ங்குல், 

 கணினி ன்தரருள் ற்றும் ன்தரருள் கரள்முல் சய்ற்கரண ரழில்நுட்த 

உவிகப ங்குல், 

 அச்சின் கீழ் ரும் நிறுணங்களுக்கு ரழில்நுட்த ஆனரசண ங்குல், 

முக்கி தணிகள் ஆகும் 

1.1.7 ஊடகப்பிரிவு  

கௌ விசர அச்சரின் னயில் விசர அச்சிணரல் அசரங்க அபிவிருத்தித் 

 திட்டங்களுக்கு ற்த டமுநப்தடுத்ப்தடும் அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் தற்றி 

விசரயிகளுக்கு முக்கித்தும் ரய்ந் விடங்கப ஊடகங்கள் மூனம் தரதுக்கப 

அறிவூட்டுல். 

 

தணிகள்  

 விசர அச்சிணரல்  சல்தடுத்ப்தடும்  சி அபவில்  முக்கித்தும் 

கரண்ட  நிகழ்வுகள் ற்றும் விசட தங்கள் தற்றி சய்திகள் ற்றும் 

நிகழ்ச்சிகப உருரக்கி, இனத்தினில் ற்றும் அச்சு ஊடகங்கள் மூனம் பிச்சரம் 

சய்ல் ற்றும் ஊடக நிறுணங்கப எருங்கித்ல். 

 அச்சிணரல்  சல்தடுத்ப்தடும் சற்திட்டங்கள் தற்றி தரதுக்களுக்கு 

பிச்சரம் சய்யும் ரக்கில்  தத்திரிக விபம்தங்கள், சுரட்டிகள், தரககள் 

ற்றும் துண்டுப்பிசுங்கள் தரன்ந ஊடகங்கபப் தன்தடுத்ல்  

 விசர அச்சுக்குச் சரந்ரண இ நிறுணங்கள் ஊடரக  சல்தடுத்ப்தடும் 

ஆரய்ச்சி முநகள் ற்றும் கரள்க ரீதிரண  சல்முநகப விணதிநணரக 

க்களுக்கு த்தியில் கரண்டு சல்னல்  

 ஊடகங்களில் பிசுரகும் விசரயிகளின் பிச்சிணகப கௌ அச்சர் ற்றும் 

விசர அச்சின் சனரபரின் கணத்துக்கு கரண்டு ருல்.  
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1.2 நிதிப் பிரிவு  

 எதுக்கீட்டுச் சட்டத்தின் மூனம் எதுக்கப்தடும் நிதிகபப் தன்தடுத்தி சய்ப்தடும் 

சனவுகப  ற்றும் அச அதிகரரிகளின் முற்தக் கக்கு டடிக்ககப 

நிநற்நல் 

 அச்சின் ருடரந் சனவு ற்றும் ருரணத் திப்பீடு சய்ல் ற்றும் அன் 

கீழுள்ப திக்கப டடிக்ககப  எருங்கித்ல் 

 அச்சின் கீழ் உள்ப விசரத் திக்கபம் ற்றும்  ண நிறுணங்களுக்கு 

அறிவுறுத்ல்கள் ற்றும் ழிகரட்டல்கப ங்கி அற்றின் நிதியில் ஆய்வுகப 

ற்கரள்பல்  

 அச்சின் நினரண சரத்துகள் ற்றும் நுகர்வுப்  தரருட்களின் தரருள் இருப்புப் 

புத்கங்கள், நுகர்வுப்  தரருட்கள் ததிடுகப தணுல், ற்தரர் சய்ல் 

ற்றும் கபஞ்சி நிருரகத் ற்கரள்பல் 

 ருடரந் தரருள் இருப்பு ஆய்வுகப  டரத்துல் ற்றும்  ரடர் டடிக்ககப 

ற்கரள்பல்  

 அபிவிருத்தித் திட்டங்கப அமுல்தடுத்தும் தரது, அணத்து ரகர சதகள், 

ரட்ட சனரபர்கள், அச்சின் கீழ் உள்ப அணத்து திக்கபங்கள் ற்றும் 

 நிதிச்சட்ட சதகளுக்கு  அசிரண எதுக்கீடுகபயும், நிதி எதுக்கீடு சய்ல் 

ற்றும் சனவு அறிக்ககப ருவித்து அற்ந திநசரியின் கணி 

அறிக்கயுடன் இங்குகின்நணர ன்த சரிதரர்த்ல்  

 அச்சிணதும் அன்  கீழ் உள்ப திக்கபங்கள் ற்றும் நிறுணங்களின் 

சற்திட்டங்களுடன் ரடர்தரண கக்கரய்வு டடிக்ககப எருங்கித்ல்  

 கக்குகள் தற்றி தரரளுன்நக் குழு ற்றும் தரது நிறுணங்களின் குழு 

ஆகிற்றின் கள்விகளுக்கு ததினளித்ல் ற்றும் அற்றின் விசர 

டடிக்ககளில் தங்கு தறுல். 

 உம் சனவுத் னப்த நிர்கித்ல் ற்றும் அது ரடர்தரண தரறுப்புக்களின் 

முகரத்தும் சய்ல். 

 உ நிதி ரனிங்கப ங்கல் ற்றும் கக்கிலிடல் ஆகிற்றுடன் ரடர்புட 

டடிக்ககள் 

 ஊழிர்களின் சம்தபங்கள் ரடர்தரண டடிக்ககள் 

 நிதியில் பிரிவு, நிதியில் நிர்ரகம், த ற்றும் திட்டங்கள், தம் சலுத்துல் 

ற்றும் கக்குகள் ஆகி துநகளில் இரு பிரண கக்கரபர்கள் உள்ளிட்ட மூன்று 

கக்கரபர்களின் கீழ் நிதி  முகரத்தும், நிதி ற்றும் சற்திட்டம், கரடுப்தணவு 

ற்றும் கக்கு ஆகி பிரிவுகபரக இப்பிரிவு எழுங்குதடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

1.3 விொ அபிவிருத்திப் பிரிவு 

 

1.3.1 அபிவிருத்திப் பிரிவு  

உவு தரதுகரப்த உள்ரட்டு உற்தத்தியின் மூனம் அடந்து கரள்தும் உவு இநக்குதி 

சன குநப்தது ன்தற்ந  இனக்கரகக் கரண்ட உள்ரட்டு உவு உற்தத்தி 

அதிகரிப்தற்கரக  விசர அச்சிணரல் டமுநப்தடுத்ப்தடும் விசர அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் இவ் அபிவிருத்திப் பிரிவிணரல் எருங்கிக்கப்தட்டு 

சல்தடுத்ப்தடுகின்நண. விசர அபிவிருத்தி டடிக்ககளுடன் ரடர்தரண கரள்க 

குத்ல், திருத்தி அத்ல் ற்றும்  டமுநப்தடுத்ல் ஆகி சற்தரடுகபயும்  

அச்சினூடரக ரடு முழுதும் டமுநப்தடுத்ப்தடும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகப 
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கண்கரணித்ல், ற்தரர் சய்ல் ற்றும் பின்ரடர் டடிக்ககப ற்கரள்பல் 

ன்தண இப்பிரிவிணரல் ற்கரள்பப்தடுகின்நண.  

அபிவிருத்திப் பிரிவின் ரக்கங்கள் கீழ்க்கண்டரறு அயும்,  

 சி ரீதிரக உவு ற்றும் தரசண தரதுகரப்த உறுதிப்தடுத்துலுக்கரக அச 

ற்றும் னிரர் துநயிணரின் தங்கற்புடன் ல், னதிக உவுப் தயிர்கள், 

க்கறி, தங்கள் ற்றும் கிங்கு தயிர்கள் ஆகி தயிர்களின் சய்க 

ஊக்குவித்ல், உற்தத்தி ற்றும் உற்தத்தித் திநண அதிகரித்ல். 

 வி இணப்தருக்கம் ற்றும் வி உற்தத்தி நிகழ்ச்சிகப தனப்தடுத்ல் 

 வீண விசர அறி இபஞர் சமுரத்திற்கு கரண்டு சன்று அர்கப 

விசர துநக்கு ஈர்த்ல்  

 உனகபரவி ர்த்க தரக்குகளுக்கு முகம் கரடுக்கும் கயில் ஆய்வுகள் ற்றும் 

ரழில்நுட்த நிகழ்ச்சிகளின் மூனம் உற்தத்தி விணத்திநணயும் உற்தத்தித் திநணயும் 

அதிகரித்ல் 

 ங்கி ரழும் விசரத் துநயில் இருந்து ணிக ரீதிரண விசரத்திற்கு 

விசரயிகப ழிடரத்ல்  

·         

1.3.2 விொ உள்ளிட்டு முகாகத்து பிரிவு  

நினதநரண விசர அபிவிருத்தி இனக்குகப அடந்து கரள்ற்கரக உள்ளீடுகளுடன்  

ரடர்தரண டடிக்ககளின் மூனம் உரி கரள்ககப குத்து திர்தரர்க்கும் 

இனக்குகப அடந்து கரள்ற்குத் ரண தங்களிப்த ங்குற்கரக விசர 

உள்ளீட்டு முகரத்துப் பிரிவு உருரக்கப்தட்டுள்பது.  

செற்தாடுகள் 

 சண உம் ற்றும் உயிரில் உ உற்தத்தி அதிகரித்ல், ளிரக கிடக்கக்கூடி 

ன் அதிகரித்ல் ற்றும் தரண பிதல்ப்தடுத்துன் மூனம் உள்ரட்டு 

உவு உற்தத்தி சற்தரட்ட ஊக்குவிப்தற்கரண டடிக்ககப ற்கரள்பல் 

 சண விசரத் துந ற்றும் அது ரடர்தரண விசரயிகளுக்கரண தயிற்சி 

றிகள்,  சண உற்தத்திரபர்கப ததிவு சய்ல் ற்றும் சரன்றுப்தடுத்லுக்கரக 

விசரத் திக்கபத்தின் சண உத்துக்கரண சிநப்பு த்தி நினத்திற்கு 

சர்ப்பித்ல் ற்றும் அனுடன் ரடர்தரண டடிக்ககள்  

 சி ரீதிரக முக்கித்துரண விசர கண்கரட்சிகப டரத்துல் ற்றும் அன் 

மூனம் வீண ரழில்நுட்த அறிவு தரதுக்கள் த்தியில் கரண்டு சல்னல் 

 விசர உதிரிப் தரகங்கள் ற்றும் உதகங்கப அறிமுகம் சய்ற்கு ரண 

எருங்கிப்புகப ற்கரண்டு விசர இந்திரக்கல்  

நிநற்றுல்  

 விசர கண்கரட்சிகளின் கீழ் சி, கன ரம், புத்ரிசி விர ற்றும் தல்று 

அச்சுகளிணரல் டரத்ப்தடும் விசர கண்கரட்சிகளுக்கரண பப் தங்களிப்புகப 

தற்றுக்கரடுப்தற்கரண எருங்கிப்பு டடிக்ககப ற்கரள்பல் 

 ண விசர கண்கரட்சிகள், சனர்வுகள், கருத்ங்குகள் ற்றும் இனங்க 

எலிதப்புக் கூட்டுத்ரதணத்தின் மூனம் எலிதப்தப்தடுகின்ந சுதரதி டி ரணரலி 

நிகழ்ச்சி எருங்கித்ல். 

 

1.3.3 விொ னெககள் பிரிவு 

இந் பிரிவின் மூனம் கன அபிவிருத்தி டடிக்ககள் (சிறி நீர்ப்தரசண) ற்றும் கன 

அபிவிருத்தி ரட்ட கரரிரனங்கள்/ கன ச நினங்கள் ன்தற்றுக்கு நினத் 
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தற்றுக்கரள்ளுல் டடிக்ககள் ரடர்தரண அச்சு ட்ட எருங்கிப்பு,  ல் 

நினங்கப று களுக்கரக தன்தடுத்துது ரடர்தரண விண்ப்தங்கள்/ 

முநப்தரடுகள் ரடர்தரண டடிக்ககள்,  விசர பிச்சிணகள், சிறி நீர்ப்தரசணம், 

விசர நின ஆங்கள், விசரப் தரகள் ற்றும் ரிசு நினத்தில் தயிரிடல் தற்றி 

பிச்சிணகள் ரடர்தரண டடிக்ககள் ற்கரள்பல், 2011 இன் 46 ஆம் இனக்க  கன 

அபிவிருத்தி (திருத்தி) சட்டத்தின் திருத்ப்தட்ட 2000 சத உருரக்கம் தரன்ந 

டடிக்ககப எருங்கித்ல்,  விசர அப்புகள் ற்றும் விசரயிகளிணரல் 

அச்சுக்கு கிடக்கும் தல்றுதட்ட பிச்சிணகள் ரடர்தரக டடிக்ககப 

ற்கரள்பல்,  ‘கரவி சண’ சற்திட்டத்திற்கு தற்றுக்கரண்ட நினங்கப 

விடுவிப்தது ரடர்தரண டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தடுகின்நண. அத்ரடு இந்ப் 

பிரிவுடன் ரடர்தரண டடிக்ககள் ரடர்தரக அச்ச தத்திங்கப ரரித்ல்,  

தல்றுதட்ட அச்சின் ஊடரக முன்க்கப்தடும் அச்ச தத்திங்களுக்கரண 

அரணங்கப முன் த்ல் ற்றும் தரரளுன்ந ரய் மூன கள்விகளுக்கு 

விடளித்ல் ன்தணவும் ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

 

அறிவின் மூனம் னற்சகாள்பப்தடும் பிாண நிகழ்ச்சிகள்  

 வீட்டுத் ரட்டச் சய்க ஊக்குவிப்பு  நிகழ்ச்சிகள் 

 னி பர்ப்பு சற்திட்டங்கள் 

 கன அபிவிருத்தி திக்கபத்தின் ஊடரக டமுநப்தடுத்தும் 1500 சிறி 

குபங்களின்  ண்டல் ண் அகற்நல், புர்நிர்ரம் ற்றும் றுசீப்பு  

நிகழ்ச்சிகள்  

 கரனநினக்கற்த இசரக்கம் தற்ந நீர்ப்தரசண விசர சற்திட்டத் 

எருங்கித்ல்  

 

 

1.4 விொத் சாழில்நுட்தப் பிரிவு 

  

1.4.1 விொத் சாழில்நுட்தப் பிரிவு 

 

 இனங்க முழுதும் விசர ரழில்நுட்தத்துந ற்றும் இற்க பங்கள் 

முகரத்து துநயுடன் ரடர்தரண ஆரய்ச்சித் திட்டங்கப டமுநப்தடுத்துற்கு 

அனுசண ங்குல் ற்றும் அற்ந எருங்கிப்தன் மூனம் முன்ணற்நத் 

அடந்து கரள்ற்கரக டடிக்க டுப்ததும், விசர கட்டபகள், சட்டங்கபக் 

கட்டுப்தடுத்தி விசரத்துடன் ரடர்தரண சட்ட நகப தனப்தடுத்துதும் 

இப்பிரிவின் ஊடரக ற்கரள்பப்தடுகின்நண.  

 

செற்தாடுகள் 

1. உவுப்தயிர் ககப உருரக்குல், அபிவிருத்தி சய்ல், உற்தத்தித் திநண 

அதிகரிப்தது ரடர்தரண ஆரய்ச்சிகள் சற்திட்ட முன்ரழிவுகப 

தற்றுக்கரள்பல், எதுக்கீடுகப ங்குல், நிதிக் கட்டுப்தரடு, முன்ணற்ந மீபரய்வு 

ற்றும் ரடர் டடிக்ககள் 

2. விசரத் துநயுடன் ரடர்தரண சட்ட நகப தனப்தடுத்ல் ற்றும் அது 

ரடர்தரண டடிக்ககள் 

3. உவுப் தயிர்களுடன் ரடர்தரண ற்றுதி-இநக்குதி டடிக்ககப 

எழுங்குதடுத்தும் தரருட்டு ரத் ரற்றுநீக்கல் சப் தனப்தடுத்துற்குத் 

ரண ஆனரசக ரீதிரண னயீடு 
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4. ற்றுதி இநக்குதி டடிக்ககளின்தரது தல்று ப்பிணரல் முன்க்கப்தடும் 

கடிங்களுக்கு சனரபரின், னதிக சனரபரின் ததில்கப சம்தந்ப்தட்ட 

நிறுணங்களுக்கு அனுப்புல்   

5. அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி சற்திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்துதுடன் ரடர்தரண உவிகப ங்கும் டடிக்ககப  

ற்கரள்பல்  

6. பீடக் கட்டுப்தரடு ற்றும் பீடரசினி ரடர்தரண நிர்ரக டடிக்ககப 

ற்கரள்பல் ற்றும் சட்ட ற்தரடுகப ங்குற்கு டடிக்ககப டுத்ல்.  

- 1980 இன் 33  இனக்க பீடரசினிகள் கட்டுப்தரட்டுச் சட்டத்தின் 2018 ஆம் ஆண்டில்  

இண்டு ர்த்ரனி அறிவித்ல் மூனம் திருத்ங்கப ளியிடுல் 

7. 1951 இன்  09 இனக்க ங்கப ட்டி வீழ்த்தும் கட்டுப்தரட்டு சட்டத்திற்கு அ 

டடிக்ககள் ற்கரள்ன் மூனம் தனர, ஈப்தனர ற்றும் தண ங்கப 

தரதுகரப்தற்கரண டடிக்ககள் ற்கரள்பல். 

8. ண் பத் அதிகரிப்ததுடன் ரடர்தரண டடிக்ககள் ற்றும் எருங்கிந் 

ரப் தரசணத் ரகுதியுடன் ரடர்தரண டடிக்ககளுக்கு உவுல். 1996 ஆம் 

ஆண்டின் 24 இனக்க ண் தரதுகரப்புச் சட்டத்திற்கு ரடர்தரக அச்சிணரல் 2018 ஆம் 

ஆண்டில் வ்வி சற்தரடுகளும் டதநர விட்டரலும் 2017 ஆம் ஆண்டில் ண் 

தரதுகரப்புச் சத என்று நிமிக்கப்தட்டது.  

 ண் தரிசரண டடிக்ககள் ற்றும் உச் சிதரரிசுகள் ன்தற்ந ங்க உரி 

சற்திட்டங்கப டமுநப்தடுத்ல். 

 வி ற்றும் டுகப் தரருட்களுடன் ரடர்தரக விச் சட்டத்துடன்  ரடர்தரண 

டடிக்ககப எழுங்குதடுத்துற்கு அசிரண டடிக்ககப 

ற்கரள்பல். 

 1951 இல் இருந்து விசர உள்ளீடுகள் ற்றும் விசர உதகங்கப இநக்குதி 

சய்யும் தரது ரிச்சலுக சிதரரிசுகப ங்குல். 

 

1.4.2 செற்திட்டப் பிரிவு 

ரழில்நுட்தப் பிரிவின் எரு உத பிரிரகத் ரபிக்கப்தட்டுள்ப இப்பிரிவு பின்ரும் 

தரறுப்புக் 

கபக் கரண்டுள்பது. 

 அச்சின் கீழ் உள்ப தல்று நிறுணங்களிடமிருந்து கிடக்கப்தறும் சற்திட்டப் 

பிகப அபிவிருத்தி சய்து அந் உவி ங்கும் நிறுணங்களுக்கு அனுப்புல் 

ற்றும் அற்றுக்கு அனுதி கிடத்ன் பின்ணர் டமுநப்தடுத்தும் நிறுணங்களிடம் 

எப்தடத்லும் டமுநப்தடுத்ப்தடும் சந்ர்ப்தத்தில் ரடர் டடிக்ககப 

ற்கரள்பலும்.. 

 ளிரடுகளுடனும் சர்ச நிறுணங்களுடனும் ரடர்புகபக் கட்டிழுப்புல், 

இரு ப்பிணருக்கும் அனுகூனரண நினகள் ற்தடும் வித்தில் ளிரட்டுத் 

ரடர்புகபப் தணி ருல். 

 சர்ச ர்த்கத்துடன் ரடர்புட கயில் சர்ச எப்தந்ங்களுக்கரண கல் 

கப ங்குலும் விசரத் துநயுடன் ரடர்புட கயில் அற்ந 

எருங்கிப்புச் சய்லும். 

 அசரங்க னிரர் தங்குடயின் கீழ் சற்திட்டங்கப அபிவிருத்தி சய்லும் 

அற்ந அமுனரக்கத் எருங்கிப்புச் சய்லும்  
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நிதிொர் செற்தாடுகள் 

 க்கி ரடுகள் அப்பின் உவு ற்றும் விசரத் ரதணத்திணரல் (FAO) 

டமுநப்தடுத்ப்தடும் சற்திட்டங்கப (இனங்கயில் முன்ணணி த 

ககளுக்கரண தறுதிச் சங்கிலியின் உற்தத்தி அதிகரித்ல் ற்றும் ணிக ரக்கல் 

தரன்நற்றுக்கு உவிளிக்கும் சற்திட்டம்) எருங்கித்லும் FAO 

நிறுணத்துடணரண எருங்கிப்பு டடிக்ககளும் 

 JICA நிறுணத்திற்குச் சற்திட்டப் பிகபச் சர்ப்பித்து அற்ந 

டமுநப்தடுத்லும் அற்றின் எருங்கிப்புச் சற்தரடுகளும். 

 ஆசி உவு ற்றும் விசர எத்துப்பு எப்தந் (AFACI) நிறுணத்தின் இனங்கக்கரண 

சி எருங்கிப்பு அனகரகச் சற்தடுலும் அற்கரண சற்திட்ட எருங்கிப்பும் 

அனுடன் ரடர்தரண  சர்ச ரரடுகப/ சனர்வுகப ற்தரடு சய்ல். 

 சர்ச விசரத்திற்கரண கரரிச் சற்திட்ட (KOPIA) இனங்கயின் 

நினத்துடணரண எருங்கிப்பு. 

 ஆசி தனுறுதி அப்பின் (APO) சர்ச சனர்வுகப உள்ரட்டில் ற்தரடு 

சய்ல் ற்றும் APO நிறுணத்தின் ண எருங்கிப்புச் சற்தரடுகள் 

 ஆசி ஆபிரிக்க கிரமி அபிவிருத்தி அப்பிற்கரண (AARDO) சற்திட்டப் பி 

சர்ப்பித்லும் அச்சற்திட்டங்கப (இனங்கயில் ணிகரீதிரண ஈப்தனர   

ரடர்தரண ஆம்தச் சற்திட்டம்) எருங்கிப்புச் சய்து டரத்துலும். 

 ண சர்ச அப்புக்களுடன் (CAPSA, APPPC, TFNET, WFP, CIRDAP தரன்ந) 

புரிந்துர்வு எப்தந்ங்களில் கச்சரத்திடுற்குத் ரண டடிக்ககப 

ற்கரள்பல்,  கச்சரத்திடப்தட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்ங்களின் முன்ணற்நங்கப 

மீபரய்வு சய்ல் 

 தல்று ரடுகள் ற்றும் சர்ச அப்புக்களுடனும் ற்கரள்ளும் புரிந்துர்வு 

எப்தந்ங்களில் (MOU) கச்சரத்திடுற்குத் ரண டடிக்ககப 

ற்கரள்பல்,  கச்சரத்திடப்தட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்ங்களின் முன்ணற்நங்கப 

மீபரய்வு சய்ல் 

 சர்ச ர்த்கத்துடன் ரடர்புட கடகள் ,  சர்ச ர்த்க எப்தந்ங்களுடன் 

(SAPTA, PFTA, DFTA, CFTA தரன்ந) ரடர்புட கடகள்  

 அசரங்க னிரர் தங்குடயின் கீழ் ற்கரள்பப்தடும் சற்திட்டங்கப 

எருங்கிப்புச் சய்ல். 

 

1.5 திட்டமிடல்ப் பிரிவு 

சி களுக்கரண எருங்கிந் முன்ணடுப்புக்கப அடரபம் கண்டு விசரத் 

துநயின் அபிவிருத்திச் சற்தரடுகள் திட்டமிடப்தடுதுடன், அத்திட்டங்கப அச்சின் 

கீழ் உள்ப திக்கபங்கள் ற்றும் நிறுணங்களின் ஊடரக ரடு முழுதிலும் 

டமுநப்தடுப்தடுத்துற்குத் திட்டமிடுலூம், ரண ழிகரடடல்கப 

ங்குதும், அப்தணிகளுக்கரண எதுக்கப்தடும் நிதிகளின் அடிப்தடயில் நிதி ற்றும் 

தௌதிக முன்ணற்நங்கப மீபரய்வு சய்லும் திட்டமிடல் பிரிவிணரல் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. இன்தரது பின்ரும் அடிப்தடச் சற்தரடுகள் 

இப்பிரிவிணரல் ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

 எவ்ரரு ஆண்டிலும் ஆகஸ்ட் ரம் முடிடற்கு முன்ணர் அடுத் ருடத்திற்கரண 

அச்சின் அணத்து நிறுணங்களிடமிருந்தும் புதி சற்திட்டப் பிகபப் 

தறுலும் அற்ந சி வுசனவுத்திட்டத் திக்கபத்தின் அபவுகரள்களுக்கு 

இங்கத் ரரித்லும் அன் அடிப்தடயில் மிகவும் தரருத்ரண புதி 



9 
 

பிகபச் சனரபரின் அங்கீகரத்துடன் சி திட்டமிடல் திக்கபத்திற்கும் 

சி வுசனவுத்திட்டத் திக்கபத்திற்கும் அனுப்புல். 

 விசட வுசனவுத்திட்ட முன்ரழிவுகப டமுநப்தடுத்துது ரடர்பில் 

(ருடரந்ம் தரரளுன்நத்தில் சர்ப்பிக்கப்தடும் வுசனவுத்திட்ட உயின் 

அடிப்தடயில்) அச்சுக்கு எவ்ரரு ருடத்தில் எதுக்கப்தடும் நிதிகபயும் உத்ச 

வுசனவுத்திட்ட முன்ரழிவுகள் ரடர்தரக திக்கபங்களுக்கு/ நிறுணங்களுக்கு 

அறிவித்துப் தநப்தடும் சற்திட்ட அறிக்ககப மீபரய்வு சய்து, சி 

வுசனவுத்திட்டத் திக்கபத்திற்கும் சி திட்டமிடல் திக்கபத்திற்கும் அனுப்பி 

உரி சிதரரிசுகபயும் அங்கீகரங்கபப் தநல், சனவுக்கரண எதுக்கீடுகபப் தறுல் 

ற்றும் அது அற்றுடன் ரடர்தரண அணத்தி எருங்கிப்புச் சற்தரடுகபயும் 

ற்கரள்பல்.. 

 குறித் ருடத்திற்கரகத் திநசரியிணரல் ருடந்ம் வுசனவுத்திட்ட திப்பீடுகளின் 

ஊடரக எதுக்கப்தடும் நிதிகபயும் விசட வுசனவுத்திட்ட முன்ரழிவுகளுக்குக்  

கிடக்கப்தறும் எதுக்கீடுகளுக்கு இங்கத் ரரித்து ருடரந் 

சற்தரட்டுத்திட்டத்ச் சனரபரின் அங்கீகரத்துக்கரகச் சர்ப்பித்ல், திருத்ங்கள் 

ரடர்பில் அறிவித்ல் ற்றும் விசர அச்சிணரல் அங்கீரிக்கப்தட்ட ருடரந் 

திட்டத் சி திட்டமிடல் திக்கபம் ற்றும் சி வுசனவுத்திட்டத் 

திக்கபம் ன்தற்றுக்கு அனுப்புல் ற்றும் ற்குறிப்பிட்ட சற்தரட்டுத் 

திட்டத் டமுநப்தடுத்துதுடன்  ரடர்தரண உரி நிறுணங்கப 

எருங்கிப்புச் சய்ல். 

 சற்தரட்டுத் திட்டத்திற்கு இங்கி முநயில் ரரந், கரனரண்டு ற்றும் ருடரந்ம் 

ன்ந கயில் முன்ணற்ந அறிக்ககபப் தறுலும் ரரந்ம் ற்றும் கரனரண்டு 

அடிப்தடயில் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் முன்ணற்நத் மீபரய்வு சய்ல், 

ருடரந் சற்தரட்டுத் திட்டத்தின் கரனரண்டு அடிப்தடயினரண நிதி ற்றும் தௌதிக 

இனக்குகளுடன் எப்பிடுகயில் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் முன்ணற்நங்கப 

நிறுணங்களின் அடிப்தடயில் ற்கரள்ளுல். 

 அச்சின் அணத்து நிறுணங்கபயும் பிரிவுகபயும் உள்படக்கி அசரங்க 

முலீட்டுத் திட்டத்த் ரரித்ல். 

 அச்சிணதும் அன் திக்கபங்களிணதும் நிறுணங்களிணதும் ரரந் /கரனரண்டு 

அடிப்தடயினரண முன்ணற்நங்கபச் சற்திட்ட முகர ற்றும் ற்தரர்த் 

திக்கபம், சி கரள்ககள் ற்றும் தரருபரர அலுல்கள் அச்சு, 

அச்ச, சணரதிததி அலுனகம் தரன்ந முன்ணற்ந ற்தரர்ப் பிரிவுகளுக்கு 

அனுப்புல். 

 அச்சின் ருடரந் வுசனவுத்திட்ட ளியீட்ட மூன்று ரழிகளிலும் ரரித்து  

தரரளுன்நத்தில் சர்பிப்தற்கு டடிக்ககள்  ற்கரள்பல் ற்றும் சனரற்றுக 

அறிக்க மூன்று ரழிகளிலும் ரரித்து உரி பிரிவுகளுக்கு அனுப்புல். 

 தரரளுன்நச் சற்குழுக் கூட்டங்களுக்குத் (தரதுக் கக்குகள் குழு/துநசரர் 

ற்தரர் உதகுழுக் கூட்டங்கள்) ரண அறிக்ககபத் ரரித்துச்  சர்ப்பித்ல். 

 தறுதறுகப அடிப்தடரகக் கரண்ட ரழிற்தரட்டு ற்றும் திப்பீட்டுச் 

சட்டகத்த் ரரித்ல் ற்றும் கரனரண்டு அடிப்தடயில் முன்ணற்நத்ச் சற்திட்ட 

ற்தரர்த் திக்கபத்திற்கு அறிவித்ல். 

 அசரங்க கல் திக்கபம், இனங்க த்தி ங்கி, ற்றும் ண அசரங்க 

நிறுணங்களிடமிருந்து கிடக்கின்ந கரரிக்ககளுக்கரண வுகபயும் கல்கபயும் 

ங்குல். 

 அச்சின் ரக்கு, தணி ற்றும் குறிக்கரள்கப அடற்கரண அணத்து அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சிகபயும் றிப்தடுத்தி டமுநப்தடுத்துல். 
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1.6 கண்காணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டுப் பிரிவு 

சற்திட்டப் பிகளுக்கு விசர அச்சிணரல் டமுநப்தடுத்ப்தடும் 

சற்திட்டங்கபச் சரிரண திசயில் ழிடரத்துல் இப்பிரிவின் பிரண குறிக்கரபரகும். 

 

தணிகள் 

 விசர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் சற்திட்டங்களும் கீழ் ட்டத்தில் 

டமுநப்தடுத்ப்தடும் முந ற்தரர் சய்ல், முன்ணற்நத் ஆரய்ல் 

ற்றும் ரடர் டடிக்க ற்கரள்பல். 

 முன்ணற்ந மீபரய்வுகப டரத்தும் தரருட்டு ரரந்க் கூட்டங்கள் ற்றும் ரரந், 

கரனரண்டு ற்றும் ரட்ட ட்டக் கூட்டங்கப டரத்துல் 

 ரட்ட விசரக் குழுக்களின் சற்தரடுகப ற்தரர் சய்ல் 

 ரட்டங்களிலுள்ப விசர அச்சின் உத்திரகத்ர்கப கண்கரணிப்பு ற்றும் 

திப்பீட்டுச் சற்தரடுகளில் ஈடுதடுத்துல் 

 சற்திட்டங்களின் தரருத்ப்தரடு, விணத்திநன், தணறுதித் ன், ரக்கங்கள் 

ற்றும் நினதநரண ன் ன்தற்ந திப்பீடு சய்ல் 

 அச்சின் சனரபரிணரல் எப்தடக்கப்தடும் று கடகப நிநற்றுல் 

 

 

1.7 புள்ளிவிதவில் பிரிவு 

விசர அச்சில் ஆம்த கரனம் முல் புள்ளிவிதவில் பிரிவு இருந்து ந்துள்பது. 

விசரத் கல்கபச் சகரித்ல், தகுப்தரய்வு சய்ல் ற்றும் அறிக்க சர்ப்பித்ல் 

ன்தண  இப்பிரிவிணரல் ற்கரள்பப்தடுதுடன் அச்சுக்கும் ண வுப் 

தரணரபர்களுக்கும் ரண 17 ரட்டங்களின் கல்கப ங்குல். சி 

விசரக் கரள்கயும் திட்டத்யும் ரரிப்தற்கும் டமுநப்தடுத்துற்கும் 

ரண சகரனத் கல்கப அச்சுக்கு ங்குது பிரண தரறுப்தரகும். 

அத்துடன் அச்சிணரல் டமுநப்தடுத்ப்தடும் தல்று நிகழ்ச்சிகளுக்கு டமுந 

உவிகள் இப்பிரிவிணரல் ங்கப்தடுகின்நண.  

புள்ளிவிதவில் பிரிவின் ஊடரகப் பின்ரும் நிகழ்ச்சிகள் டமுநப்தடுத்ப்தடுகின்நண. 

 விசரப் தயிர்கள் உற்தத்தி திர்வுகூநல் நிகழ்ச்சி 

 திர்ரும் ருடங்களுக்கரண இனக்குகள் உள்ளிட்ட விசர உற்தத்தித் திட்டத்த் 

ரரித்ல், அச்சிடுல், விநிரகித்ல். இனக்குகள் ரடர்தரண முன்ணற்நங்கப 

ரரந்ம் மீபரய்வு சய்து முன்ணற்ந மீபரய்வு அறிக்ககள் ரரித்ல், ருடரந்ம் சிறு 

தரகத்தில் ங்கரச் சய்க ரடர்தரண கபச் சரணகப டரத்தி 

முன்ணற்நத்யும் உற்தத்தி திர்வுகூநல்கபயும் சர்ப்பித்ல் 

 அச்சிணரல் எப்தடக்கப்தடும் ண கடச் சற்தரடுகள் 

புள்ளிவிதவில் பிரிவின் தவிணியில், குடித்ரக திப்பீட்டு ற்றும் புள்ளிவிதவில் 

திக்கபத்தின் உத்திரகத்ர்கள் ன்றும் விசர அச்சின் உத்திரகத்ர்கள் ன்றும் 

இண்டு பிரிவிணர் உள்பணர்.  குடித்ரக திப்பீட்டு ற்றும் புள்ளிவிதவில் 

திக்கபத்தின் ஊழிர்கள் திப்தரய்வு, கக்கடுப்பு ற்றும் புள்ளிவிதவில் அறிக்கள் 

ரரிப்தற்குத் ரண ரழில்நுட்தப் தரறுப்புக்கபக் கரண்டுள்பணர். அர்கள் 

விசர அச்சின் கீழ் சயில் இக்கப்தட்டுள்பணர். 
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1.8 உள்பகக் கக்காய்வுப் பிரிவு 

உள்பகக் கக்கரய்வுப் பிரிவு ன்தது எரு நிறுணத்தின் உள்பகக் கட்டுப்தரட்டுத் ரகுதியின் 

சற்தரட்டப் தரீட்சித்துப் தரர்த்து திப்பீடு சய்து ரண சிதரரிசுகப 

ங்குற்கரக ற்தடுத்ப்தடும் எரு சுரதீண திப்பீட்டு அனகரகும். நி.பி. 133 இன் கீழ் 

கரட்டப்தட்டுள்ப கடகள், தரறுப்புக்கள் ற்றும் தணிகப நிநற்றுற்கரக 

விசர அச்சின் சனரபரின் டி ற்தரர்யின் கீழ் இங்கும் ஏர் அனகரக 

இப்பிரிவு ரபிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

தணிகள் 

 அச்சின் சற்தரடுகள் ரடர்பில் டமுநயில் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப உள்பக 

நிர்ரகத்தின் தரதி ன் ற்றும் எழுங்குமுந ரடர்பில் ரடர்ச்சிரக 

திப்தரய்வு ற்றும் சுரதீண திப்பீடு சய்து சனரபருக்கு அறிக்க சர்ப்பித்ல். 

 அச்சிடம் எப்தடக்கப்தட்டுள்ப அபிவிருத்திச் சற்திட்டங்கள் ற்றும் திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்துல் 

 திட்டங்களும் நிகழ்ச்சிகளும் திர்தரர்த்ரறு அச்சின் குறிக்கரள்கப அடயும் 

வித்தில் விணத்திநன்மிக்க ற்றும் தனுறுதி ரய்ந் முநகளில் 

டமுநப்தடுத்ப்தடுது ரடர்பில் சுரதீண திப்பீடுகப ற்கரண்டு 

சனரபருக்கு அறிக்க சர்ப்பித்ல். 

 

கக்காய்வுப் தரினொகண ற்றும் வினட தரினொகணகள் ன்தற்றுடன் 

சாடர்தாண முன்னணற்நம் 

 

நிறுணம் 

 

கக்காய்வு/ வினட 

தரினொகணகள் 

ண்ணிக்கக 

விசர அச்சு   05 

விசரத் திக்கபம்   01 

கன அபிவிருத்தி திக்கபம் 02 

விசர ஆரய்ச்சி ற்றும் கரள்க சத 04 

சி உவு ஊக்குவிப்பு சத 01 

யக்டர் கரப்தகடு விசர ஆரய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி 

நிறுணம் 

02 

சி உச் சனகம் 02 

றுக்கப்தட்ட இனங்க தரசுதற்றுக் கம்தனி 01 

றுக்கப்தட்ட இனங்க உக் கம்தனி 02 

ல் சந்ப்தடுத்தும் சத 02 

அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த நிறுணம்  01 

விசர வீணரக்கல் சற்திட்டம் 02 

விசரயிகள் ம்பிக்க நிதிம் 03 

கிரமிப் தரருபரர விகரப் பிரிவு (ரரயன்பிட்ட 

தரருபரர நினம் ) 

01 

நீர்ப்தரசணப் பிரிவு  01 

கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் மூனபப் பிரிவு (சீ-ரர் நிறுணம்)  02 

கரல்ட ப அபிவிருத்திப் பிரிவு (மில்கர நிறுணம்) 01 

 

எட்டுரத்ரக ரக்குகயில் அபிவிருத்திச் சற்திட்டங்கள் ரடர்தரண பின்ரடர் 

டடிக்ககள் ரடர்பில் ஆய்வு சய்ப்தட்டதுடன் விணத்திநன்மிக்க பின்ரடர் 

முநரன்ந உருரக்கும்  ற்றும் முக்கித்தும் ரடர்பில் கக்கரய்வு 

முகரத்து குழுவின் ஊடரக விடங்கள் முன்க்கப்தட்டுள்பண. 



12 
 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டின்  

செப்டம்தர் ா இறுதி கயினாண நிதிொர் முன்னணற்நமும் (சதாழிப்பு)                 

 

விொப் பிரிவு  

 

நிதிொர் முன்னணற்நம் (ககயிலுள்ப விகனப் தட்டில்களுடன்) 
 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ற்றும் அற்றின் நிதிொர் முன்னணற்நங்கள் )சதாழிப்பு (-  

2019 செப்டம்தர் இறுதி கயினாணது 

விொப் பிரிவு 

செனவுத் 

கனப்பு 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்/ 

செற்திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்

டுத் 

சாகக 

செனவுகள் 

– ககயில்  

உள்ப 

கட்டங்

கள் உட்தட 

ெவீ

ம்  (%) 

செல்தடுத்து

ம் நிறுணம் 

அச்சின் 

சனவுத் 

னப்பு - 118 

உவுப் தரதுகரப்த உறுதி 

சய்ற்கரண விட 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் (உவு 

உற்தத்தி சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் ) 

1,000.00 169.75 17% அச்சு/ 

வி. தி/ 

க.அபி.தி 

ண அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
5,952.00 5,549.61 93% 

118-02-4-1504 
அபிவிருத்தி ரனிம் 

 (உம்) 
35,000.00 30,067.55 

 

86% 

அச்சு/ 

க.அபி.தி 
118-02-4-1409 

உச் சட்டத் 

டமுநப்தடுத்ல்   
24.00 6.07 25% 

118-02-3-1505 
சந்ர ற்றும் தங்களிப்பு 

கட்டங்கள் 
46.00 35.40 77% 

● சனவுத் 

னப்பு - 118 

விசர அபிவிருத்தி 

நிறுணங்கள் (மூனணம்)                    
397.00 138.38 35% 

 HARTI 

/HADABIMA/NIP

HM/SLCARP/NF

PB/AAIB/PMB 

 ● சனவுத் 

னப்பு - 285           

(விட 

சற்திட்டங்க

ள்) 

ஆரய்ச்சி ற்றும்  

அபிவிருத்தி  
191.89 53.46 28% 

விசரத் 

திக்கபம்  
விரிரக்கம் ற்றும் தயிற்சி 207.00 77.49 37% 

வி சரன்றுப்தடுத்ல்  

ற்றும் ரப் தரதுகரப்பு 
426.00 210.00 50% 

● சனவுத் 

னப்பு - 281 
அபிவிருத்தி டடிக்ககள்  3,979.00 1,279.04 32% கன அ. தி 

 ● வு 

சனவுத்திட்ட

ப் பி  

விசரயிகளுக்கு விசர 

ணிகத்துக்கு உவி ங்கும் 

திட்டம். 

200.00 10.450 5%   
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அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

செப்டம்தர் ா இறுதி கயினாண நிொர் முன்னணற்நம் (சதாழிப்பு)                 

 

பிாண பிரிவுகள்  

 

நிதிொர் முன்னணற்நம் (ககயிலுள்ப விகனப்தட்டில்களுடன்) 

 

பிரிவுகள் 

ஒதுக்கீட்டுத் 

சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் (%) 

1.விசரப் பிரிவு 47,422.89 37,595.23 79% 

2. நீர்ப்தரசணப் பிரிவு 26,264.74 12,990.62 49% 

- வு சனவுத்திட்டப் 

பிகள் 
300.00 71.00 24% 

3. கிரமிப் தரருபரர ற்றும் 

கரல்டப் பிரிவு 
1,075.00 45.68 4% 

4. கடற்நரழில் பிரிவு 5,268.41 1,587.71 30% 

- வு சனவுத்திட்டப் 

பிகள் 
300.00 - 0% 

 

 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டுக்காண  

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களும் ஒதுக்கீடுகளும் 
  

சா

/ இ 
செனவுத் கனப்பு செற்திட்டம்/ நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சதர் 

2019 

ஆண்டுக்காண 

ஒதுக்கீடு 

2020 ஆம் 

ஆண்டுக்கு 

திர்தார்க்கப்

தடும் ஒதுக்கீடு  

1 118-02-03-1505 தங்களிப்புக் கட்டம் சலுத்ல் 46.0 46.0 

2 118-02-03-20-2509 
உவுப் தரதுகரப்த உறுதி 

சய்ற்கரண விட னத்திட்டம்  
1239.0 2000.0 

3 118-02-03-26-2507 

தல்கனக்ககங்களுடன் இந்து 

சி விசர ஆரய்ச்சித் திட்டத் 

சற்தடுத்ல் (NARP) 

10.0 30.10 

4 118-02-03-37-2506 
சிறி குபங்கள் ற்றும் கரத்ணிக் குபக் 

கரல்ரய்த் ரகுதிகப புணத்ல்  
200.0 500.00 

5 118-02-03-39-2507 
விசரத் துந வீணரக்கும் 

சற்திட்டம் (ASMP) 
2,076.48 4,050.00 

6 118-02-03-40-2506 

 

1500 சிறி குபங்கப றுசீத்ல், 

புணர்நிர்ரம் சய்ல் ற்றும் ண்டல் 

அகற்றுல்  

750.0 1,500.00 

7 118-02-03-43-2202 
விசரயிகளுக்கரண கட்டரப் தயிர்க் 

கரப்புறுதித் திட்டம்  
3,502.0 4520.00 

8 
118-02-03-47-2506 கரனநினக்கு சீரண நீர்ப்தரசண 

விசரத் திட்டம் (CSIAP) 

100.0  

200.00 118-02-03-47-2507 100.0 

9 
118-02-04-1409 

அபிவிருத்தி ரனிங்கள் 
24.0 26.00 

118-02-04-1504 35,000.0 55,297.00 

 உத கூட்டுத்சாகக  43,047.48 68,169.10 
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சா/ 

இன 

வு செனவுத் 

திட்ட  

தகுதி இன 

செற்திட்டம்/ நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சதர் 

2019 

ஆண்டுக்காண 

ஒதுக்கீடு  

(மில். ரூ) 

1 25 
விசரயிகளுக்கு விசர விரதரங்களுக்கு உவி 

ங்கும் திட்டம்  
200.0 

 உத கூட்டுத்ரக 200.0 

 சாத்க் கூட்டுத்சாகக 43,247.48 

 

 

 

 

 

உவுப் தாதுகாப்கத உறுதி செய்யும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
 

னசி உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சதாழிப்பு 

(நிதிசரர் முன்ணற்நம் கயிருப்பிலுள்ப வினப்தட்டில்கள் உள்படங்கபரக)  

 

சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

01 விசர அச்சு 205.00 61.38 30 

1.1 e- agriculture  8.00 1.78 22 

1.2 
விசர சற்திட்டங்கப கண்கரணித்ல் 

ற்றும் திப்பீடு சய்ல் 
10.00 1.88 

19 

 

1.3 விசர கண்கரட்சி ற்றும் ஊடக நிகழ்ச்சிகள்  46.40 20.85 45 

1.4 

விசர நினங்களுக்கு ண வினங்குகளிணரல்  

ற்தடும் சத் குநக்க நினதநரண 

னத்திட்டம் ஏன்ந அபிவிருத்தி சய்ல்  

8.70 0.86 10 

1.5 

விசரக் கி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  - 

ளிரட்டுக் க்கறி ககப சய்க 

சய் ஊக்குவிக்கும் தரருட்டு 

தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப 

நிர்ரணித்ல். 

 

22.47 
0.37 2 

1.6 
ணிக ரீதிரக ரட்டு ஈப்தனரச் சய்க 

ஆம்பித்ல் 
2.40 -  

1.7 
 டுகக்கரக இனசரக தப் தயிர்கப 

ங்கல்  
8.00 4.2 53 

1.8 
விொக் கி சாழில்முகணவு அபிவிருத்தி  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  
73.03 20.95 29 

1.8.1 

 

விசர சங்கங்கப தனப்தடுத்லும் 

அபிவிருத்தி சய்லும்   

7.49 

 

- 

 
 

1.8.2 
விசரயிகளுக்குப் தண் இந்திங்கப 

ங்குல் 
37.50 \-  

1.8.3 
விசர நீர்ப்தரசணத் திட்டங்கப 

றுசீத்ல் 
10.70 3.89 36 

1.8.4 னீ பர்ப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம்  0.34 -  

1.8.5 ணிக தக் கிர நிகழ்ச்சித் திட்டம்  0.57 0.30 53 

1.8.6  நீர்ப் தரதுகரப்புத் திட்டம் 0.89 -  

1.8.7 
க்கரகன கிர அதிகரரிப் பிரிவின் தண் 

விசரயிகப தனப்தடுத்ல்  
1.26 -  
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சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

1.8.8 

விசர ரழில்முணவு அபிவிருத்திப் 

தயிற்சி றிகள் ற்றும் அறிவூட்டும் 

நிகழ்ச்சிகள்  

0.54 0.09 17 

1.8.9 கரபரன் உற்தத்தி ஊக்குவித்ல்  1.07 0.02  

1.8.10 
உடுத்துர முன அர ரண ( 85 மீ) 

விசரப் தர அபிவிருத்தி சய்ல்  
10.70 5.87 55 

1.8.11 ரடிக்கரன றுசீப்பு  1.98 0.63 32 

2.0 கத்சாழில்த் திகக்கபம்  363.89 47.39 13 

2.1 
உவு உற்தத்திப் பிரிவில் தடப் புழு ற்றும் 

ண ரய்ப் தல் முகரத்தும்  
48.31 20.45 42 

2.2 

விசர இந்திங்களின் தன்தரட்ட 

ஊக்குவிப்தன் மூனம் தயிர்களின் 

உற்தத்தித்திநண அதிகரித்ல் 

13.21 0.34 3 

2.3 
நினதநரண தயிர் முகரத்து ரற்று 

ழிகப ஊக்குவித்ல்  
7.00 1.82 26 

2.4 
இனங்கயில் த உற்தத்தித் துந 

அபிவிருத்தி சய்ல் ற்றும் விரிரக்கம் 
30.00 4.04 13 

2.5 

க்கறி ற்றும் த ககளில் உள்ப தர 

உனரகங்கள் ற்றும் பூச்சிக்கரல்லிகள்  

ஆகிற்றின்  ச்சங்கபரல் ரசுதடுப் 

தற்றி ஆய்வு. 

15.00 0.42 3 

2.6 
னீ பர்ப்பு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

2019 
1.50 0.27 18 

2.7 
விப் தண் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 
10.00 -  

2.8 

எ கூயின் கீழ் அந் கடத் 

ரகுதிகப அபிவிருத்தி சய்யும் நிகழ்ச்சித் 

திட்டம்  

29.30 9.96 34 

2.9 

உகந் முகரத்து நுட்தங்கபப் 

தன்தடுத்தி ற் சய்கயின் 

உற்தத்தித்திநண அதிகரித்ல் 

20.00 0.32 2 

2.10 

பூங்கனியில் தயிர்ச் சய்கயில் பிரண 

தவும் ரய் ற்றும் ரய் முகரத்து 

(BTPM) நிகழ்ச்சித் திட்டத்திண ம்தடுத்ல் 

3.00 0.39  

2.11 

த ஈக்களிணரல் ற்தடும் சத் டுக்கும் 

தரருட்டு கரர கதிரூட்டல் ற்றும் நீரவி 

ழிசலுத்ல் ஆகி சிகிச்ச முநகப 

விருத்தி சய்ல் 

2.74 0.13 5 

2.12 

நினதநரண ரற்றுரயில் 

முகரத்து ரழில்நுட்தங்கப 

ம்தடுத்ல் ற்றும் பிதல்ப்தடுத்ல் 

4.52 0.23 5 

2.13 

கிரப்புந குபத் அண்டி  கரனநினக்கு 

எத்திசவுள்ப விசரப் தண்கப 

அபிவிருத்தி சய்யும்  ரதிரியிண 

உருரக்குல்  

10.00 0.24 2 

2.14 
15  ண கபப் தயிர்களின் உற்தத்தி ற்றும் 

உற்தத்தித்திநண அதிகரித்ல் 
79.65 5.72 7 

2.15 

சிஷ்ட முகரத்து அதிகரரிகளுக்கரண 

தயிற்சிரபர்கபப்  தயிற்றுவிக்கும் 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் – தங்கள், க்கறி 

ககள், ல் ண கபப் தயிர்கள், 

தண் இந்திங்கள் ற்றும் நீர் 

3.00 0.01  
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சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

முகரத்தும் 

2.16 

அதிகதட்ச தயிர் உற்தத்தித்திநண 

உறுதிப்தடுத் சுற்றுச்சூல் ட்பு ரப் 

தரசண முகரத்து நிகழ்ச்சித் திட்டத் 

ம்தடுத்ல்  

5.00 0.78 16 

2.17 

தண்கள் ரழில்முணரர் 

அபிவிருத்தியின்  மூனம் ரழ்ரரத் 

ம்தடுத்துல் 

52.00 2.26 4 

2.18 
இடக்கரனப் தயிர்ச் சய்கயில் தரசிப் 

தறுச் சய்க ஊக்குவித்ல் 
29.66 - - 

3.0 
னசி அறுகடக்குப் சாழில்நுட்த 

முகாகத்து  நிறுணம் 
54.65 - - 

ற்னதாது செற்தடுத்ப்தட்டுள்ப ஆாய்ச்சிச் 

செற்திட்டங்கள்  
3.42 -- - 

3.1 

புதி தங்கப (தப்தரளி, கரய்ர, 

அன்ணரசிப்தம்) தரதுகரப்தற்கரண 

குளிரூட்டல் ற்றும் ற்றிடத் 

ரழில்நுட்தத்தின் சல்திநண திப்பீடு 

சய்ல். 

0.17 0.17 100 

3.2 

"ஆந்த்ரக்ஸ்" மீது விடரகவும், ரம்த 

ககளில் ற்தடும் ‚கரன்ரலி‛ 

அறுடக்குப் பிந் ரய்க் 

கட்டுப்தரட்டுக்கு உயிரில் கட்டுப்தரட்டு 

முநகப உதரகித்ல். 

0.58 0.44 - 

3.3 

இனங்கயின் தரம்தரி அரிசி ககளின் 

கஞ்சி ற்றும் ரர்ச்சத்துடன் கூடி உவுத் 

துநயில் தன்தடுத்துது ரடர்தரண 

ஆய்வுகள் 

0.48 0.46 94 

3.4 

ரம்தம் – கருத்க் கரம்தரனின் 

அறுடக்குப் பிந்தி முன் சிகிச்ச 

முநகளின் ரக்கங்கள் ற்றும் அற்றின் 

உயிர்ப்புக் கரனத் அதிகரித்ல் 

0.15 0.11 73 

3.5 

சரதிக்கரய் ற்றும் கறுர ண்ப் 

தன்தடுத்தி உவுப் தரதுகரப்பு 

ற்கரள்ளும் ஆற்நன விருத்தி சய்ல் 

0.10 0.04 40 

3.6 

புதி ரம்தங்கப  குளிரூட்டுற்கு 

தன்தடுத்தும் ‚பீம்க‛ கரண ரயு 

குளிரூட்டல் முந திட்டமிடல் ற்றும் 

உருரக்கல்    

0.63 0.12 19 

3.7 

க்கறி (கட், தரஞ்சி, பீட்ரூட்) ககப 

குளிரூட்டி தரதுகரக்கும் முநகப 

ம்தடுத்ல். 

0.17 0.06 35 

3.8 

"கண்டுபிடிக்கும் ன்"  

ம்தடுத்துன் மூனம் ரம்த விநிரகப் 

தரருட்கப விருத்திசய்ற்கரண 

சரத்திக்கூறுகபப்  தகுப்தரய்வு சய்ல் 

0.27 0.21 78 

3.9 

ரயின் த் ன் ற்றும் 

அறுடக்கு பிந் விருத்தி 

ன்தற்றுக்கரண  ழிமுநகப 

அடரபம் கரல் ற்றும் அற்ந 

விருத்தி சய்ல் 

0.26 0.24 92 

3.10 
குநந் சனவில் தழுத் தங்கப 

அடரபம் கரணும் தரருட்டு திர்விம்த 
0.21 0.19 - 
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சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

உருரக்க அடிப்தடயினரண  முநகப 

டித்து ம்தடுத்ல். 

3.11 

கபஞ்சிங்களில் பூச்சித் ரற்று 

ற்தடுத் டுப்தற்கு சிட்ரணல்னர 

சரற்நப் தன்தடுத்துல்.  

