
i 
 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 முன்ணற்நம் ற்றும் 2019 அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 

கத்ரழில் அச்சு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

உள்படக்கம்  

 

ரடர் 

இன 
நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ ெற்திட்டம் தக்கம் 

  ௌப  ணத்டமழில் அணச்சர் அபர் ளின் ஆசிச் சய்தி  vii 

  ௌப  ணத்டமழில் பிதி அணச்சர் அபர் ளின் ஆசிச் சய்தி  viii 

  ௌப  ணத்டமழில் இமமங்  அணச்சர் அபர் ளின் ஆசிச் சய்தி  ix 

  ணத்டமழில் அணச்சின் சதமநர் அபர் ளின் ஆசிச் சய்தி  x 

 
பிடம அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் ணற்றும் நிம 

அபிவிருத்தி இக்கு ளின் டரிவு   
xi 

 
நிம விபசமதத்ட ஊக்குவிப்டற் ம   ணத்டமழில் 

அணச்சுன்   மர்த்துள்ந நிறுபங் ள் 
xii 

  ணத்டமழில் அணச்சின் டம மக்கு, சதற்ணி, ணி ள் xiii 

 நிறுபக்  ட்ணப்பு xiv 

 
2018. 09.30 தி திக் ம நிதி முன்ற்மும் 2019 ஆண்டுக் ம 

அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ளின் இக்கு ளும் – சமமம்சம்  
xv - xvii 

 பிரிவு ரீதிரண கட்டப்பு 1-15 

 
2018 ஆண்டின் அபிவிருத்தி  நி ழ்ச்சித் திட்ங் ளின் நிதி ணற்றும் ௌதீ  

முன்ற்ங் ள்  
16 

1 
உஞவுப் மது மப்பு டமர்ம வி நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் ணற்றும்  

டசித உஞவு உற்த்தி நி ழ்ச்சித் திட்ம்  
17-168 

2 மயிர் உற்த்தி ணற்றும் திர்வுகூல் நி ழ்ச்சித் திட்ம்  169 

3 டசித விபசமத ஆமய்ச்சித் திட்த்ட முப்டுத்டல் (NARP) 169 

4 
நீர், துப்புவு ணற்றும் உற் சு மடமம் (WASH) ற்றித முன்மடிச் 

சதற்திட்ம்  
171-173 

5 விபசமதத் துத வீணதணமக்கும் சதற்திட்ம் (ASMP) 174-176 

6 சிறித குநங் ள் ணற்றும் படி மல்த் டமகுதி ந புணத்டல்  177 

7 பணி  ரீதிதம ஈப்ம உற்த்திச் சதற்திட்ம்  178 

8 டசித டமப டமற்று நீக் ல் சபதப் ப்டுத்டல் - NPQS-(JICA) 178 

 2018 வு ெனவுத்திட்ட விட பிகள்  179-188 

1 அத்திதமபசிதப் யிர் ளுக் ம  மப்புறுதி 179 

2 
சிறு குநங் ளின் ணறுசீணப்பு, புர்நிர்ணமஞம் ணற்றும் பண்ல் ணண் 

அ ற்ல்  
181 

3 

ற்றுணதிச் சந்டக்கு நுனபடற்கு உடவும் ப யில் சூனலிதல் 

சமன்ளிப்புத் திட்ங் நப் ப்டுத்டல் ) .மப்பித என்றிதத்தின் 

ற்றுணதித் டத்துக்குப் மருந்தும் விடணம விபசமத உற்த்தி ள் (  

182-184 

4 
டசித டமப டமற்று நீக் ல் நிதத்தின் (NPQS) ரிசமட 

பசதி ந ணம்டுத்துடல் (NPQS) 
185-187 

5 
பமன ணற்றும் அன்மசி இங் ளின் அதி  விநச்சல் டக்கூடித 

இநத பநர்ப்புக்  ன்று ந விருத்தி சய்டல்  
188-190 

 ண அபிவிருத்தி  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 191-193 

1.1 உ ணமனிதத்துக் ம  ஞம் பனங்குடல்  191-193 

1.2 உச் சட்த்ட  முப்டுத்டல் 193-195 

2 சந்டம ணற்றும் ங் ளிப்பு  ட்ஞங் ள் 196-201 

 
விெர அச்சின் கீழ் ெற்தடும் நிறுணங்களின் அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
202-280 

 விட பிரிவு – விெரயிகள் ம்பிக்க நிதிம்  281-283 

 டதமரிப்டற்கு ங் ளிப்பு பனங்கிதமர்  284 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

கத்ரழில் அச்ெர் அர்களின்  ஆசிச் ெய்தி 
 

விபசமத அணச்சர் ன் ப யில் 2018-19 பவு சவு அறிக் க்கு து பமழ்த்துக் ந 

டரிவிப்தில் ருணகிழ்ச்சிதகின். 
 

விபசமத அணச்சர் ன் ப யில் மன் உத்திதம பூர்ப டவி ற்று டற்மது சி 

 மங் ந  ந்துள்ந. அவ்பமமயினும் 2015 இல் ஆட்சிக்கு பந்ட டற்மடத 

அசமங் த்தின் கீழ் அணச்சம   ண புரிந்து பருபன் ன் ப யில் ணது மட்டின் 

அத்து து ள் ற்றியும் மன் து அபடமத்ட சலுத்தி உள்நன்.  
 

 ந்ட மூன்று பரு  மத்தில் விபசமதத் துயில்  மம் மு ம்  மடுக்  பண்டியிருந்ட 

 மணி நப் ற்றி  ருத்திற்  மள்ளும் மழுது இதற் யிமல் ற்டுத்டப்ட் 

அழுத்டங் ள் ரிதும் விபசமதத் துதப் மதித்துள்ந ன்து டளிபமகின்து. இடற்கு 

சுணமர் இண்டு டசமப்டங் ளுக்கு முன்ர் விபசமதத் துயிமல் ணது மட்டின் ணமத்ட டசித 

உற்த்திக்கு பனங் ப்ட் ங் ளிப்பு சுணமர் 29% ஆகும். ஆமல் 2017 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 

அது 7% ஆ  வீழ்ச்சிதபடற்கு  மஞணம விதங் ளில் பிடமணமது  மட்டின் சுணமர் 18 

ணமபட்ங் ளில்  ந்ட ந்து ம ங் நம  நிவித  டுணதம பட்சி ஆகும். இடமல் ல் 

உட் அத்துப் யிர்ச் சய்  ளும் மதிக் ப்ட், ணலும் சி ணமபட்ங் ளுக்கு 

ற்ட் பள்நப் ருக்கு ணற்றும் மரித ணனவீழ்ச்சி ன்  மஞணம  அத்து யிர்ச் 

சய்  ளும் அழிபந்டண குறிப்பித்டக் டமகும். விபசமத சமூ த்ட மது மப்டற் ம  

ணமனித உடவி பனங்கும் மருட்டு  அசுக்கு  38,000 மில்லிதன் ரூமய் னும் மி ப்ரித 

நிதித சபழிக்  பண்டியிருந்டது. மறிந்ட பயில் அசமங் ம் ன் ப யில் இது 

 மபயில் இவ்பமமடமரு மி ப் ரித ணமனித உடவித பனங்கிதது இந்ட 

அசமங் ண ஆகும். மூன்று பருங் ளின் பின் 2018 சிறும த்திற்கு கித்ட சிந்ட 

ணனவீழ்ச்சி  மஞணம  சய்  ள் பற்றி ணம  ணற் மள்நப்ட் மதிலும், 

மன்றுப ணற்றும் அம்ம ணமபட்ங் ளில் டத்தியின் மதிப்பு விதண ல் 

உற்த்தியில் மட ணம விநவு ந ற்டுத்தியுள்நது.  

 

வ்பமமயினும் ன்மல் அறிமு ம் சய்தப்ட் ‚மம் யிரிட் மம் உண்மம்‛ துரிட 

விபசமத அபிவிருத்தி பத்திட்ங் ளின் ஊம  முப்டுத்ட உத்டசித்ட 18 

சதற்திட்ங் ளுக்கும் அதி ணமப டற்மது முப்டுத்டப்ட்டுள்ந. ண்த 

 மந்டமட்டு மம் ணது மட்டு ணக் ளுக்கு டபதம விபசமத யிர் ந மண யிரிட்டு 

நு ர்வுக் ம  தன்டுத்தித ணக் நமபமம். ஆமலும் இக்குணதியின் மீது டங்கி பமழ்படற்கு 

னக் ப்ட்ணயிமல் மட்டின் மநணமபர் ள் யிர்ச் சய் யிலிருந்து தூணமகி 

இருப்து மி வும்  பக்குரித எரு நிதமகும்.  னினும் டற்மது அணரிக்  மர் 

உன் எப்பிடும் மழுது இங்  ரூமய் வீழ்ச்சிதந்துள்நணக் ம பிடம  மஞம் 

தமடனில், ணது மட்டின் ற்றுணதி வீழ்ச்சிதந்து இக்குணதி சய்யும் அநவு 

அதி ரித்டணதமகும். இடமல் விபசமத மருட் ந ற்றுணதி சய்பட இக் ம க் 

 மண் பத்திட்ணமன் உருபமக்குபது து மக் ணமகும்.  
 

அந்ட இக்  ணதில் இருத்தி டற்மது விபசமத அணச்சுக்குச் சமந்டணம அத்து 

நிறுபங் ளுனும் இஞந்து ஏணிதம  சதற்டுபடயிட்டு  மன் ருப  

அகின். 2018 ரும்ம  சய்  ளின்  இக்கு ள் பற்றிதளிக்கும்  மன் 

ம்புகின். அடமல் ம் அபரினுள்ளும் ணந்திருக்கும் ‘ணணுவில் உள்ந 

விபசமயித’ டட்டி ழுப்பும் டபப்மட் மன் உஞர்கின். 2018-19 பவு சவு 

திட்த்தின் மூம் திர்மர்க் ப்டும் இக்கு ந அந்து  மள்படற்கு  விபசமத 

அணச்சின் மூம் பனங்  முடியுணம அத்து ங் ளிப்பு நயும் பனங்குபன்  

உறுதியுன் கூறிக் மள்ந விரும்புகின். 

 

 

ணஹிந்ட அணவீ  

 ணத்டமழில் அணச்சர் 
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கத்ரழில் பிதி அச்ெரின் ஆசிச் ெய்தி 
 

 ந்ட சி ஆண்டு நம   மநி ணமற்ம், விபசமத  மள்  சீர்திருத்டங் ள், சமூ -

மருநமடம ணமற்ங் ள் ணற்றும் சமூ -குடித்டம ப் ம்லில் ற்ட் ணமற்ங் ள் 

ன்பற்றின் டமக் ங் ள்  மஞணம  விபசமதத்து  சபமல் ந சந்தித்டது. இடன் 

 மஞணம , இத்துத நிர்பகிக்  ணற்றும் அபிவிருத்தி சய்த மி வும்  டிணமடம   

ணமறியுள்நது. 

 

மட்டின் சுணமர் 26 வீடணம டமழிமநர் உனப்பு விபசமதத்தில் டங்கியிருப்துன், ணது 

நிப்ப்பில் 43% இற்கும் அதி ணம குதி விபசமத படிக்  ளுக் ம  

தன்டுத்டப்டுகின். அந்ட ப யில் ணது மட்டின் மருநமடமம் ணற்றும் சுடந்தித்ட 

 ட்டிதழுப்புபடற்கு முடன்ணதம அடித்டநங் ளில் என்ம   விபசமதம்  மஞப்டுபட 

மம் அபரும் ற்றுக் மள்கிமம். ணது மட்டின் ணமத்ட உள்மட்டு உற்த்திக்கு 

விபசமதத் துயின் ங் ளிப்பு  ந்ட டசமப்டத்தில் டமர்ச்சிதம வீழ்ச்சிதக்  ண்டு பரும் 

இந்நியில், ணது மட்டிற்கும், ணது ணக் ளின் முடலீட்டிற்கும் சிந்ட  ணம உறுதி 

சய்பது மி வும் முக்கிதணமகும் ன்று மன் உஞர்கின். 

 

ஆமல், ங் ள் அணச்சு ணற்றும் அடன் கீழ் சதல்டும் நிறுபங் ளின்  டி உனப்பின் 

 மஞணம , கிமணப்புங் ளில் உள்ந ன விபசமதக் குடும்ங் ளுக்கு உடவுபடற் ம  

முன்ப்மழுதும் இல்மட ப யில் மம் டற்மது டதமர் நியில் உள்நமம் ன்று மன் 

ம்புகின். ணக்கு இருக்கும் ரித ண இந் நிறுபங் ளும் அணச்சின் 

பத்திட்ங் ந  நிபற் அர்ப்ணிப்புன் ணிதமற்றும் அபற்றின் அதி மரி ளுண 

ஆகும். 
 

மம் ணது விபசமயி ளுன்  அபர் ளின் டநத்தித உபமடுகின்பர் ள் ன் ப யில் 

வீணதணமக் ப்ட் விபசமத  மு ளுக்கு இசபமக் ம் அத அபர் ள்  

ணற் மள்ளும் முதற்சி ந அபடமனிக் க்கூடிதடம  உள்நது. விபசமயி ளின் மதுன் 

ணற்றும் மது மப்பு ன்பற் உறுதி சய்யும் அடபந ம்ணமல் இந்ட ணமறு ச் 

சதல்முத துரிடப்டுத்ட முடியுணம  இருந்டமல் ணக்குத் டப்ட் ஆஞத பூர்த்தி 

சய்துவிட்மம் ன்று ம்ணமல் ருணப் முடியும். டற்மது, விபசமத 

மு ந வீணதணமக் ல்  டமர்ம  விபசமயி ளுக்கு மநணம உடவி ள் 

டபப்டுகி. அடன் மூம் அபர் ள் விபம  ணமறிபரும்  மநி நிந்ட ளுக்கு 

ற்பமறு இசபமக் ம் அபடற்கும், அபர் ளின் முடலீடு ள் மருநமடம ரீதிதம  

அர்த்டமுள்நப ன்ட உறுதிப்டுத்துபடற்கும் துபமகும்.  
 

மன் இங்கு இருந்ட சி ணமடங் ளில், ங் ள் அணச்சின் கீழ் சதல்டும் நிறுபங் ள் பசம் 

இருக்கும்  பநங் நயும், தின் நயும் ன்  ண்கூம   ண்டிருக்கின். அபர் நது 

முதற்சி ள் ணற்றும் முன்ற்ங் நப் மமட்டும் அடபந, எருபருக் மருபர் 

ஸ்ம் உடவிதம  சதல்டுணமறு மன் அபயும்  ட்டுக்  மள்கின் -  கூட்ம  

இஞந்து தீர்வு நத் டடும் மது ம்ணமல் மரித  பிச்சி நயும் என்று ட்டு 

தீர்த்துவி முடியும்.  
 

இச்சந்டர்ப்த்தில், மன் பிதி அணச்சம  டவிப் பிணமஞம் சய்ட மள் முடல் க்கு ரும் 

ஆடப பனங்கி பரும்  ௌப அணச்சர் ணஹிந்ட அணவீ அபர் ளுக்கு து ன்றி நத் 

டரிவித்துக்  மள்கின் . பக்கு ணற்றும் கினக்கில் விபசமதத் துத அபிவிருத்தி 

சய்பதில் அபது பழி மட்ல், அறிவு ணற்றும் ஈடுமடு க்கு மி வும் உறுதுஞதம  

அணந்துள்நது. அத்துன் இந்ட முன்ற்ம் டமர்ந்தும் நீடிக்கும் ன்று மன் ம்புகின்.  

மமும், ணது அணச்சும் அடன் கீழுள்ந நிறுபங் ளில் ணிபுரியும்  அதி மரி  ளும், 

விபசமயி ளுன்   மர்த்து சதற்டுபடன்  மூம்  பநணம விபசமதத் துதமன் 

உறுதி சய்படற் ம   ணிதமற்றுகிமம். 

 

 

அங் ன் இமணமடன்,  



x 
 

 ணத்டமழில் பிதி அணச்சர் 

2018 – 2019 வு ெனவு அறிக்கக்கரண கத்ரழில் இரஜரங்க அச்ெரின் 

ஆசிச் ெய்தி 

டற்மடத அசமங் த்தின் விபசமத இமமங்  அணச்சர் ன் ப யில் 2018/19 பவு 

சவு அறிக் க்கு பமழ்த்துக் ந டரிவிப்தில் ருணகிழ்ச்சி அகின்.  

மட்டிற்கு உஞப பனங்கும் விபசமத சமூ த்தின் ன்  ருதி மநணம அபிவிருத்தித் 

சதற்திட்ங் ந முப்டுத்ட முடியுணமடயிட்டு மன் ருப  

அகின்ன். அடற்குத் டமள் மடுத்து உடவித விபசமத அணச்சு உட் அடன் அத்து 

இஞ நிறுபங் ளும் ஆற்றித ங் ளிப்பு ள்  மமட்த்டக் பதமகும். ‚மம் யிரிட் 

மம் உண்மம்‛ னும் துரிட விபசமத அபிவிருத்தி பத்திட்த்தின் கீழ் மநமணம 

சதற்திட்ங் ள் ஆம்பிக் ப்ட்டு இருப்துன் அப டற்மது மநமவித ரீதியில் 

பற்றி ணம  முப் டுத்டப்டுகின். 

விசணம  ‚ஆயிம் குநங் ள் -ஆயிம் கிமணங் ள்‛ னும் நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் ஊ  

குநங் ந அபிவிருத்தி சய்படமடு அக்குநங் ந சூனவுள்ந கிமணங் நயும் அபிவிருத்தி 

சய்யும் பத்திட்ணமது இந்ட அசமங் த்திமல் முன்டுக் ப்ட்டுள்ந மி வும் 

சிந்ட எரு படிக் தமகும். 

இபச விபசமத  மப்புறுதித் திட்ம், த்து இட்சம் மக்  ன்று ந ல், விபசமதம் 

டமழில் முதற்சிதமண்ணக் கிமணங் ந உருபமக்குடல், ணமம்ன அபிவிருத்தி யிர்ச் சய்  

பதங் ந உருபமக்குடல், அத்து மசம ளுக்கும் னத் டமட்ங் ந பனங்குடல்,  

ற்றுணதித இக் ம க்  மண் விபசமதப் யிர் ந  சய்  சய்டல் மன் 

சதற்திட்ங் ள்  விபசமத அணச்சிமல் முப்டுத்டப்ட்டுள்ந. 

அதுணட்டுணல்மது, விபசமத அணச்சிமல்  ல்லுக் ம உத்டபமட விதமன்ப் 

ற்றுக்  மடுப்டற்கு படிக்  ந ணற் மண்ண, PMB Rice ப  அரிசித 

அறிமு ம் சய்டல், சடப் யிர்ச் சய் க்கும் சட உ ணமனிதத்ட பனங்குடல், விபசமத 

டமழில் முதற்சிதமநர் ந ஊக்குவிப்டற் ம  விருது பனங் ல், கு மப ன 

ப  ந விரிபமக் ம் சய்டல் ணற்றும் யிர் இனப்பு ளுக் ம  முன்ப்மதுமில்மட 

அநவு இனப்பீடு ந பனங்குடல் மன் படிக்  ளும் ணற் மள்நப்ட். விபசமத 

அணச்சின் கீழ்  மஞப்டும் விபசமத வீணதணமக் ல் சதற்திட்த்தின் மூம் ச்ச 

பள்நரிக் மய் சய் த விரிபமக் ம் சய்டல், ற்றுணதிக் ம  TOM & JC ப  ணமம்னச் 

சய் த விருத்தி சய்டல்,  விபசமதக் கிஞறு ந உருபமக்குடல் மன் 

படிக்  ளும் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நதுன், அபற்றில் தங் பமடப் பிச்சி ளுக்கு 

மு ம்  மடுத்ட பக்கு கினக்கு ணம மஞ இநஜர், யுபதி ந இக் ம க்  மண் 

அபிவிருத்தி திட்ங் ந முப்டுத்திதண இங்கு குறிப்பித்டக்  அம்சணமகும். 

இவ்பத்து சதற்மடு ளிலும் இறுதி இக் ம  அணபது,  டன்னிவு அந்ட விபசமத 

மருநமடமத்தின் மூம் விபசமத சமூ த்ட பலுவூட்டுடல் ஆகும். அடற் ம  

திர் மத்திலும் விபசமத அணச்சு டதமம  இருக்கின்து ன்ட இங்கு நிவு கூ 

பண்டியுள்நது. விபசமத சமூ த்திற்கு பனங்  முடியுணம அத்து உடவி நயும் 

டமணடமின்றி பனங்  முடியும் ன்ட இங்கு உறுதியுன் கூறிக் மள்ந விரும்புகின்ன். 

 

பசந்ட அளுவி ம  

 ணத்டமழில் இமமங்  அணச்சர் 
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கத்ரழில் அச்சின் ெனரபரின் ஆசிச் ெய்தி 
 

ண்த  மம் டமட் இங்  ணக் ளின் பிடம ஜீபமமதணம  இருப்து 

விபசமதம் ஆகும். இங்  ணக் ளின் 70 வீடணமபர் நக்  மண் கிமமித ணக் ள் 

டிதம  அல்து ணமு ணம  விபசமதத்துயில் ஈடுட்டுள்நர். அத்துன் ணமத்ட 

டமழில் சய்பமரின் சுணமர் 30 வீடணமபர் ள் விபசமதத் துக்குப்  ங் ளிப் சலுத்தி 

பருகின்ர்.  
 

 மநி ணமற்ங் ளின்  மஞணம   ந்ட  பருங் நம  விபசமதத்து  

சபமல் ளுக்கு மு ம்  மடுத்து பருபதுன், அச்சபமல் ந பற்றி  மள்பட இக் ம க் 

 மண்டு 2018 ஆம் ஆண்டில் விபசமதத்துயில் நிம அபிவிருத்தித அயும் 

மருட்டு ஆம்பிக் ப்ட் நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் மூன்மம்  மமண்டு ஆகும்மது 

அந்துள்ந முன்ற்ங் ள் ணற்றும் 2019 ஆண்டில் முப்டுத்ட 

திட்மிப்ட்டுள்ந நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் ன் ற்றித ட பல் ள் அங்கித இந்ட 

அறிக் க்கு அணச்சின் சதமநர் ன் ப யில் ஆசிச் சய்தித பனங்குபதில் மி வும் 

ருணகிழ்ச்சி அகின்.  
 

குறிப்ம  2018 – 2020, ‚மம் யிரிட் - மம் உண்மம்‛ துரிட விபசமத அபிவிருத்தி ப 

திட்த்ட முப்டுத்துபது உட் அத்து விபசமதத் து ளிலும்  மஞப்டும் 

அபிவிருத்தி சய்தப் பண்டித விச து நம சந்டப்டுத்டல்,  மநி 

மதிப்பு ள், அறுபக்குப் பிந்தித மு மணத்துபம், விபசமத உற்த்தி தி அதி ரித்டல், 

விங்கு நமல் ற்டும் மதிப்பு ளுக் ம  மப்புறுதி, ணனிடபந அபிவிருத்தி ன் 

டமர்ம   பம் சலுத்டப்ட்டுள்நது. 
 

சிந்ட விபசமத மு ந (GAP) முப்டுத்துபடன் மூம் நிம 

நு ர்ப உறுதி சய்டல் ணற்றும் இசமத உங் ளின் மபத எழுங்குடுத்டவும்    சட 

விபசமதத்ட அதி ரிப்டற்கு ல்பறு  அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் டமர்ந்தும் 

முப்டுத்டப்வுள்ந. அத்டமடு நிம நீர் மு மணத்துபம் 

டமர்ம வும்  பம் சலுத்டப்ட்டு சிறித குநங் ந ணறுசீணத்டல், விடுபுனத் 

டமகுதி ந ணம்டுத்டல்  ன்பற்றுக்கும் சதற்திட்ங் ள் 

முப்டுத்டட்டுள்ந. 
 