0.03 0.03 100 

புதி ஆய்வுச் செற்திட்டங்கள் 51.22  

3.12 

தரருத்ற்ந அறுடக்கு பிந் 

உயிரில் டடிக்ககப 

கட்டுப்தடுத்துன் மூனம் புதி இன 

க்கறிகளின் த் ம்தடுத்துல் 

0.23 0.06 26 

3.13 
நுகர்ரர் விருப்த அதிகரிக்கும் தரருட்டு 

அரிசியின் எட்டும் ன்க் குநத்ல். 
0.02 - - 

3.14 

Among Muricata இணரல் ரரிக்கப்தட்ட 

தறுதி சர்க்கப்தட்ட உற்தத்திகளின் 

தரசண ற்றும் ருத்துக் குங்கப 

திப்பீடு சய்ல்.  

0.03 - - 

3.15 

Ozone சிகிச்ச மூனம் கட்டக் கழுவும் 

உதகங்களின் த் ம்தடுத்ல் 

ற்றும் சல்திநன் திப்பீடு 

0.00 - - 

3.16 

சிகிச்ச ற்றும் கபஞ்சி சதிகப 

ம்தடுத்துன் மூனம் தரி 

ங்கரத்தின் அறுடக்கு பிந் 

இப்புகபக் குநத்ல். 

2.49 - - 

3.17 

அனங்கரப் பூக்களின் உயிர்ப்புக் கரனத் 

ற்றும் த் ம்தடுத்துற்குப் 

தன்தடுத்தும் கனகளின் த் 

ம்தடுத்துல் 

0.22 - - 

3.18 

அழிவுகளுக்கு இட்டுச் சல்னர 

ரழில்நுட்தங்கபப் தன்தடுத்தி த 

ஈக்களின் ரற்நலுக்கு உள்பரண 

ரம்தங்கப அடரபம் கரணுல் 

1.05 - - 

3.19 

ம்தடுத்ப்தட்ட சல்முநகளின் மூனம் 

நீரிப்புக்கு உட்தடுத்ப்தட்ட  தங்களின் 

த் ன் அதிகரித்ல் 

0.53 - - 

3.20 
ல் உனர்த்லுக்கு ப்த சக்தி விசயிக்க 

குரய் உனர்த்திகப விருத்தி சய்ல். 
0.13 0.00  

3.21 

சற்கரகப் தங்கபப் தழுக்க 

ப்தற்கரண தரதுகரப்தரண ற்றும் 

தரருபரர ரீதிரக  ஸ்தித் ன் 

கரண்ட இசரணப் தரர்த்ங்கப 

திப்பீடு சய்ல் 

0.60 0.02 3 

3.22 

தரகற்கரயின் அறுடக்கு முந்/ 

பிந் ரய்க் கட்டுப்தரட்டுக்கரக  ல் 

உமியில் கரப்தடும் சிலிக்கணக் தயிர்ச் 

சய்கக் கப ட்டத்தில் தன்தடுத்துல் 

ற்றும் நிதிப் பிச்சிணகள் 

0.37 0.02 5 

3.23 

அனுரபும் ற்றும் தரனன்ணறு 

ரட்டங்களில் உள்ப சிறு, டுத் ற்றும் 

தரி அபவினரண அரிசி ஆனகளின் 

ரிசக்தித் கபக் கணித்ல் ற்றும் 

உற்தத்தி, ரழில்நுட்தம் ற்றும் நிதி 

ரடர்தரண சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகப 

ங்கல். 

1.08 0.01 1 
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சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

3.24 

சுத்ரண ரரிப்புகள் ரடர்தரண விநிரக 

தித்தின் வின நிர்ம் ரடர்தரண 

உத்திகளின் தரருபரரப் தறுதி 

திப்பீடு சய்ல். 

0.32 0.03 6 

3.25 

தழுடக்கூடி தங்கள்/ க்கறிகள் 

ரடர்தரக மிகவும் தரதுகரப்தரண தரதி 

சய்யும் ற்றும் தரக்குத்து முநகப 

அறிமுகம் சய்ல். 

32.00 26.14 82 

3.26 

ர, தப்தரளி, கரய்ர ற்றும் அன்ணரசி 

விநிரகச் சங்கிலியின் ம் ற்றும் 

சனரக்கம் ன்தற்ந ம்தடுத்துல் 

12.16 1.30 11 

4.0 சதாறுப்புகள் 28.31   

4.1 
அறுடக்குப் பிந் ரழில்நுட்த 

முகரத்து நிறுணம் 
   

4.1.1 அபிவிருத்தி திட்டங்கள் 28.31 28.18 100 

5.0 இனங்ககயின் ஹபி அதிகாெகத 35.00   

5.1 
விசரப்  தரருபரர னங்கப 

நிறுவுல் 
0.00 -  

5.2 
எரு மில்லின் தனரக் கன்றுகப டும் 

திட்டம் 
15.00 3.79 25 

5.3 
சுற்றுச்சூல் உர்திநன் கரண்ட தகுதிகளில் 

ண் தரதுகரப்பு டடிக்ககள் 
20.00 0.13 1 

6.0 னசி உவு ஊக்குவிப்பு ெகத 2.49   

6.1 
குந தரண தப்  தரணங்களின் 

ங்கன   ஊக்குவித்ல் 
2.49 0.37 15 

7.0 கன அபிவிருத்தித் திகக்கபம்  72.15   

7.1 
வீட்டுத் ரட்ட ற்றும் සිමු தண்கள் 

அப்பு  
72.15 11.4 16 

8.0 ாகா ெகத 125.36   

8.1 ெதாகமு ாகாம் 24.92   

8.1.1 சிநந் விசர டமுநகள் (GAP) 1.84 0.12 7 

8.1.2 இ பர்ப்பு ஆய்க அபிவிருத்தி 0.40 -  

8.1.3 
அதிக அடர்த்தி கரண்ட ரரிங்கர 

பிதல்ப்தடுத்ல் 
3.50 -  

8.1.4 வீட்டுத் ரட்டங்களில் மிபகரய்ச் சய்க 0.76 -  

8.1.5 ரிசு நினங்களில் மீண்டும் டுக சய்ல். 2.50 0.29 11 

8.1.6 
கரட்டு வினங்குகளிணரல் ற்தடும் 

சங்கபக் கட்டுப்தடுத்ல் 
4.47 -  

8.1.7 
ணிக ரீதிரண தச் சய்க அபிவிருத்தி 

சய்ல் 
0.46 -  

8.1.8 
சிநந் விசர டமுநகள் ற்றும் சண 

தச் சய்ககப நிறுவுல். 
11.00 -  

8.2 ட த்தி ாகாம் 23.49   

8.2.1 

சிநந் விசர டமுநகப 

பின்தற்றுற்கு உவி ங்கல் ற்றும் 

அவ்வுற்தத்திகளுக்கரண விற்தண 

நினங்கப உருரக்கல். 

5.10 
- 

 
 

8.2.2 

விசரப் தண்கபப் தரதுகரப்தற்கு 

மின்சர லிகளின் மின்சுற்றுகளுக்கு 

சூரிசக்தி மின்சரத் ங்குல் 

6.64 -  
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சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

8.2.3 

விசரப் தண்களுக்கு சூரி சக்தியில் 

இங்கும் நீர் இநக்கும் இந்திங்கப 

ங்குல் 

6.18 -  

8.2.4 

தங்கள் ரடர்தரக சிநந் விசர 

டமுநகபப் பின்தற்றும் பிசரக 

தளுகஸ் உல்தத்கக் கிரத் 

அபிவிருத்தி சய்ல் 

2.39 -  

8.2.5 
உள்ரட்டு மிபகரய் கனப்பிண வி உற்தத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
3.18 

- 

 
 

8.3 சன் ாகாம் 24.95   

8.3.1 
‘லி சவி’ ர்த்க ம்  

- ரலிம்தட ii ஆம் கட்டம் 
8.22 3.15 38 

8.3.2 
யன தரஜுன் விற்தண நினத் 

அபிவிருத்தி சய்ல். (திக) 
5.30 0.40 8 

8.3.3 யகுருன உர்த்தி நீர்ப்தரசண திட்டம் 4.56 3.13 69 

8.3.4 
சிநந் விசர டமுநகபப் 

பின்தற்றும் கிரங்கப  நிறுவுல் 
2.31 -  

8.3.5 
தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப அபிவிருத்தி 

சய்ல் 
4.56   

8.3.5.1 
தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப அபிவிருத்தி 

சய்ல் (ரத்ந) 
2.91 -  

8.3.5.2 
தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப அபிவிருத்தி 

சய்ல் (யம்தரந்ரட்ட) 
1.66 -  

8.4 னல் ாகாம் 5.74   

8.4.1 

வீண ரழில்நுட்த உதகங்கப 

உருரக்குன் மூனம் கரபரன் பர்ப்த 

ம்தடுத்ல்.  

1.48 -  

8.4.2 
விசர நினங்களில் மின் ப் பூர்த்தி 

சய் சூரி சக்தி 
1.21 -  

8.4.3 தண் நினங்கப இந்திரக்குல். 1.22 0.96 79 

8.4.4 

ரண ரழில்நுட்த உதகங்கப 

ங்குன் மூனம் இ பர்ப்பு 

ஆய்கங்கப இந்திரக்குல் 

1.03 -  

8.4.5 
தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப அபிவிருத்தி 

சய்ல். 
0.50 -  

8.4.6 
சிநந் விசர டமுநகப அபிவிருத்தி 

சய்ல். 
0.3 -  

8.5 ட ாகாம் 25.19   

8.5.1 

ரழ்ப்தரம், கிளிரச்சி, ற்றும் 

முல்னத்தீவு ஆகி ரட்டங்களில் ணிக 

ரீதிரண  தயிர்ச் சய்ககளுக்கு சூரிசக்தி நீர் 

இநக்கும் இந்திப் தரணயின் மூனம் 

நினதநரண சக்திப் தன்தரட்ட 

ஊக்குவித்ல். 

10.80 0.01  

8.5.2 

கிளிரச்சி, ற்றும் முல்னத்தீவு ஆகி 

ரட்டங்களில் இபம் விசரயிகளின் 

சங்கங்கப தனப்தடுத்துல் 

10.16 -  

8.5.3 

முல்னத்தீவு ற்றும் ன்ணரர் ஆகி 

ரட்டங்களில் அணத்துப் 

தயிர்ச்சய்கக்கும் ரனிங்கி நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகபக் கரண்ட தசு 

இல்னங்கப நிறுவுல் 

4.22 -  
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சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

8.6 த்தி ாகாம் 21.06   

8.6.1 சிநந் விசர டமுநகள் 1.55 0.52 34 

8.6.2 
விசரத்  துநயில் சூரி சக்திப் 

தன்தடுத்துல் 
7.73 -  

8.6.3 தரதுகரக்கப்தட்ட விசரத் துந 7.47 -  

8.6.4 
கரட்டு வினங்குகளின் ரக்குனக் 

கட்டுப்தடுத்துல் 
2.32   

8.6.5 
கரட்டகன யனதரஜுன் நின 

அபிவிருத்தி 
2.00 -  

9.0 ாட்ட செனகம் 103.20   

9.1 ாத்கப 5.00 -  

9.1.1 விசரக் கிறுகப புணத்ல் 
5.00 3.75 75 

9.2 அனுாபும் 0.26   

9.2.1 தரடசரனகளுக்கரண விசரப் பூங்கர  
0.26 0.16 62 

9.3 கம்தஹா 8.50   

9.3.1 

விசர அப்புகளுடன் இந்து 

விசர இந்தி சகப ங்கக்கூடி 

இபம் ரழில்முணர உருரக்கும் 

சற்திட்டம் 

6.50 0.017 0 

9.3.2 

சிறி அபவினரண க்கறிச் சய்க 

ற்கரள்ளும் ரழில்முணர 

நினதநரண தயிர்ச் சய்க 

ற்கரள்ற்கு ஊக்குவித்ல். 

2.00 0.03 2 

9.4 ாழ்ப்தாம் 51.07   

9.4.1 

சந்க்கு அனுப்தப்தடுற்கு முன்பு சிறி 

ங்கரக் கபஞ்சிப்தடுத்ன 

ஊக்குவித்ல். 

5.09 -  

9.4.2 
ரழ்ப்தர ரட்டத்தில் விசர 

வீணரக்கல் 

20.86 5.12 25 

9.4.3 
ரழ்ப்தர ரட்டத்தில் உருபக்கிங்கு 

சய்க 

25.12 -  

9.5 சகாழும்பு 7.23   

9.5.1 க விசரம் (நினக்குத்ரண அவு) 
0.94 0.03 2 

9.5.2 
ஆய்கங்களில் இ பர்ப்த 

ஊக்குவித்ல் 

0.67 -  

9.5.3 
கரழும்பு ரட்டத்தில் உள்ளூர் கிங்கு 

ககபச் சய்க சய் ஊக்குவித்ல் 

2.26 1.15 50 

9.5.4 

கடுன பிச சதப் பிசத்தில் 

கரப்தடும் இரட்ச ரட்டரற் 

சிணுங்கி அழித்ரழிக்கும்  சற்திட்டம்  

3.37 
  

9.6 கண்டி 
4.59 

  

9.6.1 
கண்டி ரட்டத்தில் க்கறிச் சய்கயின் 

விநிரக சங்கிலி தனப்தடுத்துல் 

4.59 0.14 
3 

9.7 திருனகாகன 5.14   

9.7.1 விசர கிறுகள் புதுப்பித்ல் 
3.05 2.45 80 

9.7.2 
ரனிம் உனர்த்ல் ற்றும் அறுடக்கு 

பிந் இப்புகப குநக்கும் தரருட்டு 

2.09 2.09 
100 
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சா/ 

இன 
உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

ஒதுக்கீட்டு

த் சாகக 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் – 

ககயில் உள்ப 

கட்டங்கள் 

உட்தட 

செனழித் 

ஒதுக்கீடு 

ெவீத்தில் 

(%) 

டர்தரலினின் தன்தரடு 

9.8 தரனன்ணறு 2.06   

9.8.1 விசர கிறுகப புணத்ல்  2.06 -  

9.9 வுனிா 5.60   

9.9.1 விசர கிறுகப புணத்ல்  5.60 1.50 27 

9.10 ட்டக்கபப்பு 4.94   

9.10.1 

ற்தரதுள்ப விசரக் கிறுகப 

வீணரக்கல் அல்னது விசரக் 

கிறுகளின் தன்தரட்டிற்கரக நிந் 

கட்டப்புகப உருரக்குல் 

4.94 0.75 
15 

9.11 ததுகப 0.82   

9.11.1 
நீர் பத்ப் தரதுகரப்தரம் ‘சுக்கிமு ஜன 

சம்தத்’நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
0.44   

9.11.2 
ளிப்தரன் நீர்ப்தரசணத் ரகுதிகப 

ங்கல் 
0.36   

9.12 இத்திணபுரி 2.64   

9.12.1 

2020 ஆம் ஆண்டபவில் ம்த கத் 

சூல் ரசடர எரு அகரண கரக 

ரற்றும் தரருட்டு உயிர் ரிரயு 

ரழில்நுட்தத்ப் தன்தடுத்தி எரு ர 

கரனத்திற்கு கழிவுகப அகற்றுது. 

2.64   

9.13  ஹம்தாந்னாட்கட 5.36   

9.13.1 
கரல்ட உவு  உற்தத்திக்கு கரல்ட 

உவுப் தயிர்கப சய்க சய்ல். 
5.36 4.95 92 

10 
கல் ரழில்நுட்த த்தி விசர 

கல்த் ரகுதி நிறுவுல் 
26.00 5.50 21 

11 விட சற்திட்டம் 13.95 -  

 சாத்ம் 1000.00   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னசி உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் நிதி ற்றும் சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

(நிதி முன்னணற்நம் ககயிலுள்ப விகனப்தட்டில்களுடன்) 
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01. கத்சாழில்  அகச்சு 

1.1 e-விொம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ஈ-விசரம் 8.0 1.78 

1. விருத்தி சய்ப்தட்ட 

ன்தரருளுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

கரள்பபவு 

 

2. ன்தரருள் 

டிப்பு 

3. உதகங்கள் 

கரள்ணவு 

4. உருரக்கப்தட்ட 

ரகுதி 

SLT சகத்தில் 

வு பத் 

தரரித்ல் 

 

இந் இனக்குகள் 

திருத்ப்தடும்  

 

 

 

1.2. விொ அபிவிருத்திச் செற்திட்டங்களின்  கண்காணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டு 

டடிக்கககள்  
 

செல் திட்டத்துக்கு அக 

இனக்காகக் சகாண்ட 

செற்தாடுகள் 

2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கு 

ஒதுக்கீடு 

செய்ப்தட்ட 

சாகக  

(மில். ரூ) 

நிதிொர் 

முன்னணற்

நம்  

(மில். ரூ) 

செற்திட்டம்/ நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்னசித்துள்ப னகனகள்/ 

னெககள் ற்றும் சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

ரட்ட ரீதிரண கப 

விஜங்கள் ற்றும் கப 

ற்தரர் திணங்கப 

டரத்ல். 

 

1.5 

 

0.6 

29 கப ற்தரர்கப 

டரத்ல். 

கரனரண்டு முன்ணற்ந 

மீபரய்வுக் கூட்டங்கப 

டத்துல் (ரகர 

அடிப்தடயில்) 

1.5 - - 

ரந் முன்ணற்ந மீபரய்வுக் 

கூட்டங்கப டத்துல் 

(ரகர அடிப்தடயில்) 

 

0.4 

 

0.03 

01 முன்ணற்ந மீபரய்வுக் 

கூட்டத் டத்தி. 

ரட்ட தணிப்தரபர் 

கூட்டங்கப டத்துல் 

 

0.7 

 

0.03 

01 ரட்ட தணிப்தரபர் 

கூட்டத் டத்தி. 

ரட்ட விசரக் குழுக் 

கூட்டங்கப டத்துல் 

 

3.0 

 

0.98 

140 ரட்ட விசரக் குழுக் 

கூட்டங்கப டத்தி 

ரட்ட ரீதியில் 

அதிகரரிகபப் தயிற்றுவித்ல் 

ற்றும் அறிவூட்டல் 

நிகழ்ச்சிகப டத்துல் 

 

1.5 

 

0.05 

அனுரபும், யம்தரந்ரட்ட 

ரட்டங்களில் உள்ப 

அதிகரரிகபப் தயிற்றுவித்ல் 

ற்றும் அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகள் 

இண்ட டத்துல்  

விசர அச்சின் கீழ் உள்ப 

நிறுணங்களின் 

சற்திட்டங்கப 

கண்கரணித்ல் ற்றும் 

 

1.4 

 

0.2 
அனுரபும், யம்தரந்ரட்ட  
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செல் திட்டத்துக்கு அக 

இனக்காகக் சகாண்ட 

செற்தாடுகள் 

2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கு 

ஒதுக்கீடு 

செய்ப்தட்ட 

சாகக  

(மில். ரூ) 

நிதிொர் 

முன்னணற்

நம்  

(மில். ரூ) 

செற்திட்டம்/ நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்னசித்துள்ப னகனகள்/ 

னெககள் ற்றும் சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

திப்பீடு சய்ல் 

சாத்ம் 10 1.88  

 

 

 

 

1.3 விொக் கண்காட்சிகள் ற்றும் ஊடக நிகழ்ச்சிகள் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விொ 

கண்காட்சி / 

னசி விொ 

ாம் 

 

 

 

 

 

 

 

46.4 

6.32 

1. சுதரதி டி 

ரணரலி 

நிகழ்ச்சிகளுக்கரண 

கட்டம் 

37 ரணரலி 

நிகழ்ச்சிகள் எலிதப்பு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

0.08 

2. விசரத் 

திக்கபத்தின் 

அதிகரரிகளுக்கு HARTI 

நிறுணத்தில்  ங்க 

ற்தரடு சய் 

 

0.01 
3. புத்ரிசி விர ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

1.14 

4. சி உவுக் 

கண்கரட்சி (சி 

உவு ஊக்குவிப்பு 

சத) 

ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

0.68 

5. ச்சு ற்றும் விற்ந 

சந் ற்றும் 

கண்கரட்சி 

ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

0.25 

6. சி விசரக் 

கரள்ககளுக்கு 

இரக துரி 

அபிவிருத்தி 

னத்திட்டத் 

ரரிப்தது குறித் 

சனர்வு, 

தரண 

ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

0.00 

7. இனங்கயின் சி 

ர்த்க சதயுடன் 

டரத்ப்தட்ட 

கனந்துரடலின் 

உதசர சனவுகள் 

 

0.41 

8.BMICH இல் டதற்ந 

‘ஷில்த சண' 

கண்கரட்சியின் ரத் 

சனவு 

ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

3.20 
9. ‘அஸ்ன்ண’ 

சய்தித்ரள் 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

அனுதந்திற்கரண 

கட்டம் 

2.58 

10. V 2025 

ண்டர்பிசஸ் 

ஸ்ரீனங்கர 

கண்கரட்சிக்குறி 

ரத் சனவு 

(அனுரபும்) 

ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

4.11 

11. V 2025 

ண்டர்பிசஸ் 

ஸ்ரீனங்கர 

கண்கரட்சிக்குறி 

ரத் சனவு 

(ரழ்ப்தரம்) 

ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

0.10 

12. தீர்க்கப்தடர னக் 

யவுஸ் தத்திரிக 

விபம்தங்களுக்கரண 

கட்டம் 

 

0.43 

13. தரனன்ணறுவில் 

டதற்ந ‘ஷில்த 

சணர கண்கரட்சியின் 

ரத் சனவு 

ற்றிகரக 

டரத்ப்தட்டது   

1.54 

14. தரணித் ரட 

உற்தத்தி னங்கப 

நிறுவுலுடன் 

ரடர்தரண பிச்சர 

தணிகளுக்கரக 

மனசிண 

ரூதரரஹினி 

நிறுணத்துக்கு 

சலுத்ப்தட்ட 

கட்டம் 

 

 சாத்ம் 20.85   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. விொ நினங்களுக்கு ண வினங்குகபால் ற்தடும் தாதிப்புககபக் 

குகநப்தற்காண நிகனனதநாண னகனத் திட்டம் ஒன்கந உருாக்குத்ல்  
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விசர 

நினங்களுக்கு 

ண 

வினங்குகபரல் 

ற்தடும் 

தரதிப்புகபக் 

குநப்தற்கரண 

நினதநரண 

னத் திட்டம் 

என்ந 

உருரக்குத்ல் 

8.70 0.86 

1) நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

தற்றி விழிப்புர் 

ற்தடுத்ல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 50% ரனி 

முநயின் கீழ் குல்த் 

துப்தரக்கி 

ங்குல்.  

 3). மின் லி 

அத்ல்.  

4). கரட்டில் 

உவுகபப் 

தற்றுக்கரள்ப 

கூடிரக தக் 

கன்றுகப ங்குல்.       

க்கள் கல்கப 

அறிந்தி கரள்ளும் 

தரருட்டு அறிவித்ல் 

பிசுத் 

தகிங்கப்தடுத்ல்.  

ரர் சய்ப்தட்ட 

சல்தட்டு 

திட்டத்திற்கரண 

அச்ச 

அங்கீகரத்ப் 

தற்றுக் கரபல். ( 

அச்சப் தத்தி 

இனக்கம். 

19/1796/118/082 dated 

20.06.2019)  

 

சல்தட்டு 

திட்டத்திண திருத்தும் 

தரருட்டு உரி 

சற்திட்ட 

முன்ரழிவுகப 

கரல்.  

 

 

 

1.5 விொக் கிா நிகழ்ச்சித் திட்டம்  - சளிாட்டு க்கறி ககககப 

தயிரிடுக ஊக்குவிக்கும் சதாருட்டு தாதுகாக்கப்தட்ட இல்னங்ககப 

நிர்ாணித்ல் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்கப 

நிர்ரணித்ல் 

22.47 0.37 

2000 சது அடி 

அத் ரனிங்கி -

7 

1000 சது அடி 

ரனிங்கி – 60 சது 

மீட்டர்  

ப் தரர் -1 

கள்விப் தத்திங்கள் 

ததிப்பீடு 

நிநவுற்றுள்பதுடன் 

தறுகக் குழுவுக்கு 

அறிக்க 

சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

1.6 ணிக ரீதிாண ாட்டு ஈப்தனாச் செய்ககக ஆம்பித்ல்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ஒதுக்கப்தட்ட செனவு சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 



26 
 

செற்திட்டம் நிதி (மில். 

ரூ) 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

இனங்கயில் 

ணிக ரீதிரண 

ஈப்தனர 

உற்தத்திக்கரண 

முன்ணரடிச் 

சற்திட்டம்  

6.0 0.92 

உற்தத்தி 

சய்ப்தடும் 

ஈப்தனரவுக்கு 

உனணரட்டு ற்றும் 

ளிரட்டுச் சந் 

சதிகப 

உருரக்குல் 

ற்றும் அனுடன் 

ரடர்தரண 

தறுதி சர்த் 

உற்தத்திகப 

அறிமுகஞ் சய்ல் 

ற்றும் விருத்தி 

சய்ல், வீடுத் 

ரட்டச் 

சய்கயில் லும் 

பிதல்ப்தடுத்ல், 

மிகவும் சிநந் 

த்தினரண 

ளிரட்டு 

தங்கப 

அறிமுகஞ் சய்ல், 

ஈப்தனரச் 

சய்கக்குக் 

கரப்தடும் பீட 

ற்றும் 

ரரக்கிகபப் 

தற்றி ஆய்வு, 

ரற்றுட 

முகரத்தும், 

தனரக்கும் 

முநகள் 

ணதற்ந 

அபிவிருத்தி 

சய்ல், உர் 

த்க் கரண்ட 

உள்ரட்டு 

தங்கப ஆய்வு 

சய்து இணங் 

கரல் ன்தண 

இன் கீழ் 

ற்கரள்பப்தடும்.  

உள்ரட்டில் கரப்தடும் 

34 தங்கள் 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

அற்றில் 30 கபத்தில் 

டுற்கு டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. 

புதி தனரக்கும் 

முநகள் 

தரிசரதிக்கப்தடும் 

நினயில் உள்பண. 

தரக உட்கரள்பக் 

கூடி ளிரட்டு 

தங்கள் இணங் 

கரப்தட்டுள்பண.  

வீட்டுத் ரட்டங்களில் 100 

கன்றுகள் டுற்கு 

டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பண.  

தறுதி சர்க்கப்தட்ட 

உற்தத்திகள் அறிமுகஞ் 

சய்ப்தட்டுள்பண.   

 

 

 

 

 

 

 

1.7  டுகக னற்சகாள்ளும் சதாருட்டு தக் கன்றுககப இனொக ங்கல் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ஒதுக்கப்தட்ட செனவு சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 



27 
 

செற்திட்டம் நிதி (மில். 

ரூ) 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

தப் தயிர்ச் 

சய்கயில் 

ஆர்முள்ப அச 

நிறுணங்கள், 

அப்புச் சட்ட 

சதகள் ற்றும் 

ரண்டு 

நிறுணங்கள் 

ஆகிற்றுக்கு 

இனசரக தக் 

கன்றுகப 

விநிரகிக்கும் 

சற்திட்டம்.   

8.0 4.5 

8.0 மில். ரூ 

தறுதிரண தக் 

கன்றுகப  அச 

நிறுணங்கள், 

அப்புச் சட்ட 

சதகள் ற்றும் 

ரண்டு 

நிறுணங்கள் 

ஆகிற்றுக்கு 

இனசரக 

விநிரகித்ல்.  

உனக சுற்நரடல் 

திணணத் முன்னிட்டு 

க்கி ரடுகள் 

சதயின் அப்புக்கு 

1,000 தக் கன்றுகள் 

ங்கப்தட்டண.  

 

 டுகத் 

திட்டத்திற்கரக 

ஸ்களி தரலிஸ் 

நினத்துக்கு 500 

 எட்டு ரணக்  

கரய்ரப் தக் 

கன்றுகள் 

ங்கப்தட்டண.. 

 

துருஏ பிசத்தில் 

நினதற்றுள்ப 

இரணு முகரச் 

சூ 

ற்கரள்பப்தட்ட  

டுக நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்திற்கு 10,000 தக் 

கன்றுகள் 

ங்கப்தட்டண. 

 

1,000 JOM EJC ரங் 

கன்றுகள் தனங்கன 

இரணு முகரமுக்கு 

ங்கப்தட்டண. 

 

‘விரு பிட்ட சரு கசக்’ 

னும்  டுகத் 

திட்டத்திற்கு இரணு 

ச அதிகர சதக்கு 

1,000 ரங் கன்றுகள் 

ங்கல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 விொக் கிா சாழில்முகணவு நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விசர 

அப்புகப 

தனப்தடுத்துல் 

ற்றும் 

ம்தடுத்துல் 

7.49 
 

- 

ஜணர விசர அப்பு 

க்கரகன லிமிட்டட 

நிறுவுல், அந் 

நிறுணத்துக்கரண அலுனக 

கட்டிடம் என்ந 

நிர்ரணித்ல் ற்றும் 

அலுனக 

டடிக்ககளுக்கு 

அசிரண அலுனக 

உதகங்கபக் 

கரள்ணவு சய்ல். 

அலுனக அலுரரிகள் - 2, 

கனி சகள் - 2,  

அலுனக ச - 2,  

நிற்தடப் பிதி சய்யும் 

இந்திம் - 01,  அலுன 

கதிகள் - 02,  கனிக் 

கதிகள் - 02,  கனி 

இந்திம் -  02,  இ 

சதியுடன் கூடி நிந்த் 

ரனதசி இப்பு 

ற்றும் எரு வுட்டர்  

விசர அப்பு 

ததிவு 

சய்ப்தட்டுள்பது.  

அந் 

நிறுணத்திற்கரண 

கட்டிட நிர்ரப் 

தணிகள் டதற்று 

ருகின்நண. 

விசர 

இந்திங்கள் 

ங்கல் 

37.5 _ 

539 தணரபர்களுக்கு ற்றும் 

ஜணர விசர அப்பு 

க்கரகன லிமிட்டட் 

ஆகிற்றுக்கு விசர 

உதகங்கள் ங்குல். 

(117 ஆயிம் லீட்டர் நீர்த் 

ரங்கி, 265 நீர் இநக்கும் 

இந்திங்கள், புள் ட்டும் 

இந்திங்கள் - 30, விசிறும் 

ரங்கிகள் - 35, லு விசிறும் 

கருவி - 1, ளிப்தரன் 

னகள் - 63, 1/4 க்கருக்கரண 

ளிப்தரன் ரகுதிகள் - 41, 

கூட்டுப்தசப இந்திம் - 

01, ல் உனர்த்தும் 

இந்திம் - 1, அக்கும் 

இந்திம் - 1, ன்ண 

ட்ட ட்டும் இந்திம் 

- 1, வி ல் துப்தவு 

சய்யும் இந்திம்  - 1, வீண 

ல் அறுட சய்யும்  

இந்திம் - 2, கனப்தயுடன் 

கூடி 4 சக்க டிரக்டர் 

ண்டிகள் - 2, சறு ட்டும் 

இந்திம் - 4, சிறி க 

ட்க்டர் - 4, ட்ட உழுதிகள் 

- 1, கரம்பு உழுதிகள் - 1, 

ஸ்னரர் ( புல் ட்டும் 

இந்திம்) - 1, ரன்கு சக்க 

ட்க்டர் ண்டிகளுக்கரண 

இழுத் ரகுதி – 1 

உதகங்களின்  

கரள்ணவுக்கு 

வின னுக் 

கரப்தட்டுள்பண. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

தரன்ந. 

இண்டு 

விசரப் 

தரகப 

சப்தனிடல் 

 

 

10.7 3.89 

துகர குடர 

விசரப் தர ற்றும் 

தரகம அசன சி ர-15 

ஆகி இரு விசரப் 

தரகளின் தணிகள் நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

துகர குடர 

விசரப் தர 

ற்றும் தரகம அசன 

சி ர-15  ஆகி 

விசரப் 

தரகப 

சப்தனிடல். 

னீ பர்ப்பு 

கிர 

உருரக்கத்திற்குத் 

ரண 

உதகங்கள் 

ங்குல். 

0.34 _ 

25 தணரளிகளுக்கு னீக் 

குடித்ரககபக் 

கரண்ட 25 னீப் 

தட்டிகள், னீக் 

குடித்ரக அற்ந 37 னீப் 

தட்டிகள் ன்தண ங்கல், 

25 புகடிக்கும் 

இந்திங்கள், 2 ன் சரறு 

டிக்கும் உதகங்கள், 25 

முகமூடிகள் ற்றும் 2 

தரதுகரப்பு உடத் 

ரகுதிகள் 

னீப் தட்டிகபக் 

கரள்ணவு 

சய்ற்கு வின 

னுக் 

கரப்தட்டுள்பண. 

ணிக ரீதிரண 

த உற்தத்திக் 

கிரத் 

உருரக்க தக் 

கன்றுகப 

ங்குல் 

0.57 0.30 

73 தணரபர்களுக்கு 335 முள் 

ஆத்ர கன்றுகள் , 985 தரணித் 

ரடக் கன்றுகள், 235 

ஆப்பிள் கரய்ர ரற்றுகள் 

ங்குல் (ரத்க் 

கன்றுகளின் ண்ணி. 1555). 

தணரபர்களுக்கு 

கன்றுகப ங்கல் 

ற்றும் கபத்தில் 

டல் ன்தண 

நிநவுற்றுள்பண. 

(100%) 

 நீர் 

முகரத்துத் 

ரகுதிகப 

உருரக்குல் 

0.89 _ 

15 தணரபர்களுக்கு 2000 

லீட்டர்  நீர்த் ரங்கிகள்  

08 ற்றும்  1000 லீட்டர்  

நீர்த் ரங்கிகள்  22, 30 மீட்டர் 

நீப நீர்க் குரய்கள் 15, 13 அடி 

நீபரண  நீர் 

ழிந்ரடும் குரய்கள் 30 

(90 மில்.மீ அகனம், 305 மி.மீ 

டிப்பு), 60 அடி நீபரண 

நீரடி 15 ன்தண ங்கல் 

தணரபர்கள் ரிவு 

சய்ப்தட்டு 

ககள் 

தரீட்சித்ல் நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

தறுக 

டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகி

ன்நண.  

தண் 

விசரயிகப 

லுவூட்டல்  

1.26 _ 

* 179 தணரளிகளுக்கு ழு  

க க்கறி விகள், 

கறிமிபகரய், மிபகரய், 

ண்டி, கத்ரி, 

தற்நங்கரய், தரகற்கரய், 

க்கரளி ஆகிற்றின் 179 

எரு கிரம் க்கறி விப் 

தரக்கட்டுகளுக்கு 30 தயிர்ச் 

சய்கப் தகள், 20 

கி.கிரம் சண உப் 

தக்கற்றுகள் 179, 179 தி 

உ அனகுகள், 179 எட்டு 

தரணித் ரடக் கன்றுகள்,     

537 மிபகுக் கன்றுகள் 

(எருருக்கு 3  வீம்) 

ங்குல். 

 

(25%) இண்டு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள்  

டரத்ப்தட்டுள்பண. 

உரி கரள்ணவு 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

*21 தணரபர்களுக்கு 3150 

கற்நரச் சடிகள் 

ங்கல். 

11 தணரபர்களுக்கு 1100 கி. 

கிரம் இஞ்சி விகள்  

ங்கல். 

 

விசர 

ரழில்முண

ரர்  

அபிவிருத்திப் 

தயிற்சி ற்றும் 

அறிவூட்டல் 

நிகழ்ச்சிகள்  

0.54 

 
0.09 

15 விசர 

ரழில்முணரர்  

அபிவிருத்திப் தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் டரத்ல்  

40% 

2019 ஆம் ஆண்டில் 03 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ல் 

ரடிருக்கன 

புணர்நிர்ரம் 

சய்ல் 

1.98 0.63 

ரடிருக்கன 

ஆரக்குல் ற்றும் 

முநரண டிகரல்த் 

ரகுதி என்ந 

உருரக்குல் 

75% ஆண குழிகளில் 

இருந்து ண் 

அகற்நப்தட்டு 

அக்குழிகபச் சுற்றி 

கட்டுக் 

கட்டப்தட்டுள்பது.  

கரபன் 

சய்க 

ஊக்குவித்ல்  

1.07 0.02 

17 கரபரன் 

சய்கரபர்களுக்கு (2000 

லீட்டர்) 17 பீப்தரய்கள், 17 

ன்ரரிகள், (10 லீட்டர்) 17 நீர் 

ஊற்றும் ரளிகள், (50 

கி.கிரம்) 17 வில் சுகள், (5 

கி.கிரம்) 17 ட்டத் 

ரசுகள், 7‛ x 14‛ (200 அபவு 

டிப்த) தரலிபுப்தலீன் 

உநகள், கரபரன் விப் 

தரதிகள் 170, 1020 m2 பூச்சி 

திர்ப்பு னகள் 

ஆகிற்ந ங்கல். 

(25%) எரு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சி 

டரத்ப்தட்டுள்பது. 

கரபரன் பர்ப்பு 

இல்னங்களின் 

நிர்ரம் 

நிநவுற்றுள்பண.  

உதகங்கள் 

கரள்ணவு சய்யும் 

தணி 

டதறுகின்நது. 

உடுத்துநரயில் 

இருந்து அர 

ரண 

விசரப் 

தர 

சப்தனிடல்  

10.70 5.87 01 விசரப் தர 

விசரப் தர 74% 

சப்தனிடப்தட்டுள்

பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. விொத் திகக்கபம்  
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

2.1. 

உவுப் தயிர்த் 

துநயில் 

வீழ்ச்சிப் 

தடப்புழு 

ற்றும் ண 

தக்கூடி 

பீடகப 

துரிரகக் 

கட்டுப்தடுத்ல் 

ETC 48.31 20.45 

1) ETC - பிச்சரங்கள், 

தயிற்சிகள் நிகழ்ச்சிகள், 

விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் 

ஊடக நிகழ்ச்சிகள் 

ன்தற்ந 

சிறுதரகம் ற்றும் 

தரும் தரகத்தில் 

டரத்துல்.  அத்துடன் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

ரகரங்களில் 

குஜண ரடர்பு 

சதிகப 

ம்தடுத்துல். 

2. HORDI – உள்ரட்டு 

இற்க திரிகள் 

தற்றி ஆய்வு ற்றும் 

FAW க் 

கட்டுப்தடுத்துற்கர

ண அற்றின் 

சரத்திரண 

தன்தரடு தற்றி 

தரிசரண.  

3) RRDI – பீட ற்றும் 

ரய்க் கட்டுப்தரடு 

குறித் ல்லின் 

ஆரய்ச்சி விரிரக்க 

எத்துப்பு கப 

டடிக்ககள்.  

4) FCRDI – தடப்புழுக் 

கட்டுப்தடுத் 

எருங்கிந் பீட 

முகரத்துப் தரதி 

என்ந உருரக்குல்.  

5) FMRC –  ட்ரன் 

(ஆளில்னர உதக) 

ரழில்நுட்தம் 

ற்றும் 

மின்நினயில் 

ளிப்தரன்கள் 

ஆகிற்றின் 

தன்தரடு. 

6. FAW இன் மூனக்கூற்று 

அடரபப்தடுத்ல் 

ரடர்தரண 

தரணப் 

தல்கனக்ககத்துட

ணரண ஆய்வு நிகழ்ச்சி  

7. ROP – தடப்புழு 

ற்றும் சரப ண்டு 

துபப்தரன் 

ஆகிற்நக் 

1) ETC - * தயிற்சி 

நிகச்சிகள் - 5,720 

டரத்ப்தட்டது  

* ரனக்கரட்சி 

நிகழ்ச்சி - 3, குறுஞ் 

சய்திகள் - 6, தத்திரிக 

விபம்தங்கள் - 8, 

துண்டுப்பிசும் ற்றும் 

சுரட்டிகள் (சிங்கபம் 

– 759,400, மிழ் – 220,250) 

ரணரலி நிகழ்ச்சி 81 

 

* டற்கு ற்றும் 

ன் ரகரத்தில் 

குஜண ரடர்பு 

சதிகள் 

ற்தடுத்ப்தட்டுள்பண. * 

2080 தரரன் 

தரறிகப கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. * 192 

தயிர் ட்டு ஆய்வுகள் 

நிநவு சய்ப்தட்டண. 

* 16 தல்ரக்கு ஈப்த 

ரனிகள் கள்விப்தத்தி 

திப்பீடுகள் நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

 

2) HORDI - 3 

யணரப்டிரன் 

எட்டுண்ணிப் தரலிகள், 

2 டிப்டரன் 

எட்டுண்ணிப் தரலிகள், 

1 இநகௌவ்வி ட் 

ற்றும் 1 இநகௌவ்வி 

டிப்டரன் ஆகிண 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

சிறு தரகத்தில் 

விசரயிகளுக்கு 

விசரத் 

துநயிலிருந்து வினக்கு 

அளிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 3) RRDI – தடப் புழு 

ற்றும் 

யிர்க்கரட்டிகள்  

உள்ளிட்ட பிந 

அழிவுரும் 

பீடகளுக்கரண 

தரதிகப 

உருரக்குல்  

4) FCRDI – சல்முந 

விபக்கம் 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கட்டுப்தடுத் 

தரிந்துக்கப்தட்ட 

பூச்சிக்கரல்லிகளின் 

அறுடக்கு 

முந் 

இடளிகப 

தீர்ரனித்ல் 

உருரக்கப்தட்டது. 

லும் வு சகரிப்பு 

டதற்று ருகிநது.  

 

5) FCRDI – ஆளில்னர 

உதகங்கள் (ட்ரன்) 

களுக்கு கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

2.2  

விசர 

இந்திர

க்கன 

ஊக்குவிப்தன் 

மூனம் தயிர் 

உற்தத்தித்திந

ண 

ம்தடுத்துல் 

 

ENG 13.21 0.34 

1. நீர் இநக்கும்  

இந்திங்கபப் 

தரிசரதிக்கும் 

சதிகப 

உருரக்குல் ற்றும் 

ரண ஆய்க 

உதகங்கப 

கரள்ணவு சய்ல்.  

2. ளிப்தரன்கப 

தரிசரதிக்க ISO 

தரிசரணக் 

குறியீடுகள் ற்றும் 

டமுநகப 

கரள்ணவு சய்ல்.  

3. ளிப்தரன்கப 

தரிசரதிக்க ஆய்க 

உதகங்கப 

கரள்ணவு சய்ல்.  

4. உழும் இந்திங்கள் 

ரடர்தரண ஆரய்ச்சி 

ற்றும் 

அபிவிருத்திகப 

ற்கரள்பத் 

ரண 

தரருட்கப 

கரள்ணவு சய்ல்.  

5. 4W டிரக்டருடன் 

இந்  ப்புகப 

உருரக்கும் 

இந்திங்கப  

கரள்ணவு சய்ல். 

1) உரி ஆய்க 

உதகங்களுக்கரண 

விக்குறிப்புகள் 

தரிசரதிக்கப்தடுகின்நண.  

 

2) ISO தரிசரணக் 

குறியீடுகள் கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டது.  

 

3) ளிப்தரன்களுக்கரண 

விக்குறிப்புகள் 

தரிசரதிக்கப்தடுகின்நண. 

  

4) 4W டிரக்டருடன் 

இந்  ப்புகப 

உருரக்கும் 

இந்திங்கப  

கரள்ணவு 

சய்ற்கரண 

கள்விப்தத்திம் 

பிவுன்ஸ் நிறுணத்திற்கு 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

2.3 

நினதநரண 

தயிர் 

முகரத்துத் 

ரிவுகப 

ஊக்குவித்ல் 

FRDI 7 1.82 

05 சனர்வுகள், 10 

நினதநரண 

கிரங்கள், 

நிறுப்தட்ட 20 க்கர் 

ரதிரி சண விசரப் 

பூங்கரப் 

தரரித்ல், 200 

சரன்நளிக்கப்தட்ட 

கூட்டுப்தசபத் 

ரரிப்தரபர்கள், 

தண்டரப RARDC 

நிறுணத்துக்கு  

இசரண ற்றும் 

02 சனர்வுகள் (3287 

தயிற்சிரபர்கள்) நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண, 6 

கிரங்களில் 

விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் 

டத்ப்தட்டண ற்றும் 

03 ரட்டங்களில் 6 

உர் குழுக்கள்  

உருரக்கப்தட்டண.  

டுகப் தரருட்கள் 

ற்றும் கருவிகளுக்கரண 

வினனுக் 



33 
 

நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கண்ரடிப் தரருட்கள், 

விழிப்புர்வு 

திட்டங்களுக்கு 10,000 

அச்சிடப்தட்ட 

கடுகள், 200 ரன் 

கூட்டுப்தசப/ 10 

ரன் உயிரில் கரி 

ற்றும் பிந உள்ளீடுகள், 

01 தப்தடுத்தும் அனகு 

ற்றும் 01 உற்தத்தி 

பரகம், மின்சர 

ங்கல் ற்றும் உள்பக 

ரனதசி 

இப்புகள் 

ன்தற்ந 

அபிவிருத்தி சய்ல், 

புகயூட்டும் அந 

ற்றும் பிந கருவிகப 

கரள்ணவு சய்ல், 

ரரிப்பு 

ம்தரட்டிற்கரக 

நுண்ணுயிர்கப 

னிப்தடுத்ல் 

ற்றும் விருத்தி சய்ல். 

கரப்தட்டுள்பது.  

20 க்கர் ரதிரி சண 

விசரப் பூங்கர – 

தரரிப்பு 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண, 37 

கூட்டுப்தசப 

உற்தத்திரபர்கள் 

சரன்நளிக்கப்தட்டுள்பண

ர், RARDC நிறுணத்துக்கு  

இசரண ற்றும் 

கண்ரடிப் தரருட்கள் 

கரள்ணவு 

சய்ற்கரண 

ர..குழு திப்பீடு 

டதறுகின்நது. 

விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகளுக்கரக 15000 

துண்டுப் பிசுங்கள் 

அச்சிடப்தட்டண. 

1150 ரன் 

கூட்டுப்தசப ற்றும் 2 

ரன் பிந உள்ளீடுகள் 

உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண, 

கூட்டுப்தசபத் 

ரரிப்பு அனகு ற்றும் 

ற்றும் உற்தத்தி பரக 

அபிவிருத்தி  - 

ரண 

தரருட்களுக்கரண 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது. 

உள்பக மின்சர ங்கல் 

பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பது. 

புகயூட்டும் அந 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டது. ண 

கருவிகளுக்கரண 

வினனுக்கள்  

கரப்தட்டுள்பண. இரு 

உற்தத்தி 

அபிவிருத்திகளுக்கரண 

நுண்ணுயிர்கப 

னிப்தடுத்ல் 

ற்றும் விருத்தி சய்ல் 

ரடர்தரண 

ஆரய்ச்சிகள் 

டதற்று ருகின்நண. 

2.4 

த உற்தத்தித் 
ETC 30 4.04 

59.6 யக்டர் ணிக 

ரீதிரண தப் தயிர்ச் 

ரச் சய்க 

கபத்தில் 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

துநயின் 

அபிவிருத்தி 

ற்றும் 

விரிரக்கம் 

 

சய்ககப நிறுவுல், 

உர் த்தினரண 

டுகப் தரருட்கப 

அதிகரித்ல், கருவிகள் 

ங்கல், நீர்ப்தரசண 

சதிகள் ற்தடுத்துல், 

சுத்ம் சய்யும் ற்றும் 

ரிசப்தடுத்தும் 

நினங்கப 

நிறுவுல், தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகப 

டரத்துல், இ 

பர்ப்புத்  ரங்கப 

உருரக்குல் 

நிறுப்தட்டுள்பது. 

லுமிச்ச, ரதுப, 

தரணித் ரட, ற்றும் 

ம்புட்டரன் 

ஆகிற்றின் டுகப் 

தரருட்களின் 

கரள்ணவு 

டதறுகின்நது. 

தரிக்கரய் கரள்ணவுக் 

கட்டப 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

து. கருவிகப 

ரங்குற்கரண 

கள்வினு 

ங்கப்தட்டுள்பது.  

ரய் ர தத் 

ரட்டங்கள் 

தரரிக்கப்தடுகின்நண, 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டதறுகின்நண,  

10,950 ர இ 

பர்ப்பு கன்றுகள் 

உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

2.5 

பூங்கனியில் 

தயிர்கள் 

ஆரய்ச்சி 

ற்றும் 

அபிவிருத்தி 

நிறுணத்தில் 

புதி ஆய்வுகூட  

சதிகப  

ம்தடுத்து

ன் மூனம் 

க்கறிகள் 

ற்றும் 

தங்களில் தர 

உனரகங்களின் 

கனப்தடம் 

ற்றும் 

பூச்சிக்கரல்லிக

ளின் ச்சங்கள் 

ன்தற்ந 

நிர்யித்ல். 

HORD

I 
15 0.42 

புதி ஆய்க சதிகப 

முர்த்ல், 100 

ரதிரிகபப் 

தகுப்தரய்வு சய்ல், 

சரிரணச் சரணக்  

குரய்கள் ற்றும் ICP/ 

MS களிற்கரண உதிரிப் 

தரகங்கள், 

இசரணங்கள், 

கண்ரடி தரருட்கள் 

ற்றும் பிந 

உதகங்கபக் 

கரள்ணவு சய்ல், 

நினகபக் 

கரள்ணவு சய்ல், 

அங்கீகரம் தற்ந 

ஆய்கம், 100 தங்கள் 

ற்றும் க்கறி 

கககளின் 

ரதிரிகப 

தரிசரதித்ல். 

* ROP ஆய்க சதிகப 

மீப நிறுவுல் 

* தகுப்தரய்வு 

ஆய்கத்திணப் 

தகுதிகபரகப் பிரித்ல், 

உனரகச் 

சட்டத்திணரனரண 

அடுக்குத் ட்டுகபத் 

ரரித்ல், ஆய்கக் 

கண்ரடிகப 

இருபரக்குல் - பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

பிதிதண்ணும் இந்திம் 

– கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பது, 

 நீர் டிகரல் 

அப்பு - வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது.  

*  ROP யின் மின் 

பிநப்தரக்கி நிறுவுல் 

– டதறுகிநது. 

* கவுப் பூட்டுகள் – 

வினனு திப்பீடு 

சய்ப்தட்டுள்பது, 

கணினிக் 

கரள்ணவுக்கரண  – 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பண.  
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

* ஆய்க பதரடங்கள் - 

கரள்ணவுக் கட்டப 

பிநப்பிக்கப்தட்டுள்பது. 

இம், 

ரனதசி, 

கரகிரதிகள் – 

வினனுக்கள்  

கரப்தட்டுள்பண. 

சரிரணச் சரணக்  

குரய்கள் ற்றும் ICP/ MS 

களிற்கரண இண்டு 

கூம்புகள், இசரணப் 

தரருட்கள், கண்ரடிப் 

தரருட்கள் ற்றும் பிந 

உதகங்கள், 

ற்தரதுள்ப குறிப்புத் 

நினகப 

ம்தடுத்துல் – 

கள்விப்தத்தி 

திப்பீடுகள் 

டதறுகின்நண . 01 

ஊழிர் தயிற்சி நிகழ்ச்சி 

நிநவுற்றுள்பது. 

 

2.6 

னீ பர்ப்பு 

அபிவிருத்தி 

சற்திட்டம் 

 

ETC 1.5 0.27 

சகரித்ல், 

தப்தடுத்துல் ற்றும் 

தரதி சய்யும் 

நினம் என்ந 

நிறுவுல், உதகங்கள் 

ங்குல், 50 

தயிற்சிகள் நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல், 50 னீ 

தட்டிகப 

ங்குல். 

தப்தடுத்தும் த்தின் 

கட்டுரணப் 

தணிகளுக்கரண 

ரழில்நுட்த திப்பீடு 

டதறுகின்நது. 

உதகங்கள் 

கரள்ணவு சய் 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது. 35 

தயிற்சிகள் நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டண, னீ 

தட்டிகபத் 

ரரிக்கும் தணி 

டதறுகின்நது. 

 

 

2.7. 

விப் 

தண்கப 

அபிவிருத்தி 

சய்யும் 

நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

 

 

 

 10.00    

2.8 

‘எ கூநயின் 
ETC 29.3 9.96 

2 எரு நிறுத்க் 

கடகளின் நிர்ரப் 

எரு நிறுத்ல் விற்தண 

நினங்களின் 



36 
 

நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கீழ் விரதம்’ 

ண்க்கரு 

ம்தரட்டுத் 

திட்டம் 

தணிகப ரடர்ல் 

ற்றும் ன 

இல்னங்கள், 2 

கடகளுக்குத் 

ரண 

தரருட்கபக் 

கரள்ணவு சய்ல், 2 

தர்ப் தனககப 

ரரித்ல் ற்றும் 20 

உட்புந அறிவிப்புப் 

தனககள், 150,000 

தரதி சய்யும் 

தகப அச்சிடல் 

ற்றும் 20 சீருடகள், 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல். 

நிர்ரப் தணிகள் 

நிநடந்துள்பண, 

நின டிப்புக்கரண 

திப்பீடு 

ரரிக்கப்தட்டுள்பது, 

ன இல்னங்களுக்கரண 

கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டுள்பது, 

ரண 

தரருட்கபக் 

கரள்ணவு சய்ல் 

ற்றும் தர்ப் 

தனககப ரரித்ல் 

ஆகிற்றுக்கரண  

வினனுக்கள் 

கரப்தட்டுள்பண. 

2.9 

சிநந் 

முகரத்து  

டமுநகளு

க்கு ஊடரக  

ற் 

சய்கயின் 

உற்தத்தித்திநன் 

ம்தரடு 

 

RRDI 20 0.32 

நின எருங்கிப்பு 

ரதிரிகள்  - 660 க்., 

264,000 தசூட் 

ட்டுகப ங்குல், 

சணப் தரருட்கபச் 

சர்த்ல் - 660 க், ண் 

தரிசரண 

அடிப்தடயினரண உப் 

தன்தரடு - 660 க், 

அதிகரரிகளுக்கரண 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்  - 150, 

விசரயிகள் – 1000. 

* மூன்நரம் 

கரனரண்டிற்கரண  தசூட் 

ட்டுக்களின் 

கரள்ணவுக்கரண  

எதுக்கீடுகள் 

கிடக்கவில்ன. 

* * 500 க்கருக்குரி ண் 

ரதிரிகள் 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண * 

150 அதிகரரிகள் ற்றும் 80 

விசரயிகளுக்கு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டுள்பண. 

2.10 

பூங்கனியில் 

தயிர்களின் 

பிரண 

பீடகள் 

ற்றும் 

ரய்களுக்கரண 

உயிரில் 

எருங்கிந் 

பீட ற்றும் 

ரய் 

முகரத்து 

(BIPM) நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களின் 

பர்ச்சி 

HORD

I 
3 0.39 

04 பூச்சி ககளுக்கரண 

05 BIPM 

ரழில்நுட்தங்கப 

விருத்தி சய்ல். 

னர் முடிச்சு 

நூற்புழுக்களுக்கு  

03 ரய் திர்ப்புத் 

க்கரளி தத்ரடர் 

ரிவு 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

அடரபம் 

கரப்தட்ட தற்நரர் 

ரடர்களின் 2 ஆது 

கபச் சரண 

நிநடந்துள்பது. 

* Meloidogyne spp யின் 

பர்ப்பு இல்ன 

நிதந்ணகளின் கீழ் 14 

வ்று ண் 

ககளில் அன் 

சல்திநன் ஆய்வு 

பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பது. 

* குளிரூட்டி ற்றும் 

ஆவிக் கூண்டு – 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

* நீக்கக் குரய்கள், 

தட்ரி ட்டுகள், 

தரரஃபில்ம் சுருள்கள், 02 

குளிரூட்டல் 

உதகங்கள் - 

கரள்ணவுக் கட்டப 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

து.  

 

ண் மூனம் தவும் 

னாய்களுக்கு 

* ஆய்கம் ற்றும் 

பர்ப்பு இல்ன 

நிதந்ணகளின் கீழ் 

தரக்டீரிர 

ண்டரஃதட்டுகளின் 

திள் பர்ப்பு பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பது. 

* உயிரில் 

பீடகரல்லியின் தற்த 

அடிப்தடயினரண 

சர்க்க 

உருரக்கப்தட்டு , அது 

ஆய்க நிதந்ணகளின் 

கீழ் தரிசரதிக்கப்தட்டது. 

கப திப்பீடு ட 

தறுகிநது.  

* Orbitory shaker & Colony 

counter ஆகி 

உதகங்களுக்கு 

வினனுக்கள்  

கரப்தட்டுள்பண.  

 

பூெணிப் த ஈக்களுக்காண 

* புப் தரறியில் உள்ப 

ஸ்பிணரசட்ட ரற்றீடு 

சய்யும் தரருட்டு 02 

ரற்றுப் 

பூச்சிக்கரல்லிகள் கப 

திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

* புப் தரறியில் உள்ப 

பூச்சிக்கரல்லிகள் 

கபத்தில் திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

 

பூெணிக் குடும்தப் 

தயிர்கள், சண்டி, 

னகாா ஆகிற்றின் 

முக்கி பூச்சிகளுக்கு  

* அந்துப்பூச்சிகபத் 

துத்ல்ன ஞ்சள் 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ண் விபக்குகபப் 

தன்தடுத்தி  கரரவில் 

இன உண்ணும் 

யிர்க்கரட்டிகபக் 

கட்டுப்தடுத் எரு புதி 

எருங்கிந் பீட 

முகரத்துப் 

தரதிரன்று அறிமுகம் 

சய்ப்தட்டது. 

* ண்டிக்கரண புதி 

எருங்கிந் பீட 

முகரத்துப் 

தரதி அறிமுகம் 

சய்ற்கரக HORDI 

ஆரய்ச்சிக் கபத்தில் 03 

கபப் தரிசரணகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

ண 

* ண்டியின் 

எருங்கிந் பீட 

முகரத்துப் 

தரதியின் சல்முந 

விபக்கத்துக்குத் 

ரண தரருட்கள் 

– வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது. 

2.11 

தங்கள் 

ற்றும் 

க்கறிகபத் 

ரக்கும் த ஈ 

ற்றும் பூசணி ஈ 

ஆகிற்ந 

எழிக்க கரர 

கதிர்வீச்சு 

ற்றும் நீரவி 

ப்தச் 

சிகிச்ச (VHT) 

ஆகிற்றின்  

ங்கப 

ம்தடுத்ல். 

SCPP 

(NPQS

) 

2.74 0.13 

20,000 ஈக்களின் திள் 

பர்ப்பு,  ற்றுதிக்குப் 

தரருத்ரண 04 

ரம்த ககள், 

டிரகன் தம், கரய்ர 

ற்றும் க்கறிகள் 

ஆகிற்றுக்கு 

கதிர்வீச்சு ற்றும் நீரவி 

ப்தச் சிகிச்சகள் 

ற்கரள்பல், திள் 

பர்ப்பு அந ற்றும் 

VHT அநகளின் 

தழுதுதரர்க்கும் 

தணிகப நிநவு 

சய்ல், உதகங்கள் 

ற்றும் இசரணப் 

தரருட்கபக் 

கரள்ணவு சய்ல், 

800 தங்கள் ற்றும் 

க்கறி ககப 

கரள்ணவு சய்ல், 06 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

* 13.200 ஈக்கள் 

பர்க்கப்தட்டண, 

சற்க பர்ப்பு 

நிதந்ணகளின் கீழ் 

Bactocera dorsalis இன் 

உயிரில் தற்றி ஆய்வு. 

த ஈ பர்ப்புகப 

கரளுல் ற்றும் த 

ஈக்களின் ரழ்க்க 

நினகப அடரபம் 

கரல் ன்தண குறித் 

எரு தயிற்சி நிகழ்ச்சி 

டரத்ப்தட்டது. 

* டிரகன் தம் ற்றும் 

தரகற்கரய் ன்தற்றுக்கு 

கதிர்வீச்சு சிகிச்ச 

ற்கரள்பப்தட்டது. 

கதிர்வீச்சின் பின்ணர்  

அபவுருக்கள் ததிவு 

சய்ப்தட்டண. 05 VHT 

அடிப்தட 

தரிசரணகள் நிநவு 

சய்ப்தட்டண.  VHT 

சிகிச்சளிக்கப்தட்ட 

கருத்கரனம்தன் 

ரம்தங்கள் ப் 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

தரிசரணக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டண. 62 

பர்ப்புக் கூண்டுகள் 

தழுது தரர்க்கப்தட்டண. 

VHT அநயின் 

குளிரூட்டும் 

இந்திங்கள் தழுது 

தரர்க்கப்தட்டண. திள் 

பர்ப்பு  அநயின் 

குளிரூட்டும் 

இந்திங்கள் தழுது 

தரர்த்ல் ரடர்ந்து 

டதற்று ருகிநது. 

டிரகன் தங்கள், 

தரகற்கரய் ற்றும் 

ரம்தங்கள் 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டண. த ப் 

தகுப்தரய்வு 

உதகங்கள் ற்றும் 

இசரணங்களுக்கரண 

ரழில்நுட்த திப்பீட்டு 

அறிக்க 

கிடக்கப்தற்றுள்பது. 

ரற்றுநீக்கல் ச 

அதிகரரிகள் ற்றும் 

ற்றுதிரபர்களுக்கரண  

03 தயிற்சிகள் நிகழ்ச்சிகள் 

நிநடந்துள்பண. 

சூடு நீரில் ணப்தன் 

மூனம் த ஈக்களின் 

வ்று ரழ்க்க 

நினகளுக்கு ப்த 

சகிப்புத்ன் 

பிரகிக்கப்தட்டது. 

2.12 

நினதநரண 

பீட 

முகரத் 

ரழில்நுட்தங்

கப விருத்தி 

சய்ல்  

ற்றும் 

தப்புல் 

SCPP 

- (PPS) 
4.52 0.23 

400 தங்குரர்களுக்கு 

தயிற்சிளித்ல், 2 

சல்முந 

விபக்கங்கப 

டரத்ல், 5 

நீர்நினகளுக்கு 

உயிரில் கட்டுப்தரட்டு 

கரணிகப 

விடுவித்ல், விருந்து 

ங்கிகளுக்கு  5 

விரண உவு 

முநகப 

உருரக்குல், 

டன்ட்தக் அந்தின் 

2000  எட்டுண்ணிப் 

தரலிகப 

விடுவித்ல்,   

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டதறுகின்நண,  

சல்முந 

விபக்கங்கள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண, 

11  நீர்நினகளுக்கு 

உயிரில் கட்டுப்தரட்டு 

கரணிகப 

விடுவிக்கப்தட்டண, 

விரண உவு 

முநகப 

உருரக்கப்தட்டண, 1800 

எட்டுண்ணிப் 

தரலிகப 

விடுவிக்கப்தட்டண,  

அடகரப்புக்கருவிக்கரண 

கரள்ணவுக் கட்டப 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

அடகரப்புக்கருவி 

கரள்ணவு சய்ல், 

வுத்பத் 

ம்தடுத்ல், 500 

சிறுகுறிப்புப் 

புத்கங்கப அச்சிடல். 

இடப்தட்டுள்பது, 250 

சிறுகுறிப்புப் புத்கங்கள் 

அச்சிடப்தட்டண 

2.13 

கரனநின 

ரற்நத்துக்கு 

ஈடுகரடுக்கக் 

கூடி கிரமிக் 

குப தயிர்ச் 

சய்க முந 

ரதிரிகப 

உருரக்குல் 

FCRDI 10 0.24 

ட்டு நினங்கப 

தடிமுநத்ல் 

மூனம் அபிவிருத்தி 

சய்ல், நீர்ப்தரசண 

உதகங்கள் ங்கல், 

ண் ற்றும் ஈப்தன் 

தரதுகரப்பு 

ரழில்நுட்தங்கப 

அறிமுகப்தடுத்துல், நீர் 

முகரத்து 

ரழில்நுட்தங்கள், 

சிநந் விசர 

டமுநகள் ற்றும் 

முநரண தயிர் 

தங்கள், எப்தரய்வுப் 

தரிசரணகள், 

விழிப்புர்வு 

நிகச்சிகள், 

03 ட்டுநின 

விசரயிகளின்  

2.8 க்கர் தரதுகரப்பு 

ம்புகள் உருரக்கும் 

தணிகள் 

நிநவுற்றுள்பண.  

04 சூரிசக்தி நீர் 

இநக்கும் 

இந்திங்களுக்கரண 

வினனுப் 

தநப்தட்டுள்பதுடன் 

அற்ந திப்பீடு 

சய்ற்கரக 

நினதநரண ரிசக்தி 

அதிகரசதக்கு 

அனுப்தப்தட்டுள்பது. 

05 ளிப்தரன் நீர் விசிறி 

இந்திங்கள் ற்றும் 01 

சரட்டு நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதி ன்தற்றுக்கு 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பண. ரழ் 

நினங்களில் 200 மீ. நீப 

நீர்ப்தரசண கரல்ர 

நிர்ரணிக்க திப்பீடு 

ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

அயிணப்  

தயிர்கபப் தன்தடுத்தி 

ண்ணின் பத் 

ம்தடுத்துற்கரண 

தரிசரணகள் 

ற்கரள்பப்தடுதுட

ன், அதிகரரிகள் ற்றும் 

விசரயிகளுக்கரண 03 

விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டண. 

2.14 

னதிகக்  கபப் 

தயிர்களின் 

உற்தத்தி ற்றும் 

உற்தத்தித்திநன் 

ம்தரடு 

ETC 79.65 5.72 

1) சரபம் - * 50 

யக்டர் MI Mz 

கனப்பிண விகப 

உற்தத்தி சய்ல்,* 

FCRDI இல் கனப்பிண 

சரப வி உற்தத்தி 

சதிகப விருத்தி 

சய்ல் – 25 க்கர் 

(புர்கப அழித்ல், 

1) சரபம் - * 29.1 

யக்டருக்கரண 

கனப்பிண விகள் 

விநிரகிக்கப்தட்டண. * 

FCRDI-MI இல் 25 க்கர் 

கனப்பிண சரபம் வி 

உற்தத்திக்குத் 

ரண சதிகள் 

பூர்த்தி 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

முள்லி லி 

அத்ல், விசரக் 

கிறுகள், ளிப்தரன் 

நீர்ப்தரசணம் - 10 க், நீர் 

விசயிக்கக் குரய்கள் 

- 6, ளிக்கபக் 

கபஞ்சி அந) * 

உற்தத்தித்திநன் 

ம்தரடு குறித் 

ரதிரிப் தரதிகள்  - 250 

க்கர் (கனப்பிண 

விகள், ண் 

தரதிகள் ற்றும், 

சப்த (சன்யம்ப்) 

விகள் ண் 

தரிசரணகள், 

தல்ரக்கு ண் 

தரதிகளுக்கரண 

டுகப் தரருட்கள்) 

2. தரி ங்கரம் - * 

சரட்டு நீர்ப்தரசணம் 

சரர்ந் உற்தத்தி 

ம்தரட்டு ரகுப்பு 

தற்றி ரதிரிகள் - 8 

யக்டர் ( உள்ளூர் 

தரி ங்கர 

விகள், சரட்டு 

நீர்ப்தரசணத் திட்டம், 

ண் தரிசரண) 

3. மிபகரய் - * 

தல்ய விசரப் 

தண்யில் 

தரலித்தீன் 

இல்னங்களில் கனப்பிண 

மிபகரய் வி உற்தத்தி 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் (6000 

அடி 2)  - தரலித்தீன் 

இல்னங்கள் (1000 அடி 2) - 

60, ஈஉனர்த்திகள் - 50, 

உனர்த்திகள் - 1, தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் - 10) * 

ளிப்தரன் நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகபப் 

தன்தடுத்தி 

உற்தத்தித்திநண 

ம்தடுத்தும் தரதிகள் 

ரடர்தரண ரதிரிகள் 

4. அயிண ற்றும் 

ண்ய்ப் தயிர்கள் - * 

தரசிப்தறு ட்டப் 

தறு ற்றும் 

நினக்கடன 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

* 65 ரதிரிகள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

* சரபத்திற்கரண 34 

ரதிரிகள் 

தரிசரதிக்கப்தட்டுள்பண

. 

* கப ரதிரிகளுக்குத் 

ரண தசு உ 

உற்தத்திக்கரண  சப்த 

விகப சகரித்ல்  * 

ண் ப்புகபத் 

ரரிக்கும் தணிகள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

2) தரி ங்கரம் - * 

தரி 

ங்கரத்திற்கரண 

ரற்று டகள் 

நிறுவும் தணிகள் 

நிநடந்துள்பண. * 28 

சரட்டு நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளின் 

கரள்ணவு 

நிநடந்துள்பது, 

அற்நக் கபத்தில் 

ஸ்ரபிக்கும் னகள் 

2020 சிறு தரகத்தில் 

நிநவுதறும் * 28 

தரி ங்கர 

ரதிரிகள் 

தரிசரதிக்கப்தட்டுள்பண

. 

3) மிபகரய் - * எரு 

தரலித்தீன் 

இல்னத்துக்கரண (6000 சது 

அடி) திப்பீடு 

ரரிக்கப்தட்டுள்பது. * 

16 தரலித்தீன் 

இல்னங்கள் (1000 சது 

அடி) பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. * 

2019.09.27 அன்று  

உனர்த்திக்கரண 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது. 

* உனர்த்திகளுக்கரண 

கள்வினு திப்பீடு 

பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பது * 12 

ளிப்தரன் நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளுக்கரண  

கள்வினு 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ஆகிற்றின் 

சரன்நளிக்கப்தட்ட 

விகள், * சு வி 

உற்தத்திக்கு 

சரன்நளிக்கப்தட்ட 

நினக்கடன விகப 

ங்குல் 5) 

இந்திரக்கல் 

ற்றும் தயிற்சிகள் - 

(ளிக் கப திணங்கள் - 

5, ஊடக நிகழ்ச்சிகள் - 5, 

தயிற்சிகள்) 

6. தயிர் திர்வுகூநல் 

அறிமுகம் நிகழ்ச்சி 

7.) ண கபப் 

தயிர்களின் முன்ணற்நக் 

கண்கரணிப்பு 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

4) ண்ய் தயிர் - * 

23,115 கினர தரசிப் தறு 

விகள் 

விநிரகிக்கப்தட்டு 

தயிரிடப்தட்டுள்பது. * 

14,057.9 கினர ட்டப் 

தறு விகள் 

விநிரகிக்கப்தட்டு 

தயிரிடப்தட்டுள்பது. * 

8,400 கினர நினக்கடன 

விகள் 

விநிரகிக்கப்தட்டு 

தயிரிடப்தட்டுள்பது. * 

4,526 கினர 

சரன்நளிக்கப்தட்ட 

நினக்கடன விகள் 

விநிரகிக்கப்தட்டுள்ப

து. 

5) இந்திரக்கல் 

ற்றும் தயிற்சி - * மின்  

லிகள் - அடுத் ரம் 

கிடக்கப்தறும். 

சிறி இடடும் 

இந்திங்கள் – 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது. * 

அனுரபுத்தில் எரு 

ளிக்கப ரள் திண 

டரத்ப்தட்டுள்பது. * 10 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. * 

1500 AI ததிவுப் 

புத்கங்கள் 

அச்சிடப்தட்டுள்பண 

* அம்தரநயில் 

ற்கரள்பவுள்ப 

ஆய்வுக்கரண கள்விக் 

கரத்து 

ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

2.15 

SMO தங்கள், 

ல், தண் 

இந்திங்கள் 

ஆகிண 

ரடர்தரண 

தயிற்றுவிப்தரப

ர்களுக்கரண  

தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

 

ETC 3 0.01 

1) த உற்தத்தி, ல் 

உற்தத்தி, தண் 

இந்திங்கள் ஆகிண 

ரடர்தரண மூன்று 

விரிரண தயிற்சி 

அனகுகள் 2) 20 

தயிற்சிரபர்கப 

முன் 

தயிற்சிரபர்கபரக 

தயிற்றுவித்ல் 3) 

அங்குனுகரனதனஸ்

ம ISTI தயிற்சி 

1) மூன்று விரிரண 

தயிற்சி அனகுகள் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பண. 3) 

ரற்றுட 

இல்னங்களில் சிறி 

திருத்திக்கும் 

தணிகள் – 

நிநவுற்றுள்பண. * 

இண்டு நுண்நீர்ப்தரசண 

அனகுகள் – 

நிநவுற்றுள்பண. 4) 

தயிற்சி 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

சதிகப 

ம்தடுத்துல். 4) 

அனுரபு FMTC யின் 

தயிற்சி சதிகப 

ம்தடுத்துல் 5) 

தயிற்சி 

டடிக்ககளுக்கரண 

இந்தி உதகங்கள் 

ற்றும் ண 

தரருட்கபக் 

கரள்ணவு சய்ல். 6) 

120 தயிற்சி தற்ந 

சரரணம் SMO கள் 

நிகழ்ச்சிகளுக்கரண 

நுண்நீர்ப்தரசண 

சல்முந விபக்க 

அனகுகபக் 

கரள்ணவு 

சய்ற்கரண 

கள்விப்தத்தி திப்பீடு 

நிநவுற்றுள்பது. 5) * 

கரத்து ட்டும் 

கத்திகள்  - மீள் 

வினனுக் கரல். 

*Lopping Sheer ற்றும் மூடு 

கரனணிகள் (பூட்ஸ்) - 

நிநவுற்றுள்பது  * 

இடப் தயிர்ச்சய்க 

உதகம் ற்றும் 

தல்ரக்கு தூரிக 

ட்டிகள் – 

ரழில்நுட்த குழு 

திப்பீடு 

டதறுகின்நது.  

* மூடுதனி ஊதி (Mist 

blower), Knapsack, சரர 

ளிப்தரன்கள் ற்றும் 

உதிரிப் தரகங்கள், 

தரதுகரப்பு உடகள், 

தயிற்சிகளுக்குத் 

ரண ண 

உதகங்கள் ற்றும் 

பிந உதகங்கள் 

ற்றும் தரருட்கள் -  

கள்விப்தத்தி 

டமுநகள் 

டதறுகின்நண. 6) 

SMO களின் நிநவுற்ந 3 

தயிற்சிகளின் அர்வுகள் 

டதறுகின்நண. 

2.16 

உச்ச தயிர் 

உற்தத்தித் 

திநனுக்கரண 

சுற்றுச்சூல் 

ட்புமிக்க  

ர தரசண 

முகரத்து 

திட்டத்திண 

அபிவிருத்தி 

சய்ல் 

HORD

I 
5 0.78 

அபவுத்திருத்ம் ற்றும் 

துனங்கல் 

ஆய்வுகளுக்கரண 10 கபப் 

தரிசரணகள், 02 

தரிசரணப் 

தரதிகப விருத்தி 

சய்ல், த்தி ண் 

ஆய்கத்திண 

நிர்ரணித்ல், 

கடுகள் ற்றும் 

துண்டுப்பிசுங்கப 

அச்சிடுல் - 100, 

கருத்ங்குகள் - 02, 

ரனக்கரட்சி நிகழ்ச்சி 

- 01 & ரணரலி 

* அபவுத்திருத் 

ஆய்வுகள் - 03 

ரட்டங்களில் (கண்டி, 

ததுப, ரத்ப) 

விசரக் கபப் 

தரிசரணகள் 

டரத்ப்தட்டுள்பண. 

நுலிரவில் கபப் 

தரிசரணகள் 

டதற்று ருகின்நண. 

* துனங்கல் ஆய்வுகள் - S, 

Mg ற்றும் Zn க்கரண  02 

கபப் தரிசரணகளின் 

(HORDI & தண்டரப) 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

நிகழ்ச்சிகள் - 02, 

தட்டநகள் - 03, தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் - 03 , 100 

சுற்றுச்சூல் 

ரதிரிகளின் தகுப்தரய்வு 

வு சகரிப்புகள் 

நிநடந்துள்பண.  

* கறி மிபகரயிற்கரண 

கபப் தரிசரணகள் 

சிறு தரகத்தில் 

ற்கரள்பப்தட்டண. 

வு சகரிப்பு 

டதற்று ருகின்நது. 

* உம் ற்றும் 

இசரணப் தரருட்கள், 

கண்ரடி தரருட்கள், 

தரலிபுரபிலீன் 

தரத்ல்கள் 

ஆகிற்றிற்கரண 

கரள்ணவுக் 

கட்டபகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

ண.  

* தரிசரணப் 

தரதிகளுக்கு 

ரழில்நுட்த 

திப்பீட்டுக் குழு 

திப்பீடு 

டதறுகிநது.  

* ஆய்க இருக்ககள், 

உதக அநக்கு 02 

குளிரூட்டல் 

இந்திங்கள் - 

ரழில்நுட்த 

திப்பீட்டுக் குழு 

டதற்று ருகின்நது. 

* அன் லி சீரக்கி – 

வினனுக் கரல்  

* கிர சகர் பிரிவு 

ரீதிரண உச் 

சிதரரிசுக்கரண 

கடுகள் அச்சிடுல் 

நிநடந்துள்பது.  

* 01 சனர்வு 

டரத்ப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

2.17 

தண்கள் 
ETC 52 2.26 

3 புதி யனதரஜூன் 

விற்தண நினங்கள் 

அனுரபுர 

யனதரஜூன் 
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நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

நிறு

ணம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய்

 நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ரழில்முண

ர 

ஊக்குவிப்தன் 

மூனம் 

ரழ்ரரத்

 

ம்தடுத்துல் 

 

(அனுரபும், 

இத்திணபுரி, ரத்ப), 

அனுரபுத்தில் 

கழிப்தநத் ரகுதிகள், 

ரண 

தரருட்கப 

கரள்ணவு சய்ல், 

ற்தரதுள்ப 3 

யனதரஜூன் 

விற்தண 

நினங்கபப் 

தரரித்ல், 50 கரபரன் 

இல்னங்கள், கரபரன் 

பர்ப்புக்கரண 

இந்திங்கப 

ங்குல், 72 தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

விற்தண நினத்துக்கு 

கள்விப்தத்திங்கள் 

கரப்தட்டுள்பண. 

ரத்ப 

யனதரஜூன் 

விற்தண நின 

கட்டுரணப் தணிகள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

புதி யனதரஜூன் 

விற்தண 

நினங்களுக்கரண 

உதகங்கள் 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண, 

தரனன்ணறு 

யனதரஜூன் 

விற்தண நினத்துக்கு 

உதகங்கள் 

ங்கப்தட்டண. கரபரன் 

பர்ப்பு இல்னங்களின் 

கட்டுரணப் தணிகள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

இந்திங்கபக் 

கரள்ணவு 

சய்ற்கரண 

கள்விப்தத்தி திப்பீடு 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண. 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டதறுகின்நண. 

2.18புதிரக 

தரசிப்தறுச் 

சய்க 

ற்கரள்ளும் 

நினப் தப்த 

அதிகரித்ல்  

ETC 29.66 0 

புதி தயிர்ச் 

சய்ககளுக்கு தரசிப் 

தறு  விகப 

ங்கல் - 2,490 

யக்டர், மூன்நரம் 

தருத்தில் சய்க 

தண்ணுற்கரக 

சரன்நளிக்கப்தட்ட 

தரசிப் தறு  

விகப இனசரக 

ங்கல் – 1026 யக். 

புதி தயிர்ச் 

சய்ககளுக்கு தரசிப் 

தறு  விகப 

ங்கல்  - 

ரடப்தடவில்ன. 

யம்தரந்ரட்ட 

ரட்டப் 

தணிப்தரபருக்கு 3 து 

தருத்தில்  சய்க 

தண்ணு 

ஊக்குவிக்கும் தரருட்டு 

சரன்நளிக்கப்தட்ட தரசிப் 

தறு விககப 

இனசரக 

ங்குற்கு நிதி 

எதுக்கீடு சய்ப்தட்டது. 

வி விநிரகம் 

நிநடந்துள்பது. 
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03. னசி அறுகடக்குப் பிந்க  சாழில்நுட்த முகாகத்து  

நிறுணம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ஆாய்ச்சிகள் 

3.1 புதி தங்கப 

(தப்தரளி, கரய்ர, 

அன்ணரசிப்தம்) 

தரதுகரப்தற்கரண 

குளிரூட்டல் ற்றும் 

ற்றிடத் 

ரழில்நுட்தத்தின் 

சல்திநண 

திப்பீடு சய்ல். 

0.17 0.17 

 

நீர் நீக்கப்தட்ட கனி 

ககளின் த் 

ம்தடுத்துற்குப் 

தரருத்ரண  

ரழில்நுட்தத் 

அடரபம் கரல். 

ஆரய்ச்சிக்குத் ரண 

குளிர் உநவிப்தரண  

கரள்ணவு சய்தில் 

சிக்கல்கள் கரப்தடுகின்நண.  

ஆரய்ச்சி ஆனரசணக் 

குழுவின் தரிந்துகளின்தடி, 

இது தநப்தட்ட 

முடிவுகள் ளியிடத் ரரக 

உள்பண. ஞ்சி ஆரய்ச்சி 

டடிக்ககள் 

நிறுத்ப்தட்டுள்பண. சல் 

திட்டம் 

திருத்திக்கப்தட்டுள்பது. 

3.2. ரம்த 

ககளில் 

அறுடக்குப் 

பிந் ரய்க் 

கட்டுப்தரட்டுக்கு 

உயிரில் 

கட்டுப்தரட்டு 

முநகப 

உதரகித்ல் 

0.58 0.44 

ரம்த 

அறுடக்கு 

பின்தரண ரய்கப 

கட்டுப்தடுத்லுக்கரக 

புதி 

ழிமுநரன்ந  

இணங்கரணுல். 

ஆரய்ச்சி டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

ஆரய்ச்சி கரன நீடிப்பு 

ப்தடுகின்நரல் 

சல் திட்டம் 

திருத்ப்தட்டுள்பது. 

3.3. இனங்கயின் 

தரம்தரி அரிசி 

ககளில் 

கரப்தடும் ரர்ப் 

தரருட்கள் ற்றும் 

ப்ரீதரடிக் ஆகிண 

அடங்கியுள்ப விம் 

ற்றும் அற்ந 

உவு உற்தத்தித் 

துநயில் 

தன்தடுத்துல் 

தற்றி ஆய்வு. 

0.48 0.46 

தரம்தரி அரிசி 

ககப 

தன்தடுத்தி 

தரசணத் ன் 

கூடி ற்றும் 

சுகரரரண 

உவுகபத் 

ரரித்ல். 

ஆரய்ச்சி டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

சிநந் தறுதறுகள் 

அடப்தற்றுள்பண. 

சல் திட்டம் 

திருத்ப்தட்டுள்பது. 

3.4. ரம்தங்களின் 

அறுடக்குப் 

பிந்தி ம் ற்றும் 

கபஞ்சிக் கரனத் 

நீடித்ல் 

ஆகிற்றில் முன் 

சிகிச்ச முநகளின் 

ரக்கங்கள் தற்றி 

கற்க 

0.15 0.11 

ரம்த 

அறுடக்குப் 

பிந்தி உயிர்ப்புக் 

கரனத் 

நீடிப்தற்கரண புதி  

ழிமுந கண்டு 

பிடித்ல். 

கீடரசரணப் தன்தடுத்தி 

டரத்ப்தட்ட ஆய்வுகள் 

நிநடந்துள்பண. வுப் 

தகுப்தரய்வு டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

சல் திட்டம் 

திருத்ப்தட்டுள்பது. 

3.5 சரதிக்கரய் ற்றும் 

கறுர 

ண்ப் 

தன்தடுத்தி 

தரருத்ரண 

0.10 0.04 

சுகரரரண 

வித்தில் உவு 

ககப 

தரதுகரக்கும் 

முநரக என்நரகப் 

உவுச் சர்க்க உற்தத்தி 

சய்யும் டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

உவு ற்கரப்பி 

என்ந விருத்தி 

சய்ல். 

புதி உவு 

ற்கரப்பி  என்நக் 

கண்டுபிடித்ல். 

3.6 புதி 

ரம்தங்கப 

குளி க்க 

குளிரூட்டப்தட்ட 

ரயு 

சலுத்துற்கு 

உதகம் என்ந 

டித்ல் 

ற்றும் 

நிர்ரணித்ல்.  

0.63 0.12 

தயிர் நின ப்தத் 

நீக்கி ரம்தங்களில் 

முன் குளிரூட்டலுக்கு 

புதி உதகம் 

என்ந 

உருரக்குல்  . 

 

ஆரய்ச்சி டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 

ஆரய்ச்சி கரன நீடிப்பு 

ப்தடுகின்நரல் 

சல் திட்டம் 

திருத்ப்தட்டுள்பது. 

3.7. க்கறி (கட், 

தரஞ்சி, பீட்ரூட்) 

ககளின்  

அதிகுளிரூட்டல் 

தரதுகரப்பு 

முநகப 

ம்தடுத்ல். 

0.17 0.06 

தரருத்ரண முன் 

சிகிச்சகப இணங் 

கரணுல். 

ஆரய்ச்சி டடிக்ககள் 

ரடர்ச்சிரக டதற்று 

ருகின்நண. 

3.8. ரம்த 

ங்கல் சங்கிலியின் 

ம்தகத்ன் 

ம்தடுத்தும் 

தரருட்டு புவியில் 

உதகங்கபப் 

தன்தடுத்துன் 

சரத்திப்தரடுகப 

ஆரயும் தகுப்தரய்வு. 

ஏரகரல்ன 

ரம்த 

சகரிப்தரபர்கப 

அடிப்தடரக் 

கரண்டு 

ற்கரள்ளும் 

நின ர்வு ஆய்வு. 

0.26 0.24 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல்,  

டரடும் 

சரத்திப்தரட்டு 

ஆய்வுக்கு 

அசிரண 

வுகப சகரித்ல். 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு அறிக்க 

ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

டரடும் சரத்திதரட்டு 

ஆய்வின் வுகபப் 

தற்றுக்கரள்ளும் 

டடிக்ககள் 

நிநவுற்றுள்பண. 

3.9.  ரப் 

பூக்களின் த் 

ன் ற்றும் 

அறுடக்கு 

பிந் 

ஆயுட்கரனம் 

ன்தற்ந 

ம்தடுத்துற்கர

ண  ழிமுநகப 

அடரபம் கரல் 

ற்றும் அற்ந 

விருத்தி சய்ல். 

 

 

 

 

0.26 0.24 

சரிரண முற்நல் 

சுட்டி, அறுட 

சய் ண்டி 

ருணம் ற்றும்   

அறுடக்கு 

பின்தரண ஆயுப 

நீடிப்தற்கரக 

ழிமுநகப 

அடரபம் கரல். 

ஆரய்ச்சி டடிக்ககள் 

நிநவுற்றுள்பண. இறுதி 

அறிக்க 

ரரிக்கப்தடுகின்நது. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

3.10. குநந் 

சனவில் தழுத் 

தங்கப 

அடரபம் கரணும் 

தரருட்டு 

திர்விம்த உருரக்க 

அடிப்தடயினரண  

முநகப 

டித்து 

ம்தடுத்ல். 

0.21 0.19   

3.11. கபஞ்சிப் 

தடுத்ப்தட்ட 

சரபத்தில் பீடத் 

ரக்கம் ற்றும் ம் 

ன்தற்றில் 

சிற்நல்னர நீர்ச் 

சரறின் ரக்கம் 

ரடர்தரண ஆய்வு. 

0.03 0.03 

சரபத்திற்கு 

பூச்சிகபரல் ற்தடும் 

தரதிப்த 

குநப்தற்கு புதி 

ழிமுந என்ந 

கண்டு பிடித்ல். 

இண்டு கட்டங்கபக் 

கரண்ட ஆய்வின் முனரம் 

கட்டத்தின் முடிவுகளின் தடி 

சிற்நல்னர இ நீர்ச் 

சரற்றின் ரக்கம் நீண்ட கரனம் 

நீடிக்கரது ன்று 

அறிப்தட்டுள்பது. ண, 

கபஞ்சிப்தடுத்ல் 

ரடர்தரண ஆய்வு 

டத்ப்தடவில்ன. இறுதி 

அறிக்க ரரிக்கப்தடுகிநது. 

 

2019 ஆம் ஆண்டில் ஆம்பிக்கப்தட்ட புதி ஆய்வுச் செற்திட்டங்கள்  

 

3.12. தரகரண 

அறுடக்கு பிந்தி  

உடற்கூற்று 

ரழிற்தரடுகபக் 

கட்டுப்தடுத்துன் 

மூனம் கீ 

ககளின் த் 

ம்தடுத்ல். 

0.23 0.06 

தரகரண 

அறுடக்கு 

பிந்தி  உடற்கூற்று 

ரழிற்தரடுகப 

ஆய்வு சய்ல், 

கட்டுப்தடுத்தும் முன் 

சிகிச்சகப இணங் 

கரல். 

ஆய்வு டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண.  

\3.13. துரி தனிடும் 

சற்தரட்டின் 

மூனம் புதி 

ல்லின் எட்டும் 

ன்க் 

குநப்தன்  மூனம் 

நுகர்ரர் சு 

அதிகரித்ல் 

0.02 0 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல்,  

ஆரய்ச்சிக்குத் 

ரண 

இசரணப் 

தரர்த்ங்கள் 

ற்றும் 

உதகங்கபக் 

கரள்ணவு 

சய்ற்கரண 

சனவு திப்பீடு 

ரர் சய்ல். 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு அறிக்க 

என்று ரரிக்கப்தடுகின்நது. 

தறுக டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

3.14. முள் 

சீரப்தத்ப் 

தன்தடுத்தி 

ரரிக்கப்தடும் 

உவுப் 

தரருட்களின் 

ஊட்டச்சத்து ற்றும் 

0.03 0 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல்,  

ஆரய்ச்சிக்குத் 

ரண 

இசரணப் 

தரர்த்ங்கள் 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு அறிக்க 

என்று ரரிக்கப்தடுகின்நது.  
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தட்ட 

நிதி 
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செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ருத்துப் 

தண்புகப 

தரிசரதித்ல் 

ற்றும் 

உதகங்கபக் 

கரள்ணவு 

சய்ற்கரண 

சனவு திப்பீடு 

ரர் சய்ல். 

3.15. 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

னரட்டு க்கறி 

ககளுக்கரண 

ஏசரன் சிகிச்ச 

உள்படக்கி  

தன்தரட்டு 

உதகத் 

உருரக்குல் 

ற்றும் அன் 

சல்திநண 

திப்பீடு சய்ல் 

0  

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல். 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு அறிக்க 

என்று ரரிக்கப்தடுகின்நது.  

3.16. தரி 

ங்கரத்தின் 

அறுடக்கு 

பிந் 

இப்புகபக் 

குநக்கும் 

தரருட்டு 

ம்தடுத்ப்தட்ட 

தனிடும் ற்றும் 

கபஞ்சிப்தடுத்தும் 

ரழில்நுட்தங்க

பப் 

தன்தடுத்துல் 

2.49  

தரி 

ங்கரத்ப் 

தனிடல் ற்றும் 

கபஞ்சிப்தடுத்ல் 

ன்தற்றுக்கு புதி 

திட்டரன்நத் 

ரரித்ல்.  

ஆம்த தரிசரண 

டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண.  

3.17. அனங்கரப் 

பூக்களின் 

அறுடக்கு 

பிந் 

ஆயுட்கரனத் 

அதிகரிப்தற்கு 

உடன் தன்தடுத்க் 

கூடி கன 

என்நத் ரரித்ல். 

0.22 0 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல். சிகிச்ச 

முநகள் தற்றி 

ஆம்த தரிசரண 

டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்

பண.  

தரிசரண டடிக்ககள் 

ரடர்ச்ச்சிரக 

டதறுகின்நண  

3.18. அழிவுகளுக்கு 

இட்டுச் சல்னர 

ரழில்நுட்தங்க

பப் தன்தடுத்தி 

த ஈக்களின் 

ரற்நலுக்கு 

உள்பரண 

ரம்தங்கப 

அடரபம் 

கரணுல். 

 

 

1.05 0 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல். த 

ஈக்களின் 

ரக்கத்துக்கு 

உட்தட்ட 

ரம்தங்கப 

இணங் கரண்தற்கு 

உதகம் என்ந 

நிர்ரணித்ல். 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு அறிக்க 

என்று ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

ஆரய்ச்சி ஆனரசகச் 

சதயின் ஆனரசணகளுக்கு 

அ ஆய்வு 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண. 
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ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

3.19. நீரிப்பு 

ரழில்நுட்தத்தின் 

அபவுருக்கப 

ம்தடுத்துன் 

மூனம் நீரிப்பு 

சய்ப்தட்ட  

தங்களின் த்தில் 

ரக்கம் சலுத்தும் 

கரணிகப விருத்தி 

சய்ல். 

0.53 0 

நீரிப்பு 

ரழில்நுட்தத்தின் 

அபவுருக்கப 

மீபத்ல், 

நீரிப்பு 

சய்ப்தட்ட  

தங்களின் த்ப் 

தரதிக்கும் 

கரணிகப 

தகுப்தரய்வு சய்ல். 

அபவுருக்கப மீபப்தது 

ரடர்தரண ஆய்வு 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண. 

3.20. ஈரண 

ல்ன 

உனர்த்லுக்கு ப்த 

சக்தி விசயிக்க 

குரய் உனர்த்திகப 

விருத்தி சய்ல். 

0.13 0.003 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல். ஈரண 

ல்ன 

உனர்த்லுக்கு புதி 

ரழில்நுட்தரன்

ந இணங் கரல். 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு அறிக்க 

என்று ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

தரிசரண டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண 

3.21. சற்கரகப் 

தங்கபக் கனிச் 

சய்யும் முநயின்  

கரரக  

தங்களின் மீது 

தடியும் இசரண 

ச்சங்கபப் 

தகுப்தரய்வு சய்ல் 

ற்றும் 

தரதுகரப்தரண, 

தரருபரர ரீதியில் 

இனரதகரண கனி 

க்கும் முந 

அடரபம் 

கரணுல் 

0.60 0.02 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு 

அறிக்க என்று 

ரரித்ல். 

தங்கபப் கனிச் 

சய்யும் 

ழிமுநயின்   

அபவுருக்கப 

மீபத்ல். 

ஆரய்ச்சி மீபரய்வு அறிக்க 

என்று ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

ரம்தம் ரடர்தரண 

தரிசரண டடிக்ககள் 

ரடச்சிரக 

டதறுகின்நண. 

3.22. அரிசி உமியில் 

கரப்தடும்  

சிலிக்கரணப் 

தன்தடுத்தி 

மிபகரய் ற்றும் 

தரகற்கரய் 

ஆகிற்றின் 

அறுடக்குப் 

முந் / பிந் 

ரய்கபக் 

கட்டுப்தடுத்ல். 

0.37 0.02 

மூன்று சூலில் 

னங்களில் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

தரகற்கரய் ற்றும் 

மிபகரய்ப் தயிர்ச் 

சய்க நினங்களில் 

உமியில் 

கரப்தடும்  

சிலிக்கரணப் 

தன்தடுத்ல் 

ற்றும் ரய் 

கட்டுப்தரட்டுக்கு 

சூல் ட்பு சுகரர 

டமுநகப 

விசரயிகளுக்கு 

அறிமுகப்தடுத்துல். 

 

 

 

 

மூன்று சூலில் 

னங்களில் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

மிபகரய்ப் தயிர்ச் சய்க 

நினங்களில் ஆய்வு 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண 
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3.23. அனுரபும் 

ற்றும் 

தரனன்ணறு 

ரட்டங்களில் 

உள்ப சிறு, டுத் 

ற்றும் தரி 

அபவினரண அரிசி 

ஆனகளின் 

ரிசக்தித் 

கபக் 

கணித்ல் ற்றும் 

அற்றின் உற்தத்தி, 

ரழில்நுட்தம் 

ற்றும் நிதி 

ரடர்தரண 

சிக்கல்களுக்குத் 

தீர்வுகப ங்கல். 

1.08 0.01 

சிறு, டுத் ற்றும் 

தரி அபவினரண 

அரிசி ஆனகளுக்குச் 

சன்று ரிசக்திப் 

தரண தற்றி 

வுகபப் 

தற்றுக்கரள்பல் . 

அனுரபு ரட்டத்தில் 

சிறு, டுத் ற்றும் தரி 

அபவினரண அரிசி 

ஆனகளின் ரிசக்திப் 

தரண தற்றி வுகள் 

தற்றுக் 

கரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

தரனன்ணறு 

ரட்டத்தில் வுகபத் 

திட்டும் டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண.  

 

3.24. சுத்ரண 

ரரிப்புகள் னும் 

ண்க்கருவின் 

ஊடரக க்கறி 

விநிரக 

னப்பில் 

வின நிர்ம் 

ரடர்தரண 

உத்திகளின் 

தரருபரரப் 

தறுதி 

திப்பீடு சய்ல். 

0.32 0.03 

க்கறி விநிரக 

சங்கிலியினூடு 

வின ற்ந 

இநக்கங்கப 

தகுப்தரய்வு சய்ல் 

ற்றும் சுத்ரண 

ரரிப்புகள் னும் 

ண்க்கருவின் 

மூனம் விசரயி 

ற்றும் நுகர்ரர் 

இட வின 

இடளிக் 

குநத்ல் 

சரர க்கறி ங்கல் 

சங்கிலியினூடு ரண 

அணத்துத் வுகளும் 

தற்றுக் 

கரள்பப்தட்டுள்பண.  

Food city ங்கல் 

சங்கிலியினூடு ரண 

வுகள் தநப்தடுகின்நண. 

 

அபிவிருத்திச் செற்திட்டங்கள்  

3.25 இனங்கயில் 

க்கறி, தங்களின் 

ங்கல் 

சங்கிலிகளில் 

ற்தடும்  

அறுடக்குப் 

பிந் இப்தக் 

குநக்கும் 

தரருட்டு  

தரதுகரப்தரண 

தரதியிடல் ற்றும் 

தரக்குத்து 

முநகப 

அறிமுகப்தடுத்துல் 

32.0 26.14 

தரதுகரப்தரண 

தரதிகளின் 

தரண தற்றி 

தங்குரர்களுக்கு 

விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகப 

டரத்துல்., 

தரதியிடும் மூனப் 

தரருட்கப 

கரள்ணவு 

சய்ல் ற்றும் 

ரிவு சய்ப்தட்ட 

04 ங்கல் 

சங்கிலிகளின் 

தங்கரபர்களுக்கு 

விநிரகித்ல், 

அறுடக்குப் 

பிந் 

இப்புகப 

தங்குரர்க்கரண 10 

விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டண.  

தரதியிடும் 

மூனப்தரருட்கள் 

கரள்ணவு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

அறுடக்கு பிந் 

இப்புகப தீர்ரணம் 

சய்யும் ஆய்வுகள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண.  
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கணிப்தற்கரண 

ஆய்வுகப 

டரத்ல்.   

3.26. ரம்தம், 

தப்தரளி, கரய்ர 

ற்றும் ரப் 

தயிர்களின் 

ம்தடுத்ப்தட்ட 

ங்கல்ச் 

சங்கிலிகளின் ம் 

ற்றும் சல்தரடு 

ன்தற்ந 

அபிவிருத்தி சய்ல். 

12.16 1.30 

2018 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுப்தட 

முடிரல் தரண 

தப் தப்தடுத்தும் 

அனகுகப  

நிறுவுல், 10 

கரய்ர  

தப்தடுத்தும் 

அனகுகப புதிரக 

நிறுவுல், 04 

இண்டரம்  நின 

தனிடும்  

அனகுகப 

நிறுவுல், ம் 

ற்றும் 

சற்தரடுகள்  

ன்தற்ந 

ம்தடுத்ல் 

ற்றும் தயிற்சி 

அர்வுகப 

டரத்ல். 

தப் தப்தடுத்தும் அனகுகள் 

நிறுப்தட்டுள்பண. 

திர்தரர்க்கப்தடும் பிந 

டடிக்ககள் டதற்று 

ருகின்நண. 

 

 

 

04. சதாறுப்புகள் 

னசி அறுகடக்குப் பிந்க  சாழில்நுட்த முகாகத்து  

நிறுணம் 
 

ஆாய்ச்சி 

ஒதுக்க

ப்தட்

ட நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

4.1. ரம்த ங்கல் 

ற்றும் தறுதிச் 

சங்கிலிகளின்  

முகரத்தும் சய்யும் 

டடிக்ககப 

ம்தடுத்ல்    

0.95 0.95 

தணரபர்களுக்கரக 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்ட 

உதகங்கள் 

விநிரகித்ல். 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககள் நிநவு 

சய்ல். 

 

தணரபர்களுக்கு 

உதகங்கள் 

விநிரகிக்கப்தட்டண. 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககள் நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 
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4.2. ரப்த ங்கல் 

ற்றும் தறுதிச் 

சங்கிலிகளின் 

முகரத்து 

சற்தரடுகப 

ம்தடுத்ல்  

1.70 1.70 

தணரபர்களுக்கரக 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்ட 

உதகங்கள் 

விநிரகித்ல். 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககள் நிநவு 

சய்ல். 

தணரபர்களுக்கு 

உதகங்கள் 

விநிரகிக்கப்தட்டண. 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககள் நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண 

4.3. தப்தரளியின் ங்கல் 

ற்றும் தறுதிச் 

சங்கிலிகளின் 

முகரத்து 

சற்தரடுகப 

ம்தடுத்ல்  

4.18 4.18 

தணரபர்களுக்கரக 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்ட 

உதகங்கள் 

விநிரகித்ல். 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககள் நிநவு 

சய்ல். 

தணரபர்களுக்கு 

உதகங்கள் 

விநிரகிக்கப்தட்டண. 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககள் நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

4.4. கரய்ரப்த 

ங்கல் ற்றும் 

தறுதிச் சங்கிலிகளின் 

முகரத்து 

சற்தரடுகப 

ம்தடுத்ல் 

1.62 1.62 

தணரபர்கள் ளுக்கரக 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்ட 

உதகங்கள் 

விநிரகிக்கப்தட்டண, 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவுகள் 

நிநவு சய்ல். 

தணரபர்களுக்கு 

உதகங்கள் 

விநிரகிக்கப்தட்டண. 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககள் நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

4.5. ஆய்வுகூட சதிகப 

ம்தடுத்துன் மூனம் 

ங்கல் சங்கிலியின் 

தங்குரர்களுக்கு 

தரதுகரப்தரண உவுகள் 

ரடர்தரண  சிநந் 

சகப ங்குல் 

ற்றும் அன் மூனம் 

சி உவு 

தரதுகரப்த 

ற்தடுத்துல்.  

19.85 19.85 

ஆய்வுகூட 

உதகங்கப 

கரள்ணவு சய்ல், 

ங்குர்களுக்கு 

ற்கரள்ப ண்டி 

கரடுப்தணவு 

டடிக்ககப 

நிநவு சய்ல். 

அணத்துக் 

கரள்ணவுகளும் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

கரடுப்தணவுகள் 

சலுத்தும் 

சல்முநகள் 

நிநடயும் 

ருரயில் உள்பது 

4.6. அயிணப் 

தயிர்கப இனக்கரகக் 

கரண்டு திர்  

எட்ஸிசணற்நத் 

ன் 

ம்தடுத்தி ற்றும் 

தறுதி சர்த்  

கிரணரனதரர் (ரனி 

உவு கத் 

ரரித்ல்) 

0.37 0.37 

தரசிப்தறின் 

தரசணத் ப் 

தகுப்தரய் 

ஆய்வுகூடநிதந்ணகளி

ன் கீழ் தரசண 

தரர்த்ங்களின் 

தட்டில் என்ந ரர் 

சய்ல், க்ணரனரதர்’ 

(ரனி உவு 

கத்) ரரித்ல். 

2018 ருடத்தில் 

கிரணரனரதரர் (ரனி 

உவு கத்) ரரிப்பு 

நிநடந்துள்பது. 

உவுப் தரதுகரப்பு 

ஆற்நல் ற்றும் 

உற்தத்தியின் த் 

ம்தடுத்துல் ன்தண 

டதற்று ருகின்நண. 
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05. இனங்கக ஹபி அதிகா ெகத 

நிகழ்ச்சித்தி

ட்டம்/ 

செற்திட்ட

ம் 

செற்தாடுகள் 
ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னண

ற்நம் 

5.1 எரு 

மில்லின் 

தனரக் 

கன்றுகப 

டும் 

சற்திட்ட

ம் 

1. தனரக் கன்றுகள் விநிரகம் சய்ல்  

i.ஏட்டுப் தனரக் கன்றுகள் 11.50 3.23 57,500 20,917 

ii. வி மூன தனரக் 

கன்றுகள் 
2.500 0.18 100,000 37,180 

2. விழிப்புர்வூட்டல் 

ற்றும் ஊடக நிகழ்ச்சிகள் 
0.05 0.04   

3. தரக்குத்து 

டடிக்ககள் 
0.50 0.24   

4. நிருரக சனவுகள் 0.45 0.10   

சாத்ம் 15.00 3.79   

 

 

நிகழ்ச்சித்திட்ட

ம்/ 

செற்திட்டம் 

செற்தாடுகள் 
ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னண

ற்நம் 

5.2 சுற்றுச்சூல் 

உர் 

திநன்மிக்க 

னங்களில் 

ண் 

தரதுகரப்புத் 

திட்டம் 

1. ரழில்நுட்தப் 

தயிற்சிகள் 
0.27 0.13 

4500 

விசரயி

கள் 

1575 

விசர

யிகள் 

2. ண் கரப்பு 

கட்டப்புகப 

நிறுவுல் (முல் 

கரடுப்தணவு) 

19.13    

3. 4. நிருரக சனவுகள் 0.61    

சாத்ம் 20.00 0.13   

 

 

 

06. னசி உவு ஊக்குவிப்புச் ெகத 

 

செற்தாடுகள் 
ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு செய் 

நிதி (மில். ரூ) 
சதௌதீக இனக்கு 

1. சரர ற்றும் பிந உள்ளூர் 

ரனிங்கபப் தன்தடுத்தி 

ஊட்டச்சத்து நிநந் குந் 

பிஸ்கட் ற்றும் க்ஸ்ட்ரூடர் 

தீன்தண்டங்களின் உற்தத்தி. 

2.49 0.37 

உற்தத்திப் தரருட்கப 

அச ற்றும் னிரர் 

ரழில்முணவுகளின் 

ஊடரக சந்க்கு 

அறிமுகஞ் சய்ல். 

2. முன்கரண்டு சல்னல். இல்கன   

ரத்ம் 2.49 0.37  
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07. கன அபிவிருத்தித் திகக்கபம் 
 

‚සිමු‛  களிர் விொ அகப்புககப நிறுவுல்  

 

குடும்தத்தின் ஆன்மீக பர்ச்சியில் மிகவும் தரறுப்பு ரய்ந் தரகவும் குடும்த 

நிருரகத்தில் தீர்க்கரண கரணிரக குடும்தத்தில் அங்கம் கிக்கும் குடும்த அனகுகளின் 

அங்கத்ரகப் தண்கள் கரப்தடுகின்நணர். ஆனரல், தண்கப பிரணரகக் கரண்டு 

குடும்த அனகுகளின் திர்கரனத் சிநப்தரக ரற்றும் தரருட்டு தண்களுள் கரப்தடும் 

சரகரண தனங்கப இணங் கண்டு அர்கப திட்டமிட்ட அடிப்தடயில் தனப்தடுத்தும் 

ரக்கில் தண் விசர அப்புகப நிறுவி அனூடரக குடும்தங்களுக்கு இடயினரண 

இப்புகப ற்தடுத்தி, ரடர்ச்சிரண பர்ச்சிப் தரயில் அர்கப ழிடத்தி 

நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகப அடற்கு உவு அசின் திர்தரர்ப்தரகும்.  

 

ற்குறிப்பிட்ட இனக்குகப ற்றிகரள்ளும் தரருட்டு நிறுப்தட்ட ‚සිමු‛ களிர் 

விசர அப்புகள் மூனம் 2019 ஆம் ஆண்டில் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ப நிகழ்ச்சித் திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்த் திட்டமிடப்தட்டுள்பது. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கரக எதுக்கப்தட்ட 

ரத்  எதுக்கீட்டுத் ரக 72.15 மில். ரூ ஆகும். 

 ‚සිමු‛ களிர் விசர அப்புகளின் உறுப்பிணர்களுக்கு வீட்டுத் ரட்டச் சய்க 

ற்கரள்ற்குத் ரண விப் தரதிகள் ங்குல். 

 ‚සිමු‛ உவு விற்தண நினங்கப நிறுவுல். 

 களிர் விசர அப்புகளின் சஞ்சிககப ளியிடுல். 

 சண உங்கபப் தன்தடுத்தி வீட்டு ரட்டச் சய்க ற்கரள்பல் ரடர்தரண 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள். 

 வீட்டு ரட்டச் சய்க ஊக்குவிப்தற்கு அசிரண  கல்கபக் கரண்ட 

கடுகப அச்சிடல். 

 குந்கள் ற்றும் தண்கப லுவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

டமுநப்தடுத்ல் 

 தரதுக்களுக்கரண விழிப்புர்வுத் ரனக்கரட்சி நிகழ்ச்சிகப டத்துல். 

 விசர ரணரலி கள்வி ததில் நிகழ்ச்சிகப டத்துல். 

 தண்கள் விசரயிகள் அப்புகளுக்கரண ரட்ட ற்றும் பிரந்தி அபவினரண 

கூட்டங்கப டரத்ல் 

 சி களிர் விசர என்றிங்கப நிறுவுல். 
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08. ாகா ெகதகள் 

8.1.  ெப்கமு  

செற்தாடுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு 
சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

8.1.1 சிநந் விசர 

டமுநகள் 
1.84 0.12 

¼ க்கர்  அபவினரண 10 

தரகற்கரய் ரதிரி 

அனகுகப நிறுவுல்  

ரதிரிக்கரக சின 

பிபரஸ்டிக் கூடகள் 

ங்கப்தட்டுள்பண.  

8.1.2. இ பர்ப்பு 

ஆய்கத்திண 

அப்பிவிருத்தி சய்ல் 

 

0.4 
 

சிநந் சதிகபக் 

கரண்ட இ 

பர்ப்பு ஆய்வுகூடம் 

என்று  

டதறுகின்நது. 

8.1.3. அடர்த்தி கூடி 

முருங்கச் சய்க 

விரிரக்கம் சய்ல் 

 

3.5 
 

முருங்க  இன 

உனர்த்தும் நினம் 

என்ந நிர்ரணித்ல். 

டதறுகின்நது. 

8.1.4. வீட்டுத் 

ரட்டத்தில் மிபகரய் 

சய்க ற்கரள்பல்  

 

0.76 0.20 

120 வீட்டுத் ரட்ட 

அனகுகப 

உருரக்குல்.  

12,000 பர்ப்புப் 

தகள் 

ங்கப்தட்டண. 