அடமன்று, 2030 ஆண்நவில் பூ மந அபிவிருத்தி இக்கு ந (நிம 

அபிவிருத்தி இக்கு ள்) அந்து  மள்படற் ம  நி ழ்ச்சி நி 

முப்டுத்துபடற்கும் விபசமத அணச்சு ங் ளிப்பு சலுத்தி பருகிது. இங் யில் 

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ந பற்றி  மள்படற் ம  உ  உஞவு ணற்றும் விபசமத 

நிறுபம் அறிமு ம் சய்துள்ந சுட்டி ள் ணற்றும் விபசமத அணச்சின் தணிக்கும் திச 

ன்பற் சிந்ட முயில் பழிமத்துபடற் ம படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. ட்டினித நிவு சய்டல், உஞவுப் மது மப் ற்டுத்டல் 

ணற்றும் நிதம விபசமதத் துத ஊக்குவித்டல், ண் விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமநர் ந உருபமக்குபடன் ஊம  ண் ந பலுவூட்ல், நிம நு ர்வு 

முத உறுதி சய்டல், புவிச் சூனற் டமகுதி ந  மது மத்டல்,  மநி ணமற்ங் ள் 

 மஞணம  விபசமதத்துக்கு ற்டும் மதிப்பு ந குத்டல், நிம நீர் 

மு மணத்துபம் ணற்றும் விபசமதத் துயுன்  டிதம  அல்து ணமு ணம  

டமர்புடும் 17 நிம அபிவிருத்தி இக்கு ந முப்டுத்துபடன் ஊம  

பநணம பமழ்ப உரித்டமக்குபடற்கு அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந.  
 

அத்துன், இவ் அத்து படிக்  நயும் ணற் மள்படற்கு டணத்துபத்டயும் 

ங் ளிப்யும் பனங்கும்  ௌப விபசமத அணச்சர் ள், விபசமத அணச்சு ணற்றும் அடன் 

கீழ் உள்ந நிறுபங் ளின் நிறுபத் டபர் ள், பிரிவு ளின் டபர் ள் ணற்றும் அத்து 

ஊழிதர் ளின் மரித ங் ளிப் ன்றியுன் இங்கு நிவு கூறுபது இங் யின் 

நிம விபசமதத் துயி ஊக்குவிப்டற்கு ங் ளிப்பு சய்டபன் ன் ப யில் 

ஆகும். 
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பீ. விதத் 

சதமநர்,  ணத்டமழில் அணச்சு 

 

2018 நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்குரி நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகளின் ரிவு 

 

 

 

ர. 
இன 

 

 

 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் / ெற்திட்டம் 

முன்னுரி

ப் 
தடுத்ப்தட்

ட 
நினதநர

ண 
அபிவிருத்தி 
இனக்குகள் 

நினத

நரண 
அபிவிரு

த்தி 
இனக்குக

ள் 

நினத

நரண 
அபிவிரு

த்தி 
இனக்குக

ள் /
சுட்டிகள் 

உரி 
நினதநரண 
அபிவிருத்தி 
இனக்குகளுக்

குறி 

விட  துந 

** 

ண 
நினதநர

ண 
அபிவிருத்

தி இனக்குக 

ளுடணரண 
ரடர்புக

ள் 

பிரண அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  

1 

 

 

 

 

 

 

 

உஞவுப் மது மப்புன் டமர்ம 
வி நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் ணற்றும்  
உஞவு உற்த்தி டசித நி ழ்ச்சித் திட்ம்  

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.b 

2.c 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.4.1 

2.a.1 

2.b.1 

2.b.2 

2.c.1 

ணக் ள்  
பூமி  
சழுண  

1,3,5,8,12, 

13, 15 

2 
யிர் உற்த்தி ணற்றும் திர்வுகூல் 
நி ழ்ச்சித் திட்ம்  

2 
2.1 

2.4 
2.1.1 ணக் ள் 12,13,5 

3 
டசித விபசமத ஆமய்ச்சித் திட்த்ட 
முப்டுத்டல் (NARP) 

2 2.4 2.4.1 ணக் ள் 1, 3, 13,5 

4 
நீர், துப்புவு ணற்றும் உற் சு மடமம் (WASH) 

ற்றித முன்மடி சதற்திட்ம்  
2 

2.2 

2.4 
2.4.1 

ணக் ள்  
சழுண  
 

1,3,5,13 

5 
விபசமதத் துத வீணதணமக்கும் 
சதற்திட்ம் (ASMP) 

2 
2.1 

2.3 

2.1.1 

2.3.2 

ணக் ள்  
பூமி  
சழுண 

1,3,5,8,12, 

13, 15,17 

6 
சிறித குநங் ள் ணற்றும் படி மல்த் 
டமகுதி ந புணத்டல்  2 2.4 2.4.1 

ணக் ள்  
பூமி  
சழுண 

1,2, 6,  13, 

15,  

7 
பணி  ரீதிதம ஈப்ம உற்த்திச் 
சதற்திட்ம்  2 2.b 2.b.2 

பூமி  
சழுண 

1,12 

8 

டசித டமப டமற்று நீக் ல் நிதத்தின் 
உ ஞங் ந புதிப்பித்டல் ணற்றும் 

 மள்பவு சய்டல் -NPQS - (JICA) 

2 

2 

2.4 

2.5 
2.4.1 

 

பூமி  
சழுண 

12 

2018 வு ெனவுத்திட்ட விட பிகள்  

1 
விபசமயி ளுக் ம ங் ளிப்புக்  மப்புறுதித் 
திட்த்ட அறிமு ம் சய்டல்   2 2.4 2.4.1 ணக் ள் 1,12,13 

2 

1500 சிறு குநங் ளின் ணறுசீணப்பு, 
புர்நிர்ணமஞம் ணற்றும் பண்ல் ணண் 
அ ற்ல்  

2 2.4 2.4.1 ணக் ள் 
1,2, 6,  13, 

15, 

3 

ற்றுணதிச் சந்டக்கு நுனபடற்கு உடவும் 
ப யில் சூனலிதல் சமன்ளிப்புத் 
திட்ங் நப் ப்டுத்டல். 

2 2.b 2.b.2 
 

ணக் ள் 
12 

4 

டசித டமப டமற்று நீக் ல் நிதத்தின் 
(NPQS) ரிசமட பசதி ந 
ணம்டுத்துடல்  

2 

2.4 

2.5 

2.b 

2.4.1 

2.b.2 
ணக் ள் 12 

5 

பமன ணற்றும் அன்மசி இங் ளின் அதி  
விநச்சல் டக்கூடித இநத பநர்ப்புக் 
 ன்று ந விருத்தி சய்டல் 

2 
2.4 

2.5 
2.4.1 ணக் ள் 12 

ண அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

1 அபிவிருத்தி ணமனிதங் ள் 2 2.3 
2.3.1 

2.3.2 
ணக் ள் / பூமி 12 

2 உச் சட்த்ட  முப்டுத்டல் 2. 2.4 2.4.1 ணக் ள் / பூமி 12 
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3 சந்டம ணற்றும் ங் ளிப்பு  ட்ஞங் ள் 2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.b 

2.3.1 

2.4.1 

2.b.2 

ணக் ள் 

பூமி 
கூட்டு 
படிக்  

 

6,3,1, 15,17 

** நிம அபிவிருத்தியின் ந்து ந்ட து ள் (ந்து விதப் ப்பு ள்) – ணக் ள், பூமி, சழுண, 

சணமடமம், கூட்டு படிக்  ள்) 

நினதநரண விெரத் ஊக்குவிப்தற்கரக கத்ரழில் அச்சுடன் 

ககரர்த்துள்ப நிறுணங்கள் 

 

 

 

 

 

 

விவசாய 
அமைச்சு 

விவசாத் 

திணைக்களம் 
கநல 

அபிவிருத்தித் 

திணைக்களம் 

விவசா ற்றும் 

கநலக் 

காப்புறுதி சணப 

நநல் 

சந்ணைப்படுத்தும் 

சணப  

தைசி உைவு 

ஊக்குவிப்பு சணப  

அறுவணைக்குப் 

பிந்தி 

நைாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் இலங்ணக விவசா 

ஆாய்ச்சிக் 

நகாள்ணக சணப  

நெக்ைர் 

நகாப்தபகடுவ 

கநல ஆாய்ச்சி 

ற்றும் பயிற்சி 

நிறுவகம் 

இலங்ணக ெைபி 

அதிகா சணப 

வணறுக்கப்பட்ை 

இலங்ணக உக் 

கம்பனி 

வணறுக்கப்பட்ை 
நகாழும்பு 

நகார்ஷல் உக் 

கம்பனி 

வணறுக்கப்பட்ை 

லங்கா நபாஸ்தபட் 

உக் கம்பனி 
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கத்ரழில் அச்சு  - ரனரக்கு, ெற்தணி ற்றும் தணிகள்  

 

ரனரக்கு  

உஞவுப் மது மப்யும் டசித சுபீட்சத்டயும் மக் ம க்  மண் வித்தின் மிக் தும், 

விநவுப் ருக் முததும், ணமதுணம விபசமதத்து. 

ெற்தணி  

இதற்  பநங் ந நிம விடத்தில் மு மண சய்பதினூம  சமூ  ரீதியில் 

அங்கீ ரிக் ப்ட் புதுபடிபமுததும் பர்த்ட  மக் த்துன் கூடிததுணம, பூ மந ரீதியில் 

மட்டிமிகு உற்த்தி ந ணற் மள்ளும் டமழில்முதற்சி விபசமதத்துதமன் 

அடல் 

 

ரக்கங்கள் 

• உள்மட்டு ணட்த்தில் உற்த்தி சய்தக்கூடித உஞவு ணற்றும் ணதி  உஞவுக் கூறு ந 
முதம  மு மணத்துபம் சய்படன் மூம் உஞவுப் மது மப் ற்டுத்டல். 

• உஞவு உற்த்தியில் இசமத உங் ள், பீமசினி ள் ணற்றும் ச்சுப் மருட் ளின் 

மபதக் குத்து, பளிதற்றும்  ழிவுப் மருட் ந மு மண சய்படன் 

ஊம  விணற், சூனல் ட்புபம ணற்றும் சு மடமணம  விபசமத உற்த்தி ந 

ணக் ளுக்கு பனங்குடல். இசமத உப் தன்மட் எழுங்குடுத்துடல். 

• இதந்திணதணமக் ல், புதித டமழில்நுட்ம், வித்தின்மிக்  நீர் மு மண, யிர் நப் 

ல்ப ணப்டுத்டல், ணண் மது மப்பு மு ள் ன்பற் அறிமு ப்டுத்துபடன் 

ஊம  யிர் ளின் உற்த்திப் தனுறுதித்டன்ணத ணம்டுத்துடலும் உற்த்திச் 

சபக் குத்டலும். 

• உதர் டத்திம விட நச் சுதணம  உற்த்தி சய்டல், றுணதிசர் உற்த்தி 

மு ந விபசமயி ள் ணத்தியில் பில்தப்டுத்டல், சிந்ட விபசமத மு ள் 

(GAP) ணற்றும் சிந்ட உற்த்தி சதன்மு ள் ன்பற் அறிமு ப்டுத்துடல் 

ன்பற்றின் மூம் உள்மட்டு ணற்றும் பளிமட்டுச் சந்டக் ம டத்தில் சிந்ட விபசமத 

உற்த்தி ந ணற் மள்படற்கு உற்த்திதமநர் ளுக்கு ஆர்பமூட்டுடல். 

• உந்து தூர்ந்து மயுள்ந அத்துக் குநங் ள், அஞக் ட்டு ள் ணற்றும்  

பமய்க் மல் ந புணத்டல் ணற்றும்  விப்ட் பதல் ளில் யிர்ச் சய் த 

ணற் மள்படன் மூம் ல் உற்த்தித அதி ரிப்டற்குப் ங் ளிப்புச் சய்டல். 

 

ெற்தரடுகள் 

• விபசமதத் துயின் அபிவிருத்திச் சதற்மடு ளுக் ம  மள்  ள், 

நி ழ்ச்சித்திட்ங் ள் ணற்றும் சதற்திட்ங் நத் டதமரித்டல் ணற்றும் பசதி ந 

பனங்குடல். 
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• அணச்சு ணற்றும் அணச்சின் கீழ் உள்ந நிறுபங் ளுக் ம  மள்  ரீதிதம 

பழி மட்ல் ந பனங்குடல் ணற்றும் நிர்பம ச் சதற்மடு ள், சதமற்று  

ன்பற் ணற்மர்ப சய்டல். 
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அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் நிதி ெரர் முன்ணற்நம்  - 2018. 09. 30 ரண ெரம்ெம் 

(திநெரியின் வுகளின் தடி) 

 

 

ெனவுத் திட்டம் 

(Vote) 

2018 

ருடத்திற்

கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மில். மி) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

 

உண்ணதம

 

சவு ள் 

(மில். ரூ) 

மறுப்பு

 ள் 

(மில். ரூ) 

சடவீடத்

தில்  % 

மீண்ழும் சவு ள் 

118-2-4-1504 – அபிவிருத்தி ணமனிதங் ள்  

118-2-3-1505 – சந்டம ணற்றும் ங் ளிப்பு  ட்ஞங் ள் 

27,933.95 

23,229.00 

35.00 

20,173.38 

16,931.66 

11.20 

 

6,297.343 

 

72% 

100% 

32% 

மூனண  8,657.10 2,640.88 - 30.5% 

     

ெனவுத் னப்பு ற்றும் விெர அச்சின் எதுக்கீடு  அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகள்/ ெற்திட்டம்/ஆரய்ச்சி/ ண 

118-2-3-03-2509        யிர் உற்த்தி ணற்றும் திர்வுகூல் நி ழ்ச்சி 1.00 0 0 0 

118-2-3-20-2509        டசித உஞவுப் மது மப்பு நி ழ்ச்சித் திட்ம்   2,140.54 705.61 735.22 67% 

118-2-3-21-2509        சட உ உற்த்தி நி ழ்ச்சித் திட்ம்  

  (மு. ம. 2017) 
6.65 1.1 5.55 100% 

118-2-3-26-2507        டசித விபசமத ஆமய்ச்சித் திட்மி  

  முப்டுத்டல் (NARP) 
10.77 3.21 4.42 71% 

118-2-3-31-2509        தின் து அபிவிருத்தி  நி ழ்ச்சித் திட்ம்  

  (மு. ம. 2017) 
17. 89 17.20 0.70 100% 

118-2-3-37-2506        சிறித குநங் ள், படி மல் ள் புணப்பு    500.00 54.11 228.71 57% 

118-2-3-40-2506        1500 சிறு குநங் ந ணறுசீணப்பு,   

  புர்நிர்ணமஞம் ணற்றும் பண்ல் ணண் அ ற்ல் 

2,280.94 

 
1,326.12 954.82 100% 

118-2-3-43-2202         விபசமயி ளுக் ம ங் ளிப்புக்  மப்புறுதித்  

  திட்த்ட அறிமு ம் சய்டல்   
2,200.00 268.94 168.94 20% 

118-2-3-44-2509         ற்றுணதி சந்ட ளுக்குள் பிபசிப்ட  

  இகுடுத்தும் சூனலிதல் சமன்ளிப்புத்  

  நி ழ்ச்சித் திட்ங் ந ப்டுத்டல்  

25.00 

 
1.23 1.67 12% 

118-2-3-45-2507         மஞ ணற்றும் ணம ந்து ஆமய்ச்சி  

  நிதங் ளில் அதி  விநச்சல் டக்கூடித  

  பமன ணற்றும் அன்மசிக்  ன்று ள் உற்த்தி 

25.00 1.64 0.16 7% 

118-2-3-46-2509          NPQS ரிசமட பசதி ந ணம்டுத்துடல் 25.00 0.76 24.24 100% 

ெனவுத் னப்பு ற்றும் ளிரட்டு ெற்திட்டங்கள் (ெற்திட்ட க) - (ளிரட்டு கடன், ளிரட்டு உவி, ெலு நிதி 

ண) 

118-2-3-32-2507(13)   நீர், துப்புவு ணற்றும் உற் சு மடமம்              

  டமர்ம முன்மடி சதற்திட்ம் (WASH) 
26.50 0 0 0 

118-2-3-39-2507(12)  விபசமதத் துத வீணதணமக்கும்  

  சதற்திட்ம் -பளிமட்டுக்  ன்  (ASMP) 
700.00 87.26 612.74 100% 

118-2-3-39-2507(17)    ங் ளிப்பு  ட்ஞங் நச் சலுத்டல்  (ASMP) 20.00 1.34 18.66 100% 

118-2-3-41-2507(16)    NPQS உ ஞங் ந புதிப்பித்டல் ணற்றும்  

   மள்பவு சய்டல் - (JICA)- சணபலு நிதி (3) 
259.83 0.14 259.60 100% 

118-2-3-42-2509(13)  பணி  ரீதிதம ஈப்ம உற்த்திச்   

  சதற்திட்ம் – பளிமட்டு உடவி (2) 
2.70 0.23 2.47 100% 

ரத்ம்  8,241.82 2,468.87 3,017.85 67% 
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*சதற்திட்த்தின் கீழ் சதற்திட் ப  1 ளிமட்டு உடவி, 2 ளிமட்டுக்  ன்,  3 சணபலு நிதி, 4 

த 

 

நிதி ெரர் இனக்குகள் 2019 

ெனவுத் னப்பு (Vote) 2019 ருடத்தின் இனக்குகள் (மில். ரூ) 

மீண்ழும் சவு ள் 40,016.34 

மூட சவு ள்  5,211.45 

ணமத்டம்  45,227.79 

“ ரம் தயிரிட்ட ரம் உண்தரம்” துரி விெர அபிவிருத்தி னத்திட்டம் - 

2019 

ெனவுத் னப்பு -    118 – 2 - 3 – 20 - 2509 

எதுக்கீட்டுத் ரக - 1139 மில். ரூதரய் (அண்ஞநபம பவு சவு ணதிப்பீட்டுக்கு அணத) 

இ

ன 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

எதுக்கீட்டு

த் ரக 

(மில். ரூ) 

ெல்தடுத்தும் 

நிறுணம் 

உவி 

நிறுணம் 

அச்சிலிருந்து 

எருங்கிக்கு

ம் பிவு 

1 
எரு இட்சம் மக்  ன்று ந 

ல்  
15 

டபிண அதி ம 

ச,  ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம் , 

விபசமதத் 

திஞக் நம்   

 
அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

2 பநணம வீட்டுத் டமட்ம் 50 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 

டபிண 

அதி ம ச 

விபசமத 

சப ள் பிரிவு 

3 
விபசமத பதங் ந 

உருபமக்குடல்  
20 

டபிண அதி ம 

ச 

டபிண 

அதி ம ச, 

உஞவு 

ஊக்குவிப்பு 

ச, த 

நிறுபங் ள் 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

4 
மணித் டமப் யிர்ச் 

சய்  
5 

விபசமதத் 

திஞக் நம் 
 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

5 திமட்ச யிர்ச் சய்   10 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 
 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

6 
இஞ்சி ணற்றும் ணஞ்சள் யிர்ச் 

சய்  
3 

விபசமதத் 

திஞக் நம் 
 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

7 

தறு, டட்ப் தறு, சமநம், 

உழுந்து, ள்ளு, குக் ன், ரித 

பங் மதம் யிர்ச் சய்  

68 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 
 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

8 
டனீ சமுடதங் ந உருபமக்கி 

டன் உற்த்தி 
3 

விபசமதத் 

திஞக் நம் 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம் 

விபசமத 

சப ள் பிரிவு 

9  மநமன் பநர்ப்பு 5 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம் 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

10 
உ உற்த்திக் ம டசித 

பத்திட்ம்  
- 

ங் ம 

மஸ்ட் 

 ம்னி 

 
டசித உச் 

சத ம் 

11 
ச்சுப் மருட் ள் அற் 

விபசமதம்  
5 

விபசமதத் 

திஞக் நம் 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம், 

உக் 

 ம்னி ள் 

விபசமத 

சப ள் பிரிவு 

12 

உஞவுப் மது மப்பு/ 

அறுபக்குப் பிந்தித 

டமழில்நுட்ங் ள் 

100 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம், 

த 

நிறுபங் ள் 

விபசமத 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு / விபசமத 

டமழில்நுட்ப் 

பிரிவு 

13 

விட உற்த்தி (சமநம், 

உருநக் கினங்கு, சமதம, 

ணக் றி ணற்றும் த 

60 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 
 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  
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விட ள்) 

14 

ற்றுணதி விபசமதத்ட 

அபிவிருத்தி சய்டல் (Pack House/ 

Sorting House) 

50 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம் 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

15 
விங்குப் மதிப்பு நத் 

டடுத்டல்  
80 

விபசமதத் 

திஞக் நம் 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம், 

த 

நிறுபங் ள்  

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

இ

ன 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

எதுக்கீட்டு

த் ரக 

(மில். ரூ) 

ெல்தடுத்தும் 

நிறுணம் 

உவி 

நிறுணம் 

அச்சிலிருந்து 

எருங்கிக்கு

ம் பிவு 

16 

இநஜர் சமுடமதத்ட 

விபசமதத்ட மக்கிக்  பர்டல்/ 

மது மக் ப்ட் இல்ங் ள்  

80 
விபசமதத் 

திஞக் நம் 

த 

நிறுபங் ள் 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

17 
உள்மட்டு உஞவு விற் 

நித பதணப்பு   
30 

டபிண அதி ம 

ச, உஞவு 

ஊக்குவிப்பு ச 

 
அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

18 
மதிதி விபசமத விருது 

பனங்கும் நி ழ்ச்சி 
10 விபசமத அணச்சு 

த 

நிறுபங் ள் 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

19 

விபசமதக் கிஞறு ந 

புணத்டல் ணற்றும் சூரித 

சக்தி நீர் இக்கும் இதந்திம் 

200 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம்  

 

விபசமத 

டமழில்நுட்ப் 

பிரிவு 

20 
சிந்ட விபசமத மு ள் 

(GAP ) நி ழ்ச்சித்திட்ம் 
5 

விபசமதத் 

திஞக் நம் 
 

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

21 
விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமன்ணக் கிமணங் ள் 
150 

விபசமதத் 

திஞக் நம், 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம், 

அறுபக்குப் 

பிந்தித 

டமழில்நுட் 

நிறுபம், 

ணம மஞ ச 

 ண் மணிப்பு 

ணற்றும் 

ணதிப்பீடு  

 ண் மணிப்பு 

ணற்றும் ணதிப்பீடு  

22 னக் கிமண நி ழ்ச்சித்திட்ம் 50 

விபசமதத் 

திஞக் நம், 

 ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நம் 

 
அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

23 
 ண் மட்சி, ஊ  நி ழ்ச்சி ள் 

ணற்றும் ல்பறு நி னச்சி ள் 
50 

விபசமதத் 

திஞக் நம் 

அணச்சின் 

கீழுள்ந 

அத்து 

நிறுபங் ளு

ம் 

உள்ளீட்டு 

மு மணத்துப 

பிரிவு 

24 

ணம மஞ ச ளுன் 

இஞந்து ணற் மள்ளும் 

நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் 

90 ணம மஞ ச ள் 
அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

அபிவிருத்திப் 

பிரிவு  

 ரத்ம்  1139    

 

 

ண நிறுணங்கள்/ திக்கபங்களுக்கு எதுக்கப்தட்டுள்ப நிதி – 2019  

(அண்பரண திப்பீடு) 

நிறுணம் 
எதுக்கப்தட்டுள்ப 

நிதி (மில். ரூ) 

1.   ண அபிவிருத்தி திஞக் நம் (ஆயிம் குநங் ள் – ஆயிம் கிமணங் ள் 1000.0 
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நி ழ்ச்சித்திட்ம்) 

2. க்ர்  மப் டுப  ண ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி நிறுப ம் 34.0 

3.  அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட்ப் நிறுபம் 20.0 

4. இங்  விபசமதக்  மள்  ச 35.0 

5. உஞவு ஊக்குவிப்பு ச 8.0 

6. விபசமத ணற்றும்  ணக்  மப்புறுதி ச (* 118 சவுத் டப்பின் கீழ் 

பவு சவுத்திட் பிஞ ள் மூம் கித்ட நிதி 

4.5 

2500.0 

7.  இங்  டபிண அதி ம ச 125.0 

8. ல் சந்டப்டுத்தும் ச 4207.0 

ரத்ம் 7933.5 
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1. பிரிவு ரீதிரண கட்டப்பு 

விபசமத அணச்சின்  ட்ணப்மது நிருபம  ணற்றும் ணனிட பநப் பிரிவு, நிதிப் பிரிவு, 

விபசமத அபிவிருத்திப் பிரிவு, விபசமத டமழில்நுட்ப்  பிரிவு, திட்மில்,  ண் மணிப்பு 

ணற்றும் ணதிப்பீட்டுப் பிரிவு ணற்றும் உள்ந க்  ஞக் மய்வுப் பிரிவு ஆகித பிடம ஆறு 

பிரிவு ளின் அடிப்யில்  எழுங்குடுத்டப்ட்டு டது ணி ள் ணற்றும் சதற்மடு ந 

ஆற்றி பருகிது.  