8.1.5. ரிசு ல் 

நினங்களில் தயிர்ச் 

சய்க ற்கரள்பல் 

 

2.5 0.29 

250 க்கர் ல் 

நினங்களில் தயிர்ச் 

சய்க ற்கரள்பல்  

28.25 க்கர் ல் 

ல் நினங்களில் 

தயிர்ச் சய்க 

ற்கரள்பப்தட்ட

து. 

8.1.6. ண வினங்குகபரல் 

ற்தடும் சங்கபக் 

கட்டுப்தடுத்ல் 

 

4.467 
 

கல்ணசுப்தடுத்தி 

லிகள், சூரி சக்தி 

மின் லிகள்  (2 யூல்) 5 

ரகுதிகள். 

டதறுகின்நது. 

8.1.7. ணிக ரீதிரண 

தச் சய்க 

விருத்தி சய்ல் 

 

0.46 
 

தப் தண்கப 

நிறுவுல். 
டதறுகின்நது. 

8.1.8. GAP, சண 

முநயில் உற்தத்தி 

சய் தங்கள் ற்றும் 

க்கறி ககளின் 

விற்தண 

நினங்கப நிறுவுல் 

11 
 

GAP, சண முநயில் 

உற்தத்தி சய் தங்கள் 

ற்றும் க்கறி 

ககளின் விற்தண 

நினங்கப நிறுவுல் 

டதறுகின்நது. 

சாத்ம் 24.92 0.61   
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8.2. ட த்தி ாகாம்  

செற்தாடுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

8.2.1 GAP முநகபப் 

பின்தற்றும் விசரப் 

தண்களின் 

சதிகப ம்தடுத்ல் 

ற்றும் GAP 

உற்தத்திகப விற்தண 

சய்யும் நினங்கப 

நிறுவுல். 

5.1 - 

பூச்சித் டுப்பு 

னகள் – 300 
தணரளிகள் 

ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பண

ர். விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகள் 

டத்ப்தட்டண. 

கரள்ணவுக் கட்டபகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. 

முலுவிப் 

தட்டிகள்  - 100 

தரதுகரப்புப் 

தரதிகள் – 100 

GAP விற்தண 

நினங்கள் - 02 

8.2.2 விசரப் 

தண்கப கரட்டு 

ரணகளிடமிருந்து 

தரதுகரக்கும் தரருட்டு 

மின்சர லிகளின் 

மின் சுற்றுகளுக்கு சூரி 

சக்திப் தற்றுக் 

கரடுத்ல்.  

6.64 - 

மின்சர 

லிகளுக்கு சூரி 

சக்தி இக்கப்தடும் 

சுற்றுகள் - 200 

தணரளிகள் 

ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பண

ர். விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகள் 

டத்ப்தட்டண. 

கரள்ணவுக் கட்டபகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. 

8.2.3  விசரப் 

தண்களுக்கு சூரி 

சக்தியிணரல் 

இக்கப்தடும் நீர் 

இநக்கும் 

இந்திங்கப 

ங்கல். 

6.18 - 

சூரி சக்தியிணரல் 

இக்கப்தடும் நீர் 

இநக்கும் 

இந்திங்கள் - (2") - 

20 

தணரளிகள் 

ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பண

ர். விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகள் 

டத்ப்தட்டண. 

கரள்ணவுக் கட்டபகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பண. 

8.2.4 தங்கள் 

ரடர்தரக சிநந் 

விசர 

டமுநகபப் 

பின்தற்றும் பிசரக 

தளுகஸ் 

உல்தத்கக் கிரத் 

அபிவிருத்தி சய்ல்.  

2.39    

8.2.5 உள்ரட்டு 

மிபகரய்களின் கனப்பிண 

விகப உற்தத்தி 

சய்ல்  

 

3.18  

Multi chopper - 01 

தணரளிகள் 

ர்ந்டுக்கப் 

தட்டுள்பணர். தறுக 

டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

நுண் நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகள் - 20 

த ங்கள் – 3840 

பூச்சித் டுப்பு 

னகள் (50m) – 10 

முலுவிப் 

தட்டிகள்  – 05 

தரதுகரப்புப் 

தரதிகள் – 05 

சனந 

ற்றும் வீட்டுத் 

ரட்ட அனகுகள் - 

15 
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8.3 சன் ாகாம் 

செற்தாடுகள் 
ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

8.3.1 ‚லி ெவி‛விற்தகண 

நிகன நிர்ாம்  (ாலிம்தட) 
8.22 3.15 1 95% 

8.3.2 சஹனனதாஜுன் 

நிகனங்ககப நிறுவுல் 

(நிாக) 

5.30 0.40 1 75% 

8.3.3 ஹக்குருசன உர்த்தி 

நீர்ப்தாெணத் திட்டம்  
4.56 3.13 1 70% 

8.3.4 GAP  கிாங்ககப 

உருாக்குல்  
2.31    

கரலி – ற்கு  0.42 - 1 75% 

ரத்ந – த்தி  0.24 - 1 75% 

ரத்ந – ற்கு  0.65 - 1 90% 

யம்தரந்ரட்ட 1.0 - 1 60% 

8.4.5  தாதுகாக்கப்தட்ட 

இல்னங்ககப நிர்ாணித்ல் 
4.57    

தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப 

நிர்ரணித்ல் (ரத்ந) 
2.91 - 14 90% 

தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப 

நிர்ரணித்ல் 

(யம்தரந்ரட்ட) 

1.66 - 8 90% 

சாத்ம் 25.09 6.67   

 

 

8.4 னல் ாகாம்  

செற்தாடுகள் 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு 
சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

8.4.1  கரபரன் சய்கயில் ம் 

ற்றும் அபவு ரீதிரண 

விருத்திகப ற்கரள்ப 

உவும் வீண இந்திங்கப 

ங்குல். 

1.48 
தறுக 

டடிக்க

கள் 

டதறுகி

ன்நண.  

 

08 தணரபர்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தணரபர்கள் 

ரிவு 

சய்ப்தட்டு 

அறிவூட்டல் 

நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டுள்

பண. 

8.4.2 சூரி சக்திப் 

தன்தடுத்துன் மூனம் 

விசரயிகளின் தயிர் 

நினங்களில் ரிதரருள் 

தரணக்கு ற்கரள்ளும் 

சனவுகபக் குநத்ல் 

1.21 16 தணரபர்கள் 

8.4.3 விசரயிகளின் தணிகப 

ளிரக்குற்கரண 

கருவிகப அர்களுக்கு 

ங்குன் மூனம் விசர 

சமூகத்  

இந்திரக்கன ரக்கிக் 

கர்ல். 

1.22 0.96 33 தணரபர்கள்  
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8.4.4 இ பர்ப்பு 

ஆய்வுகூட  

ரழில்முணர 

ஊக்குவிக்கும் தரருட்டு 

ரழில்நுட்த உதகங்கப 

ங்குல் 

1.03 

தறுக 

டடிக்க

கள் 

டதறுகி

ன்நண.  

 

03 தணரபர்கள் 

8.4.5 தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்களில் தயிர்ச் சய்க 

ற்கரள்பல். 

0.50 01 தணரபர்கள் 

8.4.6 சிநந் விசர 

டமுநகபப் பின்தற்றிப் 

தயிர்ச் சய்க ற்கரள்பல் 

0.30 02 தணரபர்கள் 

 

 

8.5 ட ாகாம்  

செற்தாடுகள் 

ஒதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

8.5.1  ட ரகரத்தின் 

ரழ்ப்தரம், கிளிரச்சி, 

ன்ணரர், முல்னத்தீவு ற்றும் 

வுனிர ரட்டங்களில் 

ணிக ரீதிரண தயிர்ச் 

சய்ககளுக்கு சூரி சக்தி 

மூனம் இங்கும் நீரிநக்கும் 

தம்புகபப் தன்தடுத்துன் 

மூனம் நினதநரண சக்திப் 

தரண ஊக்குவித்ல்.  

10.80 0.01 

50 சூரி சக்தி மூனம் 

இங்கும் 

நீரிநக்கும் 

தம்புகபக் 

கரள்ணவு 

சய்ல் ற்றும் 

கபத்தில் நிறுவுல். 

33 சூரி சக்தி 

நீரிநக்கும் 

தம்புகளுக்கரண 

கரள்ணவுக் 

கட்டபகள்  

ற்கரள்பப் 

தட்டுள்பண. 

8.5.2 கிளிரச்சி ற்றும் 

முல்னதீவு ஆகி 

ரட்டங்களில் இபம் 

விசரயிகள் ககங்கப 

தனப்தடுத்துல். 

10.16  

- 2 கட்டிடங்கப 

அத்ல் 

- தண் 

இந்திங்களின் 2 

ரகுப்புகப 

ங்கல் 

- தறுதி சர்க்க  

உதகங்களின் 2 

ரகுப்புகப 

ங்கல் 

- நினக்கடன 

கதிடிப்பு  ற்றும் 

டரடும்  வி 

ல் தூய்ரக்கி  

ஆர்டர் 

 

8.5.3ன்ணரர் ற்றும் 

முல்னத்தீவு ரட்டங்களின் 

அணத்துப் தயிர்ச் 

சய்ககளுக்கும் ரனிங்கி 

நீர்ப்தரசணத் ரகுதிகளுடன் 

கூடி பர்ப்பு தரதிகபக் 

கரண்ட தசு இல்னங்கப 

நிறுவுல். 

4.22  

ரனிங்கி 

நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளுடன் 

கூடி பர்ப்பு 

தரதிகபக் 

கரண்ட தசு 

இல்னங்கபக் 

கரள்ணவு 

சய்ல் ற்றும்  

நிறுவுல். 

தசு இல்னங்கப 

நிர்ரணிக்கும் 

ன 

களிக்கப்தட்டுள்ப

து.  

சாத்ம் 
25.185 0.01 
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8.6 த்தி ாகாம் 

செற்தாடுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

8.6.1. சிநந்  

விசர 

டமுநகள் 

(GAP) 

1.55 0.52 
30 தணரளிகளுக்கு 

தரருட்கள் ங்குல். 

தறுக டடிக்ககள் 

நிநவுற்றுள்பண. தம் 

கரப்தட்டுள்பது 

8.6.2. சூரி 

சக்திப் 

தன்தடுத்தும் 

நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் (Solar 

Energy) 

7.73  

3 தண்களுக்கு சூரி 

மின்சுற்றுகப 

நிறுவுல். 

200 மின்சர லிகள் 

கரள்ணவு சய்ல். 

சூரி சக்தியில் இங்கும் 

15 ரு விபக்குகபக் 

கரள்ணவு சய்ல்.  

தத்திரிக விபம்தம் மூனம் 

கரள்ணவு சய்ற்கு 

டடிக்ககள் 

டுக்கப்தட்டுள்பண. 

கள்விப்தத்தி திநப்பு 10/03 

ஆம் திகதி டதநவுள்பது. 

8.6.3. 

தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்களில் 

விசரம் (Protected 

Agriculture) 

7.47  

புதி தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்கள் - 20, க் 

கசம் - 30 , த 

தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்கபப் 

புணத்ல்  - 30 

நிர்ரப் தணிகள் 

டதறுகின்நண. 

8.6.4. தயிர் 

நினங்களில் ண 

வினங்குகபரல் 

ற்தடும் 

தரதிப்புகபக் 

கட்டுப்தடுத்ல். 

2.32 

 
 

150 கரற்றுத் 

துப்தரக்கிகபக் 

கரள்ணவு சய்ல். 

தத்திரிக விபம்தம் மூனம் 

கரள்ணவு சய்ற்கு 

டடிக்ககள் 

டுக்கப்தட்டுள்பண. 

கள்விப்தத்தி திநப்பு 10/03 

ஆம் திகதி டதநவுள்பது. 

8.6.5. கர்ச்சிகரண 

யன தரஜுன் 

நினரக 

கரட்டகன யன 

தரஜுன் 

நினத் 

வீணரக்கல் 

2.00  

கர்ச்சிகரண யன 

தரஜுன் 

நினரக கரட்டகன 

யன தரஜுன் 

நினத் 

வீணப்தடுத்த் 

ரண 

தரருட்கபக் 

கரள்ணவு சய்ல். 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பண. 

சாத்ம் 21.10 0.52   
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09. ாட்ட செனகங்கள் 

 

9.1 . ாத்கப  

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ரத்ப 

ரட்டத்தில் 

ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

விசரப் தயிர்ச் 

சய்கக் 

கிறுகப 

றுசீத்ல் 

5.00 3.75 24 விசரக் கிறுகள் 

18 விசரக் கிறுகளின் 

புணர்நிர்ரப் தணிகள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

 

9.2 அனுாபும் 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

தரடசரன விசர 

வீட்டுத் 

ரட்டங்கள் (தயிர்ச் 

சய்க நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கப  

ஆம்பித்ல்). 

0.26 0.16 

1. ண்ணிந 

ன்ணஞ் சரற்று 

டுக ஊடகத்ரல் 

நிப்தப்தட்ட டுக 

உநகள் - 800 

2. தயிர்ச் சய்க ஆர 

கயிறுகள் - 10kg 

3. தயிர்ச் சய்க ஆர 

நிறுத்திகள் - 3200 

4. ரற்றுட 

ட்டுகள்  - 20 

5. Albert solution 70kg 

1. ண்ணிந ன்ணஞ் 

சரற்று டுக ஊடகத்ரல் 

நிப்தப்தட்ட டுக 

உநகள் - 800 

2. தயிர்ச் சய்க ஆர 

கயிறுகள் - 10kg 

3. தயிர்ச் சய்க ஆர 

நிறுத்திகள் 4000 

4. ரற்றுட ட்டுகள்  - 20 

 

9.3  கம்தஹா 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

9.3.1  விசரயிகள்  

அப்புகளுடன் 

இந் விசர 

இந்தி 

சகப 

ங்கக்கூடி 

இபம் 

ரழில்முணர

 உருரக்கும் 

சற்திட்டம் 

 

6.5 

 

0.02 

தணரளிகப அடரபம் 

கரல் விசர 

உதகங்களின் கப 

அடரபம் கரல். 

100% 

தணரளிகளுக்கு தயிற்சி 

ங்கல் 
- 

விசர உதகங்கபக் 

கரள்ணவு சய் 

வினனுக் கரல். 

கள்விப்தத்தி திப்பீடு 

50% 
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சய்ல், கரள்ணவு சய்ல் 

(50% அச தங்களிப்பு)  

தற்றுக் கரள்பக்கூடி    

சகள் தற்றி விசர 

சங்கங்கள் ஊடரக பிசத்தின் 

ண விசரயிகப 

அறிவூட்டல்.  

- 

 

 

9.3.2  சிறு தரிர 

க்கறிச் சய்க 

ற்கரள்ளும் 

ரழில்முணர

 நினதநரண 

தயிர்ச்சய்கயின் 

தரல் ஊக்குவிக்கும் 

சற்திட்டம்.  

 

 

2.00 

 

 

0.03 

தணரளிகப அடரபம் 

கரல் 
100% 

விழிப்புர்வூட்டும் 

நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகப டரத்ல். 

80% 

விகள் ற்றும் டுகப் 

தரருட்கள், ¼ க்கர் அபரண 

தயிர் நினப்தப்புக்குப் 

தரதுரண நுண்நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகள், நீர் இநக்கும் 

இந்திம், நீர்க் குரய்கள், 

மின்சரம் ருளிகள் ற்றும் 

யின் அடிப்தடயில் 

வீண ரழில்நுட்தக் 

கருவிகப கரள்ணவு 

சய்ல் ற்றும் 

விநிரகித்ல். 

50% 

ற்தரர் 40% 

சாத்ம் 5.5 0.05   

 

9.4 ாழ்ப்தம் 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

9.4.1 சந் 

ம்தரட்டிற்கரக 

சிறி ங்கரக் 

கபஞ்சிப்தடுத்

ன ஊக்குவித்ல். 

5.09 - 

86 ங்கர விக் 

கபஞ்சிங்கப  

அத்ல். 

83 ங்கர விக் 

கபஞ்சிங்கள் 

அக்கப்தட்டுள்பண.  

9.4.2 ரழ்ப்தர 

ரட்டத்தில் 

விசரக் 

கிறுகபப் 

புணத்ல். 

20.86 5.12 

162 விசரக் 

கிறுகபப் 

புணத்ல். 

 

148 விசரக் கிறுகள் 

புணக்கப்தட்டுள்பண.  

9.4.3 ரழ்ப்தர 

ரட்டத்தில் 

உருபக் கிங்குச் 

சய்க  

25.12 - 

150Mt வி உருபக் 

கிங்குகபக் 

கரள்ணவு சய்ல்.  
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9.5 சகாழும்பு 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கர்ப்புந  விசரம் 

(நிமிர்வு நினச் 

சய்க ) 

0.94 0.03 

4 தயிற்சி நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல், ற்றும் 200 

தணரளிகப  இணங் 

கரல். 

தணரளிகப அடரபம் 

கரப்தட்டுள்பணர் ற்றும் 

எரு தயிற்சி நிகழ்ச்சி 

டரத்ப்தட்டுள்பது. 

ஆய்வுகூடத்தில் 

இ பர்ப்புத் 

ரச் சய்க 

ஊக்குவித்ல்.  

0.67 
                 

-    

ரன்கு ஆய்வுகூடங்கப 

அபிவிருத்தி சய்ல்,  3 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல், 

ஆய்வுகூடத்திற்குத் 

ரண இசரணப் 

தரருட்கப ங்கல். 

03 - தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டண, 

தணரபர்கள் அடரபம் 

கரப்தட்டுள்பணர், இ 

பர்ப்பு ஆய்கம் 

அடரபம் 

கரப்தட்டுள்பது. 

கரழும்பு 

ரட்டத்தில் 

உள்ரட்டு  கிங்குப் 

தயிர்ச் சய்க 

விரிரக்கம் 

சய்ல். 

2.26 1.15 

4  தயிற்சி நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல். 12 க்கர் நினப் 

தப்பில் தயிரிடல்.  

25 விசரயிகளுக்கு டுகப் 

தரருட்கள் (ரஜ அன & 

ஹிங்குன) ங்கப்தட்டண. 

 

 

9.6 கண்டி 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கண்டி 

ரட்டத்தில் 

க்கறி விநிரக 

சல்முந 

லுப்தடுத்தும் 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 

4.59 

 

0.14 

தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்கள் - 08 

தறுக டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

06 நுண் நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகள்  

தறுக டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண.  

விசர லிக் 

கம்பிகள் -  400 

தறுக டடிக்ககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண.  

நினரண தந்லுக்கு 85 

G1 குரய்கள் 

நினரண தந்லுக்கரண  85 

G1 குரய்கள் 

விநிரகிக்கப்தட்டுள்பண. 
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9.7 திருனகாகன 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

9.7.1. விசரக்  

கிறுகப 

றுசீத்ல் 

3.05 2.45 

17  விசரக்  

கிறுகபப் 

றுசீத்ல். 

விசரக்  கிறுகள் 

றுசீக்கும் தணிகள் 

டதறுகின்நண. 

9.7.2. ரனி 

உனர்த்ன 

ம்தடுத்வும், 

அறுடக்கு 

பிந் இப்தக் 

குநக்கவும் 

டர்தரலீன் 

தரர்கள் 

ங்கல். 

2.09 2.09 

தணரபர்கள் ரிவு  

432 தணரபர்கள் 

விசரயிகளுக்கரண தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் - 11 

432 டர்தரலீன் தரர்கள் 

கரள்ணவு 

விசரயிகளுக்கரண 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (11) 

டர்தரலீன் 

தரர்கள் 

கரள்ணவு (50% 

தங்களிப்பு) 

நிருரகம் (கண்கரணிப்பு 

ற்றும் ரழில்நுட்த 

அதிகரரியின் சரண) 

ன்தற்றுக்கரண 

ரிதரருள், 

தரக்குத்து 

சாத்ம் 5.14 4.54   

 

 

9.8  சதானன்ணறுக 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விசரக் 

கிறுகப 

றுசீக்கும் 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் -

2019  

 

 2.06 

 

- 

 

10 விசரக் 

கிறுகப 

றுசீத்ல்  

இதுக்கும்  10 

விசரயிகள் ரிவு 

சய்ப்தட்டு விசரக் 

கிறுகப சீர்திருத்தும் 

தணிகள் டதறுகின்நண.  

 

 

9.9 வுனிா 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விசரக் 

கிறுகப 

றுசீக்கும் 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

5.60 1.5 

- தணரபர்கபத் 

ரிவு சய்ல். 

- திப்பீடுகள் ரரித்ல் 

- சற்தடுத்ல்  

- கண்கரணிப்பு ற்றும் 

அறிக்கயிடல்  

* 50% 

சற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

* கண்கரணிப்பு ற்றும் 

அறிக்கயிடல் ரடர்ந்து 

டதறுகின்நண.. 
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9.10 ட்டக்கபப்பு  

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விசரக் கிறுகப 

றுசீத்ல் 

அல்னது விசரக் 

கிறுகப 

உதரகிக்க 

நினரண 

கட்டப்புகப 

நிர்ரணித்ல் அல்னது 

ரண்டப்தட்ட 

இடங்களில் விசரக் 

கிறுகப 

நிர்ரணித்ல். 

4.94 0.75 33 33 

 

 

9.11 ததுகப 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

9.11.1  ‘சுக்கிமு ஜன 

சம்தத் – க்க கமு 

கரவித்ண’ – நீர் 

பத்ப் 

தரதுகரப்தரம் –

விசரத்ப் 

கரப்தரம்" 

0.44 - 
தயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் 

ண்ணிக்க 

எதுக்கீட்டு நிதி  17-09-2019 

அன்று கிடத்து. 

உதகங்கபக் 

கரள்ணவு சய் 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பண; 

9.11. 2  ளிப்தரன் 

நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகப 

ங்கல். 

0.36 - 

ளிப்தரன் நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளின் 

ண்ணிக்க 

எதுக்கீட்டு நிதி  17-09-2019 

அன்று கிடத்து. 

உதகங்கபக் 

கரள்ணவு சய் 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பண. 

சாத்ம் 0.799      

 

 

9.12 இத்திணபுரி 

செற்திட்டம்  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

இத்திணபுரி ரட்ட ரம்த பிசத்தில் உள்ப மீன் 

சந்யில் உயிர்ரயுத் ரழில்நுட்தத்ப் தன்தடுத்தி  

கழிவு முகரத்தும் சய்ல். 

2.636 
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9.13 ஹம்தாந்னாட்கட 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

வினங்கு உவுப் 

தயிர் ககபச் 

சய்க 

தண்ணுல். 

5.36 4.95 

திச் சரபச் 

சய்கக்கு 4000kg 

விகள் கரள்ணவு 

சய்ல் ற்றும் 1000 

க்கரில் தயிர்ச் சய்க 

ற்கரள்பல். 

4000 kg திச் சரப 

விகள் கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 415 

க்கருக்கரண 1660 kg விகள் 

விநிரகிக்கப்தட்டுள்பண. 

300 க்கர் அபவில் சய்க 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பது. 
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10. கல் சாழில்நுட்தத்தின் கப்தடுத்ப்தட்டவிொ கல்த் 

சாகுதிக நிறுவுல் 

செற்திட்டம்/ 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கல் 

ரழில்நுட்தத்தின் 

ப்தடுத்ப்தட்

ட விசர கல்த் 

ரகுதி 

நிறுவுல். 

26.0 5.5 

1. கணி 

ப்தடுத்ப்தடர 

கல்கப 

உள்ளீடுசய்ல் 

(ரத்ம் 80,000 –  

கணி 

ப்தடுத்ப்தடர 

35,000) 

95% 

2. கம்தயர 

ரட்டத்தின் அணத்து 

விசரயிகளிணதும் 

கல்கப உள்ளீடு 

சய்ல். 

42% 

2. கம்தயர 

ரட்டத்தின் அணத்து 

ல்களிணதும் 

தடத் 

ரரித்ல்.  

5% 
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11. கானநிகனக்குச் சீகாண நீர்ப்தாெண விொத் திட்டம் (CSIAP) 

நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ 

செற்திட்டக் 

கூறுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கூறு 01:  

உற்தத்தி ற்றும் 

ெந்கப்தடுத்ல்  

140.0  

துகக் கூறு 11.1.  

கரனநினக்குச் 

சீரண 

விசரம் ற்றும் 

விசரத் 

ரழில்நுட்தம் 

7.00 - 

கரனநினக்கு 

ஈடுகரடுக்கக் 

கூடி 

டமுநகள் 

ற்றும் 

ரழில்நுட்தங்க

ள் ரடர்தரண 

தயிற்சிக் 

கடுகபத்  

ரரித்ல் 

 

 

தயிற்சிக் கடுகபத்  

ரரிக்கும் சற்தரடு 

டதறுகின்நது.  

 

அது ரரிக்கப்தட்ட பின்ணர் 

கரனநினக்கு ஈடுகரடுக்கக் 

கூடி டமுநகள் ற்றும் 

ரழில்நுட்தங்கள் ரடர்தரண 

தயிற்சி நிகழ்ச்சி ஆம்தரகும்.  

 

கரனநினக்கு ஈடுகரடுக்கக் 

கூடி டமுநகள் 

திர்ரும் தரும் தரகத்தில் 

ரர அடுக்கயிலிருந்து 

ஆம்பிக்கப்தடவுள்பண.  

துகக் கூறு 11.2.  

சந்ப்தடுத்ல் 

ரழில்நுட்தம் 

3.00 - 

அணத்து 

அடுக்கத் 

ரகுதிகபயும் 

உள்படக்கிரக 

120   தண் 

ணிகக் 

கல்லூரிகள் (FBS). 

தண் ணிகக் கல்லூரிகப 

(FBS)  நிறுவின் பின்ணர் 

சந்ப்தடுத்ல் 

ஆம்தரரகும்.  

துகக் கூறு:11.3 

வீணரக்கப்தட்

ட கன சகள் 

த்தி நினங்கள்  

130.0 0.70 

45 ASC  

நினங்கள் 

வீணரக்க 

இனக்கு 

க்கப்தட்டுள்

பண. 

44 க.ச. நினங்கள் 

அபிவிருத்தி சய்ற்கரக 

இனக்கு க்கப்தட்டுள்பண. 

கப அடரபம் 

கரண்தற்கரண இண்டு 

சனர்வுகள் டத்ப்தட்டண. 

குறிப்பு விதிமுநகள் (TOR) 

ரரிக்கப்தட்டுள்பதுடன் 

கட்டடக்கன ற்றும் 

தரறியில் டிப்புத் 

ரரித்ல் ன்தற்றுக்கரண 

ஆனரசண நிறுணங்கப 

நிமிப்தற்கரண ஆர் 

ளிப்தரட்டிற்கரண (EOI) 

அப்பு விடுக்கப்தட்டுள்பது. 

15 க்கும் ற்தட்ட 

முன்ரழிவுகள் 

கிடக்கப்தற்றுள்பண. 

முன்ரழிவுகளின் திப்பீடு 

ற்தரது டதறுகிநது. 

கட்டட நிர்ர னகள் 

அக்டரதர் முல் ரத்திற்குள் 

நிநடயும். 

உத கூட்டுத்சாகக 140 0.70   
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நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ 

செற்திட்டக் 

கூறுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

 

கூறு : 02 விொத்திற்காண நீர் 

துகக் கூறு: 11.4 

நீரில் ஆய்வுகப 

ற்கரள்பல் 

 

90 

 

0.50 

டற்கு, ட 

த்தி ற்றும் 

ட 

ரகரங்கப 

உள்படக்கி 

மூன்று (3) அதி 

முக்கித்திம் 

மிக்க (Hotsppot) 

தகுதிகளுக்கரண 

நீரில் 

ஆய்வுகப 

டரத் 

திட்டமிடப்தட்டு

ள்பது.    

நீரில் ஆய்வுகளுக்கு 

ஆனரசகர்கப 

நிமிப்தற்கரண ஆர் 

ளிப்தரட்டிற்கரண (EOI) 

அப்பு 

விடுக்கப்தட்டுள்பதுடன் 

திப்பீட்டு சல்முநகள் 

சப்டம்தர் ர இறுதிக்குள் 

நிநடயும். லும் 

எப்தந்ங்கப ங்குது 

ரடர்தரண தீர்ரணங்கள் 

அக்டரதர் முல் ரத்தில் 

ற்கரள்பப்தடும். 

துகக் கூறு: 11.5 

அதி முக்கி 

(Hotsppot) 

பிசங்களுக்கரண 

விசர 

அபிவிருத்தித் 

திட்டத்த் 

ரரிக்கும் 

தரருட்டு  தி.ஆ.த 

கண்கரணிப்தரபர்க

பத் 

தயிற்றுவித்ல்.  

5.0 2.50 

ட்டு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளின் 

ஊடரக ஆறு 

ரகரங்கப 

உள்படக்கிரக 

200 

கண்கரணிப்தரபர்

கபப் 

தயிற்றுவிக்க 

இனக்கு 

க்கப்தட்டுள்

பது. 

ட்டு தயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் 

ஊடரக ஆறு ரகரங்கப 

உள்படக்கிரக 200 

கண்கரணிப்தரபர்கள் 

தயிற்றுவிக்கப்தட்டுள்பணர். 

துகக் கூறு: 11.6 

PRA கப டரத்ல் 

ற்றும் அதி முக்கி 

பிசங்களுக்கரண 

விசர 

அபிவிருத்தித் 

திட்டத்த் 

ரரித்ல். 

70.0 0.60 

1100 குபங்கப 

உள்படக்கிரக 

PRA கப 

டரத்துற்கு  

இனக்கு 

க்கப்தட்டுள்

பது. லும் 44 

பிச ரீதிரண 

ற்றும்  31  அதி 

முக்கி (Hotsppot) 

பிசங்களுக்கர

ண விசர 

அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கபத் 

ரரித்ல்.  

6 ரகரங்கப 

உள்படக்கிரக PRA 

நிகழ்ச்சிகப டரத்துற்கு  

ரன்கு ஆனரசண 

நிறுணங்கள் ரிவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 2019 

எக்டரதர் முல் ரத்தில் 

தி.ஆ.த சல்முந 

ஆம்தரகும்.  

துகக் கூறு: 11.7 

ஏரடு ற்றும் 

ரர 

அடுக்ககப 

அபிவிருத்தி 

சய்ல்.  

 

30.0 1.00 

22 குபங்கப 

அபிவிருத்தி 

சய் இனக்கு 

க்கப்தட்டுள்

பது.  

IEC நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள், 

நீரில்   திப்பீடுகள், PRA 

ற்றும்  அடிப்தட ஆய்வுகள் 

ன்தண ட தறுகின்நண. 

இது என்தது திப்பீடுகள் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பண.  ந்து 

வினனுக்கள் கரப்தட்ட 

பின்ணர் எப்தந்ங்கள் 

களிக்கப்தடும். 
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நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ 

செற்திட்டக் 

கூறுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

துகக் கூறு: 11.8 

குப ஆய்வுகப 

டரத்ல்.  

5.0 0.50 

596 குபங்கப 

அபிவிருத்தி 

சய்ற்கு 

இனக்கு 

க்கப்தட்டுள்

பது.  

ஆர் ளிப்தரட்டிற்கரண 

அப்பு விடுக்கப்தட்டுள்பது . 

திப்பீட்டு டடிக்ககள் 

டதற்று ருகின்நண. 

உத கூட்டுத்சாகக  200.0 5.10   

 

3 ஆம் கூறு : செற்திட்ட முகாகத்தும் 

துகக் கூறு: 11.9 

அடிப்தட 

ஆய்வுகப 

டரத்துல் 

10.0 2.8 

எரு அடிப்தட 

ஆய் 

டரத்தில் 

எப்தந்ம் ங்கப்தட்டுள்பது. 

லும் ரடக்க அறிக்க 

தநப்தட்டுள்பது. ற்தரது 

அணத்து ரகரங்களிலும் 

வு சகரிப்பு சல்முந 

டதற்று ருகின்நது. 

ஆய்வுக்கரண கள்விக்கரத்து 

ரரிப்பு 100% 

நிநடந்துள்பது. வுகப 

அட்டப்தடுத்ல் ற்றும் 

தகுப்தரய்வு டடிக்ககள்  

டதற்று ருகின்நண. 

துகக் கூறு: 11.10 

கல் ற்றும் 

அறிவூட்டல்  

நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல் (IEC) 

2.0 1.0 

6 ரகரங்கள், 11 

ரட்டங்கள், 33 

பிச 

சனகங்கள் 

ற்றும் 44 க.ச.. 

நினங்களின்  

அதிகரரிகள் 

ற்றும் விசர 

அப்புகளின் 

பிதிநிதிகள் 

ஆகிரர் 

இனக்குகபரகக் 

கரள்பப்தட்டுள்

பண. 

ரகர, ரட்ட  ற்றும் 

பிச  அதிகரரிகள் 

அறிவூட்டப்தட்டுள்பணர்.  

விசர அப்புகளுக்கரண 

கல் ற்றும் அறிவூட்டல்  

நிகழ்ச்சிகள் ற்தரது 

டதற்று ருகின்நண. 

11.11 கண்கரணிப்பு 

ற்றும் திப்பீட்டு 

முந 

 

1.0 1.0 

கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டு முந ரடர்தரண 

சனர்வுத் ரடர்கள் டரத்ப்தட்டண, சல் 

திட்டம் ற்றும் எரு ஆண்டுக்கரண ன திட்டம் 

ன்தண ரரிக்கப்தட்டுள்பண. கண்கரணிப்பு ற்றும் 

திப்பீட்டு கடு ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

இனங்க ன்நத்தில் எக்டரதர் இண்டரது 

ரத்தில் ற்நரரு சனர்வு டரத் ற்கண 

திட்டமிடப்தட்டுள்பது. 

11.12 சற்திட்ட  

ஆற்றுப்தடுத்ல் 

நிகழ்ச்சிகள் 

2.0 1.5  
சற்திட்ட  ஆற்றுப்தடுத்ல் 

நிகழ்ச்சிகள் டரத்ப்தட்டண. 

11.13 பதரடங்கள் 

ற்றும் 

உதகங்கள் 

கரள்ணவு  

40.0 12.5  

அணத்து பதரடங்கள் ற்றும் 

உதகங்களும் கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டதுடன் ரகர 

சற்திட்டக் கரரிரனத்துக்கு 

கரண்டு சர்க்கப்தட்டுள்பண. 
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நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ 

செற்திட்டக் 

கூறுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி  

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

11.14 ரகர 

சற்திட்ட (DPD) 

அலுனகங்கப 

நிறுவுல் 

  

ஆறு ரகர 

அலுனகங்கள்  

  

ற்கண நிறுப்தட்டு 

சல்தட்டு ருகின்நண. 

11.15 சற்திட்ட 

மீபரும்  

சனவுகள் (சம்தபம் 

ற்றும் 

கரடுப்தணவுகள், 

இக்க சனவு 

ற்றும் 

ரகணங்கப 

தணிர்த்ல்) 

125.0 41.99  

சம்தபம் ற்றும் 

கரடுப்தணவுகள், 

ரகணங்கப ரடகக்கு 

அர்த்துது, இக்க சனவுகள் 

ற்றும் பிந சனவுகள் 

உத 

கூட்டுத்சாகக 
180.0 60.79   

சாத் 

கூட்டுத்சாகக  
520.0 66.59   
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12. விொத் துகநக வீணாக்கும் செற்திட்டம் (ASMP),  

கத்சாழில் அகச்சு  

 

செற்தாடுகள் 

2019 ஆண்டு 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

2019 

செப்டம்தர்  

30 ஆம் திகதி 

க செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

2019 இன் சதௌதீக 

இனக்கு  

2019 செப்டம்தர்  30 ஆம் 

திகதி கயினாண சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

விசரத் 

துந 

வீணரக்கும் 

சற்திட்டம்  

 

 

 

 

வு சனவு 

எதுக்கீடு - 520 

 

1 து 

குநநிப்பும் 

எதுக்கீடு -  187 - 

(04.04.2019) 

 

2 து 

குநநிப்பும் 

எதுக்கீடு - 315 - 

(19.07.2019) 

 

3 து 

குநநிப்பும் 

எதுக்கீடு - 268 - 

(29.09.2019) 

 

ரத் 

எதுக்கீடு – 1290 

 

 

 

939.09 

1. 

விசரயிகளுக்கரண   

தயிற்சி ற்றும் 

திநன் விருத்தி 

நிகழ்ச்சிகள்  

முன்ணரடிசற்திட்டப் 

தணரளிகளுக்கரண 

னிப்தட்ட ரீதிரண  

விசரயிகள் திநன் 

விருத்திப் தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளில்  75% 

ஆண 

டரத்ப்தட்டுள்பண. 

2. முன்ணரடி 

சற்திட்டங்கப 

ற்றும் விரிரக்கி 

சற்திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்

ல்  

- 16 முன்ணரடி  

சற்திட்டங்கள் 

நிநடந்துள்பண, 3 

சற்திட்டங்கள் 

சல்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

14 புதி ற்றும் 

விரிரக்கி 

சற்திட்டங்கள் 

சல்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

3. விசர 

ரழில்நுட்த 

சல்முநப்  

பூங்கரக்கப (ATDP) 

நிறுவுற்கரண  

சர்ச ச 

ங்கு 

நிமித்ல்.  

ATDP கப 

டிக்கவும், 

அபிவிருத்தி சய்வும், 

சல்தடுத்வுரண 

எப்தந்ம்  சர்ச ச 

ங்குருக்கு . 12.09.2019 

அன்று ங்கப்தட்டது. 

4. உற்தத்தி ற்றும் 

சந்ப்தடுத்ல் 

உட்கட்டப்பு 

சதிகப 

ம்தடுத்ல் 

ற்றும் 

றுசீத்ல். 

- 1 து தட்டிலில் 60 

சற்தரடுகள் உள்பண 

- சற்திட்டப் தகுதிகளில் 

உள்ப 44 உள்கட்டப்பு 

சற்தரடுகள் 2 து 

தட்டிலில்  

ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்பண.  

- 84 சற்தரடுகள் 

ங்கப்தட்டுள்பண, 24 

சற்தரடுகள் 

நிநடந்துள்பண, 4 

சற்தரடுகள் ற்தரது 

கள்விப்தத்தி நினயில் 

உள்பண, 3 சற்தரடுகள் 

திப்பீட்டு நினயில் 

உள்பண. 

    

- ர்ந்டுக்கப் 

தட்டகளில் இருந்து 7 

சற்தரடுகள் இத்து 

சய்ப்தட்டண. 

- 49 சற்தரடுகளுடன் 3 

ஆது  தட்டில் 
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செற்தாடுகள் 

2019 ஆண்டு 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

2019 

செப்டம்தர்  

30 ஆம் திகதி 

க செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

2019 இன் சதௌதீக 

இனக்கு  

2019 செப்டம்தர்  30 ஆம் 

திகதி கயினாண சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

அடரபம் 

கரப்தட்டது 

5. 2018 இல் 

ர்ந்டுக்கப்தட்

ட 10 கரள்க 

ஆரய்ச்சிகப 

நிநவு சய்ல். 

- 8 ஆரய்ச்சிகள் 

களிக்கப்தட்டுள்பண. 

லும் முல் முன்ணற்ந 

மீபரய்வு  நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பது. 

6. விசரக் 

கரள்க 

ஆரய்ச்சிகப 

டரத்துல் 

- இனங்கயில் விசர 

அப்புகளுக்குப் 

தரருத்ரண ரதிரிகப 

உருரக்குற்கரண 

ஆரய்ச்சிகப 

ற்கரள்பற்கரண   

ஆர் ளிப்தரட்டிற்கரண 

(EOI) அப்பு 

விடுக்கப்தட்டுள்பது. 

லும் மூன்று ஆய்வுத் 

னப்புகள் இணங் 

கரப்தட்டுள்பண. 

 

 

2020 ஆண்டுக்காண அபிவிருத்தி இனக்குகள் 2020 

செற்தாடுகள்  சதௌதீக இனக்குகள் 

நிதிொர்  

இனக்குகள் 

 (மில். ரூ) 

1. விசரயிகளுக்கரண   தயிற்சி ற்றும் 

திநன் விருத்தி நிகழ்ச்சிகள் 

னிப்தட்ட ரீதிரண  விசரயிகள் திநன் 

விருத்திப் தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் 8000 

தணரபர்களுக்கரண விசர உற்தத்திரபர் 

அப்பு (FPO) ரடர்தரண தயிற்சிகள்.  

98.0 

2. வீண விசர ரழில்நுட்த 

சல்முநப்  பூங்கரக்கப (ATDP) 

நிறுவுல் 

வீண ரழில்நுட்தங்களுடன் கூடி  ழு 

ரட்டங்களில் 14 - 21 கரத்ணிகப 

சல்தடுத்ல்.  

2459.0 

3. உற்தத்தி ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் 

உள்கட்டப்பு சதிகள்  

நீர்ப்தரசண விநிரக னப்புகள், நீர்த் 

ரங்கிகள், உற்தத்தி ற்றும் சந்கப 

இக்கும் தரகள் ற்றும் கரத்ணிப் 

தகுதிகளில் கபஞ்சி சதிகள் ஆகிற்ந 

றுசீத்ல் ற்றும் நிர்ரணித்ல். 

680.0 

4. தகுப்தரய்வு ற்றும் கரள்க 

ஆனரசண உவி 

விசரத் துநயில் கரப்தடும் கரள்க 

ரீதிரண பிச்சிணகபத் தீர்ப்த இனக்கரக 

கரண்ட கரள்க ஆய்வுகப ற்கரண்டு 

அனூடரக கரள்க குறிப்புகள் ற்றும் 

ஆங்கப ரரித்ல். 

85.0 

5. சற்திட்ட முகரத்தும், 

கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீடு  
 194.5 

சாத்ம்   35,16.5 

13. னசி விொ  ஆாய்ச்சித் திட்டம் 
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(தல்ககனக்ககங்களுடன் கடமுகநப்தடுத்தி செற்திட்டங்கள்) 

ஆய்ச்சிகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

13.1. விருந்து ங்கி 

எட்டுண்ணி ற்றும் 

அடிப்தட எட்டுண்ணி 

ன்தற்றுக்கு இடயினரண 

சல்தரட்டுப்தரறிமுந  

தற்றி ஆய் 

ற்கரள்பல் ற்றும் 

இனங்கயில் தனரக்கப்  

தரருத்ரண Santalum album 

ங்கி இணங் கரல்.  

1.0 0.32 

Santalum album 

ங்கித் 

ரத் இணங் 

கரல். 

தறுக 

டடிக்ககள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண 

தரருட்கள் 

கரள்ணவு சய்யும் 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண.  

13.2. யரர்ட்டன் சளி 

சி பூங்கரவில் நிகழும் 

ரடிழின திப்பீடு 

சய்ல் ற்றும் மீளுருரக்க 

சரத்திப்தரடுகப 

கணிப்பீடு சய்ல்.  

0.37 0.16 

அவ்ரடிழின 

ற்றும் 

மீளுருரக்க 

சரத்திப்தரடுகப 

எழுங்குதடுத்ல். 

தறுக 

டடிக்ககள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண 

தரருட்கள் 

கரள்ணவு சய்யும் 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண.  

13.3. விசரத்துநயில் 

பீடக் கட்டுப்தரட்டுக்கு சின 

ஆக்கிமிப்பு அந்நித் 

ரங்கள் ற்றும் 

ரண்டிரரீலிணய்டக் 

கரண்டுள்ப தங்கசு ரசினிச் 

சிநப்பில்பு கூறுகப  

அடரபம் கரல். 

0.49 0.12 

ஆக்கிமிப்பு 

அந்நித் 

ரங்கள் ற்றும் 

ரண்டிரரீலிண

ய்ட்டக் 

கரண்டுள்ப தங்கசு 

ரசினிச் 

சிநப்பில்பு 

கூறுகப  

அடரபம் 

கரல். 

தறுக 

டடிக்ககள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண 

தரருட்கள் 

கரள்ணவு சய்யும் 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண.  

13.4.  

கபஞ்சிப்தடுத்ப்தட்ட 

உற்தத்திகள் மீரண 

பூச்சிகபக் கட்டுப்தடுத்ப் 

தன்தடுத்தும் குநந் 

அச்சுறுத்னக் கரண்ட 

பூச்சி ரசினிகளின் ரக்கம் 

1.76 0.6 

அத்ரக்கங்கப 

அடரபம் 

கரல். 

 

தறுக 

டடிக்ககள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண 

தரருட்கள் 

கரள்ணவு சய்யும் 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண.  

13.5.  ளிட  ற்றும் 

தரகஸ் ஆகி 

பிசங்களுக்கு உகந் உர் 

விபச்சல் ற்றும் கரற்று 

திர்ப்புத் ன் 

ன்தற்நக் கரண்ட 

சரர தரஞ்சியின் 

(Phoseolus vulgaris)  தங்கற்பு 

ர இணவிருத்தி 

முநகப ம்தடுத்ல்.  

 

 

 

 

0.52 - 

சரர 

தரஞ்சியின் 

(Phoseolus vulgaris) 

தங்கற்பு ர 

இணவிருத்தி 

முநகப 

ம்தடுத்ல் 

தறுக 

டடிக்ககள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண 

தரருட்கள் 

கரள்ணவு சய்யும் 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண.  

13.6.  இனங்கயின் ட 

த்தி னத்தில் 
1 - 

அவ்ரறு 

சரத்திரரண ச்சுப் 

புரிந்துர்வு  

எப்தந்ங்கள் 
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ஆய்ச்சிகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கரப்தடும் கரம் 

கண்டறிப்தடர சிறுநீக 

ரய்களுக்குக் கரரண 

சரத்திரரண ச்சுப் 

தரருட்கள் ற்றும் 

சூலில் கரணிகப 

இணங் கரல்.  

தரருட்கள் ற்றும் 

சூலில் 

கரணிகப இணங் 

கரல். 

கழுத்திடப்தட்டு

ள்பண. ஆரய்ச்சி 

ளிக்கபத்தில் 

டதற்று 

ருகின்நது. 

13.7.  அனுரபும் ற்றும் 

தரனன்ணறு ஆகி 

ரட்டங்களின் ல் ண் 

தடயில் கரப்தடும் 

சரத்திரண ச்சு 

மூனக்கூறுகப அடரபம் 

கரணுல். 

2.33 - 

உரி 

மூனக்கூறுகப 

அடரபம் 

கரணுல். 

புரிந்துர்வு  

எப்தந்ங்கள் 

கழுத்திடப்தட்டு

ள்பண. ஆரய்ச்சி 

டடிக்ககள் 

கபத்தில் டதற்று 

ருகின்நது. 

13.8.  இனங்கயில் ரிவு 

சய்ப்தட்ட உள்ரட்டு 

கிங்கு ககளின் 

தரசண ற்றும் 

மீள்தரசண 

விபவுகள் குறித்து 

ஆரய்ல்.  

 

2.52 - 

ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

உள்ரட்டு கிங்கு 

ககளின் 

தரசண ற்றும் 

மீள்தரசண 

விபவுகள் குறித்து 

ஆரய்ல். 

புரிந்துர்வு  

எப்தந்ங்கள் 

கழுத்திடப்தட்டு

ள்பண. ஆரய்ச்சி 

டடிக்ககள் 

கபத்தில் டதற்று 

ருகின்நது. 

சாத்ம் 10.00 1.2   
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கத்சாழில் அகச்சின் கீழ் இங்கும் நிறுணங்களின் 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  

(2019.09.30 கயினாண முன்னணற்நம்) 

 

1. விொத் திகக்கபம் 

சாகனனாக்கு :  

சிநந் விசரத்தின் மூனம் சி ல்னதிஷ்டத் அடல். 

செற்தணி:  

புதி  ம்தடுத்தி விசர ரழில்நுட்தங்கப உருரக்கி விரிரக்கம் சய்லினூடரக 

குறித் சகப விசரயிகளுக்கு த்தியில் கூடி முக்கித்துத்துடன் அணத்துப் 

தங்குரரர்களுக்கும் தற்றுக்கரடுத்லின் ஊடரக சி உவு ற்றும் தரசப் 

தரதுகரப்த உறுதிசய்ற்கரக உகந் ற்றும் நினதநரண விசர அபிவிருத்திரன்ந 

தற்றுக்கரள்பல்.  

பிாண செற்தாடுகள்  

 ஆரய்ச்சிகள் ஊடரக ரடபரவி ரீதியில் அணத்து விசர சூல் னங்களுக்கும் ற்ந 

விசரத் ரழில்நுட்தத்த் உருரக்குல்  

 புதி ம்தடுத்ப்தட்ட விசர  ரழில்நுட்தத் விசரயிகளுக்கு த்தியில் 

விரிரக்கல்    

 உர் குரதிசங்கபக் கரண்ட விகள் ற்றும் டுகப் தரருட்கப உற்தத்தி 

சய்து விநிரகித்ல்  

 ரப் தரதுகரப்பு சட்டம், பீடரசினி கரட்டுப்தரட்டு சட்டம், ண் தரதுகரப்பு சட்டம் 

ற்றும் விச் சட்டம் ன்தற்ந டமுநப்தடுத்ல் 

 விசரம் ரடர்தரண சி ரழிட் க NVQ 5 ற்றும் 6 ஆம் ங்களுக்கரண 

தரடறிகப டரத்ல், விசரயிகள் ற்றும் அதிகரரிகளுக்குத் ரண தயிற்சி 

றிகப டரத்ல் 

 உவுப் தயிர்களின் உற்தத்தி ரடர்தரண சமூகப் தரருபரர ஆய்வுகப 

ற்கரள்பல்  

 

விொத் திகக்கபத்திற்கு 2019 ஆண்டுக்கு ஒதுக்கி நிதி ற்றும்   2019  செப்டம்தர்  30 

ஆம் திகதி காண செனவுகள் 

 

பிரிவுகள் 

வு செனவு 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் 

(மில். ரூ) 

சதாறுப்புக

ள் 

(மில். ரூ) 

சதறுப்புகள் 

உள்படங்கபா

க செனவுகள்  

(மில். ரூ) 

மீண்டுரும் சனவுகள் 4,771.00 3,385.00  71 

மூனண சனவுகள் 570.52 131.17 107.51 42 

வி. தி சனவித் னப்பின் கீலுள்ப 

விட சற்திட்டங்கள்   
736.99 310.81 129.00 60 

சி விசர ஆரய்ச்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 
45.00 15.00 1.64 37 

சிறி அபவினரண சற்திட்டங்கள் 56.29 14.49 7.53 39 

சனவுத் திட்ட  முன்ரழிவு 

சற்திட்டங்கள்  
200.00 30.08 85.06 58 

சி உவு தரதுகரப்பு நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 
396.76 5.26  13 

சாத்ம் 6,776.56 3,936.81 330.74 63 
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வினட செற்திட்டங்களின் முன்னணற்நம் (2019 செப்டம்தர் 30 கயினாணக) 

 

செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விொத் திகக்கபத்தின் செனவுத் கனப்பின் கீழுள்ப வினட செற்திட்டங்கள் 

1. புதி 

கனப்பிணங்கப 

விருத்தி சய்ல் 

ற்றும் திநந் 

கந் சர்க்க 

ற்கரள்பப்த

ட்ட மிபகரய், 

சரபம், 

ங்கரம், 

க்கறிகள் 

ற்றும் த 

ககள் ற்றும் 

விகளின் 

உற்தத்தி  

FCRDI 31.23 12.15 

 

* புதி 

கனப்பிணங்கப 

விருத்தி சய்ல் 

ற்றும் திநந் 

கந் சர்க்க 

ற்கரள்பப்தட்

ட மிபகரய், சரபம் 

ற்றும் ங்கரம் 

* உள்கட்டப்பு 

அபிவிருத்தி 

* மிபகரய், சரபம் 

ற்றும் ங்கர ஆகி 

ரடர்தரண  ஆரய்ச்சிப் 

தணிகள் ரடர்ந்து 

டதற்று ருகின்நண 

* 5 கி.மீ மின்சர லி 

அக்கும் தணி 

நிநடந்துள்பது. 

லும் சூரி சக்தி 

விபக்குத் 

ரகுதிகளுக்கரண  

வினனு திப்பீடுகள்  

டதறுகின்நண. 

*  இழு இந்திம், 

பின் இந் ஊர்தி 

ற்றும்  ரிதரருள் 

ரங்கி ண்டி ஆகிண 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டண  

* RARDC- கடிணரறில் 

லிகள் அத்ல், 3 

தரதுகரபர் கூடரம்  

ற்றும் ளிக்கப 

கபஞ்சிசரன 

ஆகிற்றின் னகள் 

டதறுகின்நண. 

* GLORDC – 

அங்குனுகரனதனஸ்ம

வில் 7 க்கர் தப்தபவில் 

ஆரய்ச்சி நினம் 

அபிவிருத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பது.  

HORDI 10.62 2.02 

* புதி 

கனப்பிணங்கப 

விருத்தி சய்ல் 

ற்றும் திநந் 

கந் சர்க்க 

ற்கரள்பப்தட்

ட க்கறிகள் 

ற்றும் த 

ககள் விருத்தி 

சய்ல் ற்றும் 

அடிப்தட 

விகப 

உற்தத்தி சய்ல் 

 

* க்கரளி, தற்நங்கரய், 

பீர்க்கு,தரஞ்சி, 

ள்ளி, தரகற்கரய் 

ற்றும் ள்பரிக்கரய் 

ஆகிற்றின் தூ ழி / 

F1 கனப்பிண 

ர்க்கங்கப  

உருரக்குற்கு 

தரம்தரி ற்றும் 

மூனக்கூற்றுத் 

ரழில்நுட்தங்களுடன்  

கூடி ஆய்வுகள் 

டதற்று ருகின்நண 

* பிரண பீட ற்றும் 

ரய்களுக்கு  பில் 

திர்ப்புத் ன்க் 

கரண்ட ர்க்கங்கப 

விருத்தி சய்ற்கரக 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கத்திரிக்கரய், க்கரளி 

ற்றும் கறி மிபகரய் 

ஆகி தயிர்களின் 

பில் தரருட்கப 

தரிசரதிக்கும் 

சற்தரடுகள் 

டதறுகின்நண. 

* இண்டு ளிப்தரன் 

நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளுக்கரண 

கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

ளிப்தரன் 

ரகுதிகளுக்கரண 

கரள்ணவுக் கட்டப 

இடப்தட்டுள்பது.  160 மீ 

நீர்ப்தரசணக் 

கரல்ரய்கப 

அக்கும் தணி 

நிநவுற்றுள்பது. 

2. புதி 

கனப்பிணங்கப 

விருத்தி சய்ல் 

ற்றும் திநந் 

கந் சர்க்க 

ற்கரள்பப்த

ட்ட மிபகரய், 

சரபம், 

ங்கரம், 

க்கறிகள் 

ற்றும் த 

ககள் ற்றும் 

விகளின் 

உற்தத்தி 

FRDI 18.15 2.71 

* புதி 

கனப்பிணங்கப 

விருத்தி சய்ல் 

ற்றும் திநந் 

கந் சர்க்க 

ற்கரள்பப்தட்

ட த ர்க்கங்கப 

விருத்தி சய்ல் 

அடிப்தட 

விகளின் 

உற்தத்தி சய்ல்  

 

* உள்கட்டப்பு 

அபிவிருத்தி 

• 10 ரதுப ழிகளின் 

திப்பீடுகள்  ரடர்ந்து 

டதறுகின்நண 

* மூனவுயிர் 

முலுருக்கப 

சகரித்ல் ற்றும் 

தரரித்ல்   ற்றும் 

திப்பீடு சய்ல்  – 

ரட, ரதுப, 

டிரகன் தம் ற்றும் 

அன்ணரசிப்தம் 

ஆகிற்றிற்கு FRDI 

யரண, 

அங்குனுகரனதனஸ்ம 

ற்றும் ரகந்து ஆகி 

நினங்ககளில்  

டதறுகின்நண. 