1.1 நிருரக ற்றும் னி பப் பிரிவு 

1.1.1 நிருரகப் பிரிவு  

அணச்சின் நிருபம  விப மங் ள், மக்குபத்து டமர்ம அத்து படிக்  ள் 

ணற்றும்  ணினி பசதி ந பனங்குபது ணற்றும் அது டமர்ம படிக்  ளும் இந்டப் 

பிரிவின் சதற்மடு ளில் உள்நங்கும். விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும் அணச்சுக்குச் 

சமந்டணம த நிறுபங் ளின் நிருபம  சதற்மடு ளும் இந்டப் பிரிவின் ஊம ப 

நிபற்ப்டுகின். 

தணிகள் 

 அணச்சின் பம ங் ந சரிசய்டல், டபஞச்  சப ள், ரிமருள் அளிப்பு, 

பருமந்ட  மப்பீட்டுச் சமன்றிடழ் ணற்றும் பருணம அனுணதிப் த்திம் ஆகிதபற்ப் 

ற்றுக் மடுத்டல் டமர்ம படிக்  ள் 

 சமதி ளின் ணதி  , தஞ சவு நப் ற்றுக் மடுத்டல்  டமர்ம 

படிக்  ள் ணற்றும் சமதி ளுக் ம யிற்சி ள் 

 மக்குபத்து டமர்ம  மஞக் மய்வு விமக் ளுக்கு தில் ந பனங்குடல்  

 அணச்சின் ணற்மர்பயின் கீழ் பரும் நிறுபங் ள் சம்ந்டப்ட் படிக்  ள், 

உ நிறுபங் ள் டமர்ம படிக்  ள் 

 விபசமத சப அலுபர் ளின் நிறுப படிக்  ள் 

 விபசமத ஆமச ர் ளின் ல்பறுட் விப மங் ள்  

 ணமபட் விபசமதப் ணிப்மநர் ள் ணற்றும் உடவி விபசமதப் மணிப்மநர் ளின் 

டனிப்ட்  மப்பு ள் டமர்ம  படிக்  ள் 

  க் ப்ட் சந்டப்டுத்டல் அபிவிருத்தி நிறுபத்தின் ல்பறு ணி ள் 

 மதிதி அலுப த்டமல் பனங் ப்டும் ல்பறு ணி நச் சய்பது 

 அணச்சினுள்  ல்பறு நி ழ்ச்சி ந மத்துடல் 

 

1.1.2. னி பப் பிரிவு  

அணச்சின் நிர்பம  ணற்றும்  ணனிட பநங் ள் பிரிவுக்கு, சட் விப மங் ள், அஞ்சல், நூ ம் 

ணற்றும் ஆபஞக் மப் ம் ஆகிதப அங்கும். குறிப்ம , அணச்சின் மதுபம நிர்பம ப் 

ணி ள் ணற்றும்  ட்த்தின் மணரிப்புப் ணி ள் இந்டப் பிரிவிமல் 

ணற் மள்நப்டுகின். அடன்டி, பின்பரும் ணி ள் இந்ட பிரிவிமல் 

நிபற்ப்டுகின்.  

 அணச்சு ஊழிதர் ள் ணற்றும் அணச்சர் அலுப த்தின் அத்து டனிப்ட் 

 மப்பு ள் டமர்ம படிக்  ள்  

 அணச்சு ஊழிதர் ளின் பரு , புப்மடு, விடுப்பு, பு யிட  அனுணதிச்சீட்டு ணற்றும் 

ருப ம அனுணதிப் த்திங் ள் ஆகிதப டமர்ம படிக்  ள்  
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 அணச்சு ஊழிதர் ள் ணற்றும் அணச்சர் அலுப  ஊழிதர் ளின்  ணதி  ங் ள், 

விடுமு திக்  மடுப்வு ள் ணற்றும் மக்குபத்து சவு ள் டமர்ம 

படிக்  ள்  

 அணச்சின் ஊழிதர் ளின் ட பல் ள் ணற்றும் நி.பி 71 இன் அடிப்யில் 

டவி ளுக் ம அங்கீ மத்டப் ற்றுக் மள்பது டமர்ம படிக்  ள்  

 அத்து உத்திதம த்டர் ளுன் டமர்ம பற்றிங் ந நிப்புடல், 

நிதணங் ள், டவி உதர்வு ணற்றும் இணமற்ங் ள்  டமர்ம படிக்  ள்  

 டவிநி உத்திதம த்டர் ள் சமத்து ள் ணற்றும் மறுப்புக் ள் ற்றித 

ட பல் நப் றுடல் டமர்ம படிக்  ள் -  அணச்சின் சதமற்று  

அறிக்      மமளுணன்த்திற்குச் சணர்ப்பித்டல் டமர்ம படிக்  ள் 

 ணனிட பந மு மணத்துபம், உள்ளூர் ணற்றும் பளிமட்டு யிற்சி திட்ங் ள் 

டமர்ம படிக்  ள்  

 அட்ர்னி அனுணதிப் மத்திங் ளுன் டமர்ம படிக்  ள்  

 அணச்சு ளின் நிங் ள்,  ட்டிங் ள், உத்திதம பூர்ப இல்ங் ள் ணற்றும் 

சுற்றும  ங் நமக் ள் டமர்ம படிக்  ள் உட் மதுபம 

நிருபம த்துன் டமர்ம படிக்  ள் இப்பிரிவிமல் 

ணற் மள்நப்டுகின். 

 

1.1.3 தறுகப் பிரிவு 

விபசமத அணச்சுக்குத்  டபதம மருட் ள், சப ள் ணற்றும் ப ளுக் ம 

று  ந ணற் மள்படற் ம   விக் ணனுக்  மல் விடுக்கும் படிக்  ள், 

அணச்சின் ணற்றும் அணச்சின் கீழுள்ந நிறுபங் ளின் று க்  குழுக் ள் ணற்றும் 

டமழில்நுட் ணதிப்பீட்டு குழுக் ந நிதமித்டல், று  பழி மட்டியின் 9:3:1 (ஆ) இன் கீழ் 

அங்கீ மத்டப் ற்றுக்  மள்பது டமர்ம படிக்  ள்  ணற்றும் 8:13:4  இன் டி 

ணதி  ப ளுக் ம அங்கீ மத்டப் ற்றுக்  மள்பது டமர்ம படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின். 

 

1.1.4 கன ெகள் பிரிவு  

 
விபசமத  அணச்சின் கீழுள்ந இந்டப் பிரிவின் மூம்  ண அபிவிருத்தி திஞக் நம், 

விபசமத ணற்றும்  ண  மப்புறுதிச் ச ணற்றும் ப/ ங் ம மஸ்ட் நிறுபத்துன் 

டமர்ம அத்து நிறுப ணற்றும் நிருபம  வித 

படிக்  ள்  எப்க் ப்ட்டுள்ந.  

 

ணலும், அணச்சபப் த்திங் ள், தீர்பதற் பம ங் ளுக் ம  இக்குணதி அனுணதிப் 

த்திம் பனங் ல், ‘மதிதிக்குச் சமல்லுங் ள்’ நி ழ்ச்சித முப்டுத்டல், மதுக் 

 ஞக்குக் குழுவின் மமளுணன்க்  ள்வி ள் ணற்றும் அசிதல் ழிபமங் ல் ஆகித விதங் ள் 

இந்டப் பிரிவின் மூம் நிபற்ப்டுகிது. 

 

1.1.5. தரறியில் பிரிவு  

 
விபசமத அணச்சின் 2017 ஆம் ஆண்டில் புதிடம   நிறுபப்ட் பிரிபமகும். பிரிவின் டபம  

ணிப்மநர் (மறியிதல்) ணிதமற்றுகிமர். 
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பிரிவின் மூனம் ற்கரள்பப்தடும் தணிகள் 

 விபசமத அணச்சின்  ட்ம் ணற்றும் அணச்சிற்குச் சமந்டணம  உத்திதம பூர்ப 

இல்ங் ள், அலுப ர் ள் இல்ங் ள் ணற்றும் சுற்றும ங் நமக் ளின் அத்து 

மணரிப்பு ணி நயும் ணற் மள்நல் 

 அணச்சிற்குச் சமந்டணம அத்து உ ஞங் நயும் மணரித்டல் 

 அணச்சின் கீழ் உள்ந அத்து நிறுபங் ளிலும்  ட்ப் மறியிதல்  ணி ளுக்குப்  

ங் ளிப்பு சலுத்டல். 

 விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும்  ண சபத் திஞக் நம் ன்பற்றில்  ட்ப் 

மறியிதல் ணி ளுக்குப்  ங் ளிப்பு சலுத்டல். 

 விபசமயி ள் ம்பிக்  நிதிதத்தின் மூம் சதல்டுத்டப்டும்  ட்ப் மறியிதல் 

ணி ளுக்குப்  ங் ளிப்பு சலுத்டல். 

 

1.1.6 கனிப் பிரிவு 

 

 விபசமத அணச்சின் அத்து ட பல் டமர்மல் டமழில்நுட் படிக்  ந 

இதக்குடல், 

 அணச்சின் உத்திதம பூர்ப இஞதத்டநத்ட நிர்பகித்டல் ணற்றும் புதுப்பித்டல், 

 விபசமத ட பல் டநம் டமர்ம படிக்  ள், 

 அணச்சின்  ணினி பதணப்  மணரித்டல் , 

 ட பல் டமர்மல் டமழில்நுட்ம் டமர்ம அத்து டமழில்நுட் 

ஆமச நயும் பனங்குடல், 

  ணினி பன்மருள் ணற்றும் ணன்மருள்  மள்முடல் சய்படற் ம டமழில்நுட் 

உடவி ந பனங்குடல், 

 அணச்சின் கீழ் பரும் நிறுபங் ளுக்கு டமழில்நுட் ஆமசத பனங்குடல், 

முக்கித ணி ள் ஆகும் 

1.1.7 ஊடகப்பிரிவு  

 ௌப விபசமத அணச்சரின் டணயில் விபசமத அணச்சிமல் அசமங்  

அபிவிருத்தித்  திட்ங் ளுக்கு ற் முப்டுத்டப்டும் அபிவிருத்திக்  ருத்திட்ங் ள் 

ற்றி விபசமயி ளுக்கு முக்கிதத்துபம் பமய்ந்ட விதங் ந ஊ ங் ள் மூம் மதுணக் ந 

அறிவூட்டுடல். 

 

தணிகள்  

 விபசமத அணச்சிமல்  சதல்டுத்டப்டும்  டசித அநவில்  முக்கிதத்துபம் 

 மண்  நி ழ்வு ள் ணற்றும் விச பபங் ள் ற்றித சய்தி ள் ணற்றும் 

நி ழ்ச்சி ந உருபமக்கி, இத்தினிதல் ணற்றும் அச்சு ஊ ங் ள் மூம் பிச்சமம் 

சய்டல் ணற்றும் ஊ  நிறுபங் ந எருங்கிஞத்டல். 

 அணச்சிமல்  சதல்டுத்டப்டும் சதற்திட்ங் ள் ற்றி மதுணக் ளுக்கு 

பிச்சமம் சய்யும் மக்கில்  த்திரி  விநம்ங் ள், சுபமட்டி ள், டம  ள் 

ணற்றும் துண்டுப்பிசுங் ள் மன் ஊ ங் நப் தன்டுத்டல்  

 விபசமத அணச்சுக்குச் சமந்டணம இஞ நிறுபங் ள் ஊம   சதல்டுத்டப்டும் 

ஆமய்ச்சி மு ள் ணற்றும்  மள்  ரீதிதம  சதல்மு ந விதிம  

ணக் ளுக்கு ணத்தியில்  மண்டு சல்ல்  

 ஊ ங் ளில் பிசுணமகும் விபசமயி ளின் பிச்சி ந  ௌப அணச்சர் ணற்றும் 

விபசமத அணச்சின் சதமநரின்  பத்துக்கு  மண்டு பருடல்.  
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1.2 நிதிப் பிரிவு  

 எதுக்கீட்டுச் சட்த்தின் மூம் எதுக் ப்டும் நிதி நப் தன்டுத்தி சய்தப்டும் 

சவு ந  ணற்றும் அச அதி மரி ளின் முற்ஞக்  ஞக்கு படிக்  ந 

நிபற்ல் 

 அணச்சின் பருமந்ட சவு ணற்றும் பருணமத்ட ணதிப்பீடு சய்டல் ணற்றும் அடன் 

கீழுள்ந திஞக் ந படிக்  ந  எருங்கிஞத்டல் 

 அணச்சின் கீழ் உள்ந விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும்  த நிறுபங் ளுக்கு 

அறிவுறுத்டல் ள் ணற்றும் பழி மட்ல் ந பனங்கி அபற்றின் நிதியிதல் ஆய்வு ந 

ணற் மள்நல்  

 அணச்சின் நிதம சமத்து ள் ணற்றும் நு ர்வுப்  மருட் ளின் மருள் இருப்புப் 

புத்ட ங் ள், நு ர்வுப்  மருட் ள் திபடு ந ணுடல், ணற்மர்ப சய்டல் 

ணற்றும்  நஞ்சித நிருபமத்ட ணற் மள்நல் 

 பருமந்ட மருள் இருப்பு ஆய்வு ந  மத்துடல் ணற்றும்  டமர் படிக்  ந 

ணற் மள்நல்  

 அபிவிருத்தித் திட்ங் ந அமுல்டுத்தும் மது, அத்து ணம மஞ ச ள், 

ணமபட் சதமநர் ள், அணச்சின் கீழ் உள்ந அத்து திஞக் நங் ள் 

ணற்றும்  நிததிச்சட் ச ளுக்கு  அபசிதணம எதுக்கீடு நயும், நிதி எதுக்கீடு 

சய்டல் ணற்றும் சவு அறிக்  ந டருவித்து அபற் திசரியின்  ஞணி 

அறிக் யுன் இஞங்குகின்பம ன்ட சரிமர்த்டல்  

 அணச்சிதும் அடன்  கீழ் உள்ந திஞக் நங் ள் ணற்றும் நிறுபங் ளின் 

சதற்திட்ங் ளுன் டமர்ம  ஞக் மய்வு படிக்  ந எருங்கிஞத்டல்  

  ஞக்கு ள் ற்றித மமளுணன்க் குழு ணற்றும் மது நிறுபங் ளின் குழு ணற்றும் 

புமய்வு ளில் ங்கு றுடல் ஆகிதபற்றின் விசமஞ ளுக்கு வியிறுக்கும். 

 உம் சவுத் டப் நிர்பகித்டல் ணற்றும் அது டமர்ம மறுப்புக் ளின் 

ணமண்ண 

 உ நிதி ணமனிதங் ந பனங் ல் ணற்றும்  ஞக்கிலில் ஆகிதபற்றுன் டமர்புத 

படிக்  ள் 

 ஊழிதர் ளின் சம்நங் ள் டமர்ம படிக்  ள் 

 நிதியிதல் பிரிவு, நிதியிதல் நிர்பம ம், ஞ ணற்றும் திட்ங் ள், ஞம் சலுத்துடல் 

ணற்றும்  ஞக்கு ள் ஆகித து ளில் இரு பிடம  ஞக் மநர் ள் உள்ளிட் மூன்று 

 ஞக்கு ளின் கீழ் நிதி பிரிவு திணதம வும் திணயுனும் சதல்டும் மருட்டு 

நிதிச் சதற்மடு ளுக்கு ற்மடு சய்தப்டுகிது. 

 

1.3 விெர அபிவிருத்திப் பிரிவு  

 

1.3.1 அபிவிருத்திப் பிரிவு  

உஞவு மது மப் உள்மட்டு உற்த்தியின் மூம் அந்து  மள்பதும் உஞவு இக்குணதி 

சப குப்து ன்பற்  இக் ம க்  மண் உள்மட்டு உஞவு உற்த்தித 

அதி ரிப்டற் ம   விபசமத அணச்சிமல் முப்டுத்டப்டும் விபசமத அபிவிருத்தி 

நி ழ்ச்சித் திட்ங் ள் அபிவிருத்திப் பிரிவிமல் எருங்கிஞக் ப்ட்டு 

சதல்டுத்டப்டுகின். விபசமத அபிவிருத்தி படிக்  ளுன் டமர்ம  மள்  

பகுத்டல், திருத்தி அணத்டல் முப்டுத்டல் ஆகித சதற்மடு நயும்  

அணச்சினூம  மடு முழுபதும் முப்டுத்டப்டும் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி ந 

 ண் மணித்டல், ணற்மர்ப சய்டல் ணற்றும் டமர் படிக்  ந ணற் மள்நல் 

ன் இப்பிரிவின் மக் ங் ள் ஆகும். 

  டசித ரீதிதம  உஞவு ணற்றும் மச மது மப் உறுதிப்டுத்துடலுக் ம  அச 

ணற்றும் டனிதமர் துயிரின் ங் ற்புன் ல், ணதி  உஞவுப் யிர் ள், 
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ணக் றி, னங் ள் ணற்றும் கினங்கு யிர் ள் ஆகித யிர் ளின் சய் த 

ஊக்குவித்டல், உற்த்தி ணற்றும் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல். 

 விட இப்ருக் ம் ணற்றும் விட உற்த்தி நி ழ்ச்சி ந ப்டுத்டல் 

 வீ விபசமத அறிப இநஜர் சமுடமதத்திற்கு  மண்டு சன்று அபர் ந 
விபசமத துக்கு ஈர்த்டல்  

 உ நமவித பர்த்ட  மக்கு ளுக்கு மு ம்  மடுக்கும் ப யில் ஆய்வு ள் ணற்றும் 
டமழில்நுட் நி ழ்ச்சி ளின் மூம் உற்த்தி வித்தியும் உற்த்தித் தியும் 

அதி ரித்டல் 

 டங்கி பமழும் விபசமதத் துயில் இருந்து பணி  ரீதிதம விபசமதத்திற்கு 
விபசமயி ந பழிமத்டல்  

·         

1.3.2 விெர உள்ளிட்டு முகரத்து பிரிவு  

நிம விபசமத அபிவிருத்தி இக்கு ந அந்து  மள்படற் ம  உள்ளீடு ள் 

ணற்றும் டமர்ம படிக்  ளின் மூம் உரித  மள்  ந பகுத்து திர்மர்க்கும் 

இக்கு ந அந்து  மள்படற்குத் டபதம ங் ளிப் பனங்குபடற் ம  விபசமத 

உள்ளிட்டு மு மணத்துபப் பிரிவு உருபமக் ப்ட்டுள்நது. சதற்மடு ளின் மூம் உதிரிப் 

ம ங் ள் ணற்றும் உ ஞங் ந அறிமு ம் சய்படற்கு டபதம எருங்கிஞப்பு ந 

ணற் மண்டு விபசமத இதந்திணதணமக் ல் டபத நிபற்றுடல் ணற்றும் விபசமத 

 ண் மட்சியில் கீழ் டசித, விபசமத பமம்,  புத்டரிசி வினம, பவ்பறு அணச்சு ளிமல்  

ற்மடு சய்தப்டுகின் விபசமத  ண் மட்சி ளுக்குத் டபதம பநப் ங் ளிப்பு ந 

ற்றுக் மடுப்டற் ம எருங்கிஞப்பு படிக்  ந ணற் மள்நல்,  த 

விபசமத  ண் மட்சி ள், சதணர்வு ள்,  ருத்டங்கு ள் ணற்றும் இங்  எலிப்புக் 

கூட்டுத்டமத்தின் மூம் எலிப்ப்டுகின் சுமதி டி பமமலி நி ழ்ச்சித 

எருங்கிஞத்டல். சட விபசமதத் து ணற்றும் அடனுன் டமர்ம விபசமயி ள் யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள், சட உ உற்த்திதமநர் ந திவு சய்டல் ணற்றும் சமன்றுப்டுத்டல் 

ன்பற்றுக் ம  விபசமத திஞக் நத்தின் சட உத்திற் ம சிப்பு ணத்தித நிதத்துக்கு 

சணர்ப்பித்டல் ணற்றும் இப டமர்ம படிக்  ள் விபசமத உள்ளீட்டு மு மணத்துப 

பிரிவின்  வித டமங் ளின் கீழ் ணற் மள்நப்டுகின்.  

ெற்தரடுகள் 

 சட உம் ணற்றும் உயிரிதல் உ உற்த்தித அதி ரித்டல், ளிடம  கிக் க்கூடித 
டன்ணத அதி ரித்டல் ணற்றும் மபத பில்தப்டுத்துபடன் மூம் உள்மட்டு 

உஞவு உற்த்தி சதற்மட் ஊக்குவிப்டற் ம படிக்  ந ணற் மள்நல் 

 சட விபசமதத் துத ணற்றும் அது டமர்ம விபசமயி ளுக் ம யிற்சி 
றி ள்,  சட உற்த்திதமநர் ந திவு சய்டல் ணற்றும் சமன்றுப்டுத்டலுக் ம  

விபசமதத் திஞக் நத்தின் சட உத்துக் ம சிப்பு ணத்தித நிதத்திற்கு 

சணர்ப்பித்டல் ணற்றும் அடனுன் டமர்ம படிக்  ள்  

 டசித ரீதிதம  முக்கிதத்துபணம விபசமத  ண் மட்சி ந மத்துடல் ணற்றும் அடன் 
மூம் வீ டமழில்நுட் அறிவு மதுணக் ள் ணத்தியில்  மண்டு சல்ல் 

 விபசமத உதிரிப் ம ங் ள் ணற்றும் உ ஞங் ந அறிமு ம் சய்படற்கு டபதம 
எருங்கிஞப்பு ந ணற் மண்டு விபசமத இதந்திணதணமக் ல் டபத 

நிபற்றுடல்  

 விபசமத  ண் மட்சி ளின் கீழ் டசித,  ண பமம், புத்டரிசி வினம ணற்றும் ல்பறு 
அணச்சு ளிமல் மத்டப்டும் விபசமத  ண் மட்சி ளுக் ம பநப் ங் ளிப்பு ந 

ற்றுக் மடுப்டற் ம எருங்கிஞப்பு படிக்  ந ணற் மள்நல் 
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 த விபசமத  ண் மட்சி ள், சதணர்வு ள்,  ருத்டங்கு ள் ணற்றும் இங்  
எலிப்புக் கூட்டுத்டமத்தின் மூம் எலிப்ப்டுகின் சுமதி டி பமமலி 

நி ழ்ச்சித எருங்கிஞத்டல் 

1.3.3 விெர ெகள் பிரிவு 

 

 இந்ட பிரிவின் மூம்  ண அபிவிருத்தி படிக்  ள் (சிறித நீர்ப்மச) ணற்றும்  ண 

அபிவிருத்தி ணமபட்  மரிதமதங் ள்/  ண சப நிதங் ள் ன்பற்றுக்கு நித்ட 

ற்றுக் மள்ளுடல் படிக்  ள் டமர்ம அணச்சு ணட் எருங்கிஞப்பு,  பதல் 

நிங் ந பறு டப ளுக் ம  தன்டுத்துபது டமர்ம விண்ஞப்ங் ள்/ 

முப்மடு ள் டமர்ம படிக்  ள்,  விபசமத பிச்சி ள், சிறித நீர்ப்மசம், 

விபசமத நி ஆபஞங் ள், விபசமதப் மட ள் ணற்றும் டரிசு நித்தில் யிரில் ற்றித 

பிச்சி ள் டமர்ம படிக்  ள் ணற் மள்நல், 2011 இன் 46 ஆம் இக்    ண 

அபிவிருத்தி (திருத்தித) சட்த்தின் திருத்டப்ட் 2000 ச உருபமக் ம் மன் 

படிக்  ந எருங்கிஞத்டல்,  விபசமத அணப்பு ள் ணற்றும் விபசமயி ளிமல் 

அணச்சுக்கு கிக்கும் ல்பறுட் பிச்சி ள் டமர்ம  படிக்  ந 

ணற் மள்நல்,  ‘ மவி சப’ சதற்திட்த்திற்கு ற்றுக் மண் நிங் ந 

விடுவிப்து டமர்ம படிக்  ள் ணற் மள்நப்டுகின். அத்டமடு இந்டப் 

பிரிவுன் டமர்ம படிக்  ள் டமர்ம  அணச்சப த்திங் ந டதமரித்டல்,  

ல்பறுட் அணச்சின் ஊம  முன்பக் ப்டும் அணச்சப த்திங் ளுக் ம 

அபடமங் ந முன் பத்டல் ணற்றும் மமளுணன் பமய் மூ  ள்வி ளுக்கு 

விதளித்டல் ன்வும் ணற் மள்நப்டுகின். 

 

அறிவின் மூனம் ற்கரள்பப்தடும் பிரண நிகழ்ச்சிகள்  

 வீட்டுத் டமட்ச் சய்  நி ழ்ச்சி ள் 

 டனி பநர்ப்பு சதற்திட்ங் ள் 

  ண அபிவிருத்தி திஞக் நத்தின் ஊம  முப்டுத்தும் 1500 சிறித 

குநங் ளின்  பண்ல் ணண் அ ற்ல், புஞர்நிர்ணமஞம் ணற்றும் ணறுசீணப்பு  

நி ழ்ச்சி ள்  

  மநிக் ற் இசபமக் ம் ற் நீர்ப்மச விபசமத சதற்திட்த்ட 
எருங்கிஞத்டல்  

 

1.4 விெரத் ரழில்நுட்தப் பிரிவு  

  

1.4.1 விெரத் ரழில்நுட்தப் பிரிவு 

 

 இங்  முழுபதும் விபசமத டமழில்நுட்த்துத ணற்றும் இதற்  பநங் ள் 

மு மணத்துப துயுன் டமர்ம ஆமய்ச்சித் திட்ங் ந முப்டுத்துபடற்கு 

அனுச பனங்குடல் ணற்றும் அபற் எருங்கிஞப்டன் மூம் முன்ற்த்ட 

அந்து  மள்படற் ம  படிக்  டுப்தும், விபசமத  ட்ந ள், சட்ங் நக் 

 ட்டுப்டுத்தி விபசமதத்துன் டமர்ம சட் பத ந ப்டுத்துபதும் 

இப்பிரிவின் ஊம  ணற் மள்நப்டுகின்.  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெற்திட்டம் ரடர்தரண சுருக்கரண அறிமுகம்: 

அத்து நி ழ்ச்சித் திட்ங் ளும் மட்டில் விபசமத முன்ற்த்ட ற்டுத்தும் ப யில் 

எழுங்குடுத்டப்ட்டிருக்கி. புதித ஆமய்ச்சி ளுக் ம  அணச்சின் உடவித ற்றுக் 

 மடுப்டன் மூமும்  ட்ந ள், சட்ங் ந திருத்திதணத்டல் ன்பற்றுக்கு 
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உடவி ந பனங்குபடன் மூமும் மட்டினுள் நிம விபசமதத்திற் ம  ணற்றும் உஞவு 

மது மப் ற்டுத்துபடற் ம வும் உடவி பனங் ப்டுகின். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெற்றிட்டத்தின் ரக்கங்கள் : நிம விபசமதத்து என் 

உருபமக்குபடற்கு ங் ளிப்பு சலுத்டல்  

 
பிரண ெற்தரடுகள்: 

 விபசமத திஞக் நத்தின் கீழ் உள்ந நிறுபங் ள் மூம் சதல்டுத்டப்டும் 
ஆமய்ச்சி திட்ங் ந எருங்கிஞத்டல்  

  ட்ந ள், சட்ங் ளுன் டமர்ம  - ணங் ந பட்டி வீழ்த்டல்  ட்நச் 
சட்ம் டமர்ம ணங் ந பட்டுபட முப்ம க்  ட்டுப்மடுத்டலும் 

சட்த்ட சதல்டுத்துபதுன் டமர்ம திருத்டங் ந பளியில்  

 பரிச் சலு  ள் டமர்ம  -  பரிச் சலு   சிமர்சு ந பளியில் 

 

ெற்தரடுகள் 

1. உஞவுப்யிர் ப  ந உருபமக்குடல், அபிவிருத்தி சய்டல், உற்த்தித் தி 
அதி ரிப்து டமர்ம ஆமய்ச்சி ள் சதற்திட் முன்ணமழிவு ந 

ற்றுக் மள்நல், எதுக்கீடு ந பனங்குடல், நிதிக்  ட்டுப்மடு, முன்ற் மீநமய்வு 

ணற்றும் டமர் படிக்  ள் 

a. விபசமத திஞக் நத்தின் ஆறு சதற்திட்ங் ளும் டசித விபசமத ஆமய்ச்சி 
திட்த்தின் 11 ஆமய்ச்சி ளும் இடன் கீழ் ணற் மள்நப்டுகின் 

2. விபசமதத் துயுன் டமர்ம சட் பத ந ப்டுத்டல் ணற்றும் அது 
டமர்ம படிக்  ள் 

3. உஞவுப் யிர் ளுன் டமர்ம ற்றுணதி-இக்குணதி படிக்  ந 

 ட்டுப்டுத்துபடற் ம டயீடும் டமற்றுநீக் ல் சபக்கு ஆமச  ரீதிதம டயீடு 

சய்டலும் 

a. ற்றுணதி இக்குணதி படிக்  ளின்மது ல்பறு டப்பிமல் 

முன்பக் ப்டும்  டிடங் ளுக்கு சதமநரின், ணதி  சதமநரின் தில் ந 

சம்ந்டப்ட் நிறுபங் ளுக்கு அனுப்புடல்   

4. அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி சதற்திட்ங் ந 
முப்டுத்துபதுன் டமர்ம உடவி ந பனங்கும் படிக்  ந  

ணற் மள்நல்  

a. 11 ஆமய்ச்சி ள் ணற்றும் திட்ங் ளுக் ம உடவிபனங் ல் 

5. இதற்  பநங் ள் மு மணத்துபம் ணற்றும் சூனல் மது மப்பு படிக்  ள் 
டமர்ம   விபசமத அணச்சுக்கு பனங் ப்ட்டுள்ந மறுப்பு ந நிபற்ல் 

a. நிம விபசமத நீர் மு மணத்துப சதற்திட்த்தின் முடமம் இண்மம் 
 ட்ங் ளிலிருந்து விபசமயி ளிமிருந்து அவிப் பண்டித  ன் டபஞ 

 ட்ஞங் ந அவிடுடல் ணற்றும் அப்ஞத்ட நிதி அணச்சுக்கு அனுப்புடல்  

b. நிம விபசமத நீர் மு மணத்துபத் திட்த்தின் முடமம்  இண்மம் 
 ட்ங் ளில் கீழ்  ந ணட் ட பல் ந ற்றுக் மள்நல்  ணற்றும்  அடனுன் 

டமர்ம நிறுபங் ளும (சமுர்த்தி,  ண அபிவிருத்தி, விபசமதத் 

திஞக் நம் ன்வும் for site engineering company) எருங்கிஞப்பு 

6. பீக்  ட்டுப்மடு ணற்றும் பீமசினி டமர்ம நிர்பம  படிக்  ந 
ணற் மள்நல் ணற்றும் சட் ற்மடு ந பனங்குபடற்கு படிக்  ந டுத்டல் 

- 1980 இன் 33  இக்  பீமசினி ள்  ட்டுப்மட்டுச் சட்த்தின் 2018 ஆம் 

ஆண்டில்  இண்டு பர்த்டணமனி அறிவித்டல் மூம் திருத்டங் ந பளியிடுடல் 
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7. ணங் ந பட்டி வீழ்த்தும்  ட்டுப்மட்டு சட்த்திற்கு ற் படிக்  ணற் 
 மள்படன் ஊம  ம, ஈப்ம ணற்றும்  ணங் ந மது மப்டற்கு படிக்  

டுத்டல் 

- 1951 இன்  09 இக்  ணங் ந பட்டி வீழ்த்தும்  ட்டுப்மட்டு சட்த்திற்கு 

அணத படிக்  ள் ணற் மள்படன் மூம் ம, ஈப்ம ணற்றும்  

ணங் ந மது மப்டற் ம படிக்  ள் ணற் மள்நல்  

- ணங் ந பட்டி வீழ்த்டக்  ட்டுப்டுத்தும்  ட்டுப்மட்டு படிக்  ள் 
ணடு  டமர்ம முன்ற்ங் ள் ப்ட்டுள்ந 

8. ணண் பநத்ட அதி ரிப்டற்குரித படிக்  ள் ணற்றும் எருங்கிஞந்ட டமப 
மசஞ மு ளுன்  டமர்ம படிக்  ளுக்கு உடவுடல் 

- 1996 இன் 24 இக்  ணண்   மது மப்பு சட்த்துன்  டமர்ம  அணச்சிமல்  
2018 ஆம் ஆண்டில் வ்விட சதற்மடு ளும் ணற் மள்நப்மட மதிலும் 

2017ஆம் ஆண்டில் ணண் மது மப்புச் ச என்று நிறுபப்ட்து. 

- ணண் சமட படிக்  ள் ணற்றும் உ  சிமரிசு ந பனங்குபது 
டமர்ம சதற்திட்ங் ந முப்டுத்டல் 

9. 1951 இலிருந்து       விட ணற்றும் டு ப் மருட் ளுன் டமர்ம  விடச் 

சட்த்துன்  டமர்ம படிக்  ந  ட்டுப்டுத்டலுக்கு அபசிதணம 

படிக்  ந ணற் மள்நல் 

- 1952 இல் இருந்து விபசமத உள்ளீடு ள் ணற்றும் விபசமத உ ஞங் ந 

இக்குணதி சய்யும் மது பரிச்சலு  சிமரிசு ந பனங்குடல் – 

பனங் ப்ட் பரிச்சலு  சிமரிசு ளின் முன்ற் அறிக்  

உள்நக் ப்ட்டுள்நது. 

10. விபசமத நிங் ந பு யிச் சய் யில் இருந்து மீட்து டமர்ம சதற்திட்ம்  
-  2018 ஆம் ஆண்டின் இண்மம்  மமண்டில் இருந்து மூன்று சதற்திட்ங் ள் 

முப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 2020 ஆகும்மது விபசமத நிங் ந பு யிச் 

சய் யில் இருந்து மீட்டுப்டற் ம 80.174425 மில்லிதன் ரூமய் சதற்திட்த்ட 

எருங்கிஞப்பு சய்யும் சதற்மடு ள் ணற் மள்நப்டுகின்.  

 

(02). விெர ரழில்நுட்த உள்ளீடுகளுக்கரண ரிச்ெலுக சிதரரிசுகப ங்கல் 

விபசமத டமழில்நுட் உள்ளீடு ளுன் டமர்ம சட்ங் ளின் கீழ் பனங் ப்ட்டுள்ந 

தீர்ப, றுணதி சர்க் ப்ட் பரி ணற்றும் சஸ் பரி ன்பற்றுக் ம சலு  ளுக் ம  

விண்ஞப்பிக்கும்மது சிமரிசு ள் பனங் ப்டுகின். 

 

2018.09.30 ஆம் தி தி ப ணற்டி சிமரிசு ள் பனங்கிதடன் விம் பின்பருணமறு  

i. தீர்ப பரி சிமரிசு ள் – 124 

ii. றுணதி சர்க் ப்ட் பரிச் சிமரிசு ள் – 12 

iii. சஸ் பரி சிமரிசு ள் - 123 

   
  (03.)   ர தரருட்களின் இநக்குதி அனுதிப்தத்தித் ங்குது ரடர்தரண சிதரரிசுக் 

கடிங்கள் ங்கல் 

i. மப்  மர்ன் (ணனிட நு ர்வுக் ம )   

2018.09.30  ப மப்  மர்ன்  இக்குணதிக் ம  சிமரிசு  டிடங் ள் 17 பனங் ப்ட்துன் 

அடன் டி  595 ணட்ரிக் டமன் மப்  மர்ன்  இக்குணதி சய்படற்கு அனுணதி 

பனங் ப்ட்து 

ii. வினங்கு உவுக்கரக ெரப இநக்குதி ெய்யும் டடிக்ககப எருங்கித்லும் 

கட்டுப்தடுத்லும். 
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சமநப் யிற்சியில் ஈடுட்டுள்ந விபசமயி ந மது மக்கும் மருட்டு விங்கு 

உற்த்திக் ம  சமந இக்குணதிதக்   ட்டுப்டுத்துபடற் ம  நிறுபங் ந 

எருங்கிஞத்டல் 

 

(04.) உரி ெட்டங்களுடன் ரடர்தரண ெட்டரீதிரண டடிக்ககப எருங்கித்ல்  

விபசமத டமழில்நுட்ப் பிரிவின் ஊம  விபசமதத் துயுன் டமர்ம சட்ங் ள் 

டமர்ம சட் படிக்  ந எருங்கிஞப்புச் சய்தப்டுகின். 

 
ரக்கங்கள் 

1951 ஆம் 09 இக்  ணங் ந பட்டி வீழ்த்டல்   ட்டுப்மட்டு சட்ம் - ணற் மள்நப்ட் 

 ட்டுப்மட்டு படிக்  ள் ணமபட் ரீதிதம  டப்ட்டுள்ந. 

பீமசினி ள்  ட்டுப்மட்டு சட்ம் – 

 இக் ம்  20179/37-2018 ூ 11  பர்த்டணமனி அறிக்  மூம் திருத்டங் ள் 
முன்பக் ப்ட் 

 இக் ம் 20179/38-2018 ூ 11 பர்த்டணமனி அறிக்  மூம் திருத்டங் ள் 
முன்பக் ப்ட் 

 1980  ஆம் 33 இக்   பீ மசினி ள்  ட்டுப்மட்டு சட்த்ட சட்த்தின் 9 ஆபது 

உறுப்புயின் கீழ் 2018.09.13 தி தி 2088/57 இக்  பர்த்டணமனி அறிக்  

பளியிப்ட்து 

 

(05). 2KR  ெற்திட்டம் 50% விெர தங்களிப்பின் கீழ் துவிச்ெக்க ட்ரக்டர் இந்திங்கள் 

ங்குல் 

2KR,  2010 ப்மன் உடவி திட்த்தின் கீழ்  ண அபிவிருத்தி திஞக் நத்தின் மூம் 

விபசமயி ள் டரிவு சய்தப்ட்டு 50% விபசமயி ள் ங் ளிப்பின் கீழ் துவிச்சக்  டிமக்ர் 

இதந்திங் ள் பனங் ப்ட்துன், இதுபயில் டபஞ  மடுப்வு ந முழுணதம ச் 

சலுத்தித விபசமயி ளுக்கு உரித துவிச்சக்  டிமக்ர் இதந்திங் ளின் உரிண 

பனங் ப்ட்டுள்ந. அந்ட ப யில், சதமநரின் ரில் ணதி  சதமநர் (விபசமத 

டமழில்நுட்ம்)  தமப்த்துன் உரித விபசமயி ளுக்கு  தளிப்டற் ம  டிடங் ள் 

விபசமத டமழில்நுட் பிரிவிமல் பனங் ப்ட்டுள்ந. 

முன்ணற்நம்:  2018 பரி ணமடம் முடல் 2018.09.30 ப 40 துவிச்சக்  டிமக்ர் 

இதந்திங் ளுக் ம உரிண ள்  இதுப பனங் ப்ட்டுள்ந. 

த் ட்டி வீழ்த்ல் கட்டுப்தரட்டுச் ெட்டத்துடன் 

ரடர்தரக 2018 ருடத்தினுள் விெர அச்சுக்கு அனுப்பி க்கப்தட்ட 

விண்ப்தங்கள் ற்றும் ஆங்கள் ரடர்தரக டடிக்க ற்கரள்பல் - 2018.09.30 யினரண 

முன்ணற்நம் 

 

 

டம

/இ 

 

 

 

திகதி 

 

 

 

ரட்டம் 

 

 

பிெ 

ெனகப் 

பிரிவு 

 

 

விண்ப்பித்க்க

கரண கரங்கள் 

விண்ப்

பித் தனர/ 

ஈப்தனர 

ங்களின் 

ண்ணிக்

க 

அனுதி 

ங்கி 

ங்களின் 

ண்ணிக்

க 

 

டப்தட்ட 

தனர/ 

ஈப்தனரக் 

கன்றுகளி

ன் ண் 

01. 2018.01.11 துந 
ண்மப

ந 

 யிப் டனிதமர் 

நிறுபத்தின் 

அ மர்வுட் சய் க்கு 

இயூம   

அணந்திருந்டண  

ம 

ணங் ள் 23 

ம 

ணங் ள்  23  

ம 

ணங் ள்  50  

02.  2018.03.06   ம 
டணித 

  

மன் ருந்டமட் 

 ம்னியின் 

மீதவிட் 

டமட்த்தில் 

 மஸ்  ந்டப் 

ம 

ணங் ள்  72  

ம 

ணங் ள்  72  

ம 

ணங் ள் 

153 
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விெரப் தயிர் நினங்கப புகயின ெய்கயில் இருந்து மீட்டல்   

ெற்திட்டம் - விபசமதப் யிர் நிங் ந பு யி சய் யில் இருந்து மீட்ல்  - 

மன்றுப ணமபட்ம்   

 
தறுதறுகள் - 1059.5 க் ர் யிர் நித்டயும் 1230 விபசமயி நயும் பு யிச் 

சய் யில் இருந்து மீட்ல். 

 
ரத் எதுக்கீடு - 34.15  

இடன் சவிங் ளுக் ம  இதுபக்கும் 4,775,000.00 மில். ரூ முற்ஞணம க் 

பனங் ப்ட்டுள்நது. 

 

குதியில்  உள்ந புதித 

இப்ர் புதித இப்ர் 

சய் க்கு  

இயூம   

அணந்திருந்டண 

 

 

டம

/இ 

 

 

 

திகதி 

 

 

 

ரட்டம் 

 

 

பிெ 

ெனகப் 

பிரிவு 

 

 

விண்ப்பித்க்க

கரண கரங்கள் 

விண்ப்

பித் தனர/ 

ஈப்தனர 

ங்களின் 

ண்ணிக்

க 

அனுதி 

ங்கி 

ங்களின் 

ண்ணிக்

க 

 

டப்தட்ட 

தனர/ 

ஈப்தனரக் 

கன்றுகளி

ன் ண் 

03.  2018.05.25 ணமத்டந 
த்டமட்

 

ுனு  

டமட்த்தில் உயிர் ள் 

ணற்றும் உண ளுக்கு 

அச்சுறுத்டம  

 மஞப்ட். 

ம 

ணங் ள்  23  

ஈப்ம 

ணங் ள்  02 

ம 

ணங் ள்  23  

ஈப்ம 

ணங் ள்  02 

ம 

ணங் ள்  64  

 

04 .  2018.06.11  ளுத்து ணத்து ண 

ல் ம 

டமட்த்தில் உயிர் ள் 

ணற்றும் உண ளுக்கு 

அச்சுறுத்டம  

 மஞப்ட். 

82 - ம 

ணங் ள்  

02 - 

ஈப்ம 

ணங் ள்   

82 - ம 

ணங் ள்  

02 - 

ஈப்ம 

ணங் ள்   

192 – மக் 

 ன்று ள்  

 

05.  2018.07.24 
இத்திபு

ரி 

ளித 

 ம 

சடர்மண்ட் 

டமட்த்தில் உயிர் ள் 

ணற்றும் உண ளுக்கு 

அச்சுறுத்டம  

 மஞப்ட். 

ம 

ணங் ள்  18  

மக் 

 ன்று ந 

டுபதில்  

அதி  

முன்ற்

ம் 

இல்மண

தமல் 

இதுப 

அனுணதி 

பனங் ப்

வில்.  

    -  

06.  2018.07.24 
இத்திபு

ரி 
குருவிட் 

மின்மட் 

டமட்த்தில் உயிர் ள் 

ணற்றும் உண ளுக்கு 

அச்சுறுத்டம  

 மஞப்ட். 

24-ம 

ணங் ள்  

05-

ஈப்ம 

ணங் ள்   

மக் 

 ன்று ந 

டுபதில்  

அதி  

முன்ற்

ம் 

இல்மண

தமல் 

இதுப 

அனுணதி 

பனங் ப்

வில்.  

    -  

07.  2018.08.14  ண்டி 
மஸ்ம  

 மம 

 ம 

டமட்த்தில் உயிர் ள் 

ணற்றும் உண ளுக்கு 

அச்சுறுத்டம  

 மஞப்ட்.  

20- ம 

ணங் ள்  

02 -

ஈப்ம 

ணங் ள்   

20 - ம 

ணங் ள் -  

02-ஈப்ம 

ணங் ள்  

40 –மக் 

 ன்று ள்  

04 – 

ஈப்ம 

 ன்று ள் 
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ெனவுத் னப்பு இனக்கம் -   011-2-6-6-2202 (மதிதி சத த்திமல் அமுல் சய்தப்டும் 

‚ணதுவில் இருந்து மீளும் டசம்‛ நி ழ்ச்சித்திட்த்தின் கீழ் எதுக்கீடு பனங் ப்டுகிது.) 

 

 

 

1.4.2 ெற்திட்டப் பிரிவு 

டமழில்நுட்ப் பிரிவி எரு உ பிரிபம த் டமபிக் ப்ட்டுள்ந இப்பிரிவு பின்பரும் 

மறுப்புக் 

 நக்  மஞடுள்நது. 

 அணச்சின் கீழ் உள்ந ல்பறு நிறுபங் ளிமிருந்து கிக் ப்றும் சதற்திட்ப் 
பிஞ ந அபிவிருத்தி சய்து அந்ட உடவி பனங்கும் நிறுபங் ளுக்கு அனுப்புடல் 

ணற்றும் அபற்றுக்கு அனுணதி கித்டடன் பின்ர் முப்டுத்தும் நிறுபங் ளிம் 

எப்த்டலும் முப்டுத்டப்டும் சந்டர்ப்த்தில் பிந்தித விம் ச ரித்டலும். 

 பளிமடு ளுனும் சர்படச நிறுபங் ளுனும் டமர்பு நக்  ட்டிதழுப்புடல், 

இரு டப்பிபருக்கும் அனுகூணம நிண ள் ற்டும் விடத்தில் பளிமட்டுத் 

டமர்பு நப் ணி பருடல். 

 சர்படச பர்த்ட த்துன் டமர்புத ப யில் சர்படச எப்ந்டங் ளுக் ம ட பல் 
 ந பனங்குடலும் விபசமதத் துயுன் டமர்புத ப யில் அபற் 

எருங்கிஞப்புச் சய்டலும். 