*  30 புதி விட ர 

பில்ப் தரருட்கள் 

திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண 

ற்றும் வ்று 

விசர  சூல் 

னங்களுக்குப் 

தரருத்ரண ம் 

ற்றும் உர் விபச்சல் 

ன்தற்நக் கரண்ட 

ரம்த தங்களின் 3 

ரம்த விட 

பில்ப் தரருட்கள் 

ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்ப

ண. 

* சிநந் ரயிணங்களின் 

பில்ப் தரருட்கப  
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

திப்பீடு ற்றும் விருத்தி 

சய்ல்  –கன்ணரரு, 

FCRDS இல் 

டதறுகின்நது.  

*  உயிரில் ரழில்நுட்த 

ஆய்வுகூடம் ற்றும் 

உவு விஞ்ஞரண 

ஆய்கம் ஆகிற்ந 

பூர்த்தி சய்ல் – 

திப்பீடுகள் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பண.   

* ஆய்வுகூட 

உதகங்கள் ற்றும் 

உதிரிப் தரகங்கள் ற்றும் 

தரதுகரப்புத் ரகுதி – 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

2. கரனநினக்கு 

கிழ்திநன் 

கரண்ட தசு 

ரழில்நுட்தங்க

ப 

ம்தரடுத்து

ன் மூனம் 

உவுப் தயிர் 

உற்தத்தி 

ம்தடுத்தி 

இனங்கயில் 

உவுப் 

தரதுகரப்த 

உறுதி சய்ல். 

 

 

 

 

RRDI 14.00 1.41 

ற் சய்கயில் 

கரனநினக்கு 

கிழ்வு திநன் 

கரண்ட தசு 

ரழில்நுட்தங்க

ப 

ம்தடுத்துற்கர

ண ஆரய்ச்சி 

டடிக்ககள். 

• வ்று விசர 

சூல் னங்களில் 

கரனநினப் 

தரருத்ப்தரடு  ற்றும் 

த ரீதிரண 

கப்பு 

ஆகிற்றுக்கரண  25 

தரிசரணகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

ண . 

* தரகரண 

நிதந்ணகளுக்கு ற்ந 

தங்கப ஆய்வு 

சய்ற்கும் அற்ந 

விருத்தி சய்ற்கும் 17 

தரிசரணகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

ண .  • IPM தரதிகப 

விருத்தி சய்ல் ற்றும் 

பீட ற்றும் ரய் 

முகரத்து ஆய்வுகள் 

ன்தற்றுக்கரக 10 

தரிசரணகள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

ண .  *  கரப்பிடம்  

ற்றும் ரற்று இல்னம் 

ஆகிற்றின் நிர்ரப் 

தணிகள் நிநவுறுள்பண. 

 FCRDI 6.50 0.03 

ண கபப் 

தயிர்களுக்கரண  

கரனநினக்கு 

கிழ்வு திநன் 

கரண்ட தசு 

ரழில்நுட்தங்க

ப 

ம்தடுத்துற்கர

ண ஆரய்ச்சி 

• மின்சர கம்பித் ரகுதி 

நிறுப்தட்டது.  

• மிபகரய் ரடர்தரண 

தரிசரண முற்றுப் 

தற்றுள்பதுடன் 

தரசிப்தறு ரடர்தரண 

தரிசரண 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது.  

• புதுப்பிக்கப்தட்ட 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

டடிக்ககள். 

நிறுப்தட்ட 

ரிங் அப்பு 

 

நீர்ப்தரசண கரல்ரய் 

ரகுதிகள் (100 மீ) – 

கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டது 

• அரிசி ரடர்தரண 

தரிசரணகள் ட 

தறுகின்நண.  

ரற்றுப் தரதுகரப்புப் 

தரர்ளுக்கரண 

வினனுக்கள் 

கரப்தட்டுள்பண.  

• நுண் நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளுக்கரண 

வினனுக்கள் 

கரப்தட்டுள்பண.  

* மிபகரய் ரடர்தரண 

தரிசரணகள் ட 

தறுகின்நண.  

* நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளுக்கரண 

குரய்கள் கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

 

 
HORDI 14.00 0.27 

க்கறி 

ககளுக்கரண 

கரனநினக்கு 

கிழ்வு ன் 

கரண்ட, 

சீரண 

தன்தரட்டுத் 

ரழில்நுட்தங்க

ப அபிவிருத்தி 

சய்ல் ற்றும் 

தனரக்கல்.  

 

• தரஞ்சி, க்கரளி, 

பீர்க்கங்கரய், ர் ற்றும் 

கிங்கு தயிர்களுக்கரண 

கரனநினக்கு 

சீரண 

தன்தரட்டுத் 

ரழில்நுட்தங்கப 

அபிவிருத்தி 

சய்ற்கரண 8  

ஆரய்ச்சிப் 

தரிசரணகள் 

டதறுகின்நண. 

* (ICP-OES) 

உதகங்களின்  

கரள்ணவு 

நிநவுற்றுள்பது. - 

திப்பீடுகள் 

முநிநடந்துள்பண. 

• குளிர்சரண தட்டி 

கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பது. 

 FRDI 5.00 2.61 

தப் 

தயிர்களுக்கரண 

கரனநினக்கு 

கிழ்திநன் 

கரண்ட தசுத் 

ரழில்நுட்தங்க

ப விருத்தி 

சய்யும் தரருட்டு 

ற்கரள்ளும் 

ஆரய்ச்சி 

டடிக்ககள்.  

• ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

த தங்களின் இசவு 

திநன் ரடர்தரண 

தரிசரணகள் 

டதறுகின்நண. 

* உனர் ன 

நிதந்ணயில் கரனநின 

ரற்ந ஆய்வுகளுக்கரக 

எட்டு விபரம்தம், 

ரட ற்றும் 

ரம்தம் ஆகிற்றின் 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

 

 

ரற்றுடகள்  

நிறுப்தட்டுள்பண. 

• முள் சீத்ம் தத்தின் 

பில் கூறுகள் 

திப்பீடு 

சய்ப்தட்டதுடன் 5 

இடங்களில் 

தரிசரணகள் 

நிறுப்தட்டுள்பண.  

* ங்குஸ்ரன் 

தங்களில் ற்தடும் 

ஞ்சள் சரற்றுக் கரபரறு 

ற்றும் கசியும் சக் 

கரபரறு ஆகிற்நக் 

கட்டுப்தடுத் உகந் 

விசர 

டமுநகப இணங் 

கரண்தற்கரண வு 

சகரிப்பு 

நிநடந்துள்பது.  

* 2 கிறுகள் 

நிர்ரணிக்கப்தட்டு, 

நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகப 

அபிவிருத்தி 

சய்ற்கரண 

தரருட்கள் கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

 NRMC 0.50 0.28 

கரனநின 

கிழ்திநன் 

ரழில்நுட்தங்களி

ற்கு ரனின 

அடிப்தடயினரண 

தன்தரடுகப 

உருரக்குல் 

• 6 தருகரன ரனினத் 

கல்கள் 

இற்நப்தடுத்ப்தட்டுள்

பண. லும் அதிமுக்கி 

(கரனநினப் தகுதிகப  

அடரபம் கரணும் 

தரருட்டு தடங்கள் 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

3. ண் தரதுகரப்புச் 

சட்டத் 

அமுல்`டமு

நப்தடுத்ல்.  

NRMC 4.00 0.84 

• ண் தரதுகரப்பு 

சய்ப்தட்ட 

பங்கப 

நிறுவுல் (த்தி, 

ஊர ற்றும் 

சப்கமு 

ரகரங்கள் ) 

* பங்கள் 

ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்ப

ண. லும் நினப் 

தண்தடுத்ல் 

டதற்று ருகின்நது.  

* 10 தரர 

விழிப்புர்வு 

அறிவிப்புப் 

தனககப 

நிறுப்தட்டுள்பண. 

* தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

ரடர்ந்து டதற்று 

ருகின்நண 

4. விசரக் 

கல்லூரிகப 

அபிவிருத்தி 

சய்ல்  

ETC 40.00 14.80 

• விசரக் 

கல்லூரிகளின் 

உட்கட்டப்பு 

சதிகப 

அபிவிருத்தி 

• விசர கல்லூரி, 

கபிஞ்ச - முல் ரடி 

ற்றும் கூ ற்றும்  

– துருப் பிடிக்கர உனரக 

கப்பிடிகள் தரருத்தும் 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

சய்ல்  (விசரக் 

கல்லூரிகள் - 

கபிஞ்ச, னபுது, 

ரரிதரன 

ற்றும் 

அங்குனுகரனத

னஸ்ம) 

தணிகள் டதற்று 

ருகின்நண. 

• விசர கல்லூரி, 

ரரிததரன - ஆய்க 

கட்டிடத்தின் நிர்ரப் 

தணிகள்  - சுர் பூச்சு  

ன 

நிநவுற்றுள்பது, 90% 

கூ ன 

நிநவுற்றுள்பது, 

ண தணிகள் 

டதற்று ருகின்நண. 

* விசர கல்லூரி, 

னபுது -  களிர் விடுதி 

(2ஆம் கட்டம்) - 

கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டுள்பது.  

* விசர கல்லூரி, 

அங்குனுகரனதனஸ்ம 

- ரகண ரிப்பிடம் 

ற்றும் சக்கிள் 

ரிப்பிடம் 

ன்தற்றுக்கரண 

திப்பீடுகள் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பண. 

5. விசரக் 

கல்லூரிப் 

தண்கள் 

(கரணி ற்றும் 

கரணி 

அபிவிருத்தி)  

ETC/ 

NAICC 
40.00 12.46 

• விசர 

கல்லூரிகளின் 

கரணிகப 

அபிவிருத்தி 

சய்ல், IP, DATC 

& PU, FBS & NAICC 

• கரணிகப அபிவிருத்தி 

சய்யும் டடிக்ககள் 

டதற்று ருகின்நண. 

6. விசரத் 

திக்கபத்தின் 

ருடரந் 

ஆய்ங்கு  

PU 4.00 2.75 

• ஆய்விழ் ற்றும் 

ண 

ஆங்கப 

அச்சிடல்  

• ASDA 2019 

சனர் 

டரத்ல்  

• ஆய்விழ் ற்றும் 

ண ஆங்கப 

அச்சிடப்தட்டுள்பண. 

* ஆய்றிக்ககள் 

மீபரய்வு 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

• ASDA 2019 சனர் 

டரத்ப்தட்டது. 

7. புதி தங்கள் 

ற்றும் க்கறி 

ககளுக்கு 

உகந் சிநந் 

விசர 

டமுநகப 

லுப்தடுத்துல் 

ற்றும் 

டமுநப்தடுத்

துல் 

 

 

 

 

 

ETC 54.00 12.44 

2 தரதி சய்யும் 

நினங்கப 

நிர்ரணித்ல். 

(வீவின & 

ரணரகன) 

வீவின – 2 ஆம் கட்டம் 

ஆம்தம்  

ரணரகன – 

அடிப்தட னகள் 

ஆம்தம் 

விசர 

உள்ளீடுகப 50% 

விசரயிகளின் 

தங்களிப்பின் கீழ் 

ற்றும் இனசரக 

விநிரகித்ல் 

(பூச்சித் டுப்பு 

னகள், 

பிபரஸ்டிக் 

கிட்டுகள் 

கள்விப்தத்திங்கள் 

திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண. 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தரன்ந) 

SL – GAP 

சரன்றுப்தடுத்ன 

தனப்தடுத்ல்   (GAP 

ளிக்கப 

ற்தரர், 

தரதி சய்யும் 

நின 

கக்கரய்வு, 

உள்பகக் 

கக்கரய்வு) 

145 GAP சரன்றிழ்கள் 

(ரத்ம் 529), 280 GAP 

விண்ப்தங்கள் 

கிடக்கப்தற்றுள்ப, 232 

தண்கள் கக்கரய்வு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

விசரயிகள் கல் 

பத்திண 

ம்தடுத்ல் 

ற்றும் தரரித்ல் 

வுகபச் சமிக்கவும் 

QR குறியீட்ட 

ங்கவும் எரு னி 

இணத் பம்  

ஆம்பிக்கப்தட்டது - 

www.SLGAP.lk/certificates.php 

ரடபரவி ரீதியில் 

விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல் (விபம்த 

தனககப 

நிறுவுல், துண்டுப் 

பிசுங்கள், 

சுரட்டிகள், 

ஊக்குவிப்புப் 

பிச்சர 

நிகழ்ச்சிகள்) 

• விபம்த தனககள் - 

கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

நுகர்ரர் விழிப்புர்வு 

துண்டுப்பிசுங்கள் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பண - 

சிங்கபம் 19,500, மிழ் 

10,000  ற்றும் ஆங்கினம் 

10,000 

2000 GAP டமுந 

விதிமுநக் கடுகள் 

அச்சிடப்தட்டுள்பண. 

(சடி தரஞ்சி ற்றும் 

பூசணிக் குடும்தப் 

தயிர்கள்) 

 HORDI 11.00 0.07 

GAP 

விசரயிகளிடமிரு

ந்து தநப்தடும் 

ண் ரதிரிகபப் 

தகுப்தரய்வு 

சய்ற்கும், 

தங்கள் ற்றும் 

க்கறிகளில் உள்ப  

பூச்சி கரல்லி 

ச்சங்கபப்  

தகுப்தரய்வு 

சய்ற்குரண  

எரு த்தி 

ஆய்கத்திண 

உருரக்குல். 

• த்தி ஆய்கத்திண 

உருரக்கும் தணி 

டதறுகின்நது.  

 SCS 5.00 0.81 

• GAP கடு 

ற்றும் உரி 

ஆங்கபத் 

ரரித்ல் 

• ஆங்கள் மிழ் 

ரழிக்கு 

ரழிரற்நம் 

சய்ப்தடுகின்நண.  

• அதிகரரிகளுக்குப்  

தயிற்சிளித்ல் 

ற்றும் 

6 தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண (221 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

விசரயிகள் / 

ரடிக்கரபர் 

விழிப்புர்வுத்  

திட்டங்கள் 

தர் தங்கற்நணர்) 

8. ஊடக 

நிகழ்ச்சிகள் 
NAICC 38.00 20.69 

•  ரணரலி 

நிகழ்ச்சிகப 

எலிதப்புல் 

•  ரனக்கரட்சி 

நிகழ்ச்சிகப 

எளிதப்புல் 

• ரழில்நுட்த 

புத்கங்கள், 

துண்டுப் பிசுங்கள் 

ற்றும் 

சுரட்டிகப 

அச்சிடுல். 

• ரணரலி நிகழ்ச்சிகள் – 

1041 

• அச்சிடப்தட்ட 

புத்கங்கள் - 50,577, 

சுரட்டிகள் - 43, 975, 

துண்டு பிசுங்கள் - 

575,000 

9. விசரத் 

ரழில்நுட்தப் 

பூங்கரக்கள்  

 

NAICC 5.00 4.13 

• விசரத் 

ரழில்நுட்தப் 

பூங்கரக்கபப் 

தரரித்ல் 

* ரிதரருள், உம் 

ற்றும் விசர  

இசரணங்கள் ற்றும் 

ண கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

* சிறி திருத் 

னகள் டதற்று 

ருகின்நண.  

10. சி வி 

உற்தத்தி ற்றும் 

கரள்ணவு 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

SPMDC 300.00 171.57 

• எப்தந் 

அடிப்தடயில் 

உற்தத்தி 

சய்ப்தட்ட ததிவு 

சய்ப்தட்ட 

ற்றும் 

சரன்நளிக்கப்தட்ட 

விகப 

கரள்ணவு 

சய்ல். 

- OFC – 600 , 

ரன் 

- க்கறி விகள் - 

10 , ரன் 

- வி ல்  - 

60,000 பூசல் 

• வி 

தரக்குத்து 

ற்றும் தரதி 

சய்யும்  

தரருட்கள். 

 

 

 

 

 

 

• OFC விகள் - 320.7 

. ரன் 

• க்கறி விகள் - 

13,894 கினர 

• வி ல் - 24,633 பூசல் 

11. உள்ரட்டு 

வி உருபக் 

கிங்கு 

உற்தத்தி 

ஊக்குவித்ல் 

SPMDC 50.00 11.26 

• வி உருபக் 

கிங்கு 

தண்களின் 

உள்கட்டப்பு 

சதிகப 

ம்தடுத்துல் 

• வி உருபக் 

கிங்கு 

தண்களில் 

* ளிப்தரன் 

நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகளுக்கரண 

தரருட்கள் – 

வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது.  

* குரய் கிற்றிலிருந்து 

நீர் ங்கல் ழி - 

தணிகள் ட 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ளிப்தரன் 

நீர்ப்தரசணத் 

ரகுதிகப 

நிறுவுல் 

தறுகின்நண.  

* சீர லிர நீர் ங்கல் 

ழி – நிநவுற்றுள்பது. 

* அணத்து 

தண்களுக்கும் 

ளிப்தரன் னகள் 

ங்கல் - 

நிநவுற்றுள்பது. 

     

• ற்றுத்ட்டுகளுக்கரண 

தனககள் கரள்ணவு 

சய்ல் - 

நிநவுற்றுள்பது. 

• விக் 

கபஞ்சிங்களுக்கு 

கூடகள் கரள்ணவு 

சய்ல் - 

நிநவுற்றுள்பது. 

•  தசு இல்னத் 

ரகுதிகளுக்கு கூடகள் 

கரள்ணவு சய்ல். - 

நிநவுற்றுள்பது. 

• 3 த தசு 

இல்னங்கள் 

திருத்திக்கப்தட்டுள்

பண.  

• பிச லிகள் 

நிர்ரம் (சந்ன்ண) - 

தணிகள் டதற்று 

ருகின்நண. 

12. விச் 

சட்டத் 

அமுல்தடுத்துன் 

மூனம் வி 

ற்றும் டுகப் 

தரருட்களின் 

த் உறுதி 

சய்ல். 

SCS 20 11.05 

• ஊடக ஊக்குவிப்பு 

நிகழ்ச்சிகள் மூனம் 

விச் சட்டம் 

குறித் 

விழிப்புர் 

உருரக்குல். 

• சனர்வுகள், 

வி 

கரளுதர்கப

ப் ததிவு சய்ல், 

தரிசரணகள், 

வி ரதிரிகள் 

ற்றும் 

தரிசரணகள் 

ற்கரள்பல் 

• தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

• 12 தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டுள்பண. 

எரு வி கவுன்சில் 

கூட்டம் ற்றும்  3 

சனர்வுகள், 

ததிவுசய்ப்தட்ட 1141 

வி கரளுதர்கள், 

புதுப்பிக்கப்தட்ட 380 

வி கரளுதர் 

ததிவுகள், 249 

தரிசரணகள் (வி 

கரளுதர்களின் 

பரகங்கள்) 

13. னி 

உடல்னம் ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் மீரண 

விசர 

இசரணங்களின்  

தரகரண 

விபவுகப 

குநத்ல் 

ROP 6 5.06 

* சிறி திருத் 

னகள், 

தரதுகரக்கப்தட்ட 

லிகள் ற்றும் 

கணம் சய்ல் 

ரடர்தரண 

டடிக்ககள்  

• தயிற்சிகள் 

• SLAB ஆய்வு ற்றும் 2 

தயிற்சி நிகச்சிகள் 

நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

• தரறுப்புகள் – 

கட்டம் 

சலுத்ப்தட்டது. 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

14. 

கண்ரருயி

ல் உள்ப  

ற்தர ர 

தணு ங்கி 

திருத்தித்ல். 

PGRC 30 0.151 
தணு ங்கி 

திருத்தித்ல் 

கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

15. NPQS இன் 

சதிகப 

ம்தடுத்ல் 

NPQS 20 11.9 

2 ரடி கட்டிடம் 

என்ந 

நிர்ரணித்ல் (2 

ஆம் கட்டம்)  

• முல் பத்தின் 

கூயின் கட்டுரணப் 

தணிகள் 

நிநவுற்றுள்பண. 

உத கூட்டுத்சாகக   737 310.71   

 

 

NARP செற்திட்டங்கள் 
    

1. அனங்கர னர் 

ரஜரக்களின் ம் 

ற்றும் 

ண்ணிக்க 

அதிகரிக்க உகந்  

உவில்  

விஞ்ஞரண 

டமுநகப 

முழுப்தடுத்ல்

. 

HORDI 0.51 0.11 

 ல்ரட்டு 

இடனத்தில் 

(UCIZ) ரண 

அனங்கர னர் 

ரஜரக்களின் 

உற்தத்தி 

அதிகரித்ல். 

இண்டு பர்ர்பு 

முநகள் திப்பீடு 

சய்ப்தட்டுள்பண, எரு 

முந 

நிறுப்தட்டுள்பது, எரு 

கரத்து ட்டும் முந 

நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பது,   

இரூ முநயிலும் ரய்/ 

பீடகள் அடரபம் 

கரப்தட்டுள்பண.  எரு 

கட்டுப்தரட்டு முந 

தீர்ரனிக்கப்தட்டது. எரு 

முந ரடர்தரண 

தரிசரணகள் 

டதறுகின்நண. 

இன மீது விசிறும் 

உங்கள் ரடர்தரண 

முகரத்து முநகள் 

இணங் 

கரப்தட்டுள்பண.  

2. ததுப 

ரட்டத்தில் 

தரஞ்சி ஞ்சள் 

நிநரலுக்கு 

கரரண 

ரரக்கி Fusarium 

இணங்களின் 

இல்தரய்வும் 

முகரத்துமும். 

HORDI 0.13 0.03 

Fusarium 

இணங்களின் 

மூனக்கூற்று  

தணுப் 

தகுப்தரய் 

ற்கரண்டு 

திர்ப்புத் 

ன்யுள்ப  

இணவிருத்தி 

ழிகப 

இணங்கரல். 

தித்னர ற்றும் 

தண்டரப ஆகி 

இடங்களில் இருந்து 

ரற்றி ரதிரிகள் 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண 

ற்றும் Fusarium oxysporum 

னிப்தடுத்ப்தட்டது

. 

3. அனங்கர னர்ச் 

சய்கயின்  புதி 

இணங்கள் / 

தங்கப 

பிநழ்வு 

உருரக்கம்  மூனம் 

விருத்தி சய்ல். 

HORDI 0.52 0.10 

கரர கதிர்வீச்சின் 

மூனம் கரட்டு 

ற்றும் ற்தரது 

கரப்தடும் 

அனங்கரப் 

பூக்களிற்கு புதி 

குவில்புகப 

உற்சர்த்ல். 

LD 50  இணங் 

கரண்தற்கரக இண்டு 

புதி தயிர்கள் 

கதிர்வீச்சுக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டுள்பண.  

200 கதிரிக்கம் 

சய்ப்தட்ட  ட்டுத் 

துண்டங்களில், 29 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

 துண்டுகள் 1 து ரம் 

இநந்து விட்டண.  

75 Zamioculcas ரங்கள் 

பிநழ்வின் பின்ணர் 

திப்பீடு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

Catharanthes இன் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

விகரரிகள் (M1 

னமுந) கபத்தில் 

திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

M2 திப்பீடு ற்றும் 

மீள்கதிர்வீச்சு 

ன்தற்றுக்கரக 

விகள் 

சகரிக்கப்தடுகின்நண. 

(ற்தரது 

டதறுகின்நண.) 

4. இனங்கயில் 

ரிவுசய்ப்தட்

ட சின 

க்கறிகளில் ர்-

முடிச்சு 

ட்டரடர  

(Meloidogyne spp.) 

க்கபக் 

கட்டுப்தடுத்துற்

கு ஆற்நல் மிக்கதும்  

விணத்திநன் 

கரண்டதுரண 

திர்ப்பு 

தரக்டீரிரக்கப 

னிப்தடுத்ல் 

ற்றும் திள் 

பர்ப்பு சய்ல். 

HORDI 1.46 0.25 

 Bacillus, Fluorescent, 

Pseudomonads and 

Pasturia spp. ஆகி 

தக்டீரி இணங்கள் 

மீது விட 

கணம் சலுத்தி,        

Meloidogyne spp 

இற்கு திர்ப்புத் 

ன் மிக்க 

உள்ளூரில் 

கிடக்கும் 

தக்டீரிரக்கப 

னிப்தடுத்ல் 

ற்றும் இணங் 

கரல்.  

 

 

 

 

 

 

ண் ரதிரிகள் சகரிப்பு 

ஆம்தரகியுள்பது. 

Bacillus இற்கரண உயிரில் 

திப்பீடுகள் 

நிநடந்துள்பண. 

ர பர்ப்பு இல்ன 

தரிசரணகள் 

ஆம்தரகியுள்பண. 

 

5. க்கறிகளில் 

விணத்திநன் மிக்க 

பீட 

முகரத்து 

திட்டங்கப 

சல்தடுத் 

பிரண க்கறிப் 

பூச்சிகளின்  

பூச்சிக்கரல்லி 

திர்ப்பு நின 

கண்கரணித்ல் 

HORDI 0.87 0.37 

உரி 

அதிகரரிகளுக்கிட

யில் கல்கபப் 

தரிரறுன் 

மூனம் 

முகரத்து 

ழிமுநகபச் 

சீரக்கி ரிவு  

சய்ப்தட்ட 

பீடகளுக்கு 

திரகப் 

தன்தடுத்ப்தடும் 

சிதரரிசு  

 

 

 

 

சய்ப்தட்ட 

02 இடங்களில் இருந்து 

இண்டு 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

பிரண க்கறி பீடக் 

குடித்ரககள் 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

(த்திகள்/ தடப்புழு)  
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

பூச்சிரசினிகளின்   

திர்ப்பு நின 

ற்றும் LD50 

ன்தற்ந 

அடரபம் 

கரணுல். 

6. 

தரதுகரப்தரணதும் 

தரருபரர 

ரீதிரக 

இனரதகரணது

ரண தயிர் 

உற்தத்திக்கு 

ததுப ரட்ட 

விசரயிகளின் 

விசர 

இசரணங்களின் 

தன்தரட்டு 

முநகப 

ம்தடுத்ல் 

HORDI 0.70 0.33 

ததுப ரட்ட 

விசர 

நினங்களில் 

பீடரசினிகளின் 

தன்தரட்டு 

முநகப 

ஆரய்ல் ற்றும் 

வி/ திக்கப 

சிதரரிசுகள் தற்றி 

விழிப்புர்வூட்டல்

. 

தண்டரப ற்றும் 

லிட ஆகி 

தகுதிகளில் 

விசரயிகளுக்கரண 

விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டண. நீர் 

ற்றும் ண் ரதிரிப் 

தகுப்தரய்வு 

தண்டரபயில்  

ஆம்தரகியுள்பண. DOA 

தரிந்துகள் ற்றும் 

விசரயிகள் 

விருப்தங்களின் 

அடிப்தடயில் கபங்கள் 

முகரத்தும் 

சய்ப்தடுகின்நண. 

7. ஞ்சள் ம்பு 

ரமக் ஸ் 

ரயிற்கு 

திர்ப்புச் 

சக்தியுள்பதும் 

எப்பீட்டபவில் 

சரண 

அறுடக் 

க்கூடிதுரண   

ண்டிக்கரய் இண 

விருத்தி ழிகப 

விருத்தி சய்ல் 

HORDI 0.56 0.15 

 

ஞ்சள் ம்பு 

ரமக் ஸ் 

ரயிற்கு திர்ப்புச் 

சக்தியுள்ப 

மூனவுயிர்முலுருக்

கப அடரபம் 

கரல். 

கல்பிட்டி வி.ஆ. 

நினத்தில் 37 ண்டி 

F4 ழிகளில் ஞ்சள் 

ம்பு ரமக் 

சுக்கரண 

தரிசரண நிநவு 

சய்ப்தட்டது. லும் 

16 F2 ழிகள் திப்பீடு 

சய்ப்தட்டு  வி 

உற்தத்தியும் 

ற்கரள்பப்தட்டது.  

28 F3 ழிகள் 

உருரக்கப்தட்டு 

ர்வுகள் டதற்று 

ருகிநண. RARDC 

ரகந்துந ற்றும் 

கல்பிட்டி ARS 

ஆகிற்றில் 

கனப்பிணங்கள், இண்டு 

திநந் கந்ச் சர்க்க 

மூன ற்றும் தற்நரர் 

ழிகளின் வி உற்தத்தி 

டதற்று ருகிநண. 

ஞ்சள் ம்பு ரமக் 

சுக்கரண 

தரிசரணக்கு 15 F5 

ழிகள் 

உருரக்கப்தட்டுள்பண. 

NCVT சரணகள் 

ரன்கு இடங்களில் 

(கரஇலுப்தல்ன, 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கிரந்துருக்கரட்ட, 

கந்து ற்றும் 

ரகரல்ன) ற்தரடு 

சய்ப்தட்டுஅற்றின் 

திப்பீடுகள் 

டதறுகின்நண. 

8. அதிக 

அறுடக் 

கரண்ட, உர்   

சிறுகிங்கு 

ர்க்கங்கப 

(Solenostemon 

rotundifolius) விருத்தி 

சய்ல் 

HORDI 0.4 0.11 

அதிக 

அறுடக் 

கரண்ட, உர்   

சிறுகிங்கு 

ர்க்கங்கபத் 

ரிவு சய்ல்.  

தன இடங்களில் கபப் 

தரிசரணகள்  (NCVT)  

டதற்று ருகின்நண.  

9. இனங்கயில் 

தனரக க்கறிச் 

சய்க 

ற்கரள்ளும் 

தகுதிகளில் ண் – 

ரத் 

ரகுதியில் 

கரப்தடும் 

ச்சுத்ன்ரண 

சுட்டு 

உனரகங்களின்  

(Pb, Cd, Cr, As) 

உயிரில் இருப்பு 

அபவு குறித் 

ஆய்வு 

HORDI 2.24 0.29 

சுகரர ரீதிரக 

அச்சுறுத்லுக்கு 

உள்பரண 

இனங்கயில் 

தனரக க்கறிச் 

சய்க 

ற்கரள்ளும் 

தகுதிகளின் 

ண்ணில் உள்ப 

ச்சுச் சுட்டு 

மூனகங்களின் ரசு 

நின ற்றும் 

உயிரில் இருப்பு 

அபவு 

ஆகிற்ந 

திப்பிடுல். 

கல்பிட்டிரவிலிருந்து 36 

ண் ற்றும் க்கறி 

ரதிரிகள் ற்றும் 

நுலிர தகுதிளில் 

இருந்து 70 ண் ற்றும் 

க்கறி ரதிரிகள் 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

னதிக ரதிரி சகரிப்பு 

டதற்று ருகிநது. 

10. தப்தரளி, 

மிபகரய் ற்றும் 

தரகற்கரய்  

ஆகிற்றில் 

ஸ் 

ரய்கப 

கட்டுப்தடுத் 

ஸ் திர்ப்பு 

கரள்ககளின் 

(AVP) சரத்திரண 

தன்தரடு 

 

HORDI 1.63 1.20 

 

 

 

 

 

ஸ் ரய் 

முகரத்து 

மூனரதரத் 

உருரக்குல்.   

 

 

 

 

 

 

 

642 ரதிரிகள் - ஆய்க 

தரிசரண 

டதறுகின்நண. 

மிபகரய் கபச் சரண 

நிறுப்தட்டது. வு 

சகரிப்பு 

டதறுகின்நது. 

11. வில்ம்தம் 

(Aegle marmelos), 

ஜம்பு   (Syzygium 

samarangense), 

சினரன் எலிவ் -

லு (Elaeocarpus 

serratus), முள் சீத்ர/ 

சீத்ம்தம் (Annona 

FRDI 0.91 0.56 

 4 தயிர்களின் 

கந்ச் சர்க்க 

டத், கந் 

உயிர்ப்புத் ன் 

ற்றும் சூனக 

முகடுகளின் ற்கும் 

திநன் 

ஆகிற்நப் 

ஜம்புவின் கந்ச் 

சர்க்க டத், இந்ப் 

தருத்தில் அன் கந் 

உயிர்ப்புத் ன் 

ற்றும் சூனக முகடுகளின் 

ற்கும் திநன் 

ஆகிற்நப் தற்றி 

ஆய்வுகள் டரத்தட்டண. 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

muricota) ற்றும் 

சப்தரட்டர 

(Manilkara zapota)  

ன்தற்றின் ம் 

ற்றும் 

உற்தத்தித்திநன் 

ன்தற்ந 

விருத்தி சய்யும் 

தரருட்டு 

அற்றின் பூத்ல் 

டத் ற்றும் பூ 

உயிரில் 

ன்தற்றின் 

தண்பில் ஆய்வு. 

 

தற்றி ஆய்வுகள்.  

12. 

கனப்புருரக்கத்தி

ன் மூனம்  ரத்/ 

ன்டரிண 

தணு ரீதிரக 

விருத்தி சய்லும், 

ர்க்க விருத்தியும். 

 

 

FRDI 1.94 0.69 

தற்நரர்த் 

ரங்கப இணங் 

கரல் ற்றும்   

ண்டரின் ர்க்கக் 

கனப்பிணங்கப 

விருத்தி சய்ல்.  

15 தற்நரர் ழிகள் 

தப்தடுகின்நண. 400 

கனப்பிணங்கள் திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

13. உர் 

விபச்சபக் 

கரண்ட, த்தில் 

சிநந் 

அன்ணரசிப்த 

ர்க்கக் 

கனப்பிணங்கப 

விருத்தி சய்ல். 

 

 

FRDI 1.26 0.64 

மிகவும் சிநந் 

ர்க்கக் கனப்பிண 

அன்ணரசிப் 

தங்கப 

உருரக்குல்  

250 ரற்றுகள் 

டப்தட்டுள்பண, 225 

கனப்புகள் சய்ப்தட்டு 

1000 கனப்பிணங்கள் 

உருரக்கப்தட்டுள்பண. 

14. ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

குந தரண த 

கககளின் 

(மிங், லு 

விளிம்பிப்தம், 

வில்ம் தம், 

விபரம்தம், 

டிரகன் ப்ரூட், 

கிம்தம், 

ரதுப, 

உகுஸ்ம) 

உயிரில் ரக்கம் 

மிகு மூனக் 

கூறுகப 

அடரபம் 

கரல். 

 

 

FRDI 0.46 0.24 

இனங்கயில் குந 

தரணப் 

தங்களின் 

உற்தத்தி 

விரிவுதடுத்ல். 

திர் எட்சிற்றிகள் – 9 

த ரதிரிகள் 

தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டண. 

அஸ்கரர்பிக் அமினம் – 9 

த ரதிரிகள் 

தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டண. 

ட்டமின் சி - 6 த 

ரதிரிகள் தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டண.   

15. இனங்கயில் FRDI 0.39 0.2 கட்டுதரட்டுப் சரடிப் தரிசரண ட 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

பிரணரக  

கரய்ர (Psidium 

guajava) பரும் 

தகுதிகளில் ர் 

முடிச்சு 

ட்டரட்களி

ன் (Meloidogyne spp.) 

உயிரில் ற்றும் 

அற்றின் 

கட்டுப்தரடு தற்றி 

ஆய்வுகள். 

தரதி 

உருரக்குல். 

தறுகிநது. கப திப்பீடு 

ட தறுகிநது. 

தரிசரண ற்றும் 

வு சகரிப்பு 

ன்தற்றின் தரரிப்பு 

ட தறுகிநது. 

16. உயிரில் 

கட்டுப்தரட்டுக் 

கரணிகள் மூனம் 

கரய்ர ரடல் 

ர 

முகரத்தும் 

சய்ல். 

FRDI 0.9 0.19 

Trichoderma spp. 

மூனம் கரய்ர 

ரடல் ரக் 

முகரத்தும் 

சய்ல். 

கரய்ர ரடல் 

ரரக்கிகளுக்கு  சிநந் 

திர்ப்புத் ன் 

கரண்டரக 

Trichoderma harziznum 

ற்றும் Trichoderma 

hamatum ஆகிண ரிவு 

சய்ப்தட்டண. & 

தன்தடு கரனம் தற்றி 

ஆய்வுகள் ரடர்ந்து 

டதறுகின்நண.  . 

மூழ்கடிக்கும் முநப் 

தன்தடுத்தி 

ரற்றுகளுக்கு கரணிப் 

தரருள் 

ற்நப்தட்டுள்பது.  

அத்துடன் வுப் 

ததிவுகள் ரடர்ந்து 

டதறுகிநண. ரிவு 

சய்ப்தட்ட இண்டு 

Trichoderma 

இணங்களிணதும் கரணிப் 

தரருள்கள் துகள் 

டிவில் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பண. 

திருத்திக்கப்தட்ட 

ரற்றுச் சரடிக் கனகள் 

திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

17. இனங்கயில் 

கண்டறிப்தட்டுள்

ப உண்தற்குப் 

தரருத்ரண 

சீத்ம்தம் (Annona 

muricata L.) 

ரகுதிகளின் 

உயிரில் ரக்கம் 

மிகு மூனக் 

கூறுகளின் 

தல்கத் ன் 

ரடர்தரண 

ஆய்வுகளும் 

கரய்த்ல் ற்றும் 

FRDI 1 0.44 

அறுடக்குப் 

பிந்தி 

இப்புகபக் 

குநத்ல் ற்றும் 

தத்தில் 

கரப்தடும் 

உயிரில் ரக்கம் 

மிகு 

மூனக்கூறுகப 

அடரபம் 

கரல்  

இந் சிகிச்ச 

ற்றிளிக்கரரல் 

இந்ச் சற்தரடு 

கவிடப்தட்டது. 

ழுகு பூசுல் 

ரடர்ந்து 

டதறுகிநது. .  
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

அறுடக்குப் 

பிந்தி 

ஆயுட்கரனம் 

ன்தற்றிண 

எழுங்குதடுத்லும். 

18. ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

தப் தயிர் 

ககளில் 

(தப்தரசி, ரடம் 

ற்றும் அன்ணரசி 

ன்தற்றின் 

விட 

ர்க்கங்கள்) 

இணவிருத்தி 

உத்திகள்  மூனம் 

சுகள் அற்ந 

டுகப் 

தரருட்கப 

உற்தத்தி 

சய்ற்கரண 

ரழில்நுட்த 

முநகப 

அபிவிருத்தி 

சய்ல்.- கட்டம் II 

FRDI 1.88 0.22 

அன்ணரசிப் 

தங்களின் சிநந், 

ம்பிக்க ல்ன 

ழிகப விருத்தி 

சய்ல். ரய் 

கண்டறியும் 

நுட்தங்கப 

லுப்தடுத்துல், 

ரற்நப்தட்ட 

தப்தரளி ரற்றுகள்,  

ரய் இல்னர 

டுகப் 

தரருட்கப 

உற்தத்தி சய்ல். 

அன்ணசியின் கபத்தில் 

டப்தட்டுள்ப F2ற்றும் 

F3 னமுநகளின் 

பர்ச்சிப் தண்புகள் 

ற்றும் தப் தண்புகள் 

ஆகிணதற்றி 

குறிப்புகள் 

ததிப்தட்டுள்பண. புதி 

E. Choli தக்டீரிரவுடன் 

PCR குடித்ரகப் 

தரிசரண மீண்டும் 

ற்கரள்பப்தட்டது. 

ர இல்னம் 

நிர்ரணிக்க வினனுக் 

கரப்தட்டுள்பது.  

19. சரணக் 

குரய் பிநழ்வுத் 

தூண்டல் மூனம்  

ம்பிக்களிக்கக் 

கூடி ரதுப 

ழிகப விருத்தி 

சய்ல்.  

FRDI 0.645 0.24 

ம்பிக்களிக்கக் 

கூடி ரதுப 

ழிகப உற்தத்தி 

சய்ன் மூனம் 

தங்கப 

விருத்தி சய்ல். 

 

 

‘கரரக் கதிர்வீச்சு 

சய்ப்தட்ட நிரலி’ 

த ரற்றுகள் கபத்தில் 

டப்தட்டுள்பண. கப 

திப்பீடு ரடர்ச்சிரக 

டதறுகின்நது.  

லும் ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

ளிரட்டு கரர 

கதிர்வீச்சு சய்ப்தட்ட 

ழிகளில் 60 

மீள்டப்தட்ட ட்டுத் 

துண்ட ரற்றுகளில் த 

உருரக்கம் 

ஆர்தரணது. 

ரிவு சய்ப்தட்ட 

ழிகளில் 300 ட்டுத் 

துண்ட சிறி ரற்றுகள் 

கபத்தில் டத் ரர் 

நினயில் உள்பண. 

900 கரர கதிர்வீச்சு 

சய்ப்தட்ட ரதுப 

ரற்றுகள் ரடர்தரண 

கப திப்பீடுகள் 

டதறுகின்நண. 

மூனக்கூற்று அடரப  

தரிசரணகள் 

ஆம்தரகியுள்பண. 

20. விசரத் FRDI 0.77 0.29 ணிக ரீதிரண இ பர்ப்பு 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

திக்கபத்திணர

ல் சிதரரிசு 

சய்ப்தட்ட 

‘அக்ர’ ர 

ர்க்கத்திற்கு நுண் 

கந்ச்சர்க்க 

எழுங்குமுந 

என்ந ரிவு 

சய்ல். 

உற்தத்திக்கு ‘ஆக்ர’ 

க்க ர யின் 

ரற்றுகளின் 

ண்ணிக்க 

அதிகரித்ல்.  

 

. 

சய்ப்தட்ட  

ரங்கள் புதுச் 

சூற்கிங்கல் 

நினயில் உள்பண. 

லும்  கபப் 

தண்தடுத்ல் 

டடிக்ககள் 

ரடர்கின்நண. 

பர்ப்புகள் 6, 7, 8 ஆகி 

து பர்ப்பு 

நினகளில் ற்றும் 

ர்விடும் கட்டத்தில் 

விருத்தி 

சய்ப்தடுகின்நண. 

21. ர 

இணங்களில்  

தணரர ரய்த் 

ரற்ந 

ற்தடுத்தும்  

Fusarium oxysporum 

 ற்றிகரக 

கட்டுப்தடுத்துற்

கு திர்ப்பு 

சக்தியுள்ப 

தரக்டீரிரக்கபப் 

தன்தடுத்துன் 

தன்தரட்டுச் 

சத்திம். 

FRDI 0.88 0.32 

ர இணங்களில் 

ற்தடும்  தணரர 

ரக் 

கட்டுப்தடுத்ல். 

ர சடிகளுக்கு 

உங்கள் ற்றும் 

உயிரில் கட்டுப்தரட்டு 

கரணிகள் (தரக்டீரிர) 

சர்க்கப்தட்டுள்பண. 

தரி சரடிகளில் 

கபடுத்ல் 

ற்கரள்பப்தட்டது. 

22. தப்தரசி, 

மிபகரய் ற்றும் 

தரகற்கரய் 

ன்தற்றில் 

ற்தடும் ஸ் 

ரய்கபக் 

கட்டுப்தடுத் 

ஸ்-திர்ப்பு 

அடிப்தடகளின் 

தன்தரட்டுச் 

சரத்திம்  

FRDI 0.25 0.21 

ஸ் 

ரய்கபக் 

கட்டுப்தடுத் 

மூனரதரங்கப 

விருத்தி சய்ல்  

தப்தரளி சரடிப்  

தரிசரண - இன 

ரதிரிகள் 

சகரிக்கப்தட்டு ஆய்க 

தரிசரண 

டதற்று ருகிநது. 

மிபகரய் சரடி 

தரிசரண - 1 து 

சரடிப் தரிசரண 

நிநடந்துள்பது. 

23. உனர் ற்றும் 

இடநின 

னங்களின் 

விபரம்த  

மூனவுயிர் 

முலுருக்கப 

சகரித்ல், 

நிறுவுல் ற்றும் 

திப்பீடு சய்ல்  

FCRDI 4.27 2.04 

மூனவுயிர் 

முலுருக்கப 

தரதுகரத்ல். 

170 பில்ப் 

தரருட்கள் திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண. 05 

பில்ப் தரருட்கள் 

தணு ங்கியில் 

உள்பண.  

24. தல்க-

ரய்களுக்கு 

(தரசிப் தறு 

ஞ்சள் ரசக், 

நுண்துகள் பூஞ்சக் 

கரபரன், 

FCRDI 1.000 0.56 

அதிக அறுடத் 

க்கூடி பீட 

ற்றும் ரய் 

திர்ப்புத் ன் 

கரண்ட 

தரசிப்தறு 

மூனக்கூறு அடரபம் 

கரணும் சற்தரடு 

டதறுகின்நது. 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

துபப்தரன்) 

திர்ப்பு சக்திக் 

கரண்டதும், 

துபப்தரன்களுக்

கு திர்ப்பு சக்தி 

கரண்டதும் 

நட்சித் 

ரங்கி 

பக்கூடிதுர

ண எத்திசந் 

முதிர்யும் 

கரண்ட தரசிப் 

தறு 

ர்க்கங்கப 

விருத்தி சய்ல்` 

 

தங்கப 

விருத்தி சய்ல்.        

25. ங்கரத்தில் 

கரும் பூஞ்சண 

சிக்கன 

அடரபம் 

கரல் ற்றும்  

Trichoderma spp. ப் 

தன்தடுத்தி 

அண உயிரில் 

ரீதிரக 

 கட்டுப்தடுத்ல்   

 

FCRDI 0.515 0.396 

ங்கரத்தில் 

கரும் பூஞ்சண 

சிக்கன 

ற்தடுத்தும் ரய்க் 

கரணி 

அடரபம் 

கரல்.   

Trichoderma உருரக்கம் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

து. சரடிப் தரிசரணகள் 

நிநடந்துள்பதுடன் 

கபப் தரிசரணகள் 

ரடர்ந்து 

டதறுகின்நண. 

26. ஜம்தர 

நினக்கடன 

உற்தத்தி 

சய்ற்கு த்தி 

கரன நினக்கடன 

(Arachis hypogaea L.) 

ர்க்கங்கப 

விருத்து சய்ல். 

 

FCRDI 0.85 0.34 

ஜம்தர 

நினக்கடன 

உற்தத்தித் துந 

ம்தடுத்தும் 

தரருட்டு புதி 

ஜம்தர 

நினக்கடன 

தம்/ ங்கள் 

ற்றும் சிநப்பு 

ழிகள்  

விபச்சல் தரிசரண 

பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பதுடன் 7 

ழிகள் ரிவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

விப் தருக்கம் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது. 

13 குறுக்கு கந்ச் 

சர்க்ககள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

ண.   

 

ற்தரது F1 ததி 

நினயில் உள்பது. 

தரிசரணகள்  

அங்குனுகரனதனஸ்ம, 

கரஇழுப்தல்ன, 

அனகங்வின ற்றும் 

துருகட்டி ஆகி 

ரன்கு  ஆரய்ச்சி 

நினங்களில் 

டதறுகின்நண. 

அணத்தும் ததி 

பர்ச்சி நினயில் 

உள்பண. 

 

27. இன ற்றும் FCRDI 2.09 0.6 உர்  இன 60 முருங்கர மூனவுயிர் 



95 
 

செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கரய் உற்தத்திக்கு 

முருங்க (Moringa 

oleifera ) 

தங்கப 

விருத்தி சய்ல்.  

ற்றும் கரய் 

உற்தத்திக் 

கரண்ட  

தங்கப 

விருத்தி சய்ல்.       

முலுருக்கள் 

சகரிக்கப்தட்டு 

ஆரய்ச்சிக் கபங்களில் 

நிறுப்தட்டுள்பண. 

தணு ங்கிகப 

உருரக்கும் தணிகள் 

ற்கண 

அங்குனுகரனதனஸ்ம 

GLORDC ற்றும் வீவின 

ARS ஆகிற்றில் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

இசரணங்கள் ற்றும் 

ண உள்ளீடுகளுக்கு 

கள்விப்தத்திம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

 

28. சி உவு 

உற்தத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டத் 

லுப்தடுத் 

தரசிப் தறுப் 

தயிறிண விருத்தி 

சய்ல்.  

FCRDI 1.04 0.46 

ற்தரதுள்ப 

ழிகளின் நட்சி 

சகிப்புத்ன் 

ற்றும் தருப்பு 

உருரக்கம் 

ன்தற்ந 

தரிசரதித்ல். 

கபக் கரள்பபவு 

அபவீடுகள் 

தரிசரதிக்கப்தட்டுள்பண

. வி முபப்பு 

தரிசரணகள் 

நிநடந்துள்ப. 

லும் நட்சி 

சகிப்புத்ன் 

ரடர்தரண 

தரிசரண 

ஆம்தரகியுள்பது. 20 

தரசிப் தறு ழிகள் 

தருக்கம் 

சய்ப்தடுகின்நண. 

 

29. 

யம்தரந்ரட்ட 

ற்றும் 

ரணரகன ஆகி 

ரட்டங்களில் 

உள்ப தல்று 

விசர சூல் 

னங்களில் 

நினக்கடன 

(Arachis hypogea L.) 

யின் பர்ச்சி 

ற்றும் விபச்சல் 

ன்தற்றில் 

தருகரன 

ரனின 

கரணிகளின் 

உச்சநினத் 

(ப்தநின, 

 வீழ்ச்சி 

ற்றும் உநவிணர் 

ஈப்தம்) ரக்கம். 

 

FCRDI 2.59 0.1 

தல்று விசர 

சூல் னங்களில் 

நினக்கடனயின் 

உற்தத்தித்திநண 

அதிகரித்ல்.  

நினக்கடன தங்களின் 

தருக்கல் 

தரிசரணகளிலிருந்து 

அறுட தநப்தட்டது. 

- ANKG 1, திஸ்ம ற்றும் 

னங்கர ஜம்தர. 

30. தயிர்ச் FCRDI 2.449 0.658 தயிர்ச் சய்கக் சிறுதரக தயிர்கள்  
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

சய்கக் கப நீர்ப் 

தரதுகரப்பு 

உத்திகளுடன் 

கூடி தரதுகரப்பு 

விசரம் 

(CA)ரடர்தரக 

ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

ண கபப் 

தயிர்கள் மீரண 

ஆய்வு. 

 

கப நீர்ப் தரதுகரப்பு 

உத்திகளுடன் கூடி 

தரதுகரப்பு 

விசரத்துடன் 

இக்கரண OFC 

இணங்கள் ற்றும் 

தங்கப 

அடரபம் 

கரல். 

 

அறுட 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

ண் ற்றும் நீர் 

தகுப்தரய்வுக்கரண 

இரும்பு மீட்டர் ற்றும் 

மின்முணகள் 

கிடக்கப்தற்றுள்பண. 

31. இனங்கயில்  

விருத்தி 

சய்ப்தட்ட  

ற்றும் தரம்தரி 

அரிசி 

ர்க்கங்களின் கப 

நின  கிபசீமிக் 

குறியீடு (GI) ற்றும்  

சரணக்கூட  

முந கிபசீமிக் 

குறியீடுகள் ற்றும் 

பிந ரனி  ஆக்கக் 

கூறுகளுடணரண 

ரடர்புகள் 

ற்றும் அற்றின் 

பூர்வீகம் 

ரடர்தரண 

கணிப்பீடு. 

 

RRDI 1.078 0.72 

வ்று 

தங்களின் 

கிபசீமிக் 

குறியீட்டு (GI) 

றுதரட்டிணக் 

கண்டறில்.  

15 தங்கபப் 

தகுப்தரய்வு சய்யும் 

தணிகள் 

டதறுகின்நண. 

32. கபின நிந 

ரத் த்திக் 

 (BPH) 

கட்டுப்தடுத்துற்

கரக சூல் ட்பு 

முநரக BPH 

திர்ப்புத் ன் 

கரண்ட புதி 

ல் தங்கப 

விருத்தி  சய்ல். 

RRDI 1.45 0.66 

கபின நிந ரத் 

த்திக்கு (BPH) 

திர்ப்புத் ன் 

கரண்ட புதி 

ல் தங்கப 

விருத்தி  சய்ல். 

ன் கூட்டுப் 

தரிசரண 

ற்கரள்பப்தட்டது. 

அன் மூனம் கிடத் 30 

ல் ழிகளுக்கரண 

முடிவுகபப் 

தகுப்தரய்வு சய்யும் 

தணிகள் 

டதறுகின்நண. 6 மீள் 

இணக்கனப்பு சய்ப்தட்ட 

குடித்ரககள் 

தரீட்சிக்கப்தடுகின்நண. 07 

தற்நரர் ழிகள் 

உருரக்கப்தட்டுள்பண. 

 

33. லிகளின் 

உயிரில், 

சூலில்  ற்றும் 

டத்யில்  

ஆகிற்ந 

அடிப்தடரகக் 

கரண்ட ல் 

ல்களில் 

RRDI 1.76 0.81 

ல் நினங்களில் 

உள்ப லிகபக் 

கட்டுப்தடுத் EBRM 

முநகப விருத்தி 

சய்ல்.  

03 தரிசரணகள் 

நிறுப்தட்டுள்பண. 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

அற்நக் 

கட்டுப்தடுத் 

எருங்கிந் 

கட்டுப்தரட்டு 

முந என்ந 

உருரக்குல். 

 

34. விசரயிகளின் 

தங்கற்புடன் 

ரழ்ரட்டு ஈ 

னத்தில் 

உர்த்ன் 

கரரக 

தரதிப்தடந் 

ள்பப்தருக்கு 

அச்சுறுத்லுக்குள்

பரகக் கூடி ண் 

ககளுக்கரண 

ல் தங்களின் 

ரிவு. 

 

 

RRDI 0.26 0.1 

உர்த்ன் 

ற்றும் ள்பப் 

தருக்குச் 

சகிப்புத்ன் 

கரண்ட ல் 

தங்கப 

அடரபம் 

கரல்.  

03 தரிசரணகள் 

நிறுப்தட்டுள்பண. 

35.நீண்ட கரனப் 

தரதுகரப்த உறுதி 

சய்யும் 

தரருட்டும் 

டுகப் 

தரருட்கப   

உற்தத்தி 

சய்ற்கும் 

உகந் கருவிரக 

Dioscorea நுண் 

கிங்குருரக்கத்

ப் 

தன்தடுத்ல். 

 

SCPPC 0.75 0.47 

Dioscorea வின் 

சரணக் குரய்ப் 

தரதுகரப்புக் 

கரனத் 

அதிகரித்ல்.   

916 நுண் கிங்குள் 

தரதுகரப்புச் 

சய்ப்தட்டுள்பண. 182 

ரற்றுகள் 

கடிணரக்கப்தட்டுள்பண.  

36. தயிர் 

அபிவிருத்திக்கரக 

இனங்கயில் 

ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

தயிர்க் குழுக்களின் 

கரட்டுத் 

ரடர்புகளின் 

தணுப் 

தல்கத்ன்

 ஆரய்ல் 

ற்றும் திப்பீடு 

சய்ல். 

 

SCPPC 4.26 0.22 

தணு 

விரக்கம், 

இணவிருத்தி ற்றும் 

தயிர் விருத்தி 

ன்தற்றுக்கு 

ரிவு 

சய்ப்தட்ட 

தயிர்க் குழுக்களின் 

கரட்டுத் 

ரடர்புகளின் 

தணு 

பங்களின் 

அத்திசி 

கல்கபப் 

தற்றுக்கரள்ப 

சந்ர்ப்தம் 

அளித்ல். 