 அசமங்  டனிதமர் ங்குணயின் கீழ் சதற்திட்ங் ந அபிவிருத்தி சய்டலும் 
அபற் அமுமக் த்ட எருங்கிஞப்புச் சய்டலும்  

 

அடிப்தடச் ெற்தரடுகள் 

 க்கித மடு ள் அணப்பின் உஞவு ணற்றும் விபசமதத் டமத்திமல் (FAO) 

முப்டுத்டப்டும் சதற்திட்ங் ந எருங்கிஞத்டலும் FAO நிறுபத்திற் ம 

பருமந்ட அங் த்துப நிதித பனங் ல் ணற்றும் அது டமர்ம சதற்மடு ளும். 

 JICA நிறுபத்திற்குச் சதற்திட்ப் பிஞ நச் சணர்ப்பித்து அபற் 

முப்டுத்டலும் அபற்றின் எருங்கிஞப்புச் சதற்மடு ளும். 

 ெற்தரடு 2018.09.30 தௌதீக முன்ணற்நம் 
2018.09.30  நிதி 

முன்ணற்நம் 

1.  
369 Kg  ரித பங் மதம் 

விட ந பனங்குடல் 

விட ள் பனங் ப்ட்.  

184 க் ர் யிர்ச் சய்  

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது.  

விட ந பனங்  3,690,000.00 

ரூமய் 

2.  
300 Kg  நிக்   விட ந 

பனங்குடல் 

விட ள் பனங் ப்ட்.  

75 க் ர் யிர்ச் சய்  

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது 

விட ந பனங்  1,040,000.00  

ரூமய் 

3.  
4000 Kg  சமந விட ந 

பனங்குடல் 

விட ள் பனங் ப்ட்.  

800 க் ர் யிர்ச் சய்  

ணற் மள்நப்ட்டுள்நது 

விட ளுக்கு ஞம் பனங்  

பண்டியுள்நது. 

4.  
விபசமதக் கிஞறு ந 

நிர்ணமணித்டல் 

ணதிப்பீடு ள் டதமர்’ 

சய்தப்ட்டுள்ந. 
 

5.  
சூரித சக்தி நீர் இக்கும் 

இதந்திம்  
 

று  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின். 

 

6.  நிருபம  சவு ள்  45,000.00 



12 
 

 ஆசித உஞவு ணற்றும் விபசமத எத்துனப்பு எப்ந்ட (AFACI) நிறுபத்தின் இங் க் ம 

டசித எருங்கிஞப்பு அ ம ச் சதற்டுடலும் அடற் ம சதற்திட் எருங்கிஞப்பும் 

அடற் ம சர்படச ணமமடு ந/ சதணர்வு ந ற்மடு சய்டல். 

 சர்படச விபசமதத்திற் ம  மரிதச் சதற்திட் (KOPIA) இங் யின் 

நிதத்தும எருங்கிஞப்பு. 

 ஆசித தனுறுதி அணப்பின் (APO) சர்படச சதணர்வு ந உள்மட்டில் ற்மடு 

சய்டல் ணற்றும் APO நிறுபத்தின் த எருங்கிஞப்புச் சதற்மடு ள் 

 ஆசித ஆபிரிக்  கிமமித அபிவிருத்தி அணப்பிற் ம (AARDO) சதற்திட்ப் பிஞ 

சணர்ப்பித்டலும் அடன் சதற்திட்ங் ந எருங்கிஞப்புச் சய்து மத்துடலும். 

 சமர்க் அபிவிருத்தி நிதிதத்தின் (SDF )கீழ் முப்டுத்டப்டும் சதற்திட்ங் ந 

எருங்கிஞத்டல் 

 த சர்படச அணப்புக் ளும (CAPSA, APPPC, TFNET, WFP, CIRDAP மன்) 

எருங்கிஞப்புச் சதற்மடு ள். 

 ல்பறு மடு ளுனும் சர்படச அணப்புக் ளுனும் ற்டுத்டப்டும் புரிந்துஞர்வு 
எப்ந்டங் ளில்  ச்சமத்திடுடல், அடற்குத் டபதம சதற்மடு ந ணற் மள்ளுடல், 

 ச்சமத்திப்ட் புரிந்துஞர்வு எப்ந்டங் ளின் சதற்மடு ந ஆமய்ந்து படிக்  

ணற் மள்நல், புதித புரிந்துஞர்வு எப்ந்டங் ந  ச்சமத்திடுபடற்கு ற்மடு ந 

ணற் மள்நல் ணற்றும்  முன்ற்த்ட மீநமய்வு சய்டல் 

 சர்படச பர்த்ட த்துன் டமர்புத  ண ள் ,  சர்படச பர்த்ட  எப்ந்டங் ளுன் 
(SAPTA, PFTA, DFTA, CFTA மன்) டமர்புத  ண ள்  

 அசமங்  டனிதமர் ங்குணயின் கீழ் ணற் மள்நப்டும் சதற்திட்ங் ந 
எருங்கிஞப்புச் சய்டல். 

 

1.5 திட்டமிடல், ரழிற்தரட்டு ற்றும் திப்பீட்டுப் பிரிவு 

1.5.1 திட்டமிடல் பிரிவு 

டசித டப ளுக் ம எருங்கிஞந்ட முன்டுப்புக் ந அதமநம்  ண்டு விபசமதத் 

துயின் அபிவிருத்திச் சதற்மடு ள் திட்மிப்டுபதுன், அத்திட்ங் ந அணச்சின் 

கீழ் உள்ந திஞக் நங் ள் ணற்றும் நிறுபங் ளின் ஊம  மடு முழுபதிலும் 

முப்டுப்டுத்துபடற்குத் திட்மிடுடலூம், டபதம பழி மல் ந 

பனங்குபதும், 

அப்ணி ளுக் ம எதுக் ப்டும் நிதி ளின் அடிப்யில் நிதி ணற்றும் ௌதி  

முன்ற்ங் ந மீநமய்வு சய்டலும் திட்மில் பிரிவிமல் ணற் மள்நப்டுகின். 

அடன் 

மது பின்பரும் அடிப்ச் சதற்மடு ள் இப்பிரிவிமல் ணற் மள்நப்டுகின்.- 9 - 

2017 முன்ற்ம் ணற்றும் 2018 அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி 

 எவ்பமரு ஆண்டிலும் ஆ ஸ்ட் ணமடம் முடிபபடற்கு முன்ர் அடுத்ட பருத்திற் ம 

அணச்சின் அத்து நிறுபங் ளிமிருந்தும் புதித சதற்திட்ப் பிஞ நப் 

றுடலும் அபற் டசித பவுசவுத்திட்த் திஞக் நத்தின் அநவு மள் ளுக்கு 

இஞங் த் டதமரித்டலும் அடன் அடிப்யில் மி வும் மருத்டணம புதித 

பிஞ நச் சதமநரின் அங்கீ மத்துன் டசித திட்மில் திஞக் நத்திற்கும் 

டசித பவுசவுத்திட்த் திஞக் நத்திற்கும் அனுப்புடல். 

 விச பவுசவுத்திட் முன்ணமழிவு ந முப்டுத்துபது டமர்பில் 

(பருமந்டம் மமளுணன்த்தில் சணர்ப்பிக் ப்டும் பவுசவுத்திட் உயின் 

அடிப்யில்) அணச்சுக்கு எவ்பமரு பருத்தில் எதுக் ப்டும் நிதி நயும் உத்டச 



13 
 

பவுசவுத்திட் முன்ணமழிவு ள் டமர்ம  திஞக் நங் ளுக்கு/ நிறுபங் ளுக்கு 

அறிவித்துப் ப்டும் சதற்திட் அறிக்  ந மீநமய்வு சய்து, டசித 

பவுசவுத்திட்த் திஞக் நத்திற்கும் டசி திட்மில் திஞக் நத்திற்கும் அனுப்பி 

உரித சிமரிசு நயும் அனுணதி நயும் ற்று, சவுக் ம எதுக்கீடு நப் றுடல் 

ணற்றும் அது டமர்ம எருங்கிஞப்புச் சதற்மடு ள். 

 குறித்ட பருத்திற் ம த் திசரியிமல் பருமம் பவுசவுத்திட் ணதிப்பீடு ளின் 

ஊம  எதுக் ப்டும் நிதி நயும் விச பவுசவுத்திட் முன்ணமழிவு நக் 

கிக் ப்றும் எதுக்கீடு ளுக்கு இஞங் த் டதமரித்து பருமந்ட 

சதற்மட்டுத்திட்த்டச் சதமநரின் அனுணதிக் ம ச் சணர்ப்பித்டல், திருத்டங் ள் 

டமர்பில் அறிவித்டல் ணற்றும் விபசமத அணச்சின் அனுணதிதளிக் ப்ட் பருமந்ட 

திட்த்ட டசித திட்மில் திஞக் நம் ணற்றும் டசித பவுசவுத்திட்த் 

திஞக் நம் ன்பற்றுக்கு அனுப்புடல் ணற்றும் சதற்மட்டுத் திட்த்ட 

முப்டுத்துபது டமர்பில் உரித நிறுபங் ந எருங்கிஞப்புச் சய்டல். 

 சதற்மட்டுத் திட்த்திற்கு இஞங்கித முயில் ணமடமந்ட,  மமண்டு ணற்றும் பருமந்டம் 

ன் ப யில் முன்ற் அறிக்  நப் றுடலும் ணமடமந்டம் ணற்றும்  மமண்டு 

அடிப்யில் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ளின் முன்ற்த்ட மீநமய்வு சய்டல், 

பருமந்ட சதற்மட்டுத் திட்த்தின்  மமண்டு அடிப்யிம நிதி ணற்றும் ௌதி  

இக்கு ளுன் எப்பிடு யில் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ளின் முன்ற்ங் ந 

நிறுபங் ளின் அடிப்யில் ணற் மள்ளுடல். 

 பூச்சித அடிப்யிம பவுசவுத்திட்த்தின் கீழ் அறிமு ப்டுத்டப்ட் 
டிபத்திற்கு இஞங்  அணச்சுக் ளிதும் திஞக் நங் ளிதும் அபிவிருத்தி 

நி ழ்ச்சி ளின் /சதற்திட்ங் ளின் (நிதி ணற்றும் ௌதி ) முன்ற்ங் நயும் த 

மூடச்சவு ள் ணற்றும் மீநழும் சவு ளின் முன்ற்த்துன் டசித 

பவுசவுத்திட்த்திஞக் நத்திற்கு ணமடமந்டம் அறிவித்டல். 

 அணச்சின் அத்து நிறுபங் நயும் பிரிவு நயும் உள்நக்கித அசமங்  

முடலீட்டுத் திட்த்டத் டதமரித்டல்.- 10 - 2017 முன்ற்ம் ணற்றும் 2018 அபிவிருத்தி 

நி ழ்ச்சி 

 அணச்சிதும் அடன் திஞக் நங் ளிதும் நிறுபங் ளிதும் ணமடமந்ட / மமண்டு 

அடிப்யிம முன்ற்ங் நச் சதற்திட் மு மண ணற்றும் ணற்மர்பத் 

திஞக் நம், டசித  மள்  ணற்றும் மருநமடம அலுபல் ள் அணச்சு, 

அணச்சப, சமதிதி அலுப ம் மன் முன்ற் ணற்மர்பப் பிரிவு ளுக்கு 

அனுப்புடல். 

 அணச்சின் பருமந்ட பவுசவுத்திட் பளியீட் மூன்று ணமழி ளிலும் டதமரித்து  
மமளுணன்த்தில் சணர்பிப்டற்கு படிக்  ள்  ணற் மள்நல் ணற்றும் சதமற்று  

அறிக் த மூன்று ணமழி ளிலும் டதமரித்து உரித பிரிவு ளுக்கு அனுப்புடல். 

 மமளுணன்ச் சதற்குழுக் கூட்ங் ளுக்குத் (மதுக்  ஞக்கு ள் குழு/துசமர் 

ணற்மர்ப உகுழுக் கூட்ங் ள்) டபதம அறிக்  ந சணர்ப்பித்டல். 

 றுறு ந அடிப்தம க்  மண் டமழிற்மட்டு ணற்றும் ணதிப்பீட்டுச் 
சட் த்டத் டதமரித்டல் ணற்றும்  மமண்டு அடிப்யில் முன்ற்த்டச் சதற்திட் 

ணற்மர்பத் திஞக் நத்திற்கு அறிவித்டல். 

 அசமங்  ட பல் திஞக் நம், இங்  ணத்தித பங்கி, ணற்றும் த அசமங்  

நிறுபங் ளிமிருந்து கிக்கின்  மரிக்  ளுக் ம டவு நயும் ட பல் நயும் 

பனங்குடல். 

 அணச்சின் மக்கு, ணி ணற்றும் குறிக் மள் ந அபடற் ம அத்து அபிவிருத்தி 

நி ழ்ச்சி நயும் முப்டுத்துடல். 

 

1.5.2 கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டுப் பிரிவு 
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சதற்திட்ப் பிஞ ளுக்கு விபசமத அணச்சிமல் முப்டுத்டப்டும் 

சதற்திட்ங் நச் சரிதம திசயில் பழிமத்துடல் இப்பிரிவின் பிடம குறிக் மநமகும். 

 

 

 

 

தணிகள் 

 விபசமத அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ளும் சதற்திட்ங் ளும் கீழ் ணட்த்தில் 
முப்டுத்டப்டும் முத ணற்மர்ப சய்டல், முன்ற்த்ட ஆமய்டல் 

ணற்றும் பின் விம் ச ரித்டல் 

 முன்ற் மீநமய்வுக் ம  ணமபட் ணட்த்தில் கூட்ங் ந மத்துடல் 

 ணமபட் விபசமதக் குழுக் ளின் சதற்மடு ந ணற்மர்ப சய்டல் 

 ணமபட்ங் ளிலுள்ந விபசமத அணச்சு உத்திதம த்டர் ந டமழிற்மட்டு ணற்றும் 

ணதிப்பீட்டுச் சதற்மடு ளில் ஈடுடுத்துடல் 

 சதற்திட்ங் ளின் மருத்டப்மடு, வித்தின், தறுதித் டன்ண, டமக் ங் ள் 

ணற்றும் நிம டன்ண ன்பற் ணதிப்பீடு சய்டல் 

 அணச்சின் சதமநரிமல் எப்க் ப்டும் பறு  ண ந நிபற்றுடல் 

 

1.5.3 புள்ளிவிதவில் பிரிவு 

விபசமத அணச்சில் ஆம்  மம் முடல் புள்ளிவிவிதல் பிரிவு இருந்து பந்துள்நது. 

விபசமதட ட பல் நச் ச ரித்டல், குப்மய்வு சய்டல் ணற்றும் அறிக்  சணர்ப்பித்டல் 

ன்  இப்பிரிவிமல் ணற் மள்நப்டுபதுன் அணச்சுக்கும் த டவுப் 

மபதமநர் ளுக்கும் டபதம 31 ணமபட்ங் ளின் ட பல் ந பனங்குடல். டசித 

விபசமதக்  மள் தயும் திட்த்டயும் டதமரிப்டற்கும் முப்டுத்துபடற்கும் 

டபதம சண மத் ட பல் ந அணச்சுக்கு பனங்குபது பிடம மறுப்மகும். 

அத்துன் அணச்சிமல் முப்டுத்டப்டும் ல்பறு நி ழ்ச்சி ளுக்கு மு 

உடவி ள் இப்பிரிவிம பனங் ப்டுகின்.  

புள்ளிவிவிதல் பிரிவின் ஊம ப் பின்பரும் நி ழ்ச்சி ள் முப்டுத்டப்டுகின். 

 விபசமதப் யிர் ள் உற்த்தி திர்வுகூல் நி ழ்ச்சி 

 திர்பரும் பருங் ளுக் ம இக்கு ள் உள்ளிட் விபசமத உற்த்தித் திட்த்டத் 
டதமரித்டல், அச்சிடுடல், விநிதமகித்டல். இக்கு ள் டமர்ம முன்ற்ங் ந 

ணமடமந்டம்- 11 - 2017 முன்ற்ம் ணற்றும் 2018 அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி மீநமய்வு சய்து 

முன்ற் மீநமய்வு அறிக்  ள் டதமரித்டல், பருமந்டம் சிறு ம த்தில் பங் மதச் 

சய்  டமர்ம  நச் சமட ந மத்தி முன்ற்த்டயும் உற்த்தி 

திர்வுகூல் நயும் சணர்ப்பித்டல் 

 அணச்சிமல் எப்க் ப்டும் த  ணச் சதற்மடு ள் 

புள்ளிவிவிதல் பிரிவின் டவிதணியில், குடித்டம  ணதிப்பீட்டு ணற்றும் புள்ளிவிவிதல் 

திஞக் நத்தின் உத்திதம த்டர் ள் ன்றும் விபசமத அணச்சின் உத்திதம த்டர் ள் ன்றும் 

இண்டு பிரிவிர் உள்நர்.  குடித்டம  ணதிப்பீட்டு ணற்றும் புள்ளிவிவிதல் 

திஞக் நத்தின் ஊழிதர் ள் ணதிப்மய்வு,  ஞக் டுப்பு ணற்றும் புள்ளிவிவிதல் அறிக் ள் 

டதமரிப்டற்குத் டபதம டமழில்நுட்ப் மறுப்புக் நக்  மண்டுள்நர். அபர் ள் 

விபசமத அணச்சின் கீழ் சபயில் இஞக் ப்ட்டுள்நர். 

 

1.6 உள்பகக் கக்கரய்வுப் பிரிவு 



15 
 

உள்ந க்  ஞக் மய்வுப் பிரிவு ன்து எரு நிறுபத்தின் உள்ந க்  ட்டுப்மட்டுத் டமகுதியின் 

சதற்மட்ப் ரீட்சித்துப் மர்த்து ணதிப்பீடு சய்து டபதம சிமரிசு ந 

பனங்குபடற் ம  ற்டுத்டப்டும் எரு சுதமதீ ணதிப்பீட்டு அ மகும். நி.பி. 133 இன் கீழ் 

 மட்ப்ட்டுள்ந  ண ள், மறுப்புக் ள் ணற்றும் ணி ந நிபற்றுபடற் ம  

விபசமத அணச்சின் சதமநரின் டிக் ணற்மர்பயின் கீழ் இதங்கும் ஏர் அ ம  

இப்பிரிவு டமபிக் ப்ட்டுள்நது. 

தணிகள் 

 அணச்சின் சதற்மடு ள் டமர்பில் முயில் அறிமு ப்டுத்டப்ட்டுள்ந உள்ந  
நிர்பம த்தின் மதித டன்ண ணற்றும் எழுங்குமு டமர்பில் டமர்ச்சிதம  

ணதிப்மய்வு ணற்றும் சுதமதீ ணதிப்பீடு சய்து சதமநருக்கு அறிக்  சணர்ப்பித்டல். 

 அணச்சிம் எப்க் ப்ட்டுள்ந அபிவிருத்திச் சதற்திட்ங் ள் ணற்றும் திட்ங் ந 
முப்டுத்துடல் 

 திட்ங் ளும் நி ழ்ச்சி ளும் திர்மர்த்டபமறு அணச்சின் குறிக் மள் ந அயும் 
விடத்தில் வித்தின்மிக்  ணற்றும் தனுறுதி பமய்ந்ட மு ளில் 

முப்டுத்டப்டுபது டமர்பி சுதமதீ ணதிப்பீடு ந ணற் மண்டு 

சதமநருக்கு அறிக்  சணர்ப்பித்டல். 

 

2018 ஆம் ஆண்டில் இதுரண முன்ணற்நம் 

 கக்கரய்வு முகரத்து குழுக் கூட்டங்கப டரத்துல்  

இவ்பருத்தில் 4 கூட் அணர்வு ள் மத்டப்டுபடற்கு திட்மிப்ட்டிருந்டதுன் 2018 

சப்ம்ர் 30 ஆம் தி தி ப 2 கூட்ங் ள் மத்டப்ட்டுள்ந. 

 

 கக்கரய்வு தரிெரணகள் டரத்துல் 

உள்ந   ஞக் மய்வு பிரிவுக்கு பனங் ப்ட்டுள்ந ஊழிதர் குனமம் ணற்றும் த 

பநங் ளும் ஊழிதர் ளின் அனுபம் ணற்றும் யிற்சி ஆகித பத ளுக்கு உட்ட் 

ப யில் அணச்சின் கீழ் உள்ந அதமநம்  மஞப்ட்  பம் சலுத்ட பண்டித 

து ள் ற்றி  ஞக் மய்வு சய்படற்கு முன்னுரிண பனங் ப்ட்து. அடற் ணத 2018 

சப்ம்ர் ணமடம் 30 ஆம் தி தி ப மத்டப்ட்  ஞக் மய்வு ரிசமட ளின் 

விம் பின்பருணமறு அணகின்து.  

  

நிறுணம்                              கக்கரய்வு/ விட 

தரிெரணகள் ண்ணிக்க 

விபசமத அணச்சு          07 

விபசமதத் திஞக் நம்         01 

 ண அபிவிருத்தி திஞக் நம்        01 

விபசமத ணற்றும்  ணத்டமழில்  மப்புறுதி ச                                                     02                                 

விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும்  மள்  ச     02 

டசித உஞவு ஊக்குவிப்பு ச                                                                                             06 

க்ர்  மப் டுப விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம்   03 

டசித உச் சத ம்                                                                                                                  02 

விபசமயி ள் ம்பிக்  நிதிதம்         

 01 

விபசமத வீ ணதணமக் ல் திட்ம்       01 

இங்  உக்  ம்னி        01 

 

இடற்கு ணதி ணம  விபசமத அணச்சுக்கு சமந்டணம நிறுபணம பதறுக் ப்ட் 

இங்  மசுற்று  ம்னி, பதறுக் ப்ட் இங்  உக்  ம்னி,  மழும்பு 
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 மணர்ல் உக்  ம்னி ணற்றும் அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் நிறுபம் ஆகித 

டமர்ம  ஞக் மய்வு அறிக்  ள் டதமரிக் ப்ட் பண்ஞம் உள்ந.  

 

எட்டுணமத்டணம  மக்கு யில் அபிவிருத்திச் சதற்திட்ங் ள் டமர்ம பிந்தித விப 

ச ரிப்பு டமர்பில் ஆய்வு சய்தப்ட்துன் வித்தின் மிக்  பிந்தித வி ச ரிப்பு 

முதமன் உருபமக்கும் டப ணற்றும் முக்கிதத்துபம் டமர்பில்  ஞக் மய்வு 

மு மணத்துப குழுவின் ஊம  விதங் ள் முன்பக் ப்ட்டுள்ந. 

 

 

ெனவுத் னப்பு 118 -அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் நிதி ெரர் முன்ணற்நப் 

தரழிப்பு – அச்சின் முன்ணற்ந கண்கரணிப்புக்கு அ (2018 . 09.30 திகதி ) 

ர

 

இ

ன 

ெனவுத் 

னப்பு 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்/ 

ெற்திட்டங்கள் 

எதுக்கீட்

டுத் 

ரக 

ெனவுகள் – 

கயில் 

உள்ப 

கட்டங்க

ள் உட்தட 

ெவீம்  

(%) 
தரறுப்புகள் 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் (மூனண) 

1 
118-02-3-20-

2509 

உஞவு உற்த்தி டசித நி ழ்ச்சித் 

திட்ம்  

 

1500 56.95  

வி.தி /  

 .அ.தி/ 

அ.பி.டம. நி/ 

ணமப.வி.. ம/

ணம மஞ.வி..

 ம  

2 118-02-3-3-2509 
யிர் உற்த்தி ணற்றும் திர்வுகூல் 

நி ழ்ச்சித் திட்ம் 
1 0  

புள்ளிவிப் 

பிரிவு  

3 
118-02-3-26-

2507 

டசித விபசமத ஆமய்ச்சித் திட்த்ட 

முப்டுத்டல் (NARP) 
10 1.037  

வி.ஆ. ம. 

ச 

4 
118-02-3-32-

2507 

நீர், துப்புவு ணற்றும் உற் சு மடமம் 

(WASH) ற்றித முன்மடி 

சதற்திட்ம்  

26.50 0  

 .அ.திஞ 

(நீர் 

மு மணத்து

பப் பிரிவு)  

5 
118-02-3-39-

2507 

விபசமதத் துத வீணதணமக்கும் 

சதற்திட்ம் (ASMP) 
720 188.78  

விப. 

வீணத. 

திட்ம்  

6 
118-02-3-37-

2506 

சிறு குநங் ள் ணற்றும்  மல்பமய்த் 

டமகுதி ந புணத்டல் 
500 54.11 

தீர்க் ப்

மட 

 மடுப்

வு ள் 

 .அ.திஞ 

7 
118-02-3-42-

2509(13) 

பணி  ரீதிதம ஈப்ம உற்த்திச் 

சதற்திட்ம் 
2.7 0.458  

சதற்திட்ப் 

பிரிவு 
8 

118-02-3-41-

2506 

டசித டமப டமற்று நீக் ல் சபத 

ப்டுத்டல் -NPQS - (JICA) 
259.83 0.1408  

உத கூட்டுத்ரக  - i 3,020.03 301.4758 10 %  

வு ெனவுத்திட்டப் பிகள் (மூனண) 

1 
118-02-3-43-

2202 
அத்திதமபசிதப் யிர்க்   மப்புறுதி  2,200 2200  

வி.  ம. ணற்றும் 

 .  ம. ச  

2 
118-02-3-40-

2506 

1500 சிறு குநங் ளின் ணறுசீணப்பு, 
புர்நிர்ணமஞம் ணற்றும் பண்ல் ணண் 

அ ற்ல் 

1,000 26.24   .அ.திஞ 

3 
118-02-3-44-

2509 

ற்றுணதிச் சந்டக்கு நுனபடற்கு 

உடவும் ப யில் சூனலிதல் 

சமன்ளிப்புத் திட்ங் நப் 

ப்டுத்டல். 

25 1.259  

வி. திஞ 

4 
118-02-3-46-

2509 

டசித டமற்று நீக் ல் சபயின்  

ரிசமட பசதி ந 

ணம்டுத்துடல் 

25 0.965  
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5 
118-02-3-45-

2507 

அதி  விநச்சல் டக்கூடித இநத 

பநர்ப்பு பமன ணற்றும் அன்மசிக் 

 ன்று ந விருத்தி சய்டல்  

25 1.802  

உ கூட்டுத்டம   - ii 3,275 2,230.27 46 %  

ண அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் (மீண்டு ரும்)     

1 118-02-4-1504 உ ணமனிதத்துக் ம நிதி பனங் ல்  32,500 16,931.70 53% NFS 

2 118-02-4-1409 உச் சட்த்ட முப்டுத்டல்   24 6.40   

3 118-02-3-1505 சந்டம ணற்றும் ங் ளிப்பு  ட்ஞங் ள் 35 11.785  
சதற்திட்ப் 

பிரிவு 

உத கூட்டுத்ரக - iii 32,559.00 16,949.89 50%  

ரத் கூட்டுத்ரக (i+ ii + iii )     

 

உவுப் தரதுகரப்த உறுதி ெய்யும் விட நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

உவுற்தத்தி சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (சி உவு உற்தத்திச் ெர்) 

 

1. ெற்திட்டம் : மூன்நரம் ற்றும் ரன்கரம் தரகங்களில் தறு ற்றும் 

ட்டப்தறுச் ெய்கயின் உற்தத்தித் திநண அதிகரித்ல் -  2018 

 

ெனவுத் னப்பு : 118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – விரிபமக் ம்  ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம் 

 
தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (பமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, 

விபசமதத் திஞக் நம் 

யிர் எருங்கிஞப்மநர் – பிதிப் விபசமதப் ணிப்மநர்,  ணம மஞ இ பதம், 

ணமம   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

இங் யில், விசணம  கிமணப் புங் ளில் உஞவு பந ளில் புடத் டபத பூர்த்தி 

சய்பதில் பிடம டமனிதணம  அணபது தறு ணற்றும் டட்ப் தறு ன்பமகும். 

உள்மட்டுத் டபத பூர்த்தி சய்த தறு ணற்றும் டட்ப் தறு ன்ப  முத 13,861 

ணட்ரிக் டமன் ணற்றும்  6,055 ணட்ரிக்  டமன் ள் பளிமடு ளில் இருந்து இக்குணதி 

சய்தப்டுகின். அடற் ம   2,914 மில்லிதன் ரூமய் ள் சவிப்டுகின். அந்ட 

ப யில் , குந்ட ணண் ஈலிப்புத் டன்ணயின் கீழ் மூன்மம் ம த்தில் தறுச் சய் த 

ணற் மள்ந  விபசமயி ந ஊக்குவிப்டன் மூம் நித்தின் உற்த்தித் தின் 

அதி ரிப்துன் இவ்அபயிப் யிர் ளிமல் அபற்றின் பமனக்  பட்த்தின்மது 

நித்தில் த்திசன்  திக்கும் சதற்மட் நி ழ்த்துபடமல் ணண்ணுக்கு த்திசன் 

சர்க் ப்டுபடன் மூம் ணண் பநம் அதி ரிக்கும். அத்துன் குறிப்ம , றுணதி சர்த்ட 

ணற்றும் டப்டுத்டப்மட அபப் யிர் ளுக்கு சந்டயில் நிவும் அதி  வி ளின் 

 மஞணம  ம ணல்மட  மங் ளில் ணற் மள்நப்டும் இவ்பமம சய் யின் 

 மஞணம  விபசமதக் குடும்ங் ளின் ண் ள் இது ஏர்  சிந்ட பருணம பழிதம வும் 

அணயும்.  

 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் / ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - தறு ணற்றும் டட்ப் தறு 

உற்த்திதயும் உற்த்தித் தியும் அதி ரித்டல் 

 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

• புதித பிடசங் ளில் மூன்மம், மன் மம் ம ங் ளில் 50% ங் ளிப்பின் கீழ் தறு 
விட ள்  21,500 கி.கிமம் 860 க்தருக்குப் ற்றுக்  மடுத்டல் 
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• புதித பிடசங் ளில் மூன்மம், மன் மம் ம ங் ளில் 50% ங் ளிப்பின் கீழ் டட்ப் 
தறு விட ள்  10,000  கி.கிமம் 40 க்தருக்குப் ற்றுக்  மடுத்டல் 

• தறுச் சய் யில் சமன்றுப்டுத்தித விட உற்த்திக்கு 50% ங் ளிப்பின் கீழ் 
திவுசய்தப்ட் விட 5,000 கி. கிமம் க்தமர் 200 க்கு பனங் ல்  

• புதித டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்படற் ம  தறுச் சய்  ணமதிரி 100 
க்தமர் நிறுவுடல்  

•  நஞ்சித பசதி ள் அதி ரிப்டற் ம  50% ங் ளிப்பின் கீழ் 16,140 மூன்று அடுக்குப் 
மதி ள்   பனங்குடல்  

• 160 யிற்சி நி ழ்சி ள் மத்டல்  

• தறு ணற்றும் டட்ப் தறுச் சய் யில் தன்டுத்டப்டும் இதந்திங் ளுக்கு 
ண்ஞ இதந்தி ஆமய்ச்சி நிதத்தின் மூம் தன்மட்டுப் சமட ணற்றும் 

ணமதிரி ந உருபமக்குடல்  (Seeder, Cowpea - thresher, Electro static sprayer) 

  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  –  விபசமயி ள் ணற்றும் நு ர்பமர்   

 

முடிவு  - 

• புதித குதி ளுக்கு தறு விட ள் 632.52 க்தருக்கு பனங் ல்  

• புதித குதி ளுக்கு டட்ப் தறு விட ள் 20 க்தருக்கு பனங் ல்  

• திவு சய்தப்ட் விட ள் 16.4 க்தருக்கு விநிதமகித்டல்  

• 100 ணமதிரி ள் உருபமக் ப்ட்டுள்ந 

• 4,962 மூன்று அடுக்குப் மதி ள்  பனங் ப்ட்டுள்ந. 

• 49 யிற்சி அணர்வு ள் மத்டப்ட்டுள்ந 

• எரு  நக்  ண் மணிப்பு படிக்  ணற் மள்நப்ட்து 

• 9 தன்மட்டு சமட ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந 

 

தறுதறுகள் - தறு உற்த்தி 1,060 ணட்ரிக் டமன் நமல் அதி ரித்டல் ணற்றும் தறுச் 

சய் யின் உற்த்தித் தி க்தர் என்றுக்கு 0.75 இலிருந்து 1.1 ப அதி ரித்டல்  

 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 ணற்றும் 2 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  தறு ணற்றும் 

டட்ப் தறுச் சய்  ண்ஞப்டும் க்தர் அநவு ணற்றும் உற்த்தி சய்தப்டும் 

கிம கிமம் அநவு  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன  -  

 ஆம்பித்ட தி தி - 2018.02.22 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல். 

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - ணமம , ணமத்டந, குரும ல், அனுமடபும், 

கிளிமச்சி, அம்மந்டமட், முல்த்தீவு, பவுனிதம, அம்ம, ச , 
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மன்றுப, திரு மஞண, இத்திபுரி, புத்டநம்,  ண்டி, ணன்மர், தமழ்ப்மஞம் 

ணற்றும் ண மபலி பிடசங் ளில் இத்திட்ம் முப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

     

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

8.17 

 

 

 

3.   2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் -  0.24 மி. ரூ. 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. புதித பிடசங் ளில் மூன்மம் ,

மன் மம் ம ங் ளுக்கு 50% 

ங் ளிப்பின் கீழ் தறு விட ள்  

பனங் ல் - 860 ha/ 21,500 kg 

3.76 0.0647 

தறு விட ள் 632.52 

க்தமர் ளுக்கு 

பனங் ப்ட்டுள்ந.  

2. புதித பிடசங் ளில் மூன்மம் ,

மன் மம் ம ங் ளுக்கு 50% 

ங் ளிப்பின் கீழ் டட்ப் தறு 

விட ள்  பனங் ல் - 40 ha/ 1,000 kg 

0.18  

டட்ப்தறு விட ள் 20 

க்தமர் ளுக்கு 

பனங் ப்ட்டுள்நது 

3. தறுச் சய் யில் சமன்றுப்டுத்தித 

விட உற்த்திக்கு 50% ங் ளிப்பின் 

கீழ் திவுசய்தப்ட் விட பனங் ல்  

- 200 ha/ 5,000 kg 

 

1 
0.004 

சமன்றுப்டுத்தித விட  

16.4 க்தமர் ளுக்கு 

பனங் ப்ட்டுள்நது 

4. தறுச் சய் யில் ணமதிரி ந 

நிறுவுடல் - 100 ha 
0.53  

100 ணமதிரி ள் 

அணக் ப்ட்டுள்ந 

5. 50% ங் ளிப்பின் கீழ் மூன்று 

அடுக்குப் மதி ள்   பனங்குடல் - 16,140 

 

0.58 

 

 

4,962 மூன்று அடுக்குப் 

மதி ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந    

6. பிடம தறுச் சய்  

பிடசங் ளில் புதித யிர்ச் 

சய் தமநர் ளுக்கு  ந விதங் ந 

ற்மடு சய்டல் – 5 

0.5  
எரு  ந விதம் 

ணற் மள்நப்ட்து 

7. யிற்சி நி ழ்சி ள் மத்டல் – 160 0.85  
49 யிற்சி அணர்வு ள் 

மத்டப்ட்டுள்ந 

8. ண்ஞ இதந்தி ஆமய்ச்சி 

நிதத்தின் மூம் தன்மட்டுப் 

சமட ணற்றும் ணமதிரி ந 

உருபமக்குடல்.    (Seeder, Cowpea - thresher, 

Electro static sprayer) 

0.6 0.125 

 

  9 தன்மட்டுச் 

சமட ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந 

 

9. நிருபம  சவு 0.18 0.0494  

ணமத்டம்  8.17 0.24  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - 

விபசமத இசமதப் மருட் ளின் மப குபபடமல் சூனலுக்கு ற்டும் 

மதிப்பு ள் குக் ப்ட்டுள்ந.  
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2.  “සිමු” தண்கள் விெர அப்புகபப் தனப்தடுத்ல் – 2018 
 

2.1 க்களின் தரெணத் த் ம்தடுத்தும் அ ப தண்களின் 

ரழில் முற்சிரண் விருத்தி ெய்ல் (யன தரஜூன்) 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந -- சந்டப்டுத்டல்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்  - விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம் 

தரறுப்பு   -  ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), உடவி விபசமதப் ணிப்மநர் 

(அபிவிருத்தி) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - பினதம உஞவு மு ளின் 

 மஞணம  டற்மது சத்டம யில் குறிப்பித்டக்  அநபம  ணக் ள் டமற்ம மய் நமல் 

மதிக் ப்ட்டுள்நர்.  முன் நிதங் ளின் ஊம  உள்மட்டு சு மடமணம 

உஞவு மு ந ஊக்குவிக்  திர்மர்க் ப்டுபதுன் அடன் மூம் ணக் ளின் சு மடம 

நித ணம்டுத்துபதுன் ண் ளின் பயில்மப் பிச்சிக்குத்  தீர்ப 

டடுபடற்கும் பருணமம் ஈட்டும் படிக்  ந அறிமு ம் சய்படற்கும் 

உத்டசிக் ப்ட்டுள்நது.  எரு கூயின் கீழ் விபசமயி ளின் டப ந பூர்த்தி சய்து 

 மள்நக்கூடித ‚க் ண பிதசக்   மவி நிணவுண - எ கூயின் கீழ் விபசமத உற்த்தி ள்‛ 

விற் நிதம் உடவுகின்து. அத்துன் இத்ட ர் ளின் டயீடு இன்றி விபசமத 

உற்த்திப் மருட் ளுக் ம சந்டயும் உருபமகின்து. 

தங்கரபர்கள்  - குந்ட பருணமத்ப் றும் விபசமத குடும்ங் ளின் ண் ள், உள்மட்டு 

உஞவு நு ர்பமர், விபசமயி ள்  
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் னத்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் 

I. ண் ந பலுவூட்டுபடன் ஊம  விபசமதக் குடும்ங் ளின் மருநமடம ணற்றும் 

சமூ  நிண ந ணம்டுத்டல் 

II. சு மடமணம உஞவுப் னக்  பனக் ங் ந ணக் ள் மீளுடல்  

III. உள்மட்டு உஞவு உட் மள்ந ஊக்குவித்டல்  

IV. உள்மட்டு உஞவு ப  நத் டமமநணம  கிக் ச் சய்டல்  

V. ண் டமழில் முதற்சிதமண்ணத அபிவிருத்தி சய்டல் 

VI. ண் விபசமயி ள் ணத்தியில் மச ற்றித விழிப்புஞர்ப ற்டுத்டல் 

பிரண ெற்தரடுகள்: 

I.  ந்ட பருத்தில் நிர்ணமஞப் ணி ள் ஆம்பிக் ப்ட் 02  முன் 

நிதங் ளின்  ட்டுணமப் ணி நத் டமர்ச்சிதம  ணற் மள்நல் 

II. அந்ட இண்டு  முன் நிதங் ளில் டமட் அங் ம ப ந 

ணற் மள்நல் 

III. டற்மதுள்ந  முன் நிதங் ளின் 02 ‘க் ண பிதசக்   மவி நிணவுண -எ 

கூயின் கீழ் விபசமத உற்த்தி ள்’ விற் நிதங் ந நிறுவுடல் 

IV. டபதம உ ஞங் ந  மள்பவு சய்டலும் தர்   ந 

பனங்குடலும் 

V. 100  யிற்சி ணற்றும் விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி ந மத்துடல்  

VI. டற்மது சதற்டும்  முன் நிதங் நப் மணரித்டல் 

 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி – ண் டமழில் முதற்சிதமநர் ள்  நமுக – 

மதுணக் ள் 

முடிவு - 

I.  ந்ட பருத்தின் இண்டு   முன் நிதங் ளின்  ட்டுணமப் ணி ள் 

நிவு சய்தப்ட்டுள்ந  

II. 2  முன் நிதங் ளில் டமட் அங் ம ப ந 70% நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந  

III. ‘க் ண பிதசக்   மவி நிணவுண - எ கூயின் கீழ் விபசமத உற்த்தி ள்’ விற் 

நிதங் ளுக் ம  ள்வி ணனுக் ள்  மப்ட்டுள்ந.  

IV. டபதம உ ஞங் ந  மள்பவு சய்படற்கும் தர்   ந 

பனங்குபடற்கும் று  மு ள் ற்றுக் மண்டிருகின். 

V. 31  யிற்சி ணற்றும் விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்டுள்ந   

VI. டற்மது சதற்டும் 3  முன் நிதங் ள் திருத்திதணக் ப்ட்டுள்ந  

தறுதறுகள் - விபசமதப் ண் ள் ப்டுத்துபதுன் ணக் ளின் மசமக்கு டன்ணத 

ணம்டுத்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 5 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் – நிர்ணமஞ ப ள் 

பூர்த்தி சய்தப்ட்  முன் நிதங் ளின் ண்ணிக் . 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -          ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.02 

            ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  முன் நிதங் ளின்  ட்டுணம ணி ள் -சிமம், 

திரு மஞண  

‘க் ண பிதசக்   மவி நிணவுண - எ கூயின் கீழ் விபசமத உற்த்தி ள்’ விற் நிதம் 

– புளிதங்குநம், ட் அத்ட  

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதிமூம்  

(உள்மட்டு / 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

33 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மி  .ரூ ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப 

னகள்/ெகள்ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

1.  ந்ட பருங் ளின் 

 ட்டுணமப் ணி நத் 

டமர்ச்சிதம  

ணற் மள்நல் - 02  

முன் நிதங் ளின்  

7.5 2.87 

சிமம் - ணி ள் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந 

திரு மஞண - ணி ள் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந 

 

2. 02  முன் 
நிதங் ளில் டமட் 

அங் ம ப ந 

ணற் மள்நல் 

2.0  

சிமம் – டமழிற்டும் நியில் 

உள்நது  

திரு மஞண  

– டமழிற்டும் நியில் உள்நது  

3. ‘எ கூயின் கீழ் 

விபசமத உற்த்தி ள் ’

விற் நிதங் ள் 

19.0  
மறியிதல் பிரிவிமல்  ள்வி 

ணனுக் ள்  மப்ட்டுள்ந  

4. டபதம 
உ ஞங் ந 

 மள்பவு சய்டலும் 

தர்   ந 

பனங்குடலும் 

1.0  

னச்சமறு டதமரிப் த்துக் ம  

று க் குழுவுக்கு  ள்வி 

ணனுக் குறிப்பு ள் 

சணர்பிக் ப்ட்டுள்ந.  

தர்ப்   ளுக்கு 

 மள்பவுக்  ட்ந 

இப்ட்டுள்ந. 

5. யிற்சி ணற்றும் 

விழிப்புஞர்வு 

நி ழ்ச்சி ந மத்துடல்  

1.0 0.03 31 நி ழ்ச்சி ள் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந  

6. டற்மது சதற்டும் 

 முன் 

நிதங் நப் 

மணரித்டல் 

2.0 1.46 

மன்றுப – நினலுக் ம  

கூ மறுத்டப்ட்டுள்நது 

நுபலிதம –  மண்ஞமடிதமம 

அ ள் பமக் ப்ட்டுள்ந  

பம  – ஞ்சித ப ள் 

நிவு சய்தப்ட்டுள்ந 

7. சதற்திட் நிருபம ச் 0.5 0.03  
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சவு ள்  

8. மறுப்பு ள்     

ரத்ம்  33.0 4.4  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் -  மட ணம விநவு ள் 

இல் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – சதற்திட்ம் 

பற்றி ணம  முப்டுத்டப்டுகின்து. 

       

 

 

 

2.2 ெற்திட்டம் : யன தரஜுன்- ரத்ப 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : பிடச சத ம் - ணமத்டந  

தரறுப்பு - ணமபட் சத ம் - ணமத்டந  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  டசித உஞவு ந 

பில்தப்டுத்துபடன் மூம் டற்மடத உஞவு முத ணமற்றி மசஞப் மது மப் 

விருத்தி சய்படல். இச்சதற்திட்த்தின்  மஞணம    முன் விற் நிதங் ள் 

அபிவிருத்தி சய்தப்ட்டு  ண் ந பலுவூட்ப்டுகின்ர். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : 2017 பருத்தில் ஆம்பிக் ப்ட் ணமத்டந 

 முன் விற் நிதத்தின் ல் ணதியும் பம த் டரிப்பித்டயும் 

அபிவிருத்தி சய்டல் 

பிரண ெற்தரடுகள் : ணமத்டந  முன் நிதத்தின் ல் ணதிலும்  

ணம்டுத்தித பம த் டரிப்பிமும்  

விட துந : விற், விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - புதித  முன் 

நிதங் ளின் ண்ணிக் , டமழில் முதற்சிதமநர் ளின் ண்ணிக்  

தறுதறுகள் - நு ர்பம மசஞயில் சிந்ட டசித உஞவு முதமன்றுக்குப் 

னக்குடல்.   

முடிவு - ணமத்டந  முன் நிதத்தின் ல் ணதியும் பம த் 

டரிப்பித்டயும் ணம்டுத்டல்.   

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் துயில் உள்ந உத்திதம த்டர் ள், விபசமத அணச்சு, ணமபட் 

சத ம் - ணமத்டந, பிடச சத ம் - ணமத்டந, டமழில் முதற்சிதமநர் ள் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டமழில் முதற்சிதமநர் ள், நு ர்பமர் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.07.01 

    நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 
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ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: ணமத்டந 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

0.87 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ணமத்டந  முன் 

விற் நிதத்தின் 

ல் ணதிலின் ஞ்சித 

ப ந நிவு 

சய்டல்  

0.42 0.42 
ல் ணதில் ப ள் 

நிவு சய்தப்ட்டுள்ந 

2. ணமத்டந  முன் 

விற் நிதத்தின் 

பம த் டரிப்பித்ட 

அபிவிருத்தி சய்டல்  

0.43 0.41 

பம த் டரிப்பிம் 

அபிவிருத்தி 

சய்தப்ட்டுள்நது  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது   
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2.3 ெற்திட்டம் : “සිමු” தண்கள் விெர அப்பிண லுவூட்டல்  - 2018 
 
ெனவுத் னப்பு - 118-2-3-20-2509 

விட துந - சந்டப்டுத்டல்,  விபசமத உற்த்தி தின் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ண அபிவிருத்தி திஞக் நம்  

தரறுப்பு  : அத்து  ண அபிவிருத்தி ணமபட்க்   மரிதமதங் ளும் அடன் கீழுள்ந 

அத்து நிறுபங் ளும்  
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்-   

உஞவு உற்த்தித் டசித நி ழ்ச்சித்திட்ம் 2016-2018 னும் ண்ஞக் ருவின் கீழ் விபசமதத்ட 

விதமமணம  அல்மது ஜீபமமதணம க்  ருதி அடற்குத் தீர்பம  மூன்மண்டுத் திட்த்தின் 

மூம்  விபசமயி ந பலுவூட்டி அடன் மூம் அபர் ளின் பமழ்க் த் டத்ட ணம்டுத்தி 

அபர் ந சமூ  அங்கீ மமுள்ந, டன்பிணமம் மிக் பர் நம  ணமற்றுடல்.  