சகரிக்கப்தட்ட 83 

கரட்டுத் ரடர்புகளில், 

64 ரடர்புகளின் 

ரகுதிகள் 

முபத்துள்பதுடன் 

அ தருக்கத்திற்கரக 

தரரிக்கப்தடுகின்நண. 

ற்தடி 64 

ரடர்புகளிலிருந்து, 11  

தரதுகரக்கும் தரருட்டு 

களிக்கப்தட்டுள்பண.  

37. பீடக் SCPPC 0.35 0.11 VAPORMATE ற்றும் புகயூட்டலுக்குத் 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

கட்டுப்தரட்டுக்கு 

விசர நுகர்வுப் 

தரருட்கள் 

(ரனிம், உவு, 

வினங்கு உவுகள், 

க்கறி, தங்கள், 

ரர்ப் தரருட்கள், 

அனங்கரத் 

ரங்கள்) 

கரள்கனன்கள், 

தரதுகரப்புக் 

கூடங்கள், நூனக 

ஆங்கள், 

சரடிகள் ற்றும் 

கபஞ்சிங்கள் 

ன்தற்றில் 

ரற்றுத்   நீக்கல்/ 

ரற்று 

நீக்கனல்னர   

புகயூட்டலுக்கரக 

VAPORMATE 

(கரதனீர் 

எட்சட்டு 83.7% 

இல் தில் 

தரட் 16.3%) 

ற்றும் தி 

தரஸ்பீன் 

ன்தற்றின் 

தரணக்குப் 

தரருத்ரண  

நிர்ங்கப 

உருரக்குல். 

தி தரஸ்பீன் 

ன்தற்றிற்கரண 

றிமுநகள் 

உருரக்குல். 

 

ரண  அணத்து 

அநகளும் 

ரரிக்கப்தட்டுள்பண. 

தனகயில் உள்ப 

கநரன்களுக்கு 

புகயூட்டல் 

சய்ப்தட்டது. 

சிகிச்சளிக்கப்தட்ட 

ரதிரிகள் இநப்புக் 

கண்கரணிப்பில் 

க்கப்தட்டுள்பண.  

ர இல்னங்களில் 

உள்ப ரங்களில்  

அந்துப் பூச்சிகளுக்கு ப 

இடளிக்கப்தட்டது. 

உத கூட்டுத்சாகக  45.0 15.50  
 

 

 

 

சிறி அபவினாண செற்திட்டங்கள் 

 

1. நினதநரண 

சணப் தயிர்ச் 

சய்கக்கரண 

ஆசி 

னப்பு 

HORDI 1.40 0.44 

இனங்கயில் 

சண 

விசரத் 

ஊக்குவித்ல். 

2019 ஆம் ஆண்டின்  சிறு 

தரகத்துக்கரண வு 

சகரிப்பு 

டதறுகின்நது.  

பூச்சிக்கரல்லிகப 

தகுப்தரய்வு 

சய்ற்கரண துரி 

தரிசரண முந 

உருரக்கும் ஆய்வு 

நிநவுற்நது. 

2. விசர 

உற்தத்திகப 

தனிடும் 

ரழில்நுட்தங்க

ப விருத்தி 

HORDI 2.08 0.30 

ர் தயிரண 

ள்ளியின்  

தனிடும்  

ரழில்நுட்தத் 

ம்தடுத்ல். 

எவ்ரரு 

தகுதியிலிருந்தும் 5-10 

விசரயிகள் ர்வு 

சய்ப்தட்டுள்பணர்; 

அடிப்தட 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

சய்ல்.  லும் 

ருரணத் 

அதிகரிப்தற்கு 

ள்ளி 

உற்தத்திரபர்களி

ட அற்ந 

தப்புல் 

 

 

கக்கடுப்பு 

நிநவுற்று அறிக்க 

ரரித்ல் 

டதறுகின்நது. 

ள்ளி பிஞ்சு ப்ஸ் 

இன் த் 

ம்தடுத்துற்கரண 

தரிசரண 

நிநவுற்நது. ள்ளி 

சீல்களுக்கரண (chips) 

சரணகள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

அற்றின் உர்வு 

திப்பீட்டு ஆய்வுகள் 

நிநடந்ண. 

ள்ளி றுல் 

(பிஞ்சு தரரில்) களின் 

தனிடும் 

ரழில்நுட்தம் தற்றி 

துண்டுப்பிசும் 

ரரித்ல் 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது. 

3. அறுடக்கு 

பிந் 

ரழில்நுட்த  

கடுகளின் 

ரரிப்பு ற்றும் 

கடுகளின் 

தன்தரடு  

HORDI 2.10 0.35 

பூங்கனியில் 

தயிர்களின் 

அறுடக்கு 

பிந் 

இப்புகப 

குநத்ல்.   

ரம்த கடுகள், 02 

துண்டு பிசுங்கள் பூர்த்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

3 தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

நிநடந்துள்பண.  

இசரணங்கள் ற்றும் 

உதகங்களின் 

கரள்ணவு - 

ரழில்நுட்த 

திப்பீட்டுக் குழு 

நினயில் உள்பது. 

4. ரண்டரினின் 

ம் ற்றும் 

உற்தத்தித்திநண 

ம்தடுத்துன் 

மூனம் 

இனங்கயின் 

விசரயிகளின் 

ருரணத் 

அதிகரித்ல். 

FRDI 7.19 1.25 

ரண்டரின் ம் 

ற்றும் 

உற்தத்தித்திநண 

ம்தடுத்ல். 

ரண்டரினின் 10 

தங்கள் 

உருரக்கப்தட்டுள்ணண. 

திப்பீடுகள்  

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண. 

10 பில்ப் தரருட்கள் 

சகரிக்கப்தட்டுள்பண. 03 

நிறுல் முநகள் 

அறிமுகம் 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

அதிகரரிகளுக்கரண 

தயிற்சி குப்புகள் 03 

டரத்ப்தட்டண. 10,000 

ரங்களில் எட்டுகள் 

ற்கரள்பப்தட்டண. 

தண்டரப ற்றும் 

யங்கன ஆகி 

தகுதிகளில் இருந்து 150 

விசரயிகள் ரிவு 

சய்ப்தட்டுள்பணர்.  

5. கரபரன் FRDI 13.04 0.47 இனங்கயில் கரபரன் பர்ப்பு தகள் 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

பர்ப்பில் 

ஈடுதட்டுள்ப 

விசரயிகளின் 

ருரணத் 

அதிகரிக்கும் 

தரருட்டு உற்தத்தி 

ற்றும் 

தன்தரட்டுத் 

ரழில்நுட்தங்க

ப விருத்தி 

சய்ல். 

கரபரன் பர்ப்த 

ம்தடுத்ல் 

ற்றும் 

விசரயிகள் 

ருரணத் 

அதிகரித்ல்.   

 

புகுற்நப்தட்டண. 

VAT தரிசரண 

உநகள் 

களிக்கப்தட்டண. 

6. இனங்கயில் 

ங்கரப் 

தங்களின்  

விப் தருக்கம் 

ற்றும் தயிர்ச் 

சய்கத் 

ரழில்நுட்தங்க

ப விருத்தி 

சய்ல். 

FCRDI 5.40 3.30 

புதி தங்களின் 

விருத்தித் 

ரழில்நுட்தங்கள் 

ற்றும் ரண 

உற்தத்தி 

ன்தற்ந 

விருத்தி சய்ல். 

தரிசரணக்கரண 

குமிழ்கப 

தற்றுக்கரள்ப 

ண்டி தயிர் கபத்தில் 

உள்பது. (குமிழ் 

உருரக்கத்தின் இறுதிக் 

கட்டம்.) உற்தத்தி விருத்தி 

ஆய்வுகள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்ந

ண. ல்கஸ் 

ற்றும் புல்ணர KOPIA 

கிரங்களில் 02 தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் 02 கப 

விஜங்கள் 

ற்கரள்பப்தட்டண. 

 7. இனங்கயில் 

சரர தரஞ்சி 

உற்தத்தித்திநண 

அதிகரிக்கத் 

ரண 

ரழில்நுட்தங்க

ப விருத்தி 

சய்ல்.  

FCRDI 4.65 0.85 

தயிர்ச் சய்க 

ரழில்நுட்த 

தன்தரடு ற்றும் 

உர் விபச்சல் 

ன்தற்நக்  

கரண்ட 

தங்கபத் 

ரிவு சய்ன் 

மூனம் 

இனங்கயில் 

சரர 

தரஞ்சியின் 

உற்தத்தித்திநண 

அதிகரித்ல். 

 

ம்பிக்க க்கூடி 

NCVT ற்றும்  PYT ஆகி 

ழிகள் திப்பீடு 

சய்ப்தடுகின்நண. 

உதகங்கள், உம், 

ற்றும் இசரணப் 

தரருட்கள் கரள்ணவு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

தரிசரணகள் 

ரடர்ச்சிரக 

டரத்ப்தடுகின்நண. 

உதகங்களின்  

கரள்ணவு ரடர்தரண 

தறுகச் சற்தரடுகள் 

டதற்று ருகிநண.  

இனப் தரசண 

தரிசரண ற்றும் 

சரபி புகும் 

சர்க்கும் சற்திட்டம் 

ன்தண ரடர்ந்து 

டதற்று ருகிநண. 

லும் உங்கள், 

இசரணப் தரருட்கள் 

ற்றும் பிந 

உதகங்கள் ன்தண 

கரள்ணவு 

சய்ப்தடுகின்நண. 

8. உர் த்தினரண FCRDI 2.72 1.05 கரரி க் தரதுகரப்பு இல்னங்கப 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ங்கர வி 

உற்தத்தி ரதிரிக் 

கிரத்தின் 

பின்ரடர் 

டடிக்க  

முகரத்தும். 

கரப்பு  சதிகள் 

ற்றும்  

தன்தரட்டு 

ரழில்நுட்த 

உவி ங்கலின் 

மூனம் சல்முந 

ரதிரிக்  

கிரத்தின் 

சல்திநண 

விருத்தி சய்ல். 

மீள்கட்டக்கும் 

தணிகள் 

ஆம்பிக்கப்தட்டு, அ 

ரடர்ந்து 

டதறுகின்நண. 

தரிசரணகளின் தரது 

தன்தடுத் ண்டி 

குமிழ்கப உற்தத்தி 

சய்யும் தரருட்டு 

கபத்தில் தயிர் 

நிறுப்தட்டுள்பது. 

(குமிழ் உருரக்க இறுதிக் 

கட்டம்). எரு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சி ற்றும் 06 கப 

விஜங்கள் 

ற்கரள்பப்தட்டுள்ப

ண. 

9. இனங்கயின் 

தண்கப 

அடிப்தடரகக் 

கரண்டு மிபகரய் 

கனப்பிண விகள் 

உற்தத்தி சய்யும் 

சற்திட்டம் 

என்ந நிறுவுல். 

FCRDI 4.38 0.53 

உள்ரட்டு 

கனப்பிணச் சய்க 

அபிவிருத்தியின் 

ஊடரக மிபகரயில் 

உற்தத்திப் 

தனுறுதித் 

ன் 

அதிகரித்ல் ற்றும் 

கனப்பிண வி 

உற்தத்தி 

ம்தடுத்ல் . 

 

 

எரு கிரம் ரிவு 

சய்ப்தட்டது. பூச்சி 

திர்ப்பு ன 

இல்னங்கப 

நிர்ரணிக்க தறுக 

டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண. 

10. ஆசிரவின்  

அரிசி விபச்சல் 

இடளிக் 

குநத்ல். 

RRDI 2.13 1.23 

பிரண நீர்ப்தரசண 

முநகள்  மூனம் 

ல் உற்தத்தி 

சய்யும் 

பிசங்களில் 

விபச்சல் 

இடளிக் 

குநத்ல். 

குருரகனயில் 

ருடரந்க் கூட்டம் 

ற்றும் கபத் திணம் 

ன்தண டரத்தட்டண. 

07 சல்முந ரதிரிகள்  

உருரக்கப்தட்டண 

(அறுட 

சய்ப்தட்டது). 8 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

டரத்ப்தட்டண, 2 கப 

திணங்கள் டரத்தட்டண 

ற்றும் கபக் 

கட்டுப்தரடு ரடர்தரண 

எரு கடு 

அச்சிடப்தட்டது. ற் 

சய்கயில் நீ 

சமிக்கும் AWG 

ரழில்நுட்தம்  

உத்திரகபூர்ரக 

ளியிடப்தட்டது.  

 

 

 

11. AFACI  RRDI 1.05 0.33 இனங்கயில் விசரயிகளுக்குரி 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

அங்கத்து 

ரடுகளுக்கு 

உர்த்ன்க்கு 

ஈடுகரடுக்கல்ன 

உர் ற் 

தரங்களின் 

ரிவு ற்றும் 

விரிரக்கம். 

 

 

 

இனக்கரகக் 

கரள்பப்தட்ட 

உர் 

சூற்ரகுதியில் 

சய்க 

தண்ணுற்குப் 

தரருத்ரண ற் 

தங்கப 

அடரபம் 

கரல். 

மூன்று கபங்கள் ரிவு 

சய்ப்தட்டுள்பண.   25 

ல் ழிகள் அறுட 

சய்ப்தட்டதுடன் 

வுப் தகுப்தரய்வு 

டதறுகின்நது. 04 

தரிசரணகளின் 

விபச்சல்கள் அறுட 

சய்ப்தடுகின்நண. 

12. அண்மித் 

விரண சூல் 

ற்றும் தல்று 

சூல்களின் கீழ் 

ல்லில் நிகழும்  

ப்தத்  தூண்டல் 

கதிர்முண  

னட்டுத்ன் 

தற்றி 

ளிவுதடுத்ல். 

 

RRDI 0.175 0.05 

விரண 

ப்தநின 

ரடக்க நின 

திப்பீடு சய்ல். 

பர்ச்சி, உயிர் 

தகிர்வு ற்றும் 

அரிசி விபச்சல் 

ஆகிற்றின் 

இற்க 

ப்தநின 

ரறுதரடுகப 

ஆய்வு சய்ல். 

கரனநின ரீதியில்  

நினரண 

உருவில் 

தண்புகபத் 

ர்ந்டுத்ல்.  

 

2 தரிசரணகள் பூக்கும் 

நினயில் உள்பண. 03 

கபப் தரிசரணகள் 

ததி நினயில் உள்பண. 

 

 

13.  ஆசி 

னத்தின் 

புனம்தர் 

ரய்கள்  ற்றும் 

பூச்சிப் பீடகளின்  

ரய்த் ரற்றில் 

கல்கப 

தரிரறும் முந 

என்ந 

உருரக்குல். 

SCPPC 1.33 0 

புனம்தர் 

பீடகள்  ற்றும் 

ரய்கள் 

ஆகிற்ந 

முகரத்தும் 

சய்ல். 

குருரகல், அம்தரந, 

ட்டக்கபப்பு ஆகி  

ரட்டங்களில் வுகள் 

சகரிக்கப்தட்டு 

ருகிநண. வி மூனம் 

தவும் தக்டீரிர ற்றும் 

ரப் புற்றுரய் 

ன்தண அடரபம் 

கரப்தட்டண. க்கரளி 

தரக்டீரிர 

புற்றுரய்க்கரண 

முகரத்து  

டமுநயிண 

விருத்தி சய்யும் 

சற்திட்டம் 

டதறுகின்நது. 

 

14. இனங்கயில் 

பிதனரண சூல் 

ரசடலுக்கு 

உள்பரண மூன்று 

னங்களில் 

ளிண்டன 

த்திசன் 

ரசுக்கரண 

NRMC 0.798 0.4 

ளிண்டன 

த்திசன் 

ரசுக்கரண 

மூனங்கள் ற்றும் 

ற்றும் அற்நத் 

தீர்ப்தற்கரண 

ழிமுநகள் 

ன்தற்ந 

 நீர் ரதிரிகப 

ற்றும் குப நீர் ரதிரிகள் 

சகரிக்கும் தணிகள் 

டதறுகின்நண. 

சகரிப்பு தரத்ல்கள் 

மூன்று இடங்களுக்கு 

விநிரகிக்கப்தட்டுள்ப

ண. தரதுப் 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

மூனங்கள், சூல் 

நினதநரண 

ன் மீரண 

ரக்கங்கள், னி 

சுகரரம் ற்றும் 

அற்நத் 

தீர்ப்தற்கரண 

ழிமுநகள் 

ன்தற்ந 

திப்பீடு சய்ல். 

அடரபம் 

கரல்.  

தண்புகளுக்கரண  

நீர்ப் தகுப்தரய்வு 

டதற்று ருகின்நது. 

15. இனங்கயில் 

பிகடணப்தடுத்ப்

தட்ட தரதுகரப்பு 

தகுதியில் 

னப்தரங்கரண 

விசர 

நீர்நினகளில் 

விசர ரசுப் 

தரருட்களின் 

மூனங்கள் ற்றும் 

அற்றின் 

கரண்டு சல்னல் 

முநகப 

அடரபம் 

கரல். 

NRMC 1.130 0.2 

த்தி 

னரட்டில் 

உள்ப நீர் 

டிகரல்களுக்கு 

தரசுதற்ந 

ளியிடும் 

தல்றுதட்ட 

நினப் 

தன்தரடுகப 

அடரபம் 

கரல்.   

2 ஆது தரகத்திற்கு 

ண் ற்றும் நீர் ரதிரிகள் 

சகரிக்கும் தணி 

நிநடந்துள்பது. 

ண் ற்றும் நீர் 

தகுப்தரய்வு டதற்று 

ருகின்நது. தகுப்தரய்வு 

இசரணங்கள் ற்றும் 

உதகங்கபக் 

கரள்ணவு சய்யும் 

தணிகள் டதற்று 

ருகின்நண. 

 

 

16. உள்ரட்டுக்கு 

உகந் GAP  

நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் ற்றும் 

விசர 

உற்தத்திகள் தற்றி 

தரதுகரப்புத் 

கல் 

ரகுதி (GAP) 

உருரக்குல். 

ETC 2.286 0. 298 

இனங்கயில் GAP 

சரன்றுப்தடுத்ல் 

ரடர்தரண 

விழிப்புர் 

அதிகரித்ல்.  

ரத்நயில் எரு 

விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சி 

டரத்ப்தட்டதுடன், 

அம்தரந ற்றும் 

அனுரபும் ஆகி 

பிசங்களில் 04 

ரதிரிப் தண்கள் 

ரிவு 

சய்ப்தட்டுள்பண.  

17. விசர 

ரழில்நுட்த 

கல் 

னப்பு 

(ATIN)  

NAICC 2.687 1.435 

விசரம் 

ரடர்தரண 

கல்கப 

தரிரநல் ற்றும் 

ஆங்கத்து 

ரடுகப 

என்றித்து 

னப்த 

உருரக்குல்.  

4 ரழில்நுட்த நூல்கள் 

நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

லும் உள்ரட்டு 

கிங்குப் தயிர்கள் 

ரடர்தரண நூலின் 

ரகுப்பு னகள் 

இறுதிக் கட்டத் 

அடந்துள்பண. வீட்டுத் 

ரட்டச் சய்க 

ரடர்தரண மிழ் 

ரழியினரண புத்கம்  

இறுதிக் கட்டத் 

அடந்துள்பது. க்கரளி, 

உருபக் கிங்கு ற்றும் 

ல் ஆகிண இறுதிக் 

கட்டத் 

அடந்துள்பண. 

18. உவுப் SPMDC 1.76 0.7 உரி வி சப்டம்தர் ரம் 02 -06 
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செற்திட்டம் 
நிறு

ணம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவு 

(மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு  சதௌதீக முன்னணற்நம் 

தயிர்களின் சி 

சிநப்பு வி 

விநிரகம் 

ற்றும் விசர 

ரழில்நுட்த 

தரிரநல் 

ன்தற்றுக்கரண 

சல்முந 

விபக்க 

சற்திட்டம். 

உற்தத்தித் 

ரழில்நுட்தங்க

பப் தன்தடுத்தி 

த்தில் சிநந் 

சரர தரஞ்சி 

விகப 

உற்தத்தி சய்ல் 

ற்றும் உர்ந் 

சரர தரஞ்சி 

விகப 

விநிரகித்ல். 

 

திணங்களில்  PI கூட்டம் 

டரத்தட்டது. 

விசரயிகள் 

குழுக்களுக்கு த்தியில் 

தகிர்ந்ளிக்கும் 

தரருட்டு 5,000 

தரலிசக் தகள் 

ற்றும் 50 டரர்தரலின் 

ன்தண கரள்ணவு 

சய்ப்தட்டண. 10 

சல்முந விபக்கப் 

தண்கள் 

நிறுப்தட்டதுடன் 68 

விரிரக்கப் 

தண்களும் 

நிறுப்தட்டண. 

உத 

கூட்டுத்சாகக 
 56.26 13.79   

 

 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்காண நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  ற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டின் நிதிொர் 

இனக்குகள்  

செனவுத் கனப்பு 
2020 ஆம் ஆண்டின் நிதிொர்  

இனக்கு ( ரூ.) 

மீண்டுரும் சனவுகள்  5,159,819,075 

மூனண சனவுகள் 2,558,219,000 

சாத்ம்  7,718,038,075 

 

 

 
ARDC  -  விசர ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நினம் 

ARS  -  விசர ஆரய்ச்சி நினம்  

DOA  -  விசரத் திக்கபம்  

ETC -  விரிரக்கம் ற்றும் தயிற்சி நினம்  

FBS -  விசர ரணரலி ச 

FCRDI   -  கபப் தயிர் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நிறுணம் 

FRDI -  தப் தயிர் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நிறுணம்  

FRU  -  உவு ஆரய்ச்சிப் பிரிவு  

GLORDC  - 
 அத் ரனி ற்றும் ண்ய்ப் தயிர்களின் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி நினம்   

HORDI  -  பூங்கரயில் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நினம்  

MOA  -  கத்ரழில் அச்சு 
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NAICC  -  சி விசர கல் ரடர்தரடல் நினம்  

NARP  -  சி விசர ஆரய்ச்சி சற்திட்டங்கள் 

NPQS -  சி ர ரற்று நீக்கல் ச  

NRMC  -  இற்க பங்கள் முகரத்து நினம் 

PGRC -  ர தணு பங்கள் நினம்  

PU -  விசர ளியீட்டுப் பிரிவு 

PVIC -  ர ஸ் அடரப அடரபம் கரணும் நினம்  

RARDC -  பிரந்தி விசர ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நினம் 

ROP -  பீட ரசினிகள் ததிரபர் கரரிரனம் 

RRDI  -  ல் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நினம்  

RRRDC  -  பிரந்தி ல் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நினம்  

RRS  -  ல் ஆரய்ச்சி நினம் 

SCPPC  -  வி சரன்றுப்தடுத்ல் ற்றும் ர தரதுகரப்பும் நினம்  

SCS -  வி சரன்றுப்தடுத்தும் ச  

SEPC -  சமூக தரருபரர ற்றும் திட்டமிடல் நினம்  

SPMDC  -  வி ற்றும் டுகப் தரருட்கள் அபிவிருத்தி நினம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. கன அபிவிருத்தித் திகக்கபம் 
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சாகன னாக்கு  - இனங்கயின் விசர சமூகம் ற்றும் அணத்து விசர நினங்களிணதும் 

நினதநரண அபிவிருத்தி. 

 

செற்தணி - இனங்கயின் விசர சமுரத்தின் நினதநரண அபிவிருத்தியிலும் 

அணத்து விசர நினங்களின் சழுரண அனுகூனங்கள் ற்றும் உச்ச உற்தத்தித்திநன் 

ன்தற்நப் தற்றுக்கரள்ற்கு ற்ந கயில் நிறுண,  எத்துப்பு, சட்ட ற்றும் 

முகரத்து சகள் தரன்நற்ந எழுங்குதடுத்தி, கரனத்திற்கு ற்நரறு தணி 

ருல்.  

 

அறிமுகம் - இனங்கயின் விசரயிகளுக்குத் ரண சதிகப ங்கும் ரக்கில் 1957 

எக்டரதர் 01 ஆந் திகதி அப்தரது இருந் உவுத் திக்கபத்க் கனத்து, கன 

சகள் திக்கபம் ஆம்பிக்கப்தட்டது. 1958 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இனக்க ற் கரணிச் 

சட்டத்தின் மூனம் தனப்தடுத்ப்தட்டடப்ட இத்திக்கபம் ற்தரது 2000 ஆம் ஆண்டின் 46 

ஆம் இனக்க கன அபிவிருத்திச் சட்டம் ற்றும் அன் திருத்ங்களுக்கு இங்க கன 

அபிவிருத்தித் திக்கபம் ன்ந தரில் இங்கி ருகின்நது. 

 

 

கன அபிவிருத்தித் திகக்கபத்தின் குறிக்னகாள் ற்றும் முக்கி கடககள் 

 அசரங்க விசரக் கரள்ககளுக்கு இங்கி முநயில் விசரக் கரணிகபப் 

தன்தடுத்துற்கரண ற்தரடுகபச் சய்ல். 

 விசரக் கரணி உரிரபர்கள், விசரக் கரணி உரியுள்ப விசரயிகள் ற்றும் 

ஆட்சியுரிகள் கரண்டர்கள்/ குத்க விசரயிகளின் விசர உரிகபப் 

தரதுகரப்தற்கரண ற்தரடுகபச் சய்ல்.  

 விசர அப்புக்கபப் ததிவு சய்ல் ற்றும் தணி ருது ரடர்தரண 

கட்டபகப உருரக்குல் ற்றும் அந் ற்தரடுகள் டமுநப்தடுத்ப்தடு 

உறுதிப்தடுத்துல். 

 கன அபிவிருத்திச் சதகப உருரக்குல் ற்றும் அற்றின் அதிகரங்ககபப் 

தன்தடுத்துற்கரக ழிகரட்டுல் ற்றும் ற்தரர் சய்ல். 

 ரடு முழுதிலும் உள்ப அணத்து கன அபிவிருத்திச் சதககளிணதும் அதிகரப் 

பிசங்களுடன் ரடர்புடரக விசரக் கரணி ரடர்தரண கல்கள் 

அடங்கி விசரக் கரணிப் தர்ப் தட்டில்கப ரரித்து திருத்ங்கபத தணி 

ருல். 

 விசரக் கரணிகளுடன் ரடர்புட  குத்க முந விசரயிகளின் பிச்சிணகள் 

ற்றும் ண சிக்கல்கபத் தீர்ப்தற்கு டடிக்க டுத்ல். 

 சிறி நீர்ப்தரசணக் திட்டங்கள் ற்றும் நீர் மூனங்களின் தனுறுதித்ன், தரதுகரப்பு, 

முகர ன்தற்றுடன் ரடர்புட ற்தரடுகப டமுநப்தடுத்துல். 

  கன அபிவிருத்திச் சட்டம் ற்றும் அசரங்க விசரக் கரள்ககப மீறும் 

ப்பிணருக்கு திரக சட்ட டடிக்க டுத்ல். 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2019 ஆம் ஆண்டில் கன அபிவிருத்தித் திகக்கபத்திற்கு ஒதுக்கப்தட்ட மூனண 

ஒதுக்கீடு ற்றும் 2019 செப்டம்தர்  30 கயினாண முன்னணற்நம்  
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2020 ஆம் ஆண்டுக்காண நிதிொர்  இனக்குகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிகனனதநாண விொத் துகநக உருாக்கும் னாக்கில் கன அபிவிருத்தித் 

திகக்கபத்தின் மூனம் செற்தடுத்ப்தடும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

 

சிறி குபங்கள்  ற்றும் ாய்க்கால்ககப புணர்நிர்ாம் செய்ல் 118-2-3-37-2506 

 

குபங்களில் நீ சகரித்து த்ல் ற்றும் நீர்க் கரள்பப அதிகரிப்தன் மூனம் ஆண்டு 

முழுதும் ற் சய்கக்குத் ரண நீ இடவிடரது ங்குல் ற்றும் அன் 

மூனம் ல் உற்தத்தி அதிகரித்ல் ன்தண இன் ரக்கங்கபரகும். கிரமிக் குபங்கள் 

ற்றும் அக்கட்டுகபப் புதுப்பித்ல் இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 

டமுநப்தடுத்ப்தடும் உத சற்திட்டங்கள் ஆகும். இந் ரக்கத்திற்கரக விசர 

அச்சிணரல் 200 மில். ரூதரய் நிதி கன அபிவிருத்தித் திக்கபத்துக்கு ங்கப்தட்டது. 

அன் மூனம், 180 சற்திட்டங்கள் டமுநப்தடுத் இணங் கரப்தட்டுள்பண. 2019.09.30 

ஆம் திகதி  இச்சனவுத் னப்பின் கீழ் 2018 ஆண்டின் கயிலுள்ப 

வினப்தட்டில்களுக்குச் சலுத்துற்கரக ற்றுள்ப சனவு 145.89 மில். ரூதரய் ஆகும். 

 

 

1000 குபங்கள் 1000 கிாங்கள் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 118-2-3-40-2506 

செனவுத் கனப்பு 
ஒதுக்கப்தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

2019/09/30 காண 

செனவுகள் (மில். ரூ) 

சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

(%) 

மீண்டுரும் சனவுகள் 6,931.20 5,357.58 77% 

மூனண  சனவுகள் 3,479.00 1,148.34 33% 

சாத்ம் 10,410.2 6,505.92 62.5% 

செனவுத் கனப்பு 
ஒதுக்கப்தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

2019/09/30 காண 

செனவுகள் (மில். ரூ) 

சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

(%) 

118-2-3-37-2506 200.00 145.89 73% 

118-2-3-40-2506 700.00 553.78 79% 

 
   

செனவுத் கனப்பு (Vote) 
2020 ஆம் ஆண்டுக்காண 

(மில். ரூ) 

மீண்டுரும் சனவுகள் 8,102.662 

மூனண  சனவுகள் 9,564.690 
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இந்  நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கரக  விசர அச்சிணரல் 2019 ஆண்டில் 700 மில். ரூ நிதி  

எதுக்கீடு சய்ப்தட்டதுடன் 100 கிரமிக் குபங்கள் ற்றும் அக்கட்டுத் ரகுதிகப 

அபிவிருத்தி சய்ற்கு உத்சிக்கப்தட்டுள்பண. 2019.09.30 ஆம் திகதி  இச்சனவுத் 

னப்பின் கீழ் 2018 ஆண்டின் கயிலுள்ப வினப்தட்டில்களுக்குச் சலுத்துற்கரக 

ற்றுள்ப சனவு 553.78 மில். ரூ ஆகும். 

 

உவு உற்தத்தி னசி நிகழ்ச்சித் திட்டம் (ஜணாதிததி செனகம்) 

ஜணரதிததி சனகத்தின் நினதநரண அபிவிருத்திப் பிரிவின் மூனம்  சற்தடுத்ப்தடும் 

உவு உற்தத்தி சி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் கரழும்பு ற்றும் ககரன ரட்டங்களில் 

4 சற்திட்டங்களுக்கரக 1.73 மில். ரூ எதுக்கீட்டு நிதி விடுவிக்கப்தட்டுள்பது. இந் 

சற்திட்டங்களுக்கு ற்தரது திப்பீடுகள் ரரிக்கப்தட்டுள்பதுடன் 

டமுநப்தடுத்துற்கரண டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டுள்பண.  

 

 

விொக் கிா சாழில்முகணவு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

விசர அச்சிணரல் 118-2-3-20-2509 னும் சனவுத் னப்பின் கீழ் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

ததுப ற்றும் யம்தரந்ரட்ட ஆகி ரட்டங்களில் 03 சிறி நீர்ப்தரசணச் 

சற்திட்டங்களுக்கரக 19.587 மில். ரூ எதுக்கீட்டு நிதி விடுவிக்கப்தட்டுள்பது. அணத்து 

சற்திட்டங்களும்  டமுநப்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன் அற்றின் தௌதீக முன்ணற்நம் 

50% ஆகும். 2019.09.30 ஆம் திகதி  ற்றுள்ப சனவுகள் 10.5 மில். ரூ ஆகும். 

 

அசரங்க ரழில்முற்சிகள், னரட்டு புரிகள் ற்றும் கண்டி க அபிவிருத்தி 

அச்சிணரல் கண்டி, ததுப, நுலிர ற்றும் ரத்ப ஆகி ரட்டங்களில் 33 சிறி 

நீர்ப்தரசணச் சற்திட்டங்களுக்கரக 158-01-02-2-2202 னும்  சனவுத் னப்பின் கீழ் 15.89 மில். 

ரூ எதுக்கீட்டு நிதி விடுவிக்கப்தட்டுள்பது. அணத்து சற்திட்டங்களும்  

டமுநப்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன் அற்றின் தௌதீக முன்ணற்நம் 40% ஆகும். 2019.09.30 

ஆம் திகதி  ற்றுள்ப சனவுகள்  0.41 மில். ரூ ஆகும்.  

 

 

ஈ னத்தில் 100 சிறி அபவினாண நீர்த்னக்கங்ககப புணர்நிர்ாம் செய்து அெ 

ற்றும் னிார் கூட்டு சாழில்முகணவுத் திட்டங்களின் கீழ் நீர் ாழ் உயிரிண 

உற்தத்திககப னற்சகாள்ளும் செற்திட்டம்  

கத்ரழில், கிரமிப் தரருபரர விகர, நீர்ப்தரசண, மீன்பிடி ற்றும் நீரில் ப 

அபிவிருத்தி அச்சின் 118-2-3-64-2509 னும் சனவுத் னப்பின் கீழ் இந்நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் 52 சற்திட்டங்களுக்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப ரக 70 மில். ரூ ஆகும். கரழும்பு, 

கம்தரயர, களுத்ந, கரலி, ரத்ந, யம்தரந்ரட்ட ற்றும் ககரன ஆகி 

ரட்டங்களில்  டமுநப்தடுத்தியுள்ப இச்சற்திட்டங்கள் ரடர்தரக ற்தரது 

திப்பீடுகள் ரரிக்கப்தடுகின்நண. 2018 ஆண்டின் கயிலுள்ப வினப்தட்டில்களுக்குச் 

சலுத்துற்கரக 2019.09.30  ஆம் திகதி  ற்றுள்ப சனவு 7.95 மில். ரூ ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

விொயிககப சகௌவிக்கும் நிகழ்ச்சி ‘சகாவி அபின்’ - 2019  
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உள்ரட்டு விசரத்துநக்கும் விசர சமூகத்தின் ம்தரட்டுக்கும் விட தங்களிப்புச் 

சலுத்தும் நிறுணங்கள் ற்றும் னிதர்கப கௌவிப்தற்கரண சல் திநனுக்கரண சி 

விருது ங்கும் விரரண ‘கரவி அபின்’ - 2018 ஜணரதிததி விருது ங்கும் நிகழ்வு 

2019.03.18 அன்று கரழும்பு தண்டரரக்க சர்ச ரரட்டு ண்டதத்தில் டதற்நது. 

இன்தரது, 18 வ்று துநகளுக்குரி விசரயிகள் ற்றும் அதிகரரிகள் 

கௌவிக்கப்தட்டணர். அன் மூனம் கிடக்கப்தற்ந அனுதத்திணக் கரண்டு 

இண்டரது டரகவும் 2019 ஆண்டுக்கரண ‘கரவி அபின் – 2019’ சல்தரட்டுத் 

திநனுக்கரண சி விருது ங்கும் விர டதநவுள்பது.  

 

இம்முநயும் 20 விரண தரட்டிப் பிரிவுகளின் கீழ் திப்பீட்டு டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடவுள்பண. 

 

 சிநந் ரட்ட அலுனகம் 

 சிநந் கன சகள் நினம்  

 சிநந் விசர ங்கி (முன்ணரடி சற்திட்டம்) 

 சிநந் ரட்ட விசர அப்புகளின் சம்பணம் 

 சிநந் விசர ஆரய்ச்சி ற்றும் உற்தத்தி உவிரபர்ப் பிரிவு 

 சிநந் விசர அப்பு 

 சிநந் සිමු தண்கள் விசரயிகள் அப்பு 

 சிநந் தண்கள் நுண்நிதி அப்பு (கிரமி) 

 சிநந் முநயில் தரரிக்கப்தட்ட ரகணம்/ இந்திம் 

 சிநந் சற்திட்டம் (கன சகள் சற்குழு நிதித்ரல் நிதிளிக்கப்தட்ட) 

 சிநந் விசர கனரச்சர நிகழ்ச்சி 

 சிநந் ‘குபத்துடணரண கிர’ நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 சிநந் நீர் முகரத்துத்துடன் கூடி சிறி நீர்ப்தரசணத் திட்டம் 

 சிநந் வீட்டுத்ரட்டம் 

 சிநந் வீட்டுத்ரட்டம் (திக்கப அதிகரரிகளுக்கரண) 

 சிநந் விசரயி / தண் விசரயி 

 சிநந் සිමු தண் ரழில்முணரபர் 

 சிநந் சண உ உற்தத்தித் திட்டம் 

 சிநந் தயிரிடப்தட்ட ரிசுநின அபிவிருத்தித் திட்டம் 

 சிநந் வி ல் விசரப் தண் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கன அபிவிருத்தித் திகக்கபத்தின்  

அபிவிருத்தி செற்திட்டங்களின் முன்னணற்நம் 
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சாட

ர் இன 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ செற்திட்டம் 

நிதிொர் முன்னணற்நம்  

 
சதௌதீக முன்னணற்நம் 

2019 

இற்கு 

ஒதுக்கப்

தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

2019/09/30 

காண 

செனவுகள் 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னணற்

நம் 

1 

281-1-1-0-2001 பிரண அலுனகம் ற்றும் 

ரட்ட அலுனகங்கபத் 

திருத்தித்ல்  

71 20.82 90% % 

2 281-1-1-0-2003 ரகணங்கள் 20 6.64 35% 
 

3 
281-1-1-0-2102 பதரடங்கள்  ற்றும் 

அலுனக உதகங்கள்  
4.5 1.92 75% 65% 

4 281-1-1-0-2401 தயிற்சி ற்றும் திநன் விருத்தி 2.5 2.43 100% 100% 

5 

281-2-2-0-2001 கன சகள் 

நினங்கள் ற்றும் உக் 

கபஞ்சிங்கபத்  திருத்தித்ல் 

300 129.1 90% 45% 

6 
281-2-2-0-2002 இந்திங்கபத் 

திருத்தித்ல் 
11 9.27 70% 

 

7 281-2-2-0-2003 ரகணங்கள் 10 4.75 35% 
 

8 
281-2-2-0-2102 பதரடங்கள் ற்றும் 

அலுனக உதகங்கள் 
12 8.55 73% 70% 

9 
281-2-2-0-2103 இந்திங்கபக் 

ககப்தடுத்ல்  
278 0 75% 

 

10 
281-2-2-0-2104 கன சகள் 

நினங்கப புதிரக நிர்ரணித்ல்  
40 10.64 80% 40% 

11 
281-2-2-8-2104 உக் கபஞ்சிங்கபப் 

புதிரக நிர்ரணித்ல் 
30 0.2 85% 50% 

12 281-2-2-10-2507 ஆய்வு ற்றும் அபிவிருத்தி 40 6.32 

2018 ஆம் 

ஆண்டிற்குரி 

கயிலுள்ப 

வினப்தட்டில்க

ளுக்கரண 

கரடுப்தணவுகள் 

13 

281-2-2-12-2506 சிறி நீர்ப்தரசணங்கபப்  

புணத்ல் ற்றும் ரிசுநினங்கப 

தயிர்ச் சய்கக்குத் ரர்சய்ல்  

2460 791.46 75% 65% 

14 

281-2-2-13-2506 கிரமி குபக் கரத்ணி 

ய்க்கரல்த் ரகுதிகப அபிவிருத்தி 

சய்ல்  

200 156.24 85% 70% 

15 
118-2-3-37-2506  சிறி குபங்கள்  ற்றும் 

டிகரல்கப புணர்நிர்ரம் சய்ல்  
200 145.89 

2018 ஆம் 

ஆண்டிற்குரி 

கயிலுள்ப 

வினப்தட்டில்க

ளுக்கரண 

கரடுப்தணவுகள் 

16 
118-2-3-40-2506 ‘ஆயிம் குபங்கள் ஆயிம் 

கிரங்கள்’ நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
700 553.78 

2018 ஆம் 

ஆண்டிற்குரி 

கயிலுள்ப 

வினப்தட்டில்க

ளுக்கரண 

கரடுப்தணவுகள் 

 

03. சல் ெந்கப்தடுத்தும் ெகத 
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சாகன னாக்கு -  ல் ற்றும் அரிசி கரள்ணவு சய்ல், கபஞ்சிப்தடுத்ல், 

தப்தடுத்ல் ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் ஆகிற்றுக்கரண பிரண அச த்திஸ்ரக 

சற்தடுல்  

  

செற்தணி - உற்தத்திரபர், நுகர்ரர் ஆகி இரு சரரரும் திருப்திப்தடும் வித்தில் ல் 

ற்றும் அரிசி கரள்ணவு சய்ல், கபஞ்சிப்தடுத்ல், தப்தடுத்ல் ற்றும் 

சந்ப்தடுத்தும்  சற்தரடுகப அறிவும், திநயும் உள்ப ஊழிர் குரம் என்றினூடரக 

சிநப்தரக ற்கரள்ளுல். 

 

செற்தாடுகள் - 

1. ல் ற்றும் அரிசி கரள்ணவு சய்ல், சந்ப்தடுத்ல்  ,ங்குல்,  ற்றும் 

விநிரகித்ல் தரன்ந ரழிற்துநப் தணி ருல் 

2. ல் ற்றும் அரிசியிக் குற்றுல், கதிடிப்புச் சய்ல், தப்தடுத்ல் தரன்ந 

ரழிற்துநப் தணி ருல் 

3. (1) ஆம்  (2) ஆம் இனக்குகப அடந்து கரள்ளும் தரருட்டு அற்றுக்குத் துதரகும் 

அல்னது துரக அயும் று ரது ரழிற்துநப் தணி ருல்  ற்றும் 

4. சத தீர்ரனிக்கும் பிகரம் ணிக டடிக்ககப உரி முநயில் கரண்டு 

சல்ற்கு அசிரணரகக் கருப்தடும் அணத்து தணிகப நிநற்றுல்  

 

வு செனவுத்திட்ட விதங்கள் – 2019.09.30 காணது  

சாடர் 

இன 
செற்திட்டம் 

திப்பீடு 

செய்ப்தட்ட 

சாகக மில். ரூ 

சாத் 

திப்பீட்டுத் 

சாகக மில். ரூ 

01 மீண்டு ரும் செனவுகள் 

னிப்தட்ட ஊதிம் 

தச் சனவுகள் 

ங்கல் 

தரரிப்பு சனவுகள் 

சகள் 

 

    178.20 

       1.00 

       8.00 

       6.50 

1,288.80 

 

 

 

 

 

1,482.50 

02 மூனண செனவுகள்  

புணகப்பு ற்றும் தழுதுதார்த்ல்  

கபஞ்சிங்கப தழுதுதரர்த்ல்  

இந்திங்கள் ற்றும் உதகங்கள் 

கரள்ணவு 

ரகணங்கள் 

 

நிகனாண சொத்துகள்  

ரகணங்கள் 

பதரடங்கள் ற்றும் பிந உதகங்கள் 

இந்திங்கள் ற்றும் உதகங்கள் 

புதி கபஞ்சி கட்டுரணம் 

புதி ன அலுனக கட்டுரணம் 

ல்ன அரிசிரக்கும் ற்றும் அரிசி 

ரரக்கும் திட்டம் 

நினம் ற்றும் நின ம்தரடு 

திநன் விருத்தி 

 

 

109.80 

   5.00 

 

   5.00 

 

 

100.00 

 18.40 

 10.00 

190.00 

150.00 

250.00 

   

 2.00 

30.00 

 

 

 

 

 

119.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750.40 

சாத்ம்  2,352.70 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டுக்காண அபிவிருத்தி இனக்குகள் 
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மில். ரூ   மில். ரூ 

மூனண செனவு 

புணகப்பு ற்றும் னம்தாடுகள் 

கபஞ்சிங்கபப்  தழுதுதரர்த்ல்      109.80 

இந்திங்கள் ற்றும் உதகங்கள் கரள்ணவு        5.00 

ரகணங்கள்             5.00  119.80 
 

நிகனாண சொத்துக்கள் 

ரகணங்கள் கரள்ணவு       100.00 

பதரடங்கள் ற்றும் பிந உதகங்கள்       18.40 

இந்திங்கள் ற்றும் உதகங்கள்        10.00 

புதி கபஞ்சி கட்டுரணம்       190.00 

புதி ன அலுனகம் கட்டுரணம்    150.00 

ல்ன அரிசிரக்கும் ற்றும் அரிசி ரரக்கும் திட்டம்            250.00 

   

நினம் ற்றும் நின ம்தரடு           2.00 

திநன் அபிவிருத்தி           30.00    750.4 

சாத்ம்           870.2 

 

 

 

 

2019 ஆம் ஆண்டில் மூனண செற்திட்டங்களுடன் சாடர்தாண 2019.09.30 ஆம் திகதி 

கயினாண முன்னணற்நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ செற்திட்டம் 
ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

கபஞ்சிங்களுக்கரண  கழிப்தந 

நிர்ரம் (78 கபஞ்சிங்களுக்கு) 
28.00 - 50% 5% 

கபஞ்சிங்கபப் தழுதுதரர்த்ல் (98 

கபஞ்சிங்கள்) 
93.00 - 50% 5% 

பதரடங்கள் ற்றும் கரரிரன 

கரள்ணவு ற்றும் சி.சி.டி.வி 

தரறுத்துல். 

2.00 1.10 100% 90% 

சூரி சக்தி மூனம்  மின் உற்தத்தி சய்து 

ரடர்தரண ஆனரசண 

சகளுக்கரண கரடுப்தணவு  

 

5.00 

 

- 

 

40% 

 

5% 

கபஞ்சி கட்டுரணம் ற்றும் புதுப்பித்ல் 

ரடர்தரண ஆனரசண சகப 

ங்குற்கரக த்தி தரறியில் 

ஆனரசண தணிகத்திற்கு (சி.இ.சி.பி) 

ஆனரசணக் கட்டம் சலுத்துல். 

 

 

10.00 

 

 

- 

 

 

 

40% 

 

 

5% 

திநன் விருத்தி 2.00 1.20 60% 60% 

2017 ஆம் ஆண்டின் 

சற்திட்டங்களுக்கரண கரடுப்தணவுகள் 
60.00 57.70 - - 

சாத்ம் 200.00 60.00   

 

2019 ஆம் ஆண்டில் திநசரியிணரல் 60.0 மில்லின் நிதி ரூதரய் எதுக்கீடு சய்ப்தட்டதுடன், 

ம் அச்சிணரல் 11.6 மில்லின் ரூதரய் நிதியும் ங்கப்தட்டுள்பண. அந்நிதி 2017 ஆம் 
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ஆண்டுக்குறி வினப்தட்டில்கள் ற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டின் சற்திட்டங்களுக்குரண 

கரடுப்தணவுகளுக்குச் சலுத்ப்தட்டண. 
 

2017 ற்றும் 2018ஆம் ஆண்டுகளுக்கரண சற்திட்டங்களுக்கு லும் சலுத் ண்டி 

ரகக்கரகத் ப்தடும் எதுக்கீடு 73.9 மில். ரூதரய் ஆகும். 

 

விதம் 

ககயிலுள்

ப 

விகனப்த

ட்டில்க

ள் (மில் 

ரூ) 

கிகடக்கவுள்

ப 

விகனப்தட்டி

ல்களின் 

சதறுதி  

(மில் ரூ) 

சகாடுக்க 

னண்டியு

ள்ப 

சாககக்

காண 

ஒதுக்கி 

சாகக  

(மில். ரூ)  

சகாடுக்க 

னண்டியுள்ப 

சாத்த் 

சாகக  

(மில். ரூ) 

அச்சிணரல் ங்கப்தட்ட முற்தத் 

ரக 
- - - 11.60 

2017 ஆம் ஆண்டின் மூனண 

சற்திட்டங்களுக்கு சலுத் 

ண்டியுள்ப ரக 

21.20 13.80 - 35.00 

2018 ஆம் ஆண்டில் மூனண 

சற்திட்டங்களுக்கு சலுத் 

ண்டியுள்ப ரக 

 

21.20 
3.60 2.50 27.30 

 

சாத்ம் 
42.40 17.40 2.50 73.90 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. கத்சாழில் ற்றும் கனக் காப்புறுதிச் ெகத 
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சாகனனாக்கு (Vision) 

உள்ரட்டு விசரத்துநயின் உன்ணரண தரதுகரனணரக ரறுன் ஊடரக 

ற்கரசிரவின் மிகச்சிநந் முன்னுரரகத் திகழும் கத்ரழில் கரப்புறுதி 

நிறுணரல்  

செற்தணி (Mission) 

கத்ரழில் கரப்புறுதி ற்றும் தரதுகரப்பிண ங்குற்கரண கூட்டு முற்சிகள் ற்றும் 

ற்புட நிறுணங்களின் இப்தரக்கத்தினூடரக சர்ச ரீதிரக ற்றுக்கரள்பக்கூடி 

னசிநந் ச ங்குல்.  

தணிகள்  

கத்ரழில் ற்றும் கனக் கரப்புறுதிச் சதயிணரல் ஈடற்நப்தடுகின்ந அரும்தணி 

விசர அதரர்வு முகரத்தும் ற்றும் சமூக னணரம்தல் ண இண்டு பிரண 

தகுதிகபரக கப்தடுத்திக் கரட்டனரம். 

 

I. விொ அதானர்வு முகாகத்தும் 

அணர்த் முகரத்து ழிமுநரக இனங்கயின் விசரத் துநக்கு தயிர் ற்றும் 

கரல்டக் கரப்புறுதி ற்றும் தரதுரண கரப்புறுதி ஆகி பிரிவுகளின் கீழ் தன விசரக் 

கரப்புறுதித் திட்டங்கப அறிமுகம் சய்னூடரக திடீர் அணர்த்ங்களின் தரது  

விசரயிகளுக்கு ற்தடும் தருபரர இப்புகப இன்ந  குநப்தற்கும்  

அவ்ரநரண சந்ர்ப்தங்களில் விசரக் கடன்கப ங்கும் நிதி நிறுணங்களுக்கு அற்றின் 

நிதி ஸ்தித்ன் விருத்தி சய்துகரள்ற்கும் கடந் ரன்கு சரப் கரனத்தினுள்  

கத்ரழில் ற்றும் கனக் கரப்புறுதிச் சதயிணரல் மிகப் தரரி தங்களிப்பு 

சய்ப்தட்டுள்பது. 

 

கத்சாழில் ற்றும் கனக் காப்புறுதிச் ெகதயிணால் கடமுகநப்தடுத்ப்தட்ட 

காப்புறுதிச் செற்றிட்டங்கள்  

 தயிர்க் காப்புறுதி செற்றிட்டங்கள்  

- ற் சய்க, சரபம், னதிக தயிர்ச் சய்க (தறு, நினக்கடன, சரர, உளுந்து), 

தரி ங்கரம், கரும்பு, ற்றுதிப் தயிர்கள், தருந்ரட்டப் தயிர்கள் (யின), 

ங்கு, னர்கள், இஞ்சி, மிபகரய், க்கறிகள், ர, தங்கள் 

- கரல்டக் கரப்புறுதிச் சற்றிட்டம்  

- ஆடுகள், ரடுகள், தசுக்கன்றுகள்   

 

 சதாதுக் காப்புறுதிச் செற்றிட்டங்கள்  

- கபஞ்சிக் கரப்புறுதி சற்றிட்டம்  

- விசர உதக கரப்புறுதி சற்றிட்டம்  

- திடீர் விதத்து கரப்புறுதி சற்றிட்டம்  

- சு சுகரரக் கரப்புறுதி சற்றிட்டம்  

- 2 சக்க, 4 சக்க உவு இந்திங்கள் ற்றும் மூன்நரந் ப்பு கரப்புறுதி சற்றிட்டம்   

II. ெமூக னனணாம்தல்  
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கத்ரழில் ற்றும் கன கரப்புறுதிச் சதயிணரல் இனங்கயின் விசரத் துநயுடன் 

சம்தந்ப்தட்டுள்ப விசரயிகளின் ஏய்வு கரனத் தரதுகரக்கும் ரக்கில் கன ற்றும் 

கடற்நரழினரபர் ஏய்வூதி ற்றும் சமூகப் தரதுகரப்புத் திட்டங்கள் 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

 

கக்கார் ஓய்வூதி ற்றும் ெமூகப் தாதுகாப்பு னன்புரித் திட்டம் 

சி தரருபரரத் ப்தடுத் ரதரும் தங்களிப்பிண சய்கின்ந விசர ற்றும் 

கடற்நரழினரபர் சமுரத்திணர், 60 திணத் ரண்டின் பின்ணர் விசரயி ற்றும் 

விசரயியின் குடும்தத்திணருக்கு தரருபரர ரீதிரக தனம் சர்ப்த இன் பிரண 

ரக்கரகும்.   

1987 இன் 12 ஆம் இனக்க கக்கரர் எய்வூதி சமூகப்தரதுகரப்பு சட்டத்தின் எழுங்குவிதிகள் 2014 

ரர்ச் ரம் 14 ஆந் திகதி 1855/49 ஆம் இனக்க அதிவிசட ர்த்ரனிப் தத்திரிக மூனரக 

றுசீக்கப்தட்டு கக்கரர் எய்வூதித் திட்டம் 2014 சணரி 01 ஆந் திகதியில் இருந்து புதி 

சற்றிட்டரக டமுநப்தடுத்ப்தட்டது.  

2014 சணரி 01 ஆந் திகதியில் இருந்து டமுநயிலுள்ப கக்கரர் ஏய்வூதிம் சலுத்துல் 

கீழ் கரட்டப்தட்டரறு அயும்.  

து (ருடங்கள்)   ரரந் ஏய்வூதிம் (ரூ.) 

60 - 63                                                           1000/- 

64 - 70                                                           1250/- 

71 - 77                                                           2000/- 

78 ற்றும் அண விஞ்சி                        5000/- 

 

2018 ஆம் ஆண்டபவில் 959,254 கக்கரர்கள் கக்கரர் ஏய்வூதி, சமூகப்தரதுகரப்பு 

னன்புரித்திட்டத்தில் தங்களிப்புச் சய்துள்பணர்.    

 

 வுசெனவு ற்றும் 2019 ஆண்டின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ செற்திட்டம் 
ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

கட்டரக் கரப்புறுதி  

(2202) 
3,5028.00 1,388.00 100% 100% 

கக்கரர் ஏய்வூதிம், 

கடற்நரழினரபர் ஏய்வூதி 

ற்றும் இக்கச் சனவுகள் 

(1503) 

3,340.00 2,250.00 100% 100% 

மூனணச் சனவுகள் (2201) 5.00 - - - 

 

*  2017/18 தரும் தரகம் ற்றும் 2018 சிறு தரகத்திலும் 2018/19 தரும் தரகம் ஆகிற்றுக்கு 

இப்பீட்டுக் கரடுப்தணவு ஆங்கள் ரரிக்கப்தட்டுள்பண. ண கிடக்க ண்டி 

மீதி எதுக்கீடு கிடக்க ண்டியுள்பது. (3,502-1,388 = 2,114 மில். ரூ ) 

 

 

 வுசெனவு ற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/  செற்திட்டம் 
திர்தார்க்கப்தடும்  

நிதி (மில்.ரூ) 

கட்டரக் கரப்புறுதி (2202) 4,516.58 

கக்கரர் ஏய்வூதிம், கடற்நரழினரபர் ஏய்வூதி சமூகப் 

ற்றும் இக்கச் சனவுகள் (1503) 
3,901.37 

மூனணச் சனவுகள் (2201) 40.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. னசி உவு ஊக்குவிப்புச் ெகத 
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சாகன னாக்கு - விசரயிகளிணதும் சதி குநந் க்களிணதும் கௌத் மீண்டும் 

ற்தடுத்துற்கரண நிகழ்ச்சிகப டமுநப்தடுத்துன் ஊடரக தரருபரர 

சுந்தித்யும் ன்ணம்பிக்கயும் ற்தடுத்ல்.   