 
தங்கரபர்கள் - :  ண அபிவிருத்தி ணமபட்க்   மரிதமதங் ள் / நீர்ப்மசத் திஞக் நம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  விபசமதத்ட விதமமணம  அல்மது 

ஜீபமமதணம க்  ருதி விபசமயி ந பலுவூட்டி அடன் மூம் அபர் ளின் பமழ்க் த் 

டத்ட ணம்டுத்தி அபர் ந சமூ  அங்கீ மமுள்ந, டன்பிணமம் மிக் பர் நம  

ணமற்றுடல் 
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பிரண ெற்தரடுகள் - ‚සිடමු‛   நுண்நிதித் திட்ம், ‚සිடමු‛  ண சஞ்சி , ‚සිடමු‛  

பமமலி ணற்றும் டமக் மட்சி நி ழ்ச்சி ள், ‚සිடමු‛  முன்  உருபமக் ம்  
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  : 06 இட்சம் 

 
முடிவு -  13 யிற்சிச் சதணர்வு ள் மத்டப்ட்டுள்ந  

 
தறுதறுகள் –  

i. மதமளிப் ண் ளின் மருநமடம நி ணம்டுபதுன் பமழ்க் த்டம் 

அதி ரிக்கும் 

ii. சட  (ணக் றி / யிர்) சய்  பில்தப்டுத்டல்   

iii. ச்சுப்மருட் ள் அற் உஞவுப் னக் த்ட மக்கி ணக் ள் மீளுடல்   

 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் – இக் ங் ள் 5,12, 6 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 2, 2.3.2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - සිடමු விபசமத 
அணப்பு ளின்  ந்துதமல் ள்/ ண ளிர் விபசமயி ள் 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன - 2016-2018 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

இல்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - 25 ணமபட்ங் ளில்   

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  (மில். 

ரூ) 

70 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் - மி. ரூ.70 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

2018.09.30 

ரண நிதி 

ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

‚සිடමු‛   நுண் நிதித்  தடு, 

பங்கிப் புத்ட ம், பில் புத்ட ம் 

அச்சில் 

27.5  

புத்ட ங் ந அச்சி 

று ப் பிரிவுக்கு 

 தளிக் ப்ட்டுள்நது  

‚සිடමු‛  முன்  
உருபமக் ம் 

13  

புத்ட ங் ந அச்சி 

று ப் பிரிவுக்கு 

 தளிக் ப்ட்டுள்நது  

 ண அபிவிருத்தி 

அதி மரி ளுக் ம யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள் 

1.447 13 
டற்மது இந்ட யிற்சி 

றி ள் றுகின்  

வி.ஆ.உ.உ  அதி மரி ளுக் ம 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 
0.484  

2018.10.15 ஆம் தி தி 

வுள்நது  

வி.ஆ.உ.உ  அதி மரி ளுக் ம 

ஏமண்டுப் யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 
0.331   

பிடச ணட்த்தில் ண ளிர் 

விபசமத சங்  

உறுப்பிர் ளுக் ம 

விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி  

3.75  

ணமபட்ங் ளுக்கு நிதி 

அனுப் ற்மடு 

சய்தப்ட்டுள்நது 
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ணமபட் ணட்த்தில் ண ளிர் 

விபசமத சங்  

உறுப்பிர் ளுக் ம 

விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி   

0.56   

ண ளிர் விபசமத சங்  டசித 

சம்ணநத்ட உருபமக் ல் 
0.1   

ணமபட் ணட்த்தில் 

வீடுத்டமட்ச் சய்  

மட்டி ள் மத்டல்  

3.75   

டசித ணட்த்தில் 

வீடுத்டமட்ச் சய்  

மட்டி ள் மத்டல் 

1.5625   

வி.ஆ.உ.உ பிரிவு ணட்த்தில் 

வீடுத்டமட்ச் சய்  

மட்டி ள் மத்டல் 

1   

ணமடமந்ட ‚සිடමු‛  ண 

சஞ்சி  
3  

புத்ட ங் ந அச்சி 

று ப் பிரிவுக்கு 

 தளிக் ப்ட்டுள்நது  

‚සිடමු‛ டமக் மட்சி 

நி ழ்ச்சி ள்,  
7  

திர்பரும் கினணயில் 

இருந்து எலிப்மகும் 

‚සිடමු‛  பமமலி 

நி ழ்ச்சி ள் 
5  டற்மது றுகிது  

நிருபம ச் சவு  1.5155 1.463  

ரத்ம் 70.00 14.463  

 
4.  ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - சூனலுக்கு மட ணம 

விநவு ள் துவும் இல் 

 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - 

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ள் அதப்ட்டுள்ந. 

 

3. ெற்திட்டம்: கர்ப்புந விெரம் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ணத்டமழில் அணச்சு 

தரறுப்பு - ணமபட் விபசமதப் ணிப்மநர் ( ம்ம,  மழும்பு,  ளுத்ட) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  முன்மடி சதற்திட்ணம  

 ர்ப்பு ணற்றும்  ர் வீட்டுத் டமட்ங் ந அபிவிருத்தி சய்டல்.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் :  ர்ப்பு ணற்றும்  ர் வீடு ந 

சூனவுள்ந  வீட்டுத் டமட்ங் ந அபிவிருத்தி சய்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் : டரிவு சய்தப்ட் தமநர் ளுக்கு உள்ளீடு ந பனங் ல். 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  2 , 2.1, 

2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  ர்ப்பு ணற்றும் 

 ர் வீட்டுத் டமட்ங் ளின் ண்ணிக்  

தறுதறுகள்: ர்ப்பு ணற்றும்  ர் வீட்டுத் டமட்ங் ந அதி ரித்டல் 
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முடிவு - கி ணற்றும் சங்குத்டம இங் ந உச்ச அநவில் மவித்து  ர்ப்பு ணற்றும் 

 ர் வீட்டுத் டமட்ங் ள்   

தங்கரபர்கள் -  ணத்டமழில் அணச்சு, ணமபட்ச் சதமநர்  மரிதமதம்,  ர்ப்பு ணற்றும் 

 ர்ப் குதி ளில் பசிக்கும் இது டமர்ம  ஆர்பம்  மட்டும் ணக் ள் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டிப் தமநர் ள் 440 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-07-01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:  மழும்பு,  

 ம்ம,  

 ளுத்ட ணமபட்ங் ள் 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்     

 
நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
4.5 

 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

தமநர் ந அதமநம் 

 மஞல், யிற்சி ணற்றும் 

விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி ள், 

உள்ளீடு ந பனங் ல்,  ந 

ணற்மர்ப  

   

 மழும்பு 1.5 0.0286225 2 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள்  

 ளுத்ட  1.5 1.5155 

50 தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 3 யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள்  

 ம்ம 1.5 0.023 

225 தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள் பனங்   ள்வி 

ணனு பனங் ப்ட்டுள்நது 
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4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ள் அதப்ட்டுள்ந. 

 

4. ெற்திட்டம்: தனன்ரும் ஏய்வு 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ணத்டமழில் அணச்சு 

தரறுப்பு - ணமபட் விபசமதப் ணிப்மநர் ( ம்ம,  ளுத்ட) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  முன்மடி சதற்திட்ணம  

ஏய்வு ற்பர் ளின் ங் ளிப் விபசமதத் துக்கு ற்றுக் மள்நல் . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : பமழ்க் யின் பிந்தித குதிதக்  ழித்துக் 

 மண்டிருக்கும் ஏய்வு ற்பர் ளின் த்ட விதிம க்  ழிப்த்டற்கு உடவி சய்து  

அபர் ளின் ங் ளிப் விபசமதத் துக்குப் ற்றுக் மள்நல். 

பிரண ெற்தரடுகள் : டரிவு சய்தப்ட் ஏய்வு ற்பர் ளுக்கு விபசமத உள்ளீட்டுப் 

மருட் ள் பனங் ல் 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  ஏய்வுற் 

தமநர் ளின் ண்ணிக்  

தறுதறுகள் - ஏய்வுற்பர் ளின் வீட்டுத் டமட்ம்  

முடிவு - ஏய்வுற்ம வீட்டுத் டமட்ச் சய் க்கு ஊக்குவித்டல்   

தங்கரபர்கள் -  ணத்டமழில் அணச்சு, ணமபட்ச் சதமநர்  மரிதமதம், ஏய்வுற்மர் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – 250  வீட்டுத் டமட்ங் ள் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.07.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:  ம்ம,  ளுத்ட ணமபட்ங் ள் 

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
5.0 

 

 

 3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 
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தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞல், யிற்சி ணற்றும் 

விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி ள், 

உள்ளீடு ந பனங் ல் 

   

 ம்ம 3.5  

290  தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர். 04  யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்டுள்ந. 

விபசமத உள்ளீடு ள் பனங்   ள்வி 

ணனுக் ள் பனங் ப்ட்டுள்ந.  

 ளுத்ட 1.5 0.015723 

50 தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர். 03  யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்டுள்ந 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ள் அதப்ட்டுள்ந.  

 

5. தரடெரனகளுக்கரண விெர வீட்டுத் ரட்டம் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : விபசமத அணச்சு 

தரறுப்பு - ணமபட் விபசமதப் ணிப்மநர் (அனுமடபும், மன்றுப) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  முன்மடி சதற்திட்ணம  

மசம ணமஞபர் ள் ணத்தியில் புதித விபசமதத் டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்படன்  

மூம்  புதித விபசமத அறிப பில்தப்டுத்டல்.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : புதித டமழில்நுட்ங் ளுன் கூடித 

மது மக் ப்ட் இல்ங் ள் நிறுவுபடன் மூம் மசம ணமஞபர் ள் ணத்தியில் புதித 

விபசமதத் டமழில்நுட்ங் ந பில்தப்டுத்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் :  டரிவு சய்தப்ட் மசம ளில் மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ந நிறுவுடல்  
 
விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2 , 2.1, 2.1.1 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - புதித விபசமதத் 

டமழில்நுட்த்டப் ற்றுக் மண் ணமஞபர் ளின் ண்ணிக் , சதல்திட்த்தில் 

ங் ற் மசம ள் ண்ணிக்  
 
தறுதறுகள் - புதித விபசமதத் டமழில்நுட்ங் ந பில்தப்டுத்துபடன் மூம் 

இங் யில் விபசமதத்ட அபிவிருத்தி சய்டல். 

 
முடிவு - மது மக் ப்ட் இல்ங் ந மசம ளில்  நிறுவுடல்    

தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு, ணமபட்ச் சதமநர்  மரிதமதம், மசம ணமஞபர் ள் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டிப் தமநர் ள் - 2 மசம ளின் 

ணமஞபர் ள் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2017.07.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -  2018.12.31 
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ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: அனுமடபும், மன்றுப ணமபட்ங் ள் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
4.5 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

மது மக் ப்ட் இல்ங் ந  

நிறுவுடலும் டபதம 

உ ஞங் ந நிறுவுடல், 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ள்  

   

அனுமடபும் 2.49  

மசம ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்ந. று  

படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின்  

மன்றுப 2.5 0.03 

மது மக் ப்ட் இல்ங் ந  

நிறுப று  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின்  

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ள் அதப்ட்டுள்ந.  

 

6.தயிர் உற்தத்தித் திநண அதிகரித்ல் 

 

6.1 . ெற்திட்டம்: ற் ெய்கயில் உற்தத்தி தனுறுதித் ன் அதிகரித்ல் 

ெனவுத் னப்பு-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, 

விபசமதத் திஞக் நம் 

யிர் எருங்கிஞப்மநர்  - ணதி  ணிப்மநர் (விரிபமக் ம்), விரிபமக் ம் 

ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- இங் யில் டற்மடடத 

சத்டம  20.8 மில்லிதன் ஆகும். மட்டு ணக் ளுக்கு டபதம அரிசித  பனங் , 

ஆண்டுடமறும். 4.3 மில்லிதன்  ணட்ரிக் டமன்  ல் உற்த்தி சய்தப் பண்டியுள்நது. 

ஆண்டுடமறும் டனிர் அரிசி நு ர்வு சுணமர் 115 கிமகிமம் ஆகும். எரு பருத்தில் சிறு 

ம ம் ணற்றும் ரும் ம ங் ளில் 1.2 மில்லிதன் க்தர் அநபம நிப்ப்பில் ல் 

யிரிப்டுகிது. 
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குறிப்ம  80% ணம விபசமத நிங் ளில்  புதித விருத்தி சய்தப்ட் ல் 

யிரிப்டுபடமல் டசித ல் உற்த்தியின் சமசரி விநச்சல் க்தமர் என்றுக்கு  4.3 

ணட்ரிக் டமன் ள் (சுணமர் க் ருக்கு 90 புல்) ஆபதுன் சுணமர் 800,000 விபசமத குடும்ங் ள் 

இந்ட உற்த்திச் சதற்மட்டிற்குப் ங் ளிப்பு சலுத்துகின்.  க்தர் என்றுக்கு 3 

ணட்ரிக் டமன் சமசரி ல் உற்த்திதக்  மடுக்கும்   ஈ பத பிடசங் ளில் எரு கிம 

கிமம் ல் உற்த்தி சய்படற்கு 20 – 28 ரூமய் சபமகும் அடபந, க்தர் 

என்றுக்கு 7 ணட்ரிக் டமன் ப அதி  விநச்சல்   மஞப்டும் பிடசங் ளில் எரு கிம 

கிமம் ல் உற்த்தி சய்படற்கு 13 – 14 ரூம ப சபமகும்   ணதிப்பிப்ட்டுள்நது. 

ஈ பதப் பிடசங் ளில் பதல் பநமண்ண டடுபடற் ம  பிடம  மணிதம  

டமழிமநர் டட்டுப்மடு  மஞப்டுகிது. சி பண் பத பிடசங் ளிலும் விபசமத 

படிக்  ளுக் ம  மதுணம அநவு டமழிமநர்  நப் ற்றுக்  மள்பதில் சிணம் 

 மஞப்டுகிது.  இடமல் ல் உற்த்தியின் ணமத்ட சவில் 42% டமழிமநர்  

 மடுப்வுக்கு சவிப்டுபடமல் எரு கிம ல்லின் உற்த்தி சவு 

அதி ரித்துள்நது.  

ஆ தமல், இந்ட சதற்திட்த்தின் மூம் ற் சய் யின் உற்த்தி ணற்றும் உற்த்தித் தின் 

ஆகிதபற்றில் டமக் ம் சலுத்தும்  மணி ந பற்றி மள்ந புதித டமழில்நுட் 

மு ளும் இதந்திணதணமக் லும் ஊக்குவிக் ப்ட்டுள்ந.  

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம்/ ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

புதித டமழில்நுட்ங் நப் தன்டுத்தி ல் உற்த்திதயும் உற்த்தித் தியும் 

அதி ரித்டல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

 விபசமத இதந்திப் மபத இகுடுத்டல் ணற்றும் வித்திமக் ளுக் ம  
சிறித பதல் ந என்று சர்த்து ரித பதல் ள் உருபமக்குடல்.  

 விட ல்  நஞ்சிதப்டுத்தி பப்டற்கு பசதி ந ற்டுத்திக்  மடுக்  
இபசணம  மூன்று  உ ள் பனங் ல்  

 குறுகித  ம பர்க்  விட ல் விபசமயி ள் ணத்தியில் டமமநணம க் 
கிக் ச்சய்படற்கு இபசணம  விட ல் (2 1/2 ணற்றும் 3 ணமட) 02 கி.கிமம் 

மதி ள் பனங்குடல்  

  நமசினி தன்மட்க் குப்டற் ம  ூட் டட்டுக் ள் மவிப்ட 
னக் ப்டுத்துபடற்கு 50% ங் ளிப்பின் கீழ் ூட் டட்டுக் ள் பனங் ல்  

 கிமண உத்திதம த்டர்ப் பிரிவு ரீதிதம  உச் சிமரிசு ள் அங்கித  தடு ள் பனங் ல் 

 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் மத்டல்  

 ற் சய் யில் தன்டுத்டடும் இதந்திங் ளுக்கு ண்ஞ இதந்தி ஆமய்ச்சி 
நிதத்தின் மூம் தன்மட்டுப் ரிசமட ள் மத்துடல் (Laser leveler & Crawler 

tractor) 

 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி - /  நமுக -  விபசமயி ள் 

முடிவு -   

 விபசமத இதந்திப் மபத இகுடுத்டல் ணற்றும் வித்திமக் ளுக் ம  50 
க் ர் சிறித பதல் ள் என்று சர்க் ப்ட்டு ரிடமக் ப்ட்டுள்ந 

 குறுகித  ம பர்க்  விட ல் (2 1/2 ணற்றும் 3 ணமட) 02 கி.கிமம் 400 மதி ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந  
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 59 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்டுள்ந  

 6 தன்மட்டுப் ரிசமட ள் மத்டப்ட்டுள்ந  

 

தறுதறுகள் -  

            சூனல் மீடம டமக் ங் நக் குத்து பதல் உற்த்தியின் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 ணற்றும் 2 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  விபசமயி ளுக்கு 

பனங் ப்ட் உள்ளீடு ளின் அநவு  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  

 ஆம்பித்ட தி தி - 2018.02.22 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

   
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  சப் முப, பணற்கு, ணற்கு, கினக்கு, ப, ணத்தித, ஊபம, 

அனுமடபும் ணம மஞத்தில் உள்ந பிடசங் ள் ணற்றும் ணம மஞ இ  ண பிடசங் ள். 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு( 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
22.7 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் மி. ரூ.1.199 

 

 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ண்ஞ இதந்திங் நப் 

தன்டுத்ட இகுடுத்டவும் 

விதினுதடம  

ணமற்வும்இதற்  பநங் ள் 

மு மணத்துப நிதத்துன் 

இஞந்து சிறித பதல் ந 

என்மக்கி  விசமணமக்குடல் -

 400 க் ர்  

4  

50 க் ர் சிறித பதல் ள் 

என்று சர்க் ப்ட்டு 

ரிடமக் ப்ட்டுள்நது  

2. இபசணம  மூன்று  

உ ள் பனங் ல்- 30, 600 
3.06  

 ள்வி ணனு ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந 
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3. இபசணம  குறுகித  ம விட 
ல் (2 1/2 ணற்றும்  3 ணமட)  2 

கி.கிமம் மதி ள் பனங் ல் -

 10 ,300 

 

3.09  
2 கி. கிமம் உ ள்  400 

பனங் ப்ட்டுள்ந 

4. 50% ங் ளிப்பின் கீழ் விட 

ல் வித்திம ப் 

தன்டுத்ட ூட் டட்டுக் ள் 

பனங் ல்    - 292,500 

5.85  
35,000 சூட் டட்டு ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந  

5. கிமண உத்திதம த்டர் பிரிவு ளின் 
அடிப்யில்  உச் 

சிமரிசு ந உள்நக்கித 

 தடு ந விநிதமகித்டல் - 

100,000 

4 0.39 
HORDI நிறுபத்டமல் டதமர் 

சய்தப்டுகின்து  

6. யிற்சி நி ழ்ச்சி ள்  மத்டல் - 500 1 0.0541 
59 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள்  

பூர்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந 

7. ண்ஞ இதந்தி ஆமய்ச்சி 
நிதத்தின் ஊம  

தன்மட்டுச் சமட ந 

ணற் மள்நல் (Laser leveler & 

Crawler tractor) 

0.9 0.271 
6 தன்மட்டு சமட ள் 

பூர்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந  

8. முன் மண்டுசல்ல் 0.186 0.173   

9. நிருபம ச் சவு 0.614 0.313  

ரத்ம் 22.7 1.199  

 

 
 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - 

சூனல் ரீதிதம  விபசமதத்தின் மூம் ற்டும் மதிப்பு நக் குக்  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டும்.  

 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 
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6.2 ெற்திட்டம்: தரம்தரி கிங்குப் தயிர்ச் ெய்க ற்றும் பிதனரண  

தரம்தரி ல் ர்க்கங்களின் ரண விகப ரரபரகக் கிடக்கச் 

ெய்ற்கரக வி ங்கிகப அத்ல் 
 
ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந -  அர்த்ட மு மணத்துபம் ணற்றும்  மநிப் மதிப்பு ள்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – டமப ணணு பந நிதம்,  ண்மருப  

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (விட ணற்றும் டு ப் மருட் ள் அபிவிருத்தி), சதற்திட் 

எருங்கிஞப்மநர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்-  

மம்ரித அறிவு ணற்றும் இசமத  ப குப்மய்வு ளின் ஊம  உறுதிப்டுத்டப்ட்து 

மன்று மம்ரித ல்  பர்க் ங் ளின் குபம க்நசீமிக் சுட்டி ள் ணற்றும் அதி  

 னியுப்பு ணற்றும்  விட்மின் ளின் உள்நக் ம் மன் இதற்  ணருத்துப குஞங் ள் ணற்றும் 

மச டன்ண ன்பற்றின்  மஞணம  ணற்டி மம்ரித ல் பர்க் ங் ள் டற்மது  

பிணந்து பருகின். இடன்  மஞணம  சி மம்ரித ல் ப   ளுக் ம  

 ள்வியும் அதி ரித்து பருகின்து. இபற் சட முயில் பர்த்ட  ரீதியில் உற்த்தி 

சய்படற்கு சி விபசமயி ள் குழுக் ள் ஆர்பம்  மட்டி பந்டமலும், ட உறுதி சய்தப்ட் 

மதுணம அநவு விட ல்ப் றுபது சிணணம ப உள்நது. 2018 டசித உஞவு 

உற்த்தித் திட்த்தின் கீழ் மூக்கூற்றுத் டமழில் நுட் முண ந தன்டுத்தி 13 

மம்ரித ல் பர்க் ங் ந டமப ணணு பந நிதம் துள்ளிதணம  அதமநம் 

 ண்டுள்நது. இட பந மம்ரித கினங்கு ப  ளும் சிந்ட மசமக்கு மூணம வும், 

மச ணற்றும் ணருத்துப குஞங் ள்  மண் உஞவு நம வும் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நடமல் இபற்றிற்கும் ல் ணவுசு ற்ட்டு பருகின்து. இத் டபதப் பூர்த்தி 

சய்படற்கு சமூ  ணட்த்தில் டு ப் மருட் ந உற்த்தி சய்பது இந்ட டபதப் 

பூர்த்தி சய்படற்கும் இங் யில் கினங்குப் யிர் ளின் சய் த 

பில்தப்டுத்துபடற்கும் தன்மிக் டமரு பழிதமகும். ன்மல் விபசமத 

திஞக் நத்தின் விடப் ண்ஞ ளில் டபப்டும் இது மன் மரித அநவு 

விட ந உற்த்தி சய்பது முடிதமட  மரிதணமகும்.   இடமல் சிந்ட ணமற்றீம  அணபது 

சமூ  விட பங்கி ந உருபமக்குபடமகும்.     

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  டணம மம்ரித விட ள் ணற்றும் 

டு ப் மருட் ளின் உற்த்தித அதி ரித்து அபற்த் டமமநமணம க் கிக் ச் சய்டல்.  

பிரண ெற்தரடுகள் - 

 விட / டு  ப  ளின் ஆம் ருக்  ணற் மள்நல் 

 ல் ஆமய்ச்சி ணத்தித நிதத்துன் இஞந்து விபசமத அணப்புக் ள் ஊம  
டரிவு சய்தப்ட் ப  விட ள்  ணற்றும் டு ப் மருட் ந விருத்தி சய்டல் 

 டணம விட/ டு ப் மருட் ந உற்த்தி சய்பது ற்றி விபசமயி ளுக்கு 

யிற்சி அளித்டல் ணற்றும் அந்டந்ட இங் ளித விட பங்கி ந ஸ்டமபித்டல் 

 விட ந சமன்றுப்டுத்தும் சப ஊம  விட / டு ப் மருட் ந 
சமன்றுப்டுத்டல்  

 சமூ  விட பங்கி ந ஸ்டமபித்டல் 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க – விபசமயி ள் 
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முடிவு -  

 15 யிர்ச் சய்  ணமதிரி ள் அணக் ப்ட்டுள்ந  

 டமப ணணு பந நித பநம   நத்தில் கினங்குப் யிர் ளின் அடிப் 
ருக் ம் ணற் மள்நப்டுகின்து  

 40 விபசமயி ளுக்கு ல் ஆய்ச்சி 

நிதத்தில் யிற்சி நி ழ்ச்சி என்று 

மத்டப்ட்டு, இரு விபசமயி ள் 

குழுக் ள் ணத்தியில் மம்ரித ல் 

ப  ள் விநிதமகிக் ப்ட்.  

  மள்பவு சய்தப்ட்  

சிதமயிட்  மள் ன் ள் 250 கிம 

கிமம் ணற்றும் விட  நஞ்சிதப் 

டுத்தி பக்கும் 25 மத்திங் ளும் 

விபசமயி ள் ணத்தியில் 

விநிதமகிக் ப்வுள்நது.  