 

செற்தணி - தணரளிகளின் தரருபரர சுரதீணத் ற்தடுத்தும் தரருட்டும், பிநரில் 

சரர்ந்திருக்கும் கனரசரத்திலிருந்து விடுவிக்கும் தரருட்டும் விசர, கரல்ட ற்றும் 

ண துநகளின் திநன் அபிவிருத்தி தரருட்டும் தங்குகரள்ளும் அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கப சற்தடுத்துல். 

 

அறிமுகம்  - சி உவு ஊக்குவிப்புச் சதரணது 1973 ஆம் ஆண்டில் இனங்க சி 

தட்டினி எழிப்பு இக்கச் சதரக தரரளுன்ந சட்டத்தின் மூனம் ரபிக்கப்தட்ட 

நிறுணரன்நரகும். முன்ண தர் 2009.05.15 ஆம் திகதி டதற்ந அச்சக் 

கூட்டத்தில் சி உவு ஊக்குவிப்புச் சதரக ரற்நம் சய்ற்கு தீர்ரனிக்கப்தட்டது. 

1973 ஆம் ஆண்டில் இந்ச் சத அப்தற்கு க்கி ரடுகள் உவு ற்றும் விசர 

அப்பின் ( Food and Agriculture Organization - FAO) உவியும் கிடக்கப்தற்நது. 

இந்நிறுணரணது கத்ரழில் அச்சின் கீழ் சற்தடும் சற்திட்ட எருங்கிப்பு 

அனகரன்நரக சற்தட்டது.  1978 ஆம் ஆண்டு முல் இச்சத தல்று சமூக அபிவிருத்திச் 

சற்திட்டங்கப ஆம்பித்துடன் இனங்கயின் மிகவும் றி க்களுக்கு 

சரற்று இன் இனக்கரக அந்து.  

 

அகப்புச் ெட்டத்திற்கு அக செற்தாடுகள் - 

1. ச்சுப்தரருட்கள் அற்ந உள்ரட்டு ற்றும் தரம்தரி உவு ககப ஊக்குவிப்தன் 

மூனம் க்கள் த்தியில் அற்ந ரரபரக கிடக்கச் சய்ல் 

2. தறுதி சர்க்கப்தட்ட உள்ரட்டு உவு ககப உற்தத்தி சய்ல் ற்றும் 

அற்ந உற்தத்தி சய்து சந்ப்தடுத்துற்கு ப்தடும் சதிகப ங்குல் 

3. அச கட்டபகளுக்கு அ ரண தரது குறிப்பிடப்தடும் ரனி ககப 

கரள்ணவு சய்ல் ற்றும் இநக்குதி சய்ல் 

 

நிறுணத்தின் செற்தாடுகள் 

1. அபிவிருத்தி மூனங்கப தரதுரண ரக்கத் இனக்கரகக் கரண்டு 

தன்தடுத்துற்கரண உரி எருங்கிப்பு டடிக்ககப ற்கரள்பல்.  

2. கிரமி க்களுக்கு தரருபரர ற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்கு தங்களிப்பு 

சலுத்துற்கு ரய்ப்தளித்ல்.  

3. அபிவிருத்தி டடிக்ககளில் தங்கற்கும் தரருட்டு கிரமி க்களுக்கு 

அதிகரத்ப் தற்றுக் கரடுத்ல் 

 

 

னாக்கங்கள் 

 அசரங்கத்திணரல் ரரிக்கப்தடுகின்ந அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கிங்க 

சமூக, தரருபரர அபிவிருத்திகப ற்தடுத்தும் தரருட்டு உள்ரட்டு, ளிரட்டு, 

அச சரர்தற்ந முகரண்களின் ன்கரடகபப் தற்றுக் கரள்ளுல் 

 தரது சதிகள், சமூக னணரம்தல், தரருபரர அபிவிருத்தித் திட்டங்கப 

சற்தடுத்துகயில் நிறுணங்களுக்கும் பிந சதகளுக்கும் உவுல் 

 விசர, கத்ரழில் அபிவிருத்தியின்தரல் ஈடுதடுத்ப்தட்ட குறித்துத் 

சற்றிட்டங்களுக்கு ன்கரட ங்குலும் அச்சற்திட்டங்கப  

ம்தடுத்லும், எருங்கிப்பு சய்லும். 

 விசர, கத்ரழில் உற்தத்திகப அதிகரிப்தற்கரக சற்றிட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்துதில் அச சரர்தற்ந முகரண் ஊக்குவித்ல் 
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 சர்ச தட்டினி எழிப்பு இக்கம் ற்றும் ண அணரத் ளிரட்டு 

நிறுணங்கள், சங்கங்கள் அல்னது அப்புகளுடன் எத்துத்ல் 

 

 

 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் நிதிொர் ற்றும் சதௌதீக  

2019.09.30 காண முன்னணற்நம் 

 

மீண்டுரும் செனவுகள்  –  எதுக்கீடு சய்ப்தட்ட நிதி - 34.2 (மில். ரூ)  

சனவு சய் ரக - 34.8 (மில். ரூ) 

செற்தாடுகள் 
 

நிதிொர் முன்னணற்நம் 

சதௌதீக முன்னணற்நம் 
ருடாந் 

செனவு 

(மில். ரூ) 

ருடாந் 

ருாணம் 

(மில். ரூ) 

ரற்றுட -  

ரயன்பிட்டி 

இனக்கு 11.33 13.74 
கர்ப்புநங்களில் சிப்தரருக்கு 

ரண அணத்து வீட்டுத் 

ரட்ட அபிவிருத்திக்குரண 

ரற்றுகள், உ ககள், கருவிகள் 

ன்தற்ந இங்கு 

தற்றுக்கரள்பனரம். 

முன்ணற்நம் 
5.26 

 

7.14 

 

ரற்றுட -  

ஹிப 

இனக்கு 5.61 5.92 
கர்ப்புநங்களில் சிப்தரருக்கு 

வீட்டுத் ரட்ட அபிவிருத்திக்கரக 

ரண அணத்து 

தரருட்கபயும் சலுக 

வினயில் ங்குற்கு இந் 

விற்தண நினம் 

ஆம்பிக்கப்தட்டது. 

முன்ணற்நம் 3.31 4.76 

ஹிப 

விற்தண 

நினம் 

இனக்கு 54.45 55.00 
உள்ரட்டு உற்தத்திரபர்களின் 

உற்தத்திகள், சதயின் உற்தத்திகள் 

ற்றும் அன்நரடம் ப்தடும் 

உற்தத்திகள் ன்தற்ந 

இவ்விற்தண நினத்திலிருந்து 

நுகர்ரருக்கு கரள்ணவு 

சய்துகரள்ப முடியும். 

முன்ணற்நம் 19.87 22.57 

ஹிப 

தஸ்ட்ரி 

விற்தண 

நினம்  

இனக்கு 7.83 8.00 
கரன, திம் ற்றும் ரன 

ங்களில் ச்சற்ந,தரரக்கரண  

ற்றும் சுத்ரண உவு 

ககப (சி உவு 

ககள் உட்தட) நுகர்ரருக்கு 

ங்குல். 

முன்ணற்நம் 3.58 4.72 

ரனி ற்றும் 

அரிசி சரர்ந் 

தரருட்கள் 

இனக்கு 4.98 5.93 அரிசி ர  (400g x 1543) 

ரச ர (400 g x 1771)   

தக்கற்றுகள்  உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண . முன்ணற்நம் 0.43 0.20 

தரம்தரி அரிசி 

சற்திட்டம் -

கல்னரங்குட்டி 

இனக்கு 14.35 16.24 
சுல் -           (1 Kg x 9627) 

தச்சப் தருரள் - (1 Kg x 864) 

குருளுதுட -        (1 Kg x509) 

களு ஹீணட்டி -        (1 Kg x 1359) 

அரிசிப்  தக்கற்றுகள்  உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

முன்ணற்நம் 4.25 1.80 
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செற்தாடுகள் 
 

நிதிொர் முன்னணற்நம் 

சதௌதீக முன்னணற்நம் 
ருடாந் 

செனவு 

(மில். ரூ) 

ருடாந் 

ருாணம் 

(மில். ரூ) 

அரிசி 

தரசணயூட்டல் 

சற்திட்டத்தின் 

அபிவிருத்தி 

டடிக்ககள்  

இனக்கு 27.19 
முன்ணரடிச் 

சற்திட்டம் 

தரசணயூட்டப்தட்ட அரிசிப் 

தக்கற்றுகள் (10kg x7765) ற்றும் 

(5kg x3118) உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பதுடன்  

ம்புத்க ற்றும் அனுரபு 

னப் தரடசரனகளில் 

தரச நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 

ங்குர்களுக்கு அரிசிப் 

தக்கற்றுகள்  (10kg x7514) ற்றும் 

(5kg x2970) 

விநிரகிக்கப்தட்டுள்பண. 

முன்ணற்நம் 5.87 - 

சரர ர மூனம் 

ரரிக்கப்தடும் 

பிஸ்கட்கள் 

ற்றும் 

பிரித்டுத் 

உவுப் தண்ட 

உற்தத்திகபத் 

ரரித்ல். 

இனக்கு 2.49 
முன்ணரடிச் 

சற்திட்டம் 

தபி ஸ்க் 20kg உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண . 

முன்ணற்நம் 0.04 - 

குந தரண 

தங்கள் மூனம் 

தச்சரறு 

ரரித்ல். 

இனக்கு 1.59 1.6 (சீத்ப் தம் - 738 )  

(லு - 938)  

ஆகி குடிதரண தரத்ல்கள் 

உற்தத்தி சய்ப்தட்டுள்பண. முன்ணற்நம் 
0.11 

 

0.07 

 

ணல்வின 

விசரப் 

தண்  

 

இனக்கு 3.94 4.12 பிசத்தில் ரழும் தட்டினிரல் 

அதியுறும் குடும்தங்கப 

இத்து 8 க்கர் ற் சய்க 

ற்கரள்பப்தட்டுள்பது. முன்ணற்நம் 0.01 
0.05 

 

புத்ப விசரப் 

தண் 

இனக்கு 7.01 7.05 - கூட்டு தசப (20kg x  3850), (10kg x 

1450), ( (5kg x 490), (2kg x 720) 

தக்கற்றுகள்  உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டுள்பண. 

- ரற்றுச் சரடிக் கன  (20kg x 

3605), (10kg x 2490) தக்கற்றுகள்  

உற்தத்தி சய்ப்தட்டுள்பண. 

முன்ணற்நம் 2.06 2.17 

 

 

 

 

 

அரிசி னதாெகணயூட்டல் முன்னணாடி செற்திட்டம்   

திட்டமிடப்தட்ட செற்தாடுகள் 
2019 ஆண்டுக்கு 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதிொர் 

முன்னணற்நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டத்தின் கீழ் 
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நிதி (மில். ரூ) (மில். ரூ) ங்க உத்னசித்துள்ப 

னகனகள்/ னெககள் 

ற்றும் சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

1. இநக்குதி சய்ப்தட்ட 

தரசணயூட்டப்தட்ட  

அரிசி ககப உள்ளூர் 

அரிசி ககளுடன் 

தரசணயூட்டி சி 

தரடசரனகளின் தி 

தரச 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 

ங்குல். 

27.19 5.87 

தரசணயூட்டப்தட்ட 

அரிசிகப தரதி சய்து 

கூட்டுநவு சங்கங்கள் ஊடரக 

கூப்தன் (உவு முத்தி) 

முநயில்  தரடசரன  

தி உவு 

ங்குணர்களுக்கு 

ங்குல். 

2. முன்கரண்டு சல்னல் இல்ன    

சாத்ம் 27.19  5.87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. அறுகடக்குப் பிந்தி சாழில்நுட்த நிறுணம் 
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சாகனனாக்கு – சி உவுப் தரதுகரப்புக்கரண நினதநரண அறுடக்குப் பிந்தி 

அபிவிருத்தியின் சிநப்புமிக்க த்தி நினரக ரறுல்.  

 

செற்தணி – விணத்திநன்மிக்கதும் தனுறுதிரய்ந்துரண அறுடக்குப் பிந்தி 

ரழில்நுட்த னயீட்டின் ஊடரக சி உவுப் தரதுகரப்பில் நினதநரண 

அபிவிருத்தி ற்தடுத்துற்கரக தரட்டி வினயின் அடிப்தடயில் உள்ரட்டு ற்றும் 

ளிரட்டு சந்க்கு உர் த்திணரனரண தரதுகரப்தரண உவு உற்தத்திகப 

ங்குற்கு ங்கல் ற்றும் தறுதிச் சங்கிலிகப தனப்தடுத்ல்.  

 

நிறுணத்தின் தணிகள்  

 இனங்கயில் அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்தத் ம்தடுத்துற்குத் 

ரண ஆரய்ச்சிகப இணங்கண்டு, முன்னுரிப்தடுத்தி அற்ந 

டமுநப்தடுத்ல். அணடிப்தடயில் ல், அரிசி ற்றும் ண ரனி ககள் 

க்கறி ற்றும் தங்கள், கபப் தயிர்கள், ரசண திவி தயிர்கள் ற்றும் அனங்கர 

னர்கள் ன்தற்றின் அறுட சய்ல், கரளுல் ற்றும் தரக்குத்து , 

கபஞ்சிப்தடுத்ல், தரதுகரத்து த்ல், ஆம்த ற்றும் இண்டரம் நின தனிடும் 

முநகள், தக்கவிபப் தரருட்களின் தரண, ச்  சரன்றுப்தடுத்ல் ஆகி 

ரடர்தரண ரழில்நுட்தங்கப இணங் கரல் ற்றும் தப்புல். 

 விசரப் தயிர்களின் ஆம்த ற்றும் இண்டரம் நின தனிடல் ரடர்தரண  

சனவுகப குநப்தற்கரக அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த முநகப இந்தி 

ரக்குது ற்றும் முநரண அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த ழிமுநகளின் 

ஊடரக விசரப் தயிர்களின் தரசண ட்டத் அதிகரித்ல் ற்றும் அன் மூனம் 

க்களின் தரசண ட்டத் ம்தடுத்துல் 

 விசரயிகளின் ருரணம் ற்றும் ரழில் ரய்ப்புகப அதிகரித்ல் ற்றும் 

ஜீணரதர ழிமுநகப விருத்தி சய்ற்கரக கிரமி ட்டத்தில் நினதநரண 

விசரத்துடன் ரடர்தரண கத்ரழில்கப அபிவிருத்தி சய்ல் ற்றும் 

தனரக்கல்  

 உற்தத்திகளின் சந்ப்தடுத்லின் த்ன்,  அறுடக்குப் பிந்தி 

ரழில்நுட்தத்துடன் ரடர்தரண புதி நிபுத்து முநகளின் தரண ற்றும் 

தரருட்களின் விற்தண சதிகப ம்தடுத்துல் உட்தட அறுடக்குப் பிந்தி 

ரழில்நுட்தத் துநயில் முன்ணற்நகரண நிபுத்து முநகள் தற்றி தனுறுதி 

மிக்க ரழில்நுட்த தரிரற்நம் ற்றும் அற்ந விசரயிகளுக்கு, விசர சங்கங்களுக்கு, 

ண தங்குரர்களுக்கு ற்றும் ண இனுடன் ரடர்தரண இனக்குக் குழுக்களுக்கு 

த்தியில் பிதல்ப்தடுத்ல் 

 

 

 

 

 

 

 

செனவுத் கனப்பு 
2019 

ஆண்டுக்

2019.09.30 

க 

2019.09.30 காண நிதிொர் 

முன்னணற்நம் 

நிதிொர் 

முன்
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கு 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில் ரூ) 

விடுவிக்

கப்தட்ட 

நிதி 

உகச் 

செனவுக

ள் 

சதாறுப்பு

கள் 

முன்

சகாண்

டு 

செல்ன

ல் 

னணற்ந

ம்ெவீ

த்தில் 

மீண்டுரும் சனவுகள் 

(118-02-05-03-1503) 
120.00 88.70 88.70 - - 73.90 

மூனண சனவுகள்  

(118-02-05-03-2201) 
20.00 - 0 0.07 0.64 3.60 

மூனண சனவுகள்  

(118-02-03-20-2509) 
82.96 26.20 25.87 4.96 27.60  

 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் - சனவுத் னப்பு ற்றும் ளிரட்டு சற்திட்டங்கள்  

(சற்திட்ட க): (ளிரட்டு கடன்கள், ளிரட்டு உவி, சலு நிதி, ண) 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள்  
44.16 1.43 1.41 0 26.14 62.4 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் (2018 ஆம் 

ஆண்டுக்கரண தரறுப்புகள் 

உள்படங்கபரக) 

28.31 24.24 24.23 3.85 0.13 99.7 

ஆரய்ச்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் 
10.48 0.54 0.22 1.11 1.34 25.5 

சாத்ம் 222.95 114.91 114.57 5.03 28.25 66.31 

 

 

2020  ஆம் ஆண்டின் அபிவிருத்தி இனக்குகள்  

செற்திட்டம் 

திப்பீடு 

செய்ப்தட்ட   

சாகக (மில். ரூ) 

ஆரய்ச்சி சற்திட்டங்கள் - 2019 ஆம் ஆண்டு முல் 

சல்தடுத்ப்தடுகின்ந  
9.80 

ஆரய்ச்சி சற்திட்டங்கள் - 2020 ஆம் ஆண்டில் புதிரக 

ஆம்பிக்கப்தடுகின்ந  
1.92 

அபிவிருத்தி சற்திட்டங்கள்  80.06 

நிறுண  அபிவிருத்தி சற்திட்டங்கள்  45.26 

சாத்ம் 137.04 

 

 

 

 

 

07.  இனங்கக விொ ஆாய்ச்சி சகாள்கக ெகத 
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சாகன னாக்கு - இனங்கயின் சமூக-தரருபரர அபிவிருத்தி உறுதி சய் ற்புட 

ற்றும் நினதநரண விசர ஆரய்ச்சி அபிவிருத்திகள் ற்றும் வீணப்தடுத்தும் 

ரகுதிரன்ந உருரக்கல். 

 

செற்தணி – கரள்க உருரக்க சதிகப ங்கல், எருங்கித்ல், ற்தரர் 

ற்றும் திப்பீடு ன்தற்றின் ஊடரக  விசர ஆரய்ச்சி அபிவிருத்திகள் ற்றும் 

வீணப்தடுத்ல் ரடர்தரண சி அபிவிருத்தி இனக்குகப ரக்கி கர் உறுதி 

சய்ல். 

 

பிாண செற்தாடுகள்   

 விசர ஆரய்ச்சி முகரத்தும்  

 ஆரய்ச்சிகள் தற்றி பின்ரடர் டடிக்ககள் ற்றும்  ஆரய்ச்சிகளின் 

முன்ணற்நங்கப திப்பீடு சய்ல்  

 விசர ஆரய்ச்சிக் கரள்க ற்றும் முன்னுரிப்தடுத்ல்கபத் ரரித்ல்  

 விசர ஆரய்ச்சிரபர்களுக்கு ன்முணப்தரற்நன  ங்கல் 

 விசர ஆரய்ச்சிகளுக்கரண நிதியுவிகப ங்கல்  

 விசர னி ப அபிவிருத்தி  

 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ செற்திட்டம் தற்றி சுருக்காண அறிமுகம்  

1987 ஆம் அண்டு 47 ஆம் இனக்க இனங்க விசர ஆரய்ச்சி கரள்க சதச் சட்டத்தின் மூனம் 

1987 டிசம்தர் ரம் 22 ஆம் திகதி விசர அச்சின் கீழ் நிறுப்தட்ட இந்நிறுணத்தின் பிரண 

சற்தரடுகபரக ஆரய்ச்சிகளுக்குத் ரண சரகரண சூன உருரக்குன் ஊடரக 

விசர ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி தனப்தடுத்துற்கரக விசர ஆரய்ச்சிக் 

கரள்ககள் ற்றும் மூனரதரங்கபத் ரரித்ல்.  

 

அணடிப்தடயில் ஆரய்ச்சி முன்னுரித் துநகப இணங் கரல், உரி ஆய்வுத் துநகளில் 

கல்கபப் தரிரறிக்கரள்ன் ஊடக ஆரய்ச்சிகளின் தரது முகங் கரடுக்கும் 

பிச்சிணகளுக்குத் தீர்வு கரல் ற்றும் விசர விஞ்ஞரனிகளுக்குப்  தட்டப் பின்தடிப்பு 

ரய்ப்புகப ங்குன் மூனம்  விசர ஆரய்ச்சிப் பிரிவின் னி ப அபிவிருத்தி 

ற்தடுத்ல், விசர ஆரய்ச்சி நிறுணங்களின் தௌதீக ற்றும் னி பங்கள் ரடர்தரண 

கல்கப உரி அச்சுகளுக்கு ங்கல் ற்றும் விசர ஆரய்ச்சிரபர்கப ஊக்கமூட்டும் 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கப ற்தரடு சய்ல் ன்தண பிரண சற்தடுகள் ஆகும். 

  

தங்காபர்கள் - சி விசர ஆரய்ச்சி நிறுணம் (NARS) / சி விசரப் 

தல்கனக்ககங்கள். 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ செற்திட்டத்தின் னாக்கங்கள்   

 ஆரய்ச்சிகளுக்குச்  சரகரரண சூன உருரக்குன் மூனம்  விசர ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தித் துநப் தனப்தடுத்ல். 

 விசர ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தித் துநப் தனப்தடுத்துற்கரக விசர 

ஆரய்ச்சிக் கரள்ககள், முன்னுரிப்தடுத்ல்கள் ற்றும் மூனரதரங்கள் 

ன்தற்நத் ரரித்ல்.  

 விசர விஞ்ஞரனிகளுக்குப்  தட்டப் பின்தடிப்பு ரய்ப்புகப ங்குல் ற்றும் 

விசர ஆரய்ச்சிரபர்கப ஊக்கப்தடுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கப ற்தரடு 

சய்ல் ன்தற்றின் ஊடரக  விசர ஆரய்ச்சிப் பிரிவின் னி ப அபிவிருத்தி 

ற்தடுத்ல். 
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 விசர ஆரய்ச்சி நிறுணங்களின் தௌதீக ற்றும் னி பங்கள் ரடர்தரண 

கல்கப உரி அச்சுகளுக்கு ங்குன்  ஊடரக ஆரய்ச்சிகளில் 

திர்ரக்கும் பிச்சிணகளுக்குத் தீர்வு கரல். 

 

மீண்டுரும் செனவுகள்  : எதுக்கப்தட்ட நிதி - 200.00 (மில். ரூ)   

     : சனவு சய் நிதி -117.96 (மில். ரூ)   

 

மூனண செனவுகள்    : எதுக்கப்தட்ட நிதி - 30.00 (மில். ரூ) 

     : சனவு சய் நிதி - 6.98 (மில். ரூ)  

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்

/ செற்திட்டம் 

2019 

ஆண்டுக்கு 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

1. விொ 

ஆாய்ச்சி 

முகாகத்து

ம்   

1.70 0.50 

1.1 விொ ஆாய்ச்சி 

நிறுணங்ககப மீபாய்வு 

செய்ல்  

I. மீபரய்வு 

சய்ப்தட 

ண்டி 

நிறுணங்களின் 

ண்ணிக்க - 10 

 

1.2 னசி விொ 

ஆாய்ச்சித் திட்டத்தின் 

(NARP) கீழ் 

கடமுகநப்தடுத்ப்த

டுகின்ந ஆாய்ச்சிச் 

செற்திட்டங்களின் 

முன்னணற்நங்ககப 

மீபாய்வு செய்ல்  

 

I. முன்ணற்ந 

மீபரய்வு 

சய்ப்தட 

ண்டி 

சற்திட்டங்களின் 

ண்ணிக்க - 57 

 

1.3.  NARS 

நிறுணங்களின் நிதி, 

சதௌதீக ற்றும் னி 

பங்கள் ற்றும் 

ஆாய்ச்சித் கல்கள் 

அடங்கி INFORM கல் 

பம்  

 

I. கல் ங்க 

ண்டி NARS 

நிறுணங்களின் 

ண்ணிக்க  - 30 

 

  1.1 விொ ஆாய்ச்சி 

நிறுணங்ககப மீபாய்வு 

செய்ல்  

I. மீபரய்வு சய்ப்தட்ட 

நிறுணங்களின் 

ண்ணிக்க - 9 

II.  தௌதீக முன்ணற்நம்  

90% 

 

1.2 னசி விொ 

ஆாய்ச்சித் திட்டத்தின் 

(NARP) கீழ் 

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகி

ன்ந ஆாய்ச்சிச் 

செற்திட்டங்களின் 

முன்னணற்நங்ககப 

மீபாய்வு செய்ல்  

 

I. முன்ணற்ந மீபரய்வு 

சய்ப்தட்ட 

சற்திட்டங்களின் 

ண்ணிக்க -  54 

II. தௌதீக 

முன்ணற்நம் - 94%  

 

1.3. NARS நிறுணங்களின் 

நிதி, சதௌதீக ற்றும் னி 

பங்கள் ற்றும் ஆாய்ச்சித் 

கல்கள் அடங்கி 

INFORM கல் பம்  

 

I. கல் ங்கியுள்ப 

NARS 

நிறுணங்களின் 

ண்ணிக்க  - 18 

II. தௌதீக 

முன்ணற்நம்  - 60% 

  

2.  

விொ 
1.15 0.35 

2.1  NARS இன் ஆாய்ச்சி  

செல் திட்டப் 

 

2.1  NARS இன் ஆாய்ச்சி  
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்

/ செற்திட்டம் 

2019 

ஆண்டுக்கு 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

ஆாய்ச்சிக் 

சகாள்கககள் 

ற்றும் 

முன்னுரிகப்த

டுத்ல்ககபத் 

ாரித்ல் 

தகுப்தாய்வு 

i. தகுப்தரய்வு சய் 

ண்டி NARS 

நிறுணங்களின் சல் 

திட்டங்களின் 

ண்ணிக்க – 21 

 

 

2.2 விொத் துகநயின் 

புதி முன்னுரிககள் 

தற்றி விபக்கம் 

அளிப்தற்காண 

கருத்ங்குககப 

டாத்ல் 

i. ற்தரடு சய்ப்தட 

ண்டி 

கருத்ங்குகள்/ 

சனர்வுகளின் 

ண்ணிக்க – 11 

 

2.3 உவில் விஞ்ஞாண 

னசி ஆாய்ச்சி 

முன்னுரிகப்தடுத்ல்

ககப ாரித்ல்  

I. ண்டி 

கருத்ங்குகள்/ 

சனர்வுகளின் 

ண்ணிக்க -21 

செல் திட்டப் தகுப்தாய்வு 

I. தகுப்தரய்வு நிநவு 

சய்ப்தட்டுள்ப NARS 

நிறுணங்களின் - 21 

II. தௌதீக முன்ணற்நம் – 

100% 

 

2.2 விொத் துகநயின் 

புதி முன்னுரிககள் தற்றி 

விபக்கம் அளிப்தற்காண 

கருத்ங்குககப டாத்ல் 

I. ற்தரடு சய்ப்தட்ட 

கருத்ங்குகள்/ 

சனர்வுகளின் 

ண்ணிக்க – 5 

II. தௌதீக முன்ணற்நம் 

– 45% 

 

 

2.3 உவில் விஞ்ஞாண 

னசி ஆாய்ச்சி 

முன்னுரிகப்தடுத்ல்க

கப ாரித்ல் 

I. ற்தரடு சய்ப்தட்ட 

கருத்ங்குகள்/ 

சனர்வுகளின் 

ண்ணிக்க - 6  

II. தௌதீக முன்ணற்நம்  - 

2% 

3. விொ 

ஆாய்சிாபர்க

ளுக்காண 

ன்முகணப்பு 

நிகழ்ச்சிகள்  

5.35 0.26 

3.1. சிநந் 

விொத்திற்காண 

SLCARP விருது 

ங்கல்  

I. திர்தரர்க்கப்தடும் 

ஆரய்ச்சிக் 

கட்டுகளின் 

ண்ணிக்க/ 

விண்ப்தங்களின் 

ண்ணிக்க  - 20 

 

3.2 இனங்கக உவு 

ற்றும் 

விொத்திற்காண 

ெஞ்சிகக (ஜர்ணல்) 

 

I. 2019 ருடத்தில் 

ளியிடப்தட 

ண்டி 

சஞ்சிககள் 

ண்ணிக்க - 2 

 

3.3 விஞ்ஞாணக் 

கட்டுககள் 

3.1. சிநந் விொத்திற்காண 

SLCARP விருது ங்கல் 

I. கிடத் 

விண்ப்தங்களின் 

ண்ணிக்க  - 53 

II. தௌதீக முன்ணற்நம்  

% - 100 

 

 

 

3.2 இனங்கக உவு ற்றும் 

விொத்திற்காண 

ெஞ்சிகக (ஜர்ணல்) 

I. 2019 ஆம் ஆண்டின் 

முல் 

அரண்டில் 

ளியிட்ட 

சஞ்சிககளின் 

ண்ணிக்க - 1 

II. தௌதீக 

முன்ணற்நம்  - 50% 

  

3.3 விஞ்ஞாணக் கட்டுககள் 

சாடர்தாக NARS 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்

/ செற்திட்டம் 

2019 

ஆண்டுக்கு 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

சாடர்தாக NARS 

ஆாய்ச்சிாபர்களுக்கு 

தயிற்சிளித்ல்  

I. டரத்ப்தட 

ண்டி தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளின் 

ண்ணிக்க  - 3 

ஆாய்ச்சிாபர்களுக்கு 

தயிற்சிளித்ல் 

I. டரத்ப்தட்ட தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளின் 

ண்ணிக்க  - 1 

II. தௌதீக முன்ணற்நம்   

- 33% 

4. விொ 

ஆாய்ச்சிகளு

க்கு நிதியுவி 

ங்கல்  

3.00 1.50 

4.1 நிறுணங்களுக்கு 

இகடயினாண 

ஆாய்ச்சிகளுக்கு 

நிதியுவிககப ற்தாடு 

செய்ன் மூனம் னசி 

விொ ஆாய்ச்சிகளின் 

த்கயும் 

முக்கித்துத்கயும் 

அதிகரித்ல்  

i. அங்கீகரிக்கப்தட்ட 

ற்றும் புதி  

சற்திட்ட 

முன்ரழிவுகளின் 

ண்ணிக்க - 6 

 

 

4.1 நிறுணங்களுக்கு 

இகடயினாண 

ஆாய்ச்சிகளுக்கு 

நிதியுவிககப ற்தாடு 

செய்ன் மூனம் னசி 

விொ ஆாய்ச்சிகளின் 

த்கயும் 

முக்கித்துத்கயும் 

அதிகரித்ல்  

i. நிதியுவி ங்கப்தட்ட 

சற்திட்ட 

முன்ரழிவுகளின் 

ண்ணிக்க- 3 

ii. தௌதீக முன்ணற்நம்  - 

50% 

5 

விொ னி 

ப அபிவிருத்தி 

3.00 2.03 

ெர்னெ  விொ 

ஆாய்ச்சி 

நிறுணங்களுக்கு 

இகடயில் 

ஒருங்கிகப்பு 

டடிக்ககககப 

னற்சகாண்டு குறுகி 

கான தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

ற்றும் தட்டப் 

பின்தடிப்பு ாய்ப்புகள் 

ன்தற்கநப் 

சதற்றுக்சகாள்ப  

உள்ாட்டு விொ 

ஆாய்ச்சிாபர்களுக்கு 

ெந்ர்ப்தம் அளித்ல்  

 

5.1 புரிந்துர்வு 

ஒப்தந்ங்களின் 

அடிப்தகடயினாண 

குறுகி கான 

சளிாட்டு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

i. ற்தரடு சய் 

உத்சித் குறுகி 

கரன தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

ண்ணிக்க - 10 

ெர்னெ  விொ ஆாய்ச்சி 

நிறுணங்களுக்கு இகடயில் 

ஒருங்கிகப்பு 

டடிக்ககககப 

னற்சகாண்டு குறுகி கான 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் 

தட்டப் பின்தடிப்பு 

ாய்ப்புகள் ன்தற்கநப் 

சதற்றுக்சகாள்ப  உள்ாட்டு 

விொ 

ஆாய்ச்சிாபர்களுக்கு 

ெந்ர்ப்தம் அளித்ல்  

 

 

 

 

5.1 புரிந்துர்வு 

ஒப்தந்ங்களின் 

அடிப்தகடயினாண குறுகி 

கான சளிாட்டு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

i. ற்தரடு சய் குறுகி 

கரன தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

ண்ணிக்க – 0 

ii. தௌதீக முன்ணற்நம் – 

0% 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்

/ செற்திட்டம் 

2019 

ஆண்டுக்கு 

ஒதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு சதௌதீக முன்னணற்நம் 

 

5.2  APAARI  

I. அங்கத்து 

கட்டம் ற்றும் 

தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளின் 

ண்ணிக்க - 5 

 

 

SLCARP-APAARI-NARA - 

ஆகி ற்தரடு 

சய் கடற்நரழில், 

ற்றும் நீரில் 

மூனபங்கள் தற்றி 

பிரந்திச் சனர்வு  

 

5.2 APAARI  

I. கட்டங்கள் ற்றும் 

கிடத் தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளின் 

ண்ணிக்க - 1 

II. தௌதீக முன்ணற்நம் 

20%  

 

SLCARP-APAARI-NARA - 

ஆகி ற்தரடு சய் 

கடற்நரழில், ற்றும் 

நீரில் மூனபங்கள் தற்றி 

பிரந்திச் சனர்வு  2019 

ஆகஸ்ட் ரம் 10-12  

டரத்ப்தட்டது.  

 

5.3 தட்டப் பின்தடிப்பு 

தயிற்சிகள் 

ங்கி தட்டப் 

பின்தடிப்பு தயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் ண்ணிக்க - 58 

கண  மூனண 

செற்தாடுகள் 
15.80 2.38 சகாள்ணவுகள்  - 40 

சகாள்ணவுகள் - 30 

சதௌதீக முன்னணற்நம் - 75% 

சாத்ம் 30.00 7.01   

 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டின்  இனக்குகள் 

 NARS நிறுணங்களின் ஆரய்ச்சித் திட்டமிடல்கப தகுப்தரய்வு சய்ல் 

 விசரத் துநயின் புதி முன்னுரிகபப் தற்றி விபக்கம் அளித்ல் ற்றும் 

குநதரடுகப இணம் கரணுல் ன்தற்றுக்கரக கருத்ங்கு/ சனர்வுகப 

டரத்ல்  

  NARS நிறுணங்களின் ஆரய்ச்சிரபர்களின் வுகப சகரித்ல் ற்றும் தகுப்தரய்வு 

சய்து அற்றின் தறுதறுகபப் தற்றி சம்தந்ப்தட்ட அதிகரரிகளுக்கு 

விழிப்புர்வூட்டுற்கரக INFORM வுத் பத் இற்நப்தடுத்ல் 

 ரன்கு NARS நிறுணங்களில் (இனங்க விசர ஆரய்ச்சி கரள்க சத, இனங்க 

முந்திரிக் கூட்டுத்ரதணம், ணபப் தரதுகரப்புத் திக்கபம், சி ரவில் 

பூங்கரத் திக்கபம் ) புநநின விசரகப ற்கரள்பல். 

 10 நிறுணங்கள் (த ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நிறுணம், அறுடக்குப் 

பிந் முகரத்து நிறுணம், கரல்ட ஆரய்ச்சி நிறுணம், சி நீரில்ப 

ஆரய்ச்சி அபிவிருத்தி முகர, கரும்பு ஆரய்ச்சி நிறுணம், தண  ஆரய்ச்சி 

நிறுணம், கபப் தயிர் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நிறுணம், யக்டர் 

கரப்தகடு கன ஆரய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி நிறுகம், சி ர ரற்றுநீக்கல் 

ச ற்றும்  ன்ண ஆரய்ச்சி நிறுணம்) ஆகிற்றில் புநநின 

விசரகளின் தரிந்துகள் டமுநப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர ண பின்ரடர் 

டடிக்க ற்கரள்பல். 
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 விஞ்ஞரணக் கட்டுகள் ரடர்தரக NARS ஆரய்ச்சிரபர்களுக்கு தயிற்சிளித்ல். 

 சி விசரத் திட்டமிடலில் முகரத்துத் கள் ரடர்தரகக் கரப்தடும் 

சரத்திப்தரடுகப   அடரபம் கர ஆய்ந்றியும் சனர்வுகப டரத்துல். 

 நிறுணங்களுக்கு இடயினரண ஆரய்ச்சிகளுக்கு நிதியுவிகப ற்தரடு சய்ல் 

 இனங்க உவு ற்றும் விசரம் ரடர்தரண சஞ்சிக ளியிடல்  

 சர்ச நிறுணங்களுடன் இருப்பு உநவுகப ம்தடுத்ல் 

 தட்டப் பின்தடிப்பு கற்கறிகள் ற்றும் குறுகிகரன தயிற்சிகபப் தறும் 

அகரசத் விசர ஆரய்ச்சிரபர்களுக்குப் தற்றுக் கரடுத்ல் 

 NARP சற்திட்டத்தின் கீழ் சற்தடுத்ப்தடும் ஆரய்ச்சிகளின் முன்ணற்நங்கப  

கண்கரணித்ல் 
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08. சஹக்டர் சகாப்னதகடு கன ஆாய்ச்சி ற்றும்  

தயிற்சி நிறுகம் 

யக்டர் கரப்தகடு கன ஆரய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி நிறுகம் 1972 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 

இனக்க விசர டடிக்ககள் ரடர்தரண ஆரய்ச்சிகள் ற்றும் தயிற்சிகப ங்கும் 

நிறுண  சட்டத்தின் கீழ் 1972 ஆம் ஆண்டு நிறுப்தட்டது. கத்ரழில் அச்சின் கீழ் இது 

எரு நிதிச்சட்ட நிறுணரக இங்குகிநது.  

சாகனனாக்கு - கன ற்றும் கிரமித் துநகளின் நினதநரண அபிவிருத்திக்குத் 

ரண புதி அறி பிநப்பித்து  தப்பும் தணியில் முன்ணணி நிறுணரக திகழ்ல்.  

தணிக்கூற்று - ஆரய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி டடிக்ககளுக்கு ஊடரக விசர ற்றும் 

கிரமித் துநகபப் தனப்தடுத்துல். 

செற்தாடுகள்  

1. விசர டடிக்ககள் ரடர்தரண ஆரய்ச்சிகளுக்கு ஊட்டளித்ல் ற்றும் ஊக்குவித்ல், 

அற்றுக்கு உவிளித்ல் ற்றும் எத்துத்ல்  

2. அசரங்க அச்சுகள், திக்கபங்கள், உள்ளூரட்சி நிறுணங்கள், தரதுக் கூட்டுத்ரதணங்கள் 

ற்றும் ண நிறுணங்களிணரல் நிகழ்த்ப்தடும் விசரம் ரடர்தரண ஆரய்ச்சிகப 

எருங்கித்ல். 

3. விசர அபிவிருத்திப் தரதிக்கும் நிறுண ரீதிரண கரணிகள் ற்றும் அ 

ரடர்தரண விடங்கள் தற்றி ஆய்வு சய்ல் ற்றும் அ ரடர்தரக ஆரய்ச்சிகப 

ற்கரள்பல்.  

4. விசரத்திற்கு ரண நினத்திண தரருபரரப் தனுறுதிமிக்கரக 

தன்தடுத்துல் ரடர்தரக ஆய்வுகப டரத்துல் ற்றும் ஆரய்ச்சிகப 

ற்கரள்பல் 

5. விசரம் ற்றும் கிரமி அபிவிருத்தி ரடர்தரண சமூக-தரருபரர ஆரய்ச்சிகப 

ற்கரள்பல் 

6. இனங்க அல்னது ளிரட்டு நிறுணங்களுடன் இந்ர அல்னது னிரகர 

விசர டடிக்ககள் ரடர்தரண ஆரய்ச்சிகளுடன் ரடர்தரண தயிற்சி றிகப 

டரத்துல் அல்னது அற்றுக்கு உவிளித்ல். அற்றுடன் ரடர்தரண சரன்றிழ், 

டிப்பரர தட்டச் சரன்றில்கப ற்றும் விருதுகப ங்குல். 

7. விசர டடிக்ககள் ரடர்தரண ஆரய்ச்சிகள் ற்றும் தயிற்சி ங்கல்  ரடர்தரண 

கனந்துரடல்கள் ற்றும் கருத்ங்குகப டரத்துல் ற்றும் அற்றுடன் ரடர்தரண 

ளியீடுகள் ற்றும் சஞ்சிககப ளியிடுல் 

8. விசரத் துநயுடன் ரடர்தரண பிரந்திப் பிச்சிணகளுக்கரண தீர்வுகபக் கரணுல்  

ரடர்தரக ஆசி ன ரடுகளுடன் எத்துப்புடன், கனக் கட்டப்புடன் 

ரடர்தரண பிச்சிணகள் சம்தந்ரண ஆரய்ச்சிகப ற்கரள்பல் ற்றும் விசரப் 

பிச்சிணகளுடன் ரடர்தரண கல்கப சகரிக்கும் ற்றும் விநிரகிக்கும் த்தி 

நினரக சற்தடல்.  

 

2019 ஆண்டின் முன்னணற்நம் 

ரம் கடந் 2018 ஆம் ஆண்டில் விசர ற்றும் கிரமி அபிவிருத்தி ன்தற்றுக்கரண 

கரள்ககப குப்தற்குத்  ரண தன சமூக-தரருபரர ஆரய்ச்சிகள், தயிற்சி 

றிகள், சனர்வுகள் ற்றும் கருத்ங்குகள் ஆகிற்ந டரத்தி விசர ற்றும் 

கிரமி அபிவிருத்திக் கரள்க குப்புக்கும் புதி அறிவு ற்றும் கல்கபப் 

பிநப்பிப்தற்கும் தரரி தங்களிப்த சலுத்தியுள்பரம்.  
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2020 ஆண்டில் கடமுகநப்தடுத்துற்கு உத்னசித்துள்ப  

ஆய்வுகள் தற்றி திட்டங்கள் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் 20 ஆய்வுகள் டமுநப்தடுத்துற்கு உத்சிக்கப்தட்டுள்பண. இவ் 

ஆய்வுகளின் ஊடரக 20 விசர  உற்தத்திகளின் தறுதிச் சங்கிலிகள் தகுப்தரய்வு  

சய்ப்தடவுள்பண. இந் ருடத்தில் அவ்ரய்வுகள் ரடர்தரண முன்ரழிவுகள் 

ரரிக்கப்தட்டு அற்ந 2020 ஜணரி முல் டமுநப்தடுத்துற்கு 

உத்சிக்கப்தட்டுள்பது.  

 தறுதிச் சங்கிலியின் எவ்ரர் தங்கரபர்களும் முகம்கரடுக்கும் பிச்சிணகள் ட்டும் 

சிக்கல்கப இணங் கரல் ற்றும் அப்பிச்சிணகளுக்குத் தீர்வு கரல் ன்தற்றுக்கு 

அசிரண ழிமுநகப ற்கரள்ன் மூனம் குறித் விசர உற்தத்தியின் 

தறுதி சங்கிலி லும் தனப்தடுத்தி அண விணத்திநன் மிக்கரக ரற்ந முடியும். 

 

 

நிதிொர்  முன்னணற்நம் : 

செனவுத் கனப்பு 

2019 

ஆண்டிற்

கு 

ஒதுக்கப்

தட்ட நிதி 

(மில். ரூ ) 

2019.09.30 

கயில் 

விடுவிக்க

ப்தட்ட  

நிதி 

(மில். ரூ ) 

2019.09.30 கயினாண நிதிொர் 

முன்னணற்நம் 
நிதிொர் 

முன்னணற்

நம் 

ெவீத்தி

ல் (%) 

உண்க

ச் 

செனவு 

சதாறுப்

புகள் 

முன்

சகாண்

டு 

செல்னல் 

மீண்டுரும் சனவுகள் 255.90 131.60 146.60 0.80 - 58 

மூனண சனவுகள் 34.00 11.085 13.50 0.70 - 41 

சனவுத் னப்பு ற்றும் ளிரட்டுச் சற்திட்டம்   (சற்திட்ட க) – (ளிரட்டுக் கடன், 

ளிரட்டு கரட, சலு நிதி, ண) 

பிரந்தி அபிவிருத்தி 

ங்கியின் ரடிக்கரபர் 

திருப்திகத் ன்  

அபவீடு சய்து 

ரடர்தரண ஆய்வு 

0.40 0.24 0.22 - - 55 

நினதநரண கரனநின 

ரற்ந திர்ப்பு உத்திகப 

தயிர்ச் சய்கத் 

ரகுதிகளுடன் 

இப்தது ரடர்தரண 

பிரந்தி 

மூனரதரங்கப 

அறிமுகப்தடுற்கரண 

சற்திட்டம் (FAO நியுவி 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

என்நரகும்) 

17.74 10.36 10.63 - - 60 

சாத்ம்       

 

செற்தாடுகள் - சகரனத்தில் முக்கித்தும் ரய்ந் துநசரர் விடங்களின் கீழ் 

நிறுப்தட்ட ந்து பிரிவுகளின் கீழ் ஆரய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி டடிக்ககள் ற்தரடு 

சய்ப்தட்டுள்பண. இவ்ரய்வுக் கற்ககப சல்தடுத்துன் மூனம் நினதநரண 

அபிவிருத்தி இனக்குகப அடந்துகரள்ப முடியும். 

 

 

 

 

ஆாய்ச்சிகளின் முன்னணற்நங்கள்  
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ஆாய்ச்சிகள்  
சதௌதீக  

முன்னணற்நம் 

நிதிொர் முன்னணற்நம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் 

(மில். ரூ) 

01. ெந்கப்தடுத்ல் 

விசர சந்ப்தடுத்ல் கல் 

சற்திட்டம்  

உவுப் தரருட்கள் குறித் 

திணசரி கல்கபச் சகரித்ல் 

ற்றும் தகிர்ல் சற்தரடுகள் 

மூனம் கரள்க குப்தரபர்கள், 

உற்தத்திரபர்கள், ர்த்கர்கள் 

ற்றும் நுகர்ரர் 

ஆகிரருகிடயினரண 

எருங்கிப்த ற்தடுத்ல். 

36.00 31.00 

உற்தத்திரபர்கள், ர்த்கர்கள் ற்றும் 

நுகர்ரர்  ஆகிரருக்கு இடயினரண 

சந் உநவுகப உருரக்க சலி 

என்ந உருரக்குல். 

கடக்க இணத் பம் (Mobile 

web page) என்ந 

உருரக்குற்கரக 

விண்ப்தங்கள் 

கரப்தட்டுள்பண.  

0.40 - 

இனங்கயில் க்கறி 

உற்தத்திரபர்களின் தீர்ரணம் 

ற்கரள்ளும் வித்ப் தரதிக்கும் 

கரணிகள்  

வுகள் சகரித்ல். 1.25 0.66 

இனங்கயில் க்கறிகள் ற்றும் 

தங்களின் நுகர்வுப் தரக்கு ற்றும் 

அற்றின் மீது ரக்கம் சலுத்தும் 

கரணிகள் 

வுகள் சகரித்ல். 0.9 0.54 

02. அணர்த் முகாகத்துமும் ற்றும் கானநிகனத் ாக்கங்களும்  

த்தி னரட்டின் கிக்குப் 

தள்பத்ரக்குப்  பிசங்களில்  நீர் 

முகரத்தும் ற்றும் அது  

ரடர்தரண பிச்சிணகள் தற்றி ஆய்வு 

வுகள் சகரித்ல். 0.55 0.09 

03. விொப் தனுறுதித் ன்க 

கரணி அபிவிருத்திக் கட்டபச் 

சட்டத்தின் கீழ் கரணிகள் தகிர்ந்ளித் 

குறிக்கரள்கள் ற்றும் ற்தர 

தரண  ன்தற்றுக்கு இடயினரண 

முண்தரடுகள்  

அறிக்க ரரிக்கப்தடுகின்நது. 1.03 1.04 

இனங்கயின் ல் உற்தத்தி 

ரடர்தரண  அச கரள்ககளின் 

ரக்கத் திப்பீடு சய்ல்  

வுகள் சகரிக்கப்தடுகின்நண. 
0.47 

 
0.31 

வீட்டுத் ரட்டங்களில் ன்ணஞ் 

சய்க ம்தடுத்துன் மூனம் 

இனங்கயில் ரத் ன்ண 

உற்தத்தி அதிகரிப்தது ரடர்தரண 

சரத்திக்கூறுகப இணங் கரணுது 

ரடர்தரண ஆய்வு 

வு தகுப்தரய்வு டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண. 
0.70 0.66 

இனங்கயின் ஈ னக் கரணிகளின் 

உற்தத்தித்திநன் மீது தரம்தரி கரணி 

உரி முநகள் ((சுற்சி ,ற்றும்  

குழு ரற்ந முநகள்) தற்றி ஆய்வு.  

இண்டரம்நின வு சகரிப்பு 

ற்கரள்பப்தடுகின்நது.  
0.50 0.09 

இனங்கயின் உள்ரட்டு ரீதியில் 

முக்கித்தும் மிக்க விசரப் 

தரம்தரிங்கப அடரபம் கரல், 

அற்றின் தன்தரடு ற்றும் தரதுகரப்பு  

கள்விக்கரத்து 

ரரிக்கப்தடுகின்நது. 
0.25 - 
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ஆாய்ச்சிகள்  
சதௌதீக  

முன்னணற்நம் 

நிதிொர் முன்னணற்நம் 

ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் 

(மில். ரூ) 

04. வினங்குப் தாதிப்பு ற்றும் காப்பீடு 

உவுப் தயிர் ககளின் ரய் ற்றும் 

பீட முகரத்துத்திற்கு உகந்  சமூக 

 கடக்கத் ரனதசிப் 

தன்தடுத்தி உருரக்கும் தீர்வுகளின் 

ற்றித் ன் ரடர்தரண ஆய்வு. 

வுகள் சகரிக்கப்தடுகின்நண. 1.66 0.86 

தரனன்ணறு பிரண உற்தத்தி 

னத்தின் ல்/ அரிசி தறுதிச் 

சங்கிலி ரடர்தரண தகுப்தரய்வு   

வுகள் சகரிக்கப்தடுகின்நண. 0.80 0.21 

 

05. னி ப அபிவிருத்தி  

சற்திட்ட முகரத்தும்: விசரத் 

திக்கபம் ற்றும் கன 

அபிவிருத்தித் திக்கபம் 

ஆகிற்றின் மூனம் 

சற்தடுத்ப்தடும் சற்திட்டங்கள் 

ரடர்தரண மீபரய்வு டடிக்க 

வு தகுப்தரய்வு ற்றும் அறிக்க 

ரரிப்பு டடிக்ககள் 

டதறுகின்நண. 

0.20 0.23 

சிறி நீர்ப்தரசணத் திட்டங்களின் 

புணர்நிர்ரப் தணிகளின் 

எப்தந்ங்கப விசர சங்கங்களுக்குக் 

களிப்தன் மூனம் இனங்கயின் 

சிறி நீர்ப்தரசணத் திட்டங்களின் 

நினதநரண அபிவிருத்தியின் மீரண 

அற்றின் ரக்கங்கள் தற்றி 

தகுப்தரய்வு. 

வுகள் சகரிக்கப்தடுகின்நண. 0.90 0.15 

 

 

தயிற்சித் திட்டங்கள் (னி ப னம்தாடு) 

05 தயிற்சித் திட்டங்களின் கீழ் 36 தயிற்சி அர்வுகள் டத்ப்தட்டண. இற்றின் ஊடரக 3,334 

விசரத் னர்களுக்கு தயிற்சி அளிக்கப்தட்டது. அர்களுல் 90% வீரணர்கள் தண் 

விசரத் னர்கள் ஆர். 

 

தயிற்சித் திட்டங்களின் முன்னணற்நம் 

தயிற்சித் திட்டங்கள் சதௌதீக முன்னணற்நம் 
ஒதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

செனவுகள் 

(மில். ரூ) 

தண் விசரயிகப லுவூட்டும் 

எருரள்  தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்  

 

20 நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் 

குருரகல் ரட்டத்தில் 2011 

தண் விசரத் னர்கள் 

1.10 1.09 

கிர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கபத் திட்டமிடுற்கும் 

நிர்கிப்தற்கும் சமூக தங்கற்பு 

ழிமுநகபப் தன்தடுத்துது 

ரடர்தரண தயிற்சித் திட்டம் 

2 நிகழ்ச்சிகள்  ற்றும் 

56 அதிகரரிகள்  
0.60 0.25 

விசர அப்புகப லுவூட்டும் 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

20 நிகழ்ச்சிகள்  ற்றும் 

1880 விசரத் னர்கள்  

0.90 0.67 

அனுரபுத்தில் விசர றுனர்ச்சி 

திட்டத்திற்கு இரக டத்ப்தட்ட 

"ஆரக்கிரண 

னமுநயிணருக்கரண  விசரம்‛ 

னும்  எரு ரள் தயிற்சி திட்டம். 

அனுரபு ரட்டத்தில் 11 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் ற்றும் 1050 

விசரத் னர்கள் 

 

0.90 0.31 
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09. இனங்கக ஹபி அதிகா ெகத 

சாகன னாக்கு - நினதநரண கரணிகள் ற்றும் இற்க ப முகயின் தரருட்டு 

ச தல்கப்தடுத்லின் ஊடரக தசு நிநந் சூல் – பம் நிநந் ரடு 

 

செற்தணி - தனுறுதிமிக்க நின முகத்தும், முநரண நீர்ப் தரதுகரப்பு ற்றும் உர் 

னி பப் தன்தரடு ன்தற்றின் ஊடரக சூல், சமூகம் ற்றும் தரருபரரம் ஆகி 

துநகபப் தனப்தடுத்துற்குத் ரண தங்களிப்த ங்குல்.     

 

ெட்ட விதி முகநககளுக்கு அக அதிகாெகதயின் செற்தாடுகள்  

 விரசர தல்கப்தடுத்ல், குடிற்ந அபிவிருத்தி ற்றும் முற்றிலும் என்நரடு என்று 

இந் தடிமுந விசரத் ரகுதிகப முகரத்தும் சய்யும் தரருட்டு உரி 

திட்டமிடன ற்கரள்பல் ற்றும் அச்சரல் கரனத்துக்கு கரனம் குறிப்பிடப்தடும் 

பிசங்களில் நிறுணத்தின் மூனர அல்னது அசின் அல்னது அசு சரர முகர் 

நிறுணங்களின் ஊடரகர குறித் திட்டமிடல்கப எருங்கித்ல் ற்றும் 

டமுநப்தடுத்ல். 

 நிறுணத்துக்கு உரிரண அல்னது உரித்ரக்கப்தட்ட அணத்துக் கரணிகபயும், உச்ச 

அபவு விணத்திநன், சூல் தரதுகரப்பு, கரணி ற்றும் நீர் பங்களின் தரதுகரப்பு ற்றும் 

குடிற்ந அபிவிருத்தி ஆகிற்ந உறுதி சய்யும் வித்தில் முகரத்தும் சய்ல். 

 விரசர உற்தத்திகபத் ரரித்ல் ற்றும் சந்ப்தடுத்ல். 

 விசர தல்கப்தடுத்ல் ற்றும் குடிற்ந அபிவிருத்தி ஆகிற்றுக்குத் ரண 

உதகங்கள் ற்றும் இந்திங்கள் ஆகிற்ந உருரக்குல், அற்ந தரரித்ல் 

ற்றும் சற்தடுத்துல். 

 குறிக்கப்தட்ட பிசங்களில் விசரப் தல்கப்தடுத்ல், குடிற்ந அபிவிருத்தி 

ற்றும் தடிமுந விசரத் ரகுதிகளின் முகரத்து டடிக்ககப 

டமுநப்தடுத்துற்குத் ணக் கருதும் அணத்து டடிக்ககபயும் 

ற்கரள்பல்.  

 

 

செனவுத் கனப்பு 

2019 

ஆண்டுக்

கு 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில் ரூ) 

2019.09.30 

க 

விடுவிக்க

ப்தட்ட 

நிதி 

2019.09.30காண நிதிொர் 

முன்னணற்நம் 
நிதிொர் 

முன்னணற்

நம்ெவீ

த்தில் 

உகச் 

செனவு

கள் 

சதாறுப்பு

கள் 

முன்

சகாண்

டு 

செல்ன

ல் 

மீண்டுரும் சனவுகள் 89.18 66.95 66.17 2.00  74% 

மூனண சனவுகள்  100.00 38.00 40.14 16.63  40% 

ரத்ம்  189.2 104.9 106.30 18.60   

விட சற்திட்டம்  

தத்து இனட்சம் தனரக் 

கன்றுகப டும்  

சற்திட்டம் 

15.00 5.50 5.36 1.61  36% 

உர்திநன் மிக்க 

னங்களில் ண் கரப்பு 

டடிக்ககள் 

ற்கரள்ளும் சற்திட்டம் 

20.00 2.00 0.13 1.2  0.6% 
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செனவுத் கனப்பு 

2019 

ஆண்டுக்

கு 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில் ரூ) 

2019.09.30 

க 

விடுவிக்க

ப்தட்ட 

நிதி 

2019.09.30காண நிதிொர் 

முன்னணற்நம் 
நிதிொர் 

முன்னணற்

நம்ெவீ

த்தில் 

உகச் 

செனவு

கள் 

சதாறுப்பு

கள் 

முன்

சகாண்

டு 

செல்ன

ல் 

கரபரன் பர்ப்தப் 

பிதல்ப்தடுத்ல். –

அங்குனுகரனதனஸ்ம 

1.07 0.53 0.01 0.19  1.4% 

சாத்ம் 36.10 8.00 5.50 3.00   

 

 

2019 ஆண்டில் கடமுகநப்தடுத்தி அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்  

1. செற்திட்டம் – நீனந்து பினெங்ககப முகாகத்தும் செய்யும் செற்திட்டம் 

இந்ச் சற்திட்டத்தின் பிரண ரக்கங்கபரக நீந்து பிசங்கபச் சூவுள்ப 

தகுதிகளின் இற்க பங்கப முகரத்தும் சய்ல், சடந் பங்கப மீண்டும் 

சீத்ல், நினதநரண நின முகரத்துத்திற்குப் தரருத்ரண உத்திகப அடரபம் 

கரல் ஆகிரகும்.  இச்சற்திட்டத்தின் கீழ், கீழ்ரும் டடிக்ககள் 

சல்தடுத்ப்தடுகின்நண.  

1.1 நீர் மூனங்கள் ற்றும் நீர்  ஊற்றுகள் ன்தற்கநப் தாதுகாத்ல்  

தல்று னி டடிக்ககள் ற்றும் விசர இசரணப் தரருட்களின் பிரண 

தன்தரடு ற்றும் கரடழிப்பு ஆகிற்நரல் உர்திநன் ரய்ந் சுற்றுச்சூல் 

அப்புகளில் உள்ப நீர் பங்கள் விரக அழிடந்து ருகின்நண. ண, 

அவ்ரறு அழிடயும் நீர் மூனரரங்களில் அடரபம் கரப்தட்ட நீர் 

மூனரரங்கப தரதுகரப்த இந்ச் சற்திட்டத்தின் ரக்கம் ஆகும். 

1.2 ண் தாதுகாப்புக் கட்டகப்புககப நிறுவுல்  

ண் அரிப்பு ற்றும் ண் அழிவு ன்தற்நரல் தரிதும் சடந் நினங்களில் ண் 

அரிப்தக் குநக்க மிகவும் விஞ்ஞரண ரீதிரண  உத்திகபப் தன்தடுத்தி ண் 

தரதுகரப்பு கட்டப்புகப நிறு டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தடுகின்நண. இந்ச் 

சற்திட்டத்தின் கீழ், தௌதீக, உயிரில் ற்றும் உவில்  ரீதிரண ண் தரதுகரப்பு 

முநகப  சமூக தங்களிப்புடன் சல்தடுத்ப்தடுகின்நண. 

 

2. செற்திட்டம் – நினப் தனுறுதித் ன்க ற்றும் தயிர்களின் தல்ககப்தடுத்ல் 

சாடர்தாண செற்திட்டம் 

ட்கரப்பு ற்கரள்பப்தட்ட நினங்களில் விசர உற்தத்திப் தனுறுதித் ன் 

ம்தடுத்துற்கும் உள்ரட்டு உவுப் தரதுகரப்தப் உறுதிப்தடுத்துற்கும் இந் 

நினங்களில் சிநந் விசர டமுநகபப் பின்தற்நல் ற்றும் ச்சுப் தருட்கபற்ந 

விசர டமுநகப சல்தடுத்துல் ன்தண  இந் சற்திட்டத்தின் கீழ் 

ற்கரள்பப்தடும் சற்தரடுகபரகும்.  

இச்சற்திட்டத்தின் கீழ் பின்ரும்நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் சல்தடுத்ப்தடுகின்நண.  
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2.1 குறுகி கான, டுத் ற்றும் நிந் தயிர்ச் செய்கக நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், ட்கரப்பு ற்கரள்பப்தட்ட நினங்களுக்குப் 

தரருத்ரண,  அப்பிசங்களின் ண்ணின் ன் ற்றும் கரனநின னங்கள் 

ன்தற்றுக்கு ற்ந தயிர் ககப ரிவு சய்ற்கரண டடிக்க 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. அன்தடி உனர் னத்தில் தயிர்ச் சய்க நினங்களுக்கு 

ற்ந னதிக உவுப் தயிர்கபரக ட்டப் தறு, தரசிப்தறு, நினக்கடன தரன்ந 

தயிர்கப தயிரிட டடிக்க டுக்கப்தட்டு ருகிநது. தங்கப டவு 

சய்ற்கும், நிந்ப் தயிர்கபரக தப் தயிர் ககளும் ற்றுதிப் தயிர் ககளும்  

தயிரிட டடிக்க ற்கரள்பப்தடுகிநது.  

 

2.2 னெண  உங்களின் உற்தத்தி ற்றும் தன்தாட்கட ஊக்குவித்ல் 

ஏனகு நினத்தின் உற்தத்திப் தனுறுதித் ன் அதிகரிக்கும் தரருட்டு குறித் 

நினங்களுக்கு சண உங்கள் சர்த்ல். இற்கரக சண உ உற்தத்திரபர் சமூகத்தின் 

தங்களிப்பு தற்றுக் கரள்பப்தடுதுடன், இற்கு விசரயிகளுக்கு ரண 

ரழில்நுட்த அறிவு ற்றும் ரண விசர உள்ளீடுகள் ன்தண 

விசரயிகளுக்கு ங்கப்தடுகின்நண. 

 

2.3 சாழில் முகணனார் டுககப் சதாருட்கள் உற்தத்திச் செற்திட்டம் 

கத்ரழில் அச்சு ற்றும் அனுடன் இந்ரக ண அச்சுகபரல் 

ற்கரள்பப்தடும் தல்று விசர சற்திட்டங்களுக்குத் ரண 

ரற்றுகப தற்றுக்கரள்து ன்தது  எரு டமுந சிக்கனரண விடரக 

ரறியுள்பதுடன், இது விசர சற்திட்டங்களின் முன்ணற்நம் குநற்குக் 

கரரக அந்துள்பது. இந் நின சீர்சய்யும் தரருட்டு, இணங் 

கரப்தட்ட விசரயிகளுக்கு ரழில்நுட்தம் ற்றும் ரண உள்ளீடுகள் 

ன்தற்ந ங்கி அர்கப விசர ரழில் ரழில்முணரரக 

சமூகரக்க டடிக்க ற்கரள்பப்தடுதுடன், அற்கரக ண்டி இனுடன் 

ரடர்புதடும் திக்கபங்களிணரல் குறித் ரற்று டகள் ததிவு 

சய்ப்தடுகின்நண.  

 

2.4 ஒருங்கிகந்  சிறு தண்க அபிவிருத்தித் திட்டம் 

இனங்க யபி அதிகரசதரல் அபிவிருத்தி திட்டங்கப 

சல்தடுத்ப்தடுகின்ந கிரப்புந சமூகங்களின் குநந் ருரண நின கரரக 

கிரப்புநங்களில் நினவும்  தரசணக் குநதரடுகள் அப் பிசங்களில் 

அடரபம் கரக்கூடி எரு தரரி சமூகப் பிச்சிணரகக் கரப்தடுகின்நது. 

கிரப்புநங்களுக்கு வினங்குப் பும் கிடக்கர இற்ககரண கரரகும். 

இந் நினக்குத் தீர்ரக இணங் கரப்தட்ட விசரயிகளுக்கு  சிறி அபவினரண 

கரல்ட பர்ப்புத் திட்டரக அ இல்ன கரழி பர்ப்பு திட்டத்திண 

அறிமுகப்தடுத் டடிக்க ற்கரள்பப்தட்டுள்பது. 
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4. செற்திட்டம் – ஒருங்கிகந் ணிக ரீதிாண தண் அபிவிருத்தி  

இனங்க யபி அதிகரசதரல் டமுநப்தடுத்ப்தடும் ருரணம் ஈட்டும் 

சற்திட்டங்கபரக, தல்னகன ற்றும் கரத்ன ஆகி பிசங்களில் 

சற்தடுத்ப்தடும் எருங்கிந் தண் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் கரப்தடுகின்நண. 

இந்ப் தண்களில், தல்னகன தண்யில் கரழிக் குஞ்சுகளுக்கரண தரசண 

மும் கரத்னப் தண்யில் அதிகரசதக்குச் சரந்ரண டுகப் தரருள் 

உற்தத்தி நினங்களும் கரப்தடுகின்நண. 

 

5. செற்திட்டம் – விொ உற்தத்திப்  சதாருட்களின் ெந்கப்தடுத்ல் ெங்கிலிச் 

செற்திட்டம் 

இனங்க யபி அதிகரசதரல் அபிவிருத்தி சய்ப்தடும் நினங்களில் உற்தத்தி 

சய்ப்தடும் விசர உற்தத்திப் தரருட்கப விற்தண சய்தில் கரப்தடும் 

பிச்சிணகளுக்குத் தீர்ரக இனங்க யபி அதிகரசத விசர உற்தத்திப்  

தரருட்களின் சந்ப்தடுத்ல் சங்கிலிச் சற்திட்டம் என்ந சற்தடுத்தி ருகின்நது. 

இச்சற்திட்டத்தின் ரக்கங்கபரக, கிரமி விசரயிகளுக்கு அர்களின் உற்தத்திகளுக்கு 

உர்ந் வினப் தற்றுக் கரடுத்ல், கர்ப்புந ற்றும் புநகர் நுகர்ரருக்கு குநந் 

வினயில் ங்கல், இபஞர்களுக்கு னரய்ப்புகப ற்தடுத்ல் ற்றும் 

அறுடக்கு பிந் இப்புகபக் குநத்ல் ன்தண கரப்தடுகின்நண. 

 அன்தடி, விசரயிகளுக்கும் நுகர்ரருக்கும் இடயில் கரப்தடும் இடளி 

குநக்கும் ரக்குடன் இந்த் சற்திட்டம் சல்தடுத்ப்தடுகின்நது.  

 

பிாண அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  

நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 
செற்தாடுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி (மில் 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

சாகக 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னணற்ந

ம் 

நீந்து 

பிசங்கப 

முகரத்தும் 

சய்யும் ற்றும் 

தரதுகரக்கும் 

சற்திட்டம்  

1.1 நீர் மூனரரங்கள் 

ற்றும் நீர் ஊற்றுகள் 

ன்தற்நப் 

தரதுகரத்ல் 

6.75 5.30 

நீர் 

மூனரரங்கள்  

45 

நீர் 

மூனரர

ங்கள்  28 

1.2 ண் தரதுகரப்புக் 

கட்டப்புகப 

நிறுவுல் 

31.25 0.57 1250 யக். 
572.56 

யக். 

நின தனுறுதித் 

ன் ற்றும் 

தயிர்களின் 

தல்கப்தடுத்

ல் 

சற்திட்டம் 

(LPICD)  

2.1 குறுகி கரன, டுத் 

ற்றும் நிந் தயிர்ச் 

சய்க நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் 

12.50 5.80 1000 யக். 
377.71 

யக். 

2.2 சண  உங்களின் 

உற்தத்தி ற்றும் 

தன்தரட்ட 

ஊக்குவித்ல் 

7.50 5.13 3000 . ரன் 
2760 . 

ரன் 

2.3 ரழில் முணரர் 

டுகப் தரருட்கள் 

உற்தத்திச் சற்திட்டம் 

2.50 1.58 25 அனகுகள்  

எருங்கிந்  

சிறு தண் 

அபிவிருத்தித் 

திட்டம் 

3.1 சிறி அபவினரண 

கிரமி கரல்ட 

பர்ப்புச் சற்திட்டம்  

7.50 1.65 2000 அனகுகள் 
508 

அனகுகள் 
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நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 
செற்தாடுகள் 

ஒதுக்கப்

தட்ட 

நிதி (மில் 

ரூ) 

செனவு 

செய் 

சாகக 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னணற்ந

ம் 

எருங்கிந் 

ணிக ரீதிரண 

தண் 

அபிவிருத்தி 

4.1 தல்னகன தண் 

அபிவிருத்தி  
10.50 3.35 

4 

சற்திட்டங்

கள்  

2 

சற்திட்

டங்கள் 

4.2 கரத்ன தண் 

அபிவிருத்தி 
2.00 1.57 

2 

சற்திட்டங்

கள் 

2 

சற்திட்

டங்கள் 

விசர 

உற்தத்திப்  

தரருட்களின் 

சந்ப்தடுத்ல் 

சங்கிலி 

அபிவிருத்திச் 

சற்திட்டம் 

5.1 விசர உற்தத்திப்  

தரருட்களின் விற்தணச்  

சங்கிலிப்  

தனரக்கல்  

10.00 5.53 2 அனகுகள்  1 அனகு 

னி ற்றும் 

தௌதீக 

பங்கள் 

அபிவிருத்தி, 

நிறுண 

எருங்கிப்பு  

6.1 துநசரர்  

ரழில்நுட்தப் தயிற்சி  

நிகழ்ச்சிகள் 

5.00 0.48 
10,000 

விசரயிகள் 

9,622 

விசரயிகள் 

6.2 ரழில் இ 

சயிருப்பு உள்ரட்டு/ 

ளிரட்டு தயிற்சி  

நிகழ்ச்சிகள் 

1.00 0.71 10 நிகழ்ச்சிகள்  
6 

நிகழ்ச்சிகள் 

6.3 ஊடக ற்றும் பிச்சர 

ஊக்குவிப்பு நிகச்சிகள்  
4.25 3.80 10 நிகழ்ச்சிகள் 

9 

நிகழ்ச்சிகள் 

6.4 நிறுண தௌதீக ப 

அபிவிருத்தி  
3.00 3.45   

6.5 நிறுண 

எருங்கிப்பு ற்றும் 

முன்ணற்ந மீபரய்வு  

0.75 0.29 14 நிகழ்ச்சிகள் 
9 

நிகழ்ச்சிகள் 

சாத்ம் 100.00  39.24   
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10. னசி உச் செனகம் 

 

சாகனனாக்கு – இனங்கயில் தயிரிடப்தடும் அணத்துப் தயிர்களிணதும் உற்தத்திப் 

தனுறுதித் ன் ம்தடுத்துற்கரக சண ற்றும் அசண உங்கப உரி 

ங்களில் கரள்ணவு சய்து ங்குல் ற்றும் அற்றின்  தன்தரட்ட 

உறுதிப்தடுத்துல். 

 

செற்தணி – உத் எழுங்குதடுத்தும் சட்டத்தின் ழிமுநகளுக்கு அ உரி அணத்து 

தங்குரர்கபயும் எருங்கித்து, விஞ்ஞரண ரீதிரண சிதரரிசுகளின் தடி உத்  

திப்பீடு சய்ல், உ இநக்குதி ற்றும் இருப்புகப நிர்கித்ல், உரி த்க் கரண்ட 

உங்கப விநிரகித்ல் ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் ன்தற்ந உறுதி சய்ல், சண 

ற்றும் அசண உப் தரணயின் தரது சூல் ட்புடன் கூடி வித்தில் உப் தரண 

ற்கரள் ஊக்குவித்ல், விசர சமூகத்தின் ருரணத் அதிகரிக்கும் ரக்கில் உ 

ரனி நிகழ்ச்சித் திட்டத் சற்தடுத்துல் ற்றும் உப் தரண ரடர்தரக  

கரப்தடும் முநகடுகப டுப்தற்கரண ழிககப ற்கரள்பல்.   

 

செற்தாடுகள் :- 

• 1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இனக்க உங்கப எழுங்குதடுத்தும் சட்டத்திண முநரக 

டமுநப்தடுத்ல்  

• விஞ்ஞரண ரீதிரண உச் சிதரரிசுகப அடிப்தடரகக் கரண்டு உத் கப 

முநரக  இணம் கரணுல் 

• உத் கள் உரி த்தில் பூர்த்தி சய்ப்தடு உறுதிப்தடுத்துல் 

• உங்களின் நின ற்றும் த் ன் ன்தற்ந உறுதி சய்ல் 

• எவ்ரரு தயிருக்குரண சிதரரிசு சய்ப்தட்ட உப் தரண எழுங்குதடுத்துல் 

• அசரங்கத்தின் உ ரனி னத் திட்டத் முநரக டமுநப்தடுத்துல் 

• உம் ரடர்தரண சற்தரடுகளில் ஈடுதட்டுள்ப நிறுணங்களின் தணிகப 

எழுங்குதடுத்துற்கரக நிறுணங்கபப் தனப்தடுத்துல் 

• உப் தரணத் துநயில் நிகழும் முநகடுகபக் குநத்ல் ற்றும்  உம் ரடர்தரண 

உத்திரகபூர் கல்கப ளியிடுல் 

• உப் தரண ற்றும் விநிரகம் ரடர்தரண வுத் ரகுதிரன்நப் தணி ருல் 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக இனக்கு 
சதௌதீக 

முன்னணற்நம் 

1. ானி உ விநினாக நிகழ்ச்சித் திட்டத்க கடமுகநப்தடுத்ல் 

i. 2018 ஆண்டில் அச உக் 

கம்தனிகள் மூனம் 

இநக்குதி சய்ப்தட்ட 

உ இருப்புகளுக்கரண 

கரடுப்தணவு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 

9,764.32 
 

 

 

2019 சிறு தரகத்தில் 

ற் சய்கக்கரக 

500,000 யக்டர்,  

2019/20 தரும் 

தரகத்தில் ற் 

சய்கக்கரக 800,000 

யக்டர், ற்றும் 

2019 சிறு தரகத்தில் 

ண தயிர் 

ககளின் 

சய்கக்கரக 

1,165,000 யக்டர் 

ஆகிற்றுக்கு 

ரனி வினக்கு 

உங்கப 

விநிரகித்ல் 

 

 

 

2019 சிறு தரக 

விசரயிகள் 

ண்ணிக்க - 

460,097 

தயிர்ச் சய்க 

நினப்தப்பு - 

327,144 யக்டர்  

விநிரகிக்கப்த

ட்ட உத்தின் 

அபவு யூரிர - 

64,920 . ரன் 

டீ.ஸ்.பீ - 15,745 

. ரன் 

 ம்.ஏ.பீ. 18,674 

. ரன் 

ii. 2018 ஆண்டில் னிரர் 

உக் கம்தனிகள் மூனம் 

இநக்குதி சய்ப்தட்ட 

உ இருப்புகளுக்கரண 

கரடுப்தணவு 

7,711.03 

iii. 2018 .04.06 ஆம் திகதி 

 னிரர் உக் 

கம்தனிகளிடம் உள்ப உ 

இருப்புகளுக்கரண 

கரடுப்தணவு 

2,194.05 

 

iv. 2015 ஆண்டில் இநக்குதி 

சய்ப்தட்ட உ 

இருப்புகளுக்கரக க்கள் 

ங்கியிடமிருந்து 

தற்றுக்கரள்பப்தட்ட 

கடன் ற்றும் ட்டித் 

ரக 

10,398.13 

சாத்ம்  
30,067.55 

(85.71%) 
  

     

II. உங்ககப ஒழுங்குதடுத்தும் ெட்டத்துடன் சாடர்தாண டடிக்கககள்  

i. உங்களின் த் உறுதி 

சய்யும் தரிசரணகப 

ற்கரள்பல். 

24.00 6.07 

2,000 உ ரதிரிகள்  
560  உ 

ரதிரிகள்  

ii. விசர அதிகரரிகபப் 

தயிற்றுவித்ல் ற்றும் 

அறிவூட்டும் நிகழ்ச்சிகப 

டரத்ல்  

300 நிகழ்ச்சிகள் 265 நிகழ்ச்சிகள் 

iii. உ இருப்புகப 

உறுதிப்தடுத்ல் ற்றும் 

கபஞ்சிப் தரிசரண 

டடிக்ககள்  

(கன சகள் ற்றும் 

அச உக் கம்தனிகள்) 

1,400 நிகழ்ச்சிகள் 1,086 நிகழ்ச்சிகள் 

iv. ஆய்வு, ஆரய்ச்சி ற்றும் 

உக் குழுக் கூட்டங்கள்  

25 தரிசரணகள் 

ற்றும் ஆய்வுகள்  

65 கூட்டங்கள் 

12 

தரிசரணகள் 

ற்றும் 

ஆய்வுகள்  

50 கூட்டங்கள் 

சாத்ம்  
6.07 

25% 
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2020 ருடத்தில் கடமுகநப்தடுத் உத்னசித்துள்ப செற்திட்டங்கள்  

ற்றும் னகப்தடும் ஒதுக்கீடுகள்  

னசி உச் செனகம் 

 

சா/ 

இன 
செற்திட்டம் 

னகாண 

ஒதுக்கீட்டுத் சாகக 

(மில். ரூ) 

01. 

ல் உ ரனி னத்திட்டம் - 2020 சிறு தரகம் ற்றும் 

2020/21 தரும் தரகம் ன்தற்றுக்கரண உ ரனி 

னத்திட்டத் டமுநப்தடுத்ல். 

25,528.60 

02. 

ண கபப் தயிர்களுக்கரண உ ரனி னத்திட்டம் – 

ல் அல்னர ண அணத்துப் தயிர்களுக்கரண உ ரனி 

னத்திட்டத் டமுநப்தடுத்ல். 

 

18,976.00 

03. 

உத் எழுங்குதடுத்தும் சட்டத் டமுநப்தடுத்ல் - 

சி உச் சனகத்தில் ற்றும் ரட்டங்களில் உச் 

சட்டத்துடன் ரடர்தரண அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்ல். 

 

26.00 

04. 

2015 ஆம் ஆண்டில்  உ ரனி னத்திட்டத்திற்கரக க்கள் 

ங்கியிடமிருந்து தற்றுக்கரண்ட கடன் ரகத் 

திருப்பிச் சலுத்ல்  

 

14,100.00 

 சாத்ம் 58,630.60 
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11.  கறுக்கப்தட்ட இனங்கக உக் கம்தனி 

 

சாகனனாக்கு - இனங்கயின் உச் சந்யில் முன்ணரடி நிறுணம் ன்ந கயில் 

விசரத்துந ற்றும் அனுடன் ரடர்தரண புதி உற்தத்திகள், சகள் ற்றும் 

உள்ளீடுகள் ன்தற்ந ங்குகின்ந தல்கப்தடுத்ப்தட்ட புதி உனகிற்குப் 

தரருத்ரண முன்ணணி நிறுணரகத் திகழ்ல். 

 

 

செற்தணி - அசரங்கத்தின் கரள்ககளுக்கு அரக, னக்தரயர குடும்தத்தின் உச்ச 

அபவினரண தங்களிப்புடன் இனங்கயின் விசர ற்றும் கன சகள் ஆகி 

துநகளில் உற்தத்திகபயும், ருரணத்யும் இனரதமீட்டும் ன்யும் 

அதிகரிப்தற்கரக தல்கச் சந்க் கள்விகளுக்குப் தரருத்ரண உங்கப உற்தத்தி 

சய்ல் ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் ன்தற்றின் ஊடரக நிறுணத்தின் இனரதமீட்டும் 

நினதநரண இருப்த உறுதி சய்ல். 

 

செற்தாடுகள் :- 

 உர்ந்  த்க் கரண்ட உங்கப இநக்குதி சய்ல் ற்றும் உள்ரட்டில் 

கரள்ணவு சய்ல். 

 உர்ந்  த்க் கரண்ட கூட்டுப்தசபகப கரள்ணவு சய்ல் ற்றும் 

விற்தண சய்ல். 

 சி உச் சனகம் ங்கும் உச்  சிதரரிசு விகிரசரங்களிற்கு அ அணத்துப் 

தயிர்களுக்குரண உக் கனகப ரரித்ல்.  

 த்தில் சிநந் பிரண உங்கள் ற்றும் கன உ ககப அன் பிரந்தி 

கபஞ்சிங்கள், அணது விற்தண முகர்கள் ற்றும் விநிரக முகர்கள் ஊடரக 

இனங்க முழுதும் விநிரகித்ல் ற்றும் சந்ப்தடுத்ல். (சண ற்றும் 

இசரண உங்கள்) 

 உங்கபப் தன்தடுத்துது ரடர்தரக விசர சமூகத்துக்கு அறிவூட்டும் 

நிகச்சிகப டரத்ல் ற்றும் விசரம் ரடர்தரக கபத்தில் ற்தடும் 

பிச்சிணகபத் தீர்த்ல்.  

 நிறுணத்தின் ஆய்வுகூடத்ரல் உங்கள், ண் ற்றும் விசர உற்தத்திப் தரருட்ள் 

தரன்நற்ந தரிசரண சய்ல்.  

 

2019 ஆம் ஆண்டிற்காண அபிவிருத்தி திட்டமிடல்களின் நிதிொர் ற்றும் சதௌதீக 

முன்னணற்நம் (01.01.2019 முல் 30.09.2019 க) 

1. 2019.01.01 முல் 2019.09.30 யினரண ல் ரனி உ விற்தண 65,111.000 ற்றிக் 

ரன் ஆகும். 

2. 2019.01.01 முல் 2019.09.30 யினரண ண கபப் தயிர்களுக்கரண ரனி உம் 

ற்றும் ரனிமில்னர உ விற்தண 11,694.724 ற்றிக் ரன் ஆகும். 

3. 2019.01.01 முல் 2019.09.30 யினரண அணத்து சண உங்களின் விற்தண 142.485 

ற்றிக் ரன் ஆகும். 

(2019.01.01 முல் 2019.09.30 யினரண நிதிசரர் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நத்தின் ரகுப்பு 

இப்பு -01 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது.) 
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2020 ஆண்டிற்காண அபிவிருத்தி இனக்குகள்  

 2020 ஆண்டில் 230,370 ற்றிக் ரன் ல் ரனி உ இனக்க அடல். 

 2020 ஆண்டில் 112,500 ற்றிக் ரன் ண கபப் தயிர்களுக்கரண ரனி உம் 

ற்றும் ரனிமில்னர உங்களின் விற்தண இனக்க அடல். 

 2020 ஆண்டில் 2,000 சற்றிக் சான் னெண திண் உத்தின் விற்தகண இனக்கக 

அகடல்.  

 இனங்க முழுதும் உங்கப விநிரகிப்த இனகுதடுத்தும் ரக்கில் 

இந்நிறுணத்திணரல் சுரர் 1900 விற்தண முகர்கப உள்படக்கிரண விநிரக 

முகர்களின் னப்த உருரக்குற்கரண  டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண.  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் 

நிதி (மில். 

ரூ) 

சதௌதீக  

இனக்கு 

சதௌதீக 

முன்னணற்

நம் 

ல் ரனி உ விநிரகம்  2303.70 651.11 33580.000 2851.000 

ண கபப் தயிர்களுக்கரண 

ரனி உம் விநிரகம் 
560.25 165.72 240.000 3708.125 

சண உ 

விநிரகம் 

கூட்டுப்தசப 81.00 0.04 869.000 0.270 

திண் (Pellet) 153.75 7.17 750.000 42.926 

சாத்ம்  3,098.70 824.05 38,439.00 6,602.321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

12. சகாழும்பு சகார்ல் உக் கம்தனி 

 

சாகன னாக்கு  - விசரத் துநக்குத் ரண தரருட்கள் ற்றும் சகப 

உடனுக்குடன் உற்தத்தி சய்து விநிரகிப்தன் மூனம் இனங்கயின்  விசரத் துநக்கு 

ர்ந தங்களிப்த சலுத்தும் அச துநயில் முன்ரதிரிரண நிறுணரக சற்தடல். 

 

தணிக்கூற்று – இனங்கயின் முன்ணணி உ உற்தத்திரபர் ற்றும் விநிரகத்ரக 

ரறுன் மூனம்  அசின்   விசரத்துந ரடர்தரண ரனரக்கில் தருக்குரி 

தங்கரபரக சற்தட்டு உற்தத்திப் தல்கப்தடுத்ல், உர் த்தினரண உற்தத்திகப 

ளிக்கரர்ல் ற்றும் நிறுணத்தின் தங்கரபர்களின் அணத்துத் களுக்கும் 

ளிப்தடரக டடிக்ககப ற்கரள்ளும் சுரதீண நிறுணரன்நரக 

சற்தடுற்கரண சந்ர்ப்தத் உருரக்கிக் கரள்பல். 

 

அறிமுகம் -  றுக்கப்தட்ட கரழும்பு கரர்ல் உக் கம்தனிரணது 142 ருட நீண்ட 

னரற்றுக்கு உரி கரரும் எரு நிறுணரகும். இந் நிறுணம் ரப்பிர்கபரல் 1872 

ஆம் ஆண்டு ஆம்பிக்கப்தட்டதுடன் ற்தரது அது 100% அசுக்குச் சரந்ரண நிறுணரக 

விசர அச்சின் ற்தரர்யின் கீழ் தணிப்தரபர் சத என்றிணரல் நிர்கிக்கப்தடுகிநது. 

செற்தாடுகள் - இனங்கயின் ற் தயிர்ச் சய்கக்குத்  ப்தடும் உத்தின் 40% 

தகுதி இநக்குதி சய்து இனங்கயில் உள்ப கன ச நினங்கள் ஊடரக 

விசரயிகளுக்கு ரனி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் சலுக வினக்கு ட்டுப்தரடின்றி உரி 

த்திற்கு உத் ங்குல். 

 

னாக்கங்கள் -  ஆண்டரன்றுக்கு ரட்டுக்கு ரண உத்தின் அப சி உச் 

சனகத்துடன் இந்து விணத்திநணரக இநக்குதி சய்ல் ற்றும் தயிர்ச் 

சய்ககளுக்கு  உரி கரனத்தில் ட்டுப்தரடு ற்தடர ண்ம் ரனி வினக்கு உங்கப 

விநிரகித்ல். 

 

நிறுணம் அகட னண்டி நிகனனதநாண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள்:  

சுட்டிகள்:   - விசர சமூகத்தின் ரழ்க்கத்ம்  

- விசரத் துநயின் ன்னிநவுத் ன்  

 

இனக்குகள் :  - று எழிப்பு  

- தசிப் தரக்குல், உவு தரதுகரப்பு ற்றும் தரசணத் த் 

    அதிகரித்ல் ற்றும் நினதநரண விசரத் துந அபிவிருத்தி 

    சய்ல் 
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ாட்ட ரீதிாக முன்னணற்நத்தின்  (சதாழிப்பு) - 2019-09-30 கயினாணது : 

ாட்டம் 

உ கககள்  

(ச.சா) 

யூரிா (P) 

(ச.சா) 

டீ.ஸ்.பீ  

(ச. தின்) 

ம் .ஓ.பீ.  

(ச.சா) 

கனக உம் 

(ச.சா) 
சாத்ம் 

அம்தரந 
 3,920.55   915.90   996.10   -     5,832.55  

அனுரபும் 
 2,247.95   508.80   579.20  65.50   3,401.45  

ததுப 
 1,095.80  276.10   315.150   13.600   1,700.65  

ட்டக்கபப்பு 
 2,407.80   561.15   572.10   -     3,541.05  

கரழும்பு 
 53.35   20.75  45.40   3.25  122.75 

கரலி 
 115.45   60.35   128.30   -     304.10  

கம்தயர 
 363.70  128.30   275.40  4.504   771.90  

அம்தரந்ரட்ட 
 2,214.25   511.20   550.90   77.05  3,353.40 

களுத்துந 
 193.35   93.45  198.85   18.75   504.40 

கண்டி 
 126.650   44.350   72.10   -     243.10 

ககரன 
 18.60  9.50  20.25   -     48.35 

கிளிரச்சி 
 811.60   199.40  219.00   -     1,230.00  

குருரகல் 
 4,657.50 1,121.55   1,365.70   54.50   7,199.250 

ன்ணரர் 
 170.55   27.45   28.00   -     226.00  

ரத்ப 
 276.35  41.95   52.15   23.00   393.45 

ரத்ந 
 418.50   158.55   388.95   -     966.00  

ரணரகன 
 1,327.45  335.55   358.45  15.00  2,036.45  

முல்னத்தீவு 
 624.25   150.45   143.85   -     918.55  

நுலிர 
 340.40   89.25  99.75   -     529.40  

தரனன்ணறு 
 4,567.55  977.80   1,082.55   335.00  6,962.90  

புத்பம் 
 854.80   202.65   215.05   17.50   1,290.00 

இத்திணபுரி 
 768.75   191.70   252.20   23.00   1,235.65  

திருகரன 
 2,602.80   561.65   608.25   56.75   3,829.45 

வுனிர 
 167.25   34.50   32.00   -     233.75  

சாத்ம் 
 30,345.20  7,222.30   8,599.65   707.40  46,874.55  
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13. கறுக்கப்தட்ட னங்கா சதாசுனதற்று கம்தனி 
 

சாகனனாக்கு - ப்தரன தரசுதற்று சர்ரணத் உச்ச அபவில் தன்தடுத்தி 

தரசணமிக்க தரஸ்தசக் கரண்டு து ரய் ரட்டு ண் பத் பப்தடுத்ல். 

 

செற்தணி - சூல் ட்புமிக்க ற்றும் புதி டமுநகளின் ஊடரக தரசுதசில் 

ன்னிநடந்து சி  தரஸ்தஸ் உத்தின் யிண நிநவு சய்து கரள்பல்.  

 

அறிமுகம் - ப்தரன தரசுதற்று சர்ரணம் 1971ஆம் ருடம் ப்ல் ரம் 04ஆம் திகதி 

புவியில் ஆரய்ச்சி திக்கபத்ரல் கண்டு பிடிக்கப்தட்டது. இச்சர்ரணம் 60 மில்லின் 

ட்ரிக் ரன்ணக் கரண்ட சர்ரணம் ஆகும். இது ட பிசத்தில் 40 மில்லின் 

ட்ரிக் ரன்ணயும், ன் பிசத்தில் 20 மில்லின் ட்ரிக் ரன்ணயும் 

கரண்டுள்பது. கடல் ட்டத்திலிருந்து நக்குந 200 மீட்டர் உத்தில் ஆறு குன்றுத் 

ரடர்களிணரல் உருரக்கப்தட்ட இச்சர்ரணம் நக்குந 324 யக்டர் நினப்தப்பில் 

விரபித்துக் கரப்தடுகிநது. சுரர் 60 மில்லின் ரன் தரசுதற்நக் கரண்ட 

இச்சர்ரணத்தில்  33 - 40%  தரசுதற்று தன்ட் எற்சற்று (P205) மூனக்கூறு கரப்தடும் 

இச்சர்ரண உனகின த்தில் சிநந்தும் னிச்சிநப்புக் கரண்டதுரண தரசுதற்று 

சர்ரணம் ணக் கருப்தட முடியும். 

 

/தட்ட னங்கர தரசுதற்று நிறுணம் 1992 ஆம் ருடம் ஜூன ரம் 10 ஆந் திகதி எரு 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தரறுப்புகபக் கரண்ட கம்தனிரக 1982 ஆம் ருட 17 இனக்க 

கம்தனிகள் சட்டத்தின் கீழ் நிறுப்தட்டது.  1987 ஆம் ருடத்தின் 23 இனக்க தரதுக் 

கூட்டுத்ரதண அல்னது அசுக்கு சரந்ரண விரதரங்கப தரறுப்தற்கும் தரது 

கம்தனிகபரக ரற்றும் சட்டத்தின் கீழ் அச அகழ்வு ற்றும் கனிப்தரருள் அபிவிருத்தி 

கூட்டுத்ரதணத்தின் ப்தரன தரஸ்தட் சற்திட்டரக இது நிறுப்தட்டது. னினும் 

2007ஆம் ருட 07 இனக்க கம்தனிகள் கட்டபச் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிட்ட கம்தனி மீள்-ததிவு 

சய்ப்தட்டது. 

 

 

முக்கி செற்தாடுகள் ற்றும் செற்தடும் ன்க - 

கம்தனியின் முக்கி டடிக்ககபரக விசரப் தயிர்களுக்கு தரசுதற்று தடித் 

அகழ்ல், ரரித்ல் ற்றும்  விற்தண சய்ல் ன்தணரகும். இற்கு னதிகரக 2014 

ஆம் ருடம் நிறுணத்திணரல் ரரிதரன, கணத் ன்ண உக் கனகப 

உற்தத்தி சய்யும் ரழிற்சரனரன்ந நிறுவி த்தில் சிநந்தும் நிரரண வினக் 

கரண்டதுரண ன்ண உங்கப உற்தத்தி சய்து விநிரகிக்கும் டடிக்கயிலும் 

ஈடுதடுகின்நது.  

 

 

செற்திட்டங்கள் ற்றும் சாழிற்தாடுகள் 

2019 ஆம் ருடத்தின் முல் 09 ரங்களில் ஈட்டி ருரணம் 394.00 மில்லின் ரூதரய் 

ஆதுடன், கடந் ருடங்களுடன் எப்பிடுகயில் இது எரு கணிசரண அதிகரிப்தரகும். 

ப்தரன ரக் தரசுதற்று (ERP)  28,641.50 ட்ரிக் ரன் ற்றும் உர்- ப்தரன ரக் 

தரசுதற்று (HERP)  6,314.00 ட்ரிக் ரன் ஆகிற்நச்  சந்ப்தடுத்துற்கு 

நிறுணத்துக்கு  முடியுரக இருந்து. 
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பிாணாக சாக் சதாசுனதற்றுக்காண னகள்வி கீன உள்ப காணிகளில் ங்கியுள்பது. 

1. யின, இநப்தர், ங்கு ஆகி பிரண தயிர்களுக்கரண கிரக்கி ற்றும் அற்றின் சந் 

வினகள் 

2. ளி ரட்டிலிருந்து இநக்குதி சய்ப்தடும்  ரக் தரசுதற்றுக்கரண சனவு. 

3. ரக் தரசுதற்றுக்கரக சந்யில் கரப்தடும் ததிலீடுகளின் வினகள். 

4. இனங்கயின் ற்றுதிச் சந்யின் ஸ்தித்ன்  

5. இனங்க அசரங்கத்திணரல் ங்கப்தடும் நிரங்கள் ற்றும் அசரங்கத்தின் 

கரள்ககள் 

 

 

2019 .01.01 ஆம் திகதி முல் 2019.09.30  ஆம் திகதி காண நிறுண ரீதிாண  

முன்னணற்நம் சாடர்தாண சதாழிப்பு அறிக்கக 

 

 

நிதிொர் ற்றும் சதௌதீக நிகனகள் 

 

2019 .01.01 திகதி முல் 2019.09.30 ஆம் திகதி ரண நிறுணத்தின் ஈ.ஆர்.பீ. ற்றும் 

ச்.ஈ.ஆர்.பீ. உங்களின் உற்தத்தி, விற்தண ற்றும் ருரணம் ரடர்தரண வுகள். 

 

உ கக உற்தத்தி விற்தகண 
ருாணம் 

(மில். ரூ) 

ஈ.ஆர்.பீ 28,762.500 28,641.500 315.06 

ச்.ஈ.ஆர்.பீ 6,487.500 6,314.000 78.93 

சாத்ம் 35,250.000 34,955.000 393.99 

 
 
 
 
நிறுணத்தினுள் செனாற்றுககக னம்தடுத்துற்காண திர்கானத் திட்டங்கள்  

 
1. குறுகி கரனப் தயிர்களுக்கரக ரட்டில் கரப்தடும் கபப் பூர்த்தி சய்ற்கரக 

தரசுதற்று உங்கபப் தன்தடுத்துன் ஊடரக மும் சுப்தர் தரஸ்தற்று (TSP) 

ற்றும் சிங்கல் சுப்தர் தரஸ்தற்று (SSP) ன்தற்ந உற்தத்தி சய்ன் ஊடரக 

கணிசரண அபரணதும்  சி ரீதிரண கபயும் பூர்த்தி சய் முடியும் ன்று 

இணங் கண்டுள்பதுடன், முலில் அனுரபு ரட்டத்துக்கு ருடரன்றுக்கு சுரர் 

15,000 .ர சிங்கல் சுதர் தரஸ்தற்று உத் உற்தத்தி சய்ற்கரண சற்திட்ட 

முன்ரழிரன்று ற்தரது ரரிக்கப்தடுகின்நது.  

2. க்கரல், சரம், கிணிசீரிர (அல்பீசிர) ற்றும் ப்தரன ரக் தரஸ்தற்று 

ன்தற்நப் தன்தடுத்தி சண உரண தரஸ்தர கரம்தரஸ்ட் உத் உற்தத்தி 

சய்ன் ஊடரக சூல் ட்புநரண உங்கப விசரத் துநக்கரகப் 

தன்தடுத்துற்குத் தூண்டுல். 

3. திர்ரும் ருடங்களில் இநப்தர், கறுர ற்றும் னர்ச் சய்ககளுக்கரகத் னித் னிரக 

உங்கப உற்தத்தி சய்து தல்கப்தடுத்துல். 

4. கக்கீட்டுப் தரதி இற்நப்தடுத்துலும் நிறுணத்திற்கரண இத் பரன்ந 

உருரக்குன் ஊடரக உற்தத்தியும் ளிப்தடத்ன்யும் ம்தடுத்துல். 

5. சி ரன்ந நிநற்றுற்கரக உற்தத்தியின் அப அதிகரிக்கும் 

தரருட்டு  புதி இந்திங்கபக் கரள்ணவு சய்ல்.  

6. அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகப ற்தரடு சய்து உள்ரட்டு உங்கபப் தன்தடுத்துன் 

ஊடரக அதிக தரருபரர ற்றும் சூல்சரர் தன்கபப் தறுது ரடர்பில் 

விசரயிகப அறிவூட்டுற்கு டடிக்ககள் ற்கரள்பல்.. 
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14. வினட பிரிவு - விொயிகள் ம்பிக்கக நிதிம் 

 

15.  வினட நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

01. விொத் சாழில்நுட்த உள்ளீடுகளுக்காண ரிச் ெலுகக சிதாரிசுககப ங்கல்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 
சதௌதீக முன்னணற்நம் 

இனங்கயில் விசரத் 

துநயிண   அபிவிருத்தி 

சய்ல் ற்றும் விசர 

சமூகத்தின்  தரது 

னணரம்தல்கப  

ம்தடுத்ல் 

261.87 51.00 

47 

சற்திட்ட

ங்கள் 

 

36 சற்திட்டங்கள்  

09 விொப் தாககள்  

(குருரகல் - 05, கம்தயர - 01, 

ககரன - 01, நுலிர - 01, 

ததுப – 01) 

06 சல் உனர்த்தும் கதிடிப்புக் 

கபங்கள்  (ன்ணரர் - 3, வுனிர - 

3) 

15 சிறி நீர்ப்தாெணத் 

சாகுதிககபப் புதுப்பித்ல் 

(குருரகல் -  04, ககரன- 03, 

இத்திணபுரி - 01, ரத்ந - 01, 

நுலிர -  02, ரத்ப - 02, 

முல்னத்தீவு - 02)  

01 வி ல் கபஞ்சித் 

நிர்ரணித்ல் (ரழ்ப்தம்) 

 

கண தல்னறுதட்ட 

செற்திட்டங்கள் - 05 

கரவிஜண அபின் (விசர 

விருது ங்கும் விர) 

விசரயிகளின் ஜீணரதரத் 

ம்தடுத்ல்  

10 ரதிரி விசர ங்கிகலி 

உருரக்குல்    

பிபின தயிற்சி நினம் ற்றும் 

பிந்துனு சயிருப்பு 

தயிற்சி நிறுணம் ஆகிற்றின் 

உட்கட்டப்பு சதிகப 

அபிவிருத்தி சய்ல்.  

சிறி விசரயிகளின் 

நிதிசரர் 

பிச்சிணகளிலிருந்து 

விடுதடுற்கரக சிறு 

விசரயிகளுக்கு விரத  

கடன் சதிகப 

ற்தடுத்திக் கரடுத்ல். 

 

 

 

 

 

 

 

497.00 89.00  

இன் கீழ், கன அபிவிருத்தித் 

திக்கபத்திற்கு 75.0 மில். ரூ 

நிதி ங்கப்தட்டுள்பதுடன், 

அந்நிதி உதரகித்து 

அணத்து ரட்டங்கபயும் 

உள்படக்கும் விரக 

விசரயிகளின் ண்டுகரளின் 

தரில் விசர ங்கிகள் மூனம் 

சிறி அபவினரண விசர 

சற்திட்டங்களுக்கு கடன் 

சதிகள் ற்தடுத்திக் 

கரடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 

இற்கு னதிகரக, பிரந்தி 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

செற்திட்டம் 

ஒதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

செனவு 

செய் நிதி 

(மில். ரூ) 

சதௌதீக 

இனக்கு 
சதௌதீக முன்னணற்நம் 

 

 

பிந சிநப்பு திட்டம் 09 

(ளிர் தச்ச அறுக்கும் 

இந்திம், சூல் ட்பு 

தரல் ற்றும் கரி உ 

உற்தத்தி, கரபரன் 

சரகுதடி, ர சரகுதடி, 

கரி தி உ 

விநிரகம் 

அபிவிருத்தி ங்கியுடன் 

இந்து டரத்தும் ‘கிருஷி 

சக்தி’ கடன் ங்கும் திட்டத்தின் 

கீழ் 18 விசர 

ரழில்முணரருக்கு கடன் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

டல் ரகர சதயுடன் 

இந்து சற்தடுத்தும் 

சற்திட்டங்கள் -  09 

 

ண விட 

சற்திட்டங்கள் - 09  

(சிறி க ல் அறுட 

சய்யும் இந்தி உற்தத்தி, சூல் 

ட்பு தரற் தசு பர்ப்பு ற்றும் 

சண உ உற்தத்தி, கரபரன் 

பர்ப்பு, ரச் சய்க, 

சண தி உ விநிரகம், 

விசர இந்திங்கள் 

கரள்ணவு, வி ல் 

உற்தத்தி ற்றும் சந்ப்தடுத்ல், 

உனர்த்ல் ரழில்நுட்தம் மூனம் 

உவு உற்தத்தி.) 

விசர அபிவிருத்திக்கு 

சதிகப 

ற்தடுத்துற்கரக  

விசட விசர நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கப 

டமுநப்தடுத்ல். 

43.0 9.70 
05 

சற்திட்டம் 

04 சற்திட்டங்கள்  

புத்ரிசி விர, அபிவிருத்தி 

அதிகரரிகளுக்கரண தயிற்சிச் 

சனர்வு, ‘ங்கப் தண் 

விசரயி’ விசர 

ரழில்முணவு நிகழ்ச்சி, ன் 

பர்ப்புப் தட்டிகள் ற்றும் 

உதகங்கள் உற்தத்தி 

 

விசர ரழில்நுட்த உள்ளீடுகளுடன் ரடர்தரண சட்டங்களின் கீழ் ங்கப்தட்டுள்ப 

தீர், தறுதி சர்க்கப்தட்ட ரி ற்றும் சஸ் ரி ன்தற்றுக்கரண சலுககளுக்கரக 

விண்ப்பிக்கும்தரது சிதரரிசுகள் ங்கப்தடுகின்நண. 

 

2019.09.30 ஆம் திகதி  ங்கப்தட்ட ற்குறிப்பிட்ட சிதரரிசுகளின் விதம் பின்ருரறு 

அகின்நண. 

i. தீர் ரி சிதரரிசுகள் – 140 

ii. தறுதி சர்க்கப்தட்ட ரிச் சிதரரிசுகள் – 17 

iii. சஸ் ரி சிதரரிசுகள் - 140 

 

 

 

 

 

 

02. விொத் துகநயுடன் சாடர்தாண கட்டகபகள், ெட்டங்களுடன் சாடர்தாக 

னற்சகாள்பப்தடும் திருத்ங்ககப ஒழுங்குதடுத்ல், உவு ன்ந ககயில் 

முக்கித்தும் சதறும் ாங்ககப நிகனனதநாக முகாகத்தும் செய்ல் 
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ங்ககப சட்டி வீழ்த்ல் கட்டகபச் ெட்டம்  

 உவு ரீதிரக முக்கித்தும் ரய்ந் கனி ரும் தனர ம், ஈப்தனர ம் ற்றும் தண் 

தணம் ஆகிற்ந தரதுகரக்கும் தரருட்டு 2000 ஆம் ஆண்டு 01 ஆம் இனக்க ங்கப 

ட்டி வீழ்த்னக் கட்டுப்தடுத்தும் (திருத்தி) சட்டம் ற்றும் 1951 ஆம் ஆண்டு 9 ஆம் இனக்க 

ங்கப ட்டி வீழ்த்தும் (கட்டபச்) சட்டம் ஆகிற்றின் கீழ் திர்தரர்க்கப்தடும் 

இனக்குகப அடந்து கரள்ளும் தரருட்டு கீழ் குறிப்பிட்டுள்ப நிர்ரக ழிமுநகப 

டமுநப்தடுத்துற்குத்  தீர்ரனிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

த்க சட்டி வீழ்த்ல் கட்டுப்தாட்டுச் ெட்டத்துடன் சாடர்தாக விொ 

சாழில்நுட்தப் பிரிவிணால் 2019 ருடத்தினுள் விொ அகச்சுக்கு அனுப்பி 

கக்கப்தட்ட விண்ப்தங்கள் ற்றும் ஆங்கள் சாடர்தாக டடிக்கக 

னற்சகாள்பல் - 2018.09.30 கயினாண முன்னணற்நம் 

இ

ன திகதி ாட்டம் 

பினெ 

செனகப் 

பிரிவு 

விண்ப்பிக்கும் 

காம் 

விண்ப்

பித்துள்ப 

தனா/ 

ஈப்தனா 

ங்களின் 

ண்ணிக்

கக 

அனுதி 

ங்கப்

தட்ட 

தனா/ 

ஈப்தனா 

ங்களி

ன் 

ண்ணிக்

கக 

டப்தட்

ட  தனா/ 

ஈப்தனா 

கன்றுக

ளின் 

ண்ணிக்

கக 

14 2019.01.18 கண்டி 
தரத்ய

ரயட்ட 

ரகன முல் 

தல்னகன 

யில் சல்லும் 

132 மி. ர. மின் 

கம்பி 

இப்பிற்குத் 

டரக 

அந்துள்ப. 

தனர 

ங்கள் -  

26 

 

தனர 

ங்கள் 

-  26 

 

-  

15

. 
2019.01.18 குருரகல்  ரத்க  

த்தி அதிக 

சரன 

சற்திட்டத்திற்கரக 

ககப்தடுத்ப்தட்

டுள்ப கரணி 

தனர 

ங்கள் -  

28 

 

தனர 

ங்கள் 

-  28 

 

-  

 

 

 

16 2019.02.27 கண்டி  தும்த  

ன்ணஞ் 

சய்கக்குத் 

டரக உள்ப.  

25 தனர 

ங்களி

ன் 

கிபக

ப 

ட்டி 

அகற்நல்.  

25 தனர 

ங்களி

ன் 

கிபக

ப 

ட்டி 

அகற்நல்.  

-  

17  2019.03.14 
இத்திணபு

ரி  
இத்திணபுரி  

கனதட ரட்டத்தில் 

உயிர் ற்றும் 

சரத்துகளுக்கு 

ஆதத்ரண விரக 

கரப்தட்ட.  

 

தனர 

ங்கள் -  

35 

தனர 

ங்கள் 

-  35  

தனரக் 

கன்றுக

ள் - 80 

18 2019.05.07 புத்பம்  
ங்கரட்டு

 

கரணி 

அபிவிருத்தி சய்து 

விற்தண சய்ல்.  

தனர 

ங்கள் -  

21 

தனர 

ங்கள் 

-  21 

தனரக் 

கன்றுக

ள் – 42 
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இ

ன திகதி ாட்டம் 

பினெ 

செனகப் 

பிரிவு 

விண்ப்பிக்கும் 

காம் 

விண்ப்

பித்துள்ப 

தனா/ 

ஈப்தனா 

ங்களின் 

ண்ணிக்

கக 

அனுதி 

ங்கப்

தட்ட 

தனா/ 

ஈப்தனா 

ங்களி

ன் 

ண்ணிக்

கக 

டப்தட்

ட  தனா/ 

ஈப்தனா 

கன்றுக

ளின் 

ண்ணிக்

கக 

 

19 2019.06.17 கண்டி தும்தண 

த்தி அதிக 

சரன 

சற்திட்டத்திற்கரக 

ககப்தடுத்ப்தட்

டுள்ப கரணி 

தனர 

ங்கள் -  

49 

தனர 

ங்கள் 

-  49 

 

- 

20 2019.06.17 ரத்ப உக்குப 

யுன்ணஸ்கிரி  

ரட்டத்தில் உயிர் 

ற்றும் 

சரத்துகளுக்கு 

ஆதத்ரண விரக 

கரப்தட்ட. 

தனர 

ங்கள் -  

102 

ற்றும் 

ஈப்தனர 

ங்கள் - 

05 

தனர 

ங்கள் 

-  100, 

ஈப்தனர 

ங்கள் 

- 05 

ற்றும் 

02 தனர 

ங்களி

ல்   

கிபக

ப 

ட்டி 

அகற்நல். 

- 

 

 

 

 

 

 

 