 160 உள்மட்டு  சவ்பள்ளிக் கினங்கு 
(Diascorea) ணமதிரி ந 

விநிதமகிப்ட். அப யிர் 

நிங் ளில் ப்ட்டுள்ந  

 100 தர்ப்  ள் அஞமதக்  விபசமயி ள் ணத்தியில் விநிதமகிக் ப்ட்  

தறுதறுகள் – டரிவு சய்தப்ட் கினங்குப் யிர் ப  ள் ணற்றும்  டணம மம்ரித 

ல் பர்க் ங் ள் ணற்றும் டு ப் மருட் ளின் உற்த்தித அதி ரித்து அபற்த் 

டமமநமணம க் கிக் ச் சய்டல்.  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2.1/ 2.1.1, 

2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - சமுடமத விட 

பங்கி ளுக்கு விருத்தி சய்தப்ட் யிர்  ணமதிரி ளின் அநவும் ண்ணிக் யும். 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த  உத்டசித்ட தி தி -2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள் – இல். 

 

டமுநப்தடுத்ப்தட்ட பிெங்கள் - ண்ம ண, டஹிதத்ட ண்டி,  ம்ம, மண ண 

ணற்றும் அஞமதக்  

 

2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு( 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
2 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 
2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 
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ட நிதி  

(மில். ரூ) 

நம் 

(மில். ரூ) 

முன்ணற்நம் 

விட  /டு ப் மருட் ளின் 

ஆம் இப்ருக் ம் 
0.25 

0.58 

15 சவ்பள்ளிக் கினங்கு  ) Diascorea ( 

விபசமத ணமதிரி ள்   

அணக் ப்ட்டுள்ந . 

டமப  ணனு பந நித  நத்தில் 

கினங்குப் யிர் ளின் அடிப் 

இப்ருக் ங் ள் த்ட 

ணற் மள்நப்ட்டு பருகின். 

ல் ஆமய்ச்சி நிதத்துன் 

இஞந்து விபசமத 

அணப்புக் நமல் டரிவு 

சய்தப்ட் பர்க் ங் ளின் 

விட ணற்றும் டு ப் 

மருட் ளின் இப்ருக் ம் 

1.5 

40 விபசமயி ளுக் ம  ல் ஆமய்ச்சி 

நிதத்தில் யிற்சி நி னச்சி என்று 

மத்டப்ட். இரு விபசமயி ள் 

குழுக் ள் ணத்தியில் மம்ரித ல் 

ப  ள் விநிதமகிக் ப்ட் .  

டணம விட / டு ப் 

மருட் ள் உற்த்தி 

சய்படற்கு விபசமயி ளுக்கு 

யிற்சி அளித்டல் ணற்றும் 

அந்டந்ட இங் ளித 

விட பங்கி ந டமபித்டல் 

0.25 

 மள்பவு சய்தப்ட்  250 கி. 

கிமம் சிதமயிட்  மள் ன் ள் 

ணற்றும் 25விட  நஞ்சிதப் டுத்தி 

பக்கும் மருட் ள்  விபசமயி ளுக்கு 

ணத்தியில் விநிதமகிக் ப்வுள்நது.  

விட ந உறுதி சய்யும் 

சப ள் ஊம  விட / 

டு ப் மருட் ந 

சமன்றுப்டுத்டல். 

 

0 - 

திட்மிப்ட் 

சதற்மடு ள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக் ப்ட்

 நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி சமர் 

முன்ற்

ம் 

(மில். ரூ) 

நி ழ்ச்சித்திட்ம்  /சதற்திட்த்தின் கீழ் 

பனங்  உத்டசித்துள்ந ப ள்/ 

சப ள் ணற்றும் ௌதீ  

முன்ற்ம் 

சமுடமத விட பங்கி 

அணத்டல்  
0  

160 உள்மட்டு கினங்கு ணமதிரி ந 

விநிதமகித்டல் ணற்றும் விபசமத 

நிங் ளில் நிறுபப்ட்டுள்ந . 100 

தர்ப்   ள் அஞமதக்  

விபசமயி ள் ணத்தியில் 

விநிதமகிக் ப்ட். 

ணமத்டம் 2 0.58  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  - ளிதில் கிக் மட 

மம்ரித அரிசி ப  ள் ணற்றும்  மடிக் கினங்கு ப  ந சமூ ப் மது மப்பு மு மூம் 

சூனலுக்கு சிந்ட றுறு நப் ற்றுக்  மடுக்கும். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

 

 

6.3. ெற்திட்டம் : ெரபப் தயிர்ச் ெய்கயில் உற்தத்திப் தனுறுதித் ன் 

அதிகரித்ல் 
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ெனவுத் னப்பு -118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

 விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின் 

 ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம்  

 தரறுப்பு –  

ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு,  

விபசமதத் திஞக் நம்  

யிர் எருங்கிஞப்மநர் – டண விபசமத விஞ்ஜமனி ( நப் யிர் ள்), விரிபமக் ம் 

ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம்  

 
 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

ணதி  உஞவுப் யிர் ளில், சமநம் மி வும் முக்கிதணம யிர் ஆகும். இது இண்மபது 

ரித டமனிதப் யிம   மஞப்டுபதுன், குறிப்ம  விங்கு உஞவு உற்த்திக்கும் 

தன்டுத்டப்டுகின்து. 2018 ஆம் ஆண்டில் 86,421 க்தர் சமநம் யிரிப்ட்டு 304,599 

ணட்ரிக் டமன் உற்த்தி சய்தப்ட்து. சமசரிதம  பருமந்ட உள்மட்டு டப 450,000 

ணட்ரிக் டமன் ள் ஆகும். முந்டத ஆண்டு ளின் சமசரிதம உள்மட்டு பருமந்ட  உற்த்தி 

சுணமர் 280,000 ணட்ரிக் டமன் ஆ க்  மஞப்ட்துன் உள்மட்டு டப ந பூர்த்தி சய்த 

சுணமர்  100,000 ணட்ரிக் டமன் இக்குணதி சய்தப்டுகிது. 2018 ஆம் ஆண்டில், 90,000 ணட்ரிக் 

டமன் இக்குணதி சய்த ரிந்துக் ப்ட்டுள்நது. 

யிர்ச் சய் க் ம   95% இற்கும் அதி ணம    ப்பி சமநம் பர்க் ங் ந   

தன்டுத்டப்டுகின். இடன் மூம் சமந உற்த்திதின் உறுதி சய்தப்டுகின்து. 

இடற் ம  ஆண்டுடமறும் சுணமர் 1,200 ணட்ரிக் டமன்  ப்பி சமந விட ள்  இக்குணதி 

சய்தப்டுகிட. இந்ட சதற்திட்ம் உள்ளூர்  ப்பி சமந விட 

உற்த்தித’அதி ரித்து மட்டின் விடத் டபக்குப் ங் ளிப்புச் சலுத்துபட  இக் ம க் 

 மண்டுள்நது.. 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம்/ ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சி/ ெற்திட்டத்தின் இனக்குகள் :  சமந உற்த்தி க்தர் என்றுக்கு 3.7 ண. 

டமன் இலிருந்து 4 ப அதி ரித்டல். 

 பிரண ெற்தரடுகள் - 

 ணண் மது மப்பு படிக்  ந ணற் மள்நல்  

 இப்ருக்  விட ணற்றும் விபசமத இசமதங் ள் (Dizinon) இபசணம  பனங் ல் 

 இதந்திங் ந இபசணம  பனங்குடல் (விட டு  இதந்திம் - 2, இடு  
இதந்திம் - 4, டட்டுக்  ப்  - 2,  திடிக்கும் இதந்திங் ள் - 1, விட மதிசய்யும்  

இதந்திங் ள் - 2) 

  ப்பி விட உற்த்திக் ம  இமணுப மு மம் ளில் நீர் விநிதம த்ட ணம்டுத்ட 
நுண் நீர்ப் மசத் டமகுதி ந பனங்குடல். 

 ரும் ம த்தில் ணமதிரி ந உருபமக்  உள்மட்டுக்  ப்பி விட ந பனங் ல் 

 யிற்சி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந மத்துடல்  

 சமநச் சய் யில் தன்டுத்டப்டும் இதந்திங் ளுக்கு ண்ஞ இதந்தி 
ஆமய்ச்சி நிதம் மூம் ட பணப்பு சமட ந ணற் மள்நல். (Thresher &4WT/ 

2WT coupled seeder, Intercultivator) 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க : டி/ நமுக -  விபசமயி ள்  

 முடிவு  
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 இப்ருக்  விட ணற்றும் விபசமத இசமதங் ள் க்தர் 16.6 க்கு சிறு 

ம த்தில் பனங் ப்ட். 

 8 யிற்சிநி னச்சி ள் 2  ந  ண் மணிப்பு ள் மத்டப்ட்.  

 எரு ட பணப்பு சமடயும் எரு ணமதிரியும் உருபமக் ப்ட். 
  

தறுதறுகள் – 2018 இல்  75,000 கி. கிமம் சமந விட ள் உற்த்தி சய்தப்ட்.  

 அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு 1 ணற்றும்  சுட்டி – 2 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும்   2.1.2 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  யிரிப்ட் 

நிப்ப்பு (க்தர்) ணற்றும் விட உற்த்தி (கி. கிமம்) 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  

 ஆம்பித்ட தி தி - 2018.02.22 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி  - 2018.01.01 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31   

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் - 

இல்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  

ணம மஞ  ணப் பிடசங் ள்  (ணமம , அம்ம, அனுமடபும் ) 

இ ணம மஞ  ணப் பிடசங் ள் (ணமம , அம்ம, அனுமடபும் ) 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு( 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
31.58 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் - 0.774 மி. ரூ 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்

கு 

எதுக்கப்

தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

ணண் மது மப்பு படிக்  ள்  - 2000 

க்தர் 

 

20  

முப்டுத்துபடற்கு 

பிடசங் ந  அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்ந. 
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இபச இப்ருக்  விட ணற்றும் 

விபசமத இசமதங் ள் பனங் ல் - 40 

க்தர் 

1.5 0.413 
16.6  க்தர் பூர்த்தி 

சய்தப்டுள்ந  

இதந்திங் ந இபசணம  பனங்குடல் 

(விட டு  இதந்திம் - 2, 

இடு  இதந்திம் - 4, டட்டுக் 

 ப்  - 2,  திடிக்கும் இதந்திங் ள் - 

1, விட மதி சய்யும்  இதந்திங் ள் - 

2) 

2.5  - 

 ப்பி விட உற்த்திக் ம  இமணுப 

மு மம் ளில் நீர் விநிதம த்ட 

ணம்டுத்ட நுண் நீர்ப் மசத் 

டமகுதி ந பனங்குடல். 

5.12 0.0458 

 ள்வி ணனு ணதிப்பீட்டு 

படிக்  ள் 

றுகின்  

ரும் ம த்தில் ணமதிரி ந 

உருபமக்  உள்மட்டுக்  ப்பி 

விட ந பனங் ல் - 20 ha 

0.5  

முப்டுத்துபடற்கு 

பிடசங் ந  அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்ந. 

யிற்சி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந 

மத்துடல் - 79 
0.5  

8 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 2  ந 

 ண் மணிப்பு ள்  

மத்டப்ட் 

இதந்திங் ளுக்கு ண்ஞ இதந்தி 

ஆமய்ச்சி நிதம் மூம் ட பணப்பு 

சமடந சதல்டுத்துடல் .(Thresher & 

4WT/ 2WT coupled seeder, Intercultivator) 

0.4 0.203 

எரு ட பணப்பு சமடயும் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்நதுன்  

எரு ணமதிரியும் 

உருபமக் ப்ட்டுள்நது. 

நிர்பம  சவு  0.86 0.1125  

ணமத்டம்  31.58 0.774  

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  - 

விபசமத படிக்  ள்  மஞணம  சூனலிதல் டமக் ங் நக் குத்து சதற்திட்ம் 

முப்டுத்டப்டும் 

 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்   - இல் 

 

 

 

6.4 ெற்திட்டம் : ெரர தரஞ்சி தயிர்ச் ெய்கயில் உற்தத்தி தனுறுதித் 

ன் அதிகரித்ல்- 2018 

ெனவுத் னப்பு-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

 விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்   

 ெல்தடுத்தும் நிறுணம் -விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு  

 தரறுப்பு -  ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, 

  விபசமதத் திஞக் நம்  

  யிர் எருங்கிஞப்மநர் -  டண விபசமத விஞ்ஜமனி (அபப் யிர்  

  ணற்றும் ண்ஞப் யிர் ள்), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, விபசமதத் 

  திஞக் நம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

யிர்ளுக்கு ணத்தியில் சமதம மஞ்சி மி வும் முக்கிதணம யிமகும். அது ணனிட நு ர்வுக்கும்  

ணற்றும் விங்கு உஞவு உற்த்திக்கும் ரித அநவில் இக்குணதி சய்தப்டுகின்து. ணது  

டசித உற்த்தி 12,000 ணட்ரிக் டமன்ம க்  மஞப்டுபதுன் 2018 இல் உள்மட்டுத் டப 

சுணமர்  279,845 ணட்ரிக் டமன் ஆ க்  மஞப்ட்து. இங் யில் சமநப் யிர்ச் சய்   
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நிப்ப் அதி ரிப்ட இக் ம க்  மண் இச்சதற்திட்த்தின் இக் ம க் 

 மஞப்ட்துன் 2018 இல் நிவித மட ணம  மநி  மஞணம  சிறு ம த்தில்  யிர்ச் 

சய்  ணற் மள்நப்ட் நிப்ப்பு  2000 க்தம  ணட்டுப்டுத்டப்ட்து. 

அத்டமடு, உற்த்தித அதி ரிப்ட இக் ம க் மண்டு சமபிதம் உயிர்ப்மக்கி ள் 

இபசணம  பனங் ப்ட்.  

னினும், நிவித பட்சி நி  மஞணம  மருநமடம ரீதிதம  மதிக் ப்ட்டுள்நடமல்  

சமதம சய் க் ம  சவு சய்படற்கு விபசமயி ளுக்கு  டுணதம சிணங் ந  

திர் மள்ந பண்டியிருகிது. நிவும் சூழ்நியின் கீழ்  க்தர் என்றுக் ம  145,000.00 

ரூமய் சப ணற் மள்பதும் அபர் ளுக்கு சிணணம  இருக்கும். அடமல் இத்திட்த்தின்  

கீழ் விபசமயி ளுக்கு 50% ங் ளிப்பின் அடிப்யில் விட ந பனங்குபடன் மூம் 

சமதம யிர்ச் சய் த ஊக்குவிப்டற்கு உடப உத்டசிக் ப்ட்டுள்நது. 50% ங் ளிப்பின்  

கீழ் விட பனங்குபடன் மூம் விபசமயி ளுக்கு சமதம க்தர் என் சய்  சய்த  

7.25% நிபமஞத்டப் ற்றுக் மள்ந முடியும்.  

தங்குரர்கள்-விபசமதத் திஞக் நம் / ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் குறிக்கரள் -  சமதம உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்  

ணற்றும் சமதம சய் த 2,500 க்தரிமல் அதி ரித்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் - 

 எப்ந்ட விட உற்த்தி நி ழ்ச்சித்திட்த்துக்கு 50% ங் ளிப்பின்  கீழ் விட பனங்குடல் 

 சமதம விட ணற்றும் உயிர்ப்மக்கி ள் ன்பற் புதித குதி ளுக்கு 50% 
ங் ளிப்பின்  கீழ் பனங்குடல் 

 யிற்சி நி ழ்ச்சி ந மத்துடல் 

 சமதம சய் யில் தன்டுத்டப்டும் இதந்திங் ளுக்கு ண்ஞ இதந்தி 
ஆமய்ச்சி நிதம் மூம் ட பணப்பு சமட ந சதல்டுத்துடல். (seeder, 

Harvester)  

தணரபர்கள் ண் - டி / நமுக – விபசமயி ள் ணற்றும் மதுணக் ள் 

முடிவு –  

 புதித பிடசங் ளுக்கு 50% ங் ளிப்பின் கீழ் சமதம விட 347.5 க்தருக்கு 
விநிதமகிக் ப்ட்.  

 உயிர்ப்மக்கி ள் 347.5 க்தருக்கு விநிதமகிக் ப்ட்து  

 6 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்  

 4 ட பணப்பு சமடயும் 4 ணமதிரியும் உருபமக் ப்ட் 
 
தறுதறுகள் - சமதம உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்  ணற்றும் சமதம யிர் சய்யும் 

நிப்ப் 2,500 க்தரிமல் அதி ரித்டல்    

தங்கரபர்கள்-விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 ணற்றும் 2 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 
  
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -             யிர் நித்தின் 

அநவு (க்தர்) ணற்றும் உற்த்தி (கி.கிமம்) 

 ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பித்ட தி தி - 2018.02.22 

    ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

    நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 
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 ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  ணமம , அம்ம, அனுமடபும், ணம மஞ ணற்றும் 

இ ணம மஞ  ணப் பிடசங் ளில். 

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு( 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
18.528 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் – 0.2 மி.ரூ 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1 எப்ந்ட விட உற்த்தி 

நி ழ்ச்சித்திட்த்துக்கு 50% 

ங் ளிப்பின்  கீழ் விட பனங்குடல் - 

500 ha/ 25,000 kg 

3.1  - 

2. புதித குதி ளுக்கு 50% 

ங் ளிப்பின்  கீழ் சமதம விட 

பனங்குடல் - 2000 ha/ 100,000 kg 

12 0.0473 
விட 347.5க்தர் 

விநிதமகிக் ப்ட்  

3. புதித குதி ளுக்கு 50% 

ங் ளிப்பின்  கீழ் நுண்ணுயிர் 

ஊக்கி ள் பனங்குடல் - 2000 ha 

1.75  

உயிர்ப்மக்கி ள் 

347.5க்தர் 

விநிதமகிக் ப்ட் 

4. யிற்சி நி ழ்ச்சி ந மத்துடல் - 

500 
0.75  

6 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டப்ட்  

5. ண்ஞ இதந்தி ஆமய்ச்சி 

நிதம் மூம் ட பணப்பு 

சமட ந சதல்டுத்துடல். 

(seeder, Harvester) 

0.4 0.15 

4 ட பணப்பு சமடயும் 4 

ணமதிரியும் 

உருபமக் ப்ட் 

6. நிர்பம  சவு  0.528 0.0045  

ரத்ம் 18.528 0.2  
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4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  -  

விபசமத படிக்  ள்  மஞணம  ற்டும் சூனலிதல் டமக் ங் நக் குத்து 

சதற்திட்ம் முப்டுத்டப் டும். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்   -  

 

 

 

6.5. நினக்கடனச் ெய்கயில் உற்தத்தி தனுறுதித் ன்  

அதிகரித்ல் – 2018 

ெனவுத் னப்பு-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி பிரிவு, 

  விபசமதத் திஞக் நம்  

 யிர் எருங்கிஞப்மநர் –  உடவிப் விபசமதப் ணிப்மநர், விரிபமக் ம் 

ணற்றும்  யிற்சி பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ரும் ம த்தில்  ணமம 

பமரி முயில் ணட்டு நிங் ளிலும், சிறு ம த்தில் உர் ணற்றும் இ பதங் ளில் பதல் 

நிங் ளிலும்  நீர்ப் மசம் மூம் நிக்  யிர் சய்தப்டுகின்து.   

 
நிக்  டமர்ம விஞ்ஜம அம்சங் ந  பத்தில்  மள்ளும் மது அது யிர் 

ப ணமற்த்திட்கு தன்டுத்டக் கூடித முக்கிதணமடமரு பர்த்ட ப் யிமகும். பட்சி  

நிக்கு ஈடு  மடுக்கும் டன்ணத   மண்டிருப்டமல் உர்  மநி நிவும் 

நிண ளிலும் நிக் த யிர் சய்தமம். அப இத் டமப ப  என்மபடமல் 

பளிணண் த்திச ணண்ணில் நிமட்படன் ஊம  ணண் பநத்ட ஞ 

நிக்  துஞ புரிகின்து. பருமந்டம் 13,600 க்தமருக்கும் அதி ணம 

நிப்ப்பில் யிர் சய்தப்ட்டு 24,000 ணட்ரிக் டமன் ந வி அதி ணம அநவு 

நிக்  ப்டுகின்து. ஆமல் மட்டின் நிக்  டபத பூர்த்தி 

சய்படற் ம  ணலும் 3,000 ணட்ரிக் டமன் இக்குணதி சய்த பண்டித நி 

 மஞப்டுகின்து.   

 

இப அத்டயும் மக்கும் மது முன்னுரிண பனங் ப் பண்டிததும் டற்மது 

 மஞப்டும் நித வி, அடமபது, எரு க்தமரில் நிப்ப்பில் இருந்து ப்டும் 

விநச்சம 1.7 ணட்ரிக் டமன் இலிருந்து 1.75 ணட்ரிக் டமன் ப அடன் உற்த்தித் 

தி அதி ரிப்டற்கு படிக்  டுப்து நிக் ப் யிப் மறுத்து 

அபசிதணமகின்து.    

 

தங்கரபர்கள் -விபசமதத் திஞக் நம்/ ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - நிக்  உற்த்தித 24,000 ணட்ரிக் 

டமன் இலிருந்து 25,000 ணட்ரிக் டமன் ப அதி ரித்டல் ணற்றும் உற்த்தித் தி 

க்தர் என்றுக்கு  1.7 ணட்ரிக் டமன் இலிருந்து 1.75 ணட்ரிக் டமன் ப அதி ரித்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

 புதித பிடசங் ளுக்கு 50%  விபசமயி ள் ங் ளிப்பு அடிப்யில் விபசமத 

சங் ங் ளுக்கு 200 க்தமரிற்கு நிக்  விட ந பனங்குடல்  
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 உத்டபமடம் அளிக் ப்ட் விட உற்த்திக் ம  50%  விபசமயி ள் ங் ளிப்பு 

அடிப்யில் திவு சய்தப்ட் விட ள் 100 க்தமர் ளுக் ம  பனங்குடல்   

 விட  நஞ்சித பசதி ளுக் ம  50%  விபசமயி ள் ங் ளிப்பு அடிப்யில் 10,000 மூன்று 

அடுக்கு  ந பனங்குடல். 

  ந விதங் ள் ணற்றும் யிற்சி ந பனங்குடல் 

 இப்ருக்  விட உற்த்தித ஊக்குவிக்கும் மு ணம  அங்குனு மஸ் 
ஆமய்ச்சி நிதத்துக்கு இதந்திங் ந பனங்குடல். (Slasher - 2, Ridger - 1, Digger Machine, 

Threshing Machine/ pod remover - 1, Pod Grading Machine, Dehusking Machine/ decorticator - 1) 

 நிக் ச் சய் யில் தன்டுத்டப்டும் இதந்திங் ளுக்கு ண்ஞ இதந்தி 
ஆமய்ச்சி நிதம் மூம் தன்மட்டு ரிசமட ணற் மள்நப்ட்டு பருகின்து 

(Seeder & Ridger, Harvester, Pod remover,  Decorticator) 

 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ ணமு  - விபசமயி ள்  

முடிவு - 

 புதித பிடசங் ளுக்கு விட ள் 50 க்தருக்கு விநிதமகிக் ப்ட்டுள்ந  

 சமன்றுப்டுத்தித விட ள் 50 க்தருக்கு விநிதமகித்டல்  

 விடக்  நஞ்சிதப்டுத்டலுக் ம  1,000 மூன்டுக்கு உ ள் பனங் ப்ட்டுள்ந.  

 10 யிற்சி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ள் விநிதமகிக் ப்ட்டுள்ந 

 7தன்மட்டுச் சமட ள் ணற்றும்  3 ணமதிரி ள் மத்டப்ட்டுள்ந 

தறுதறுகள் - 1,000 ணட்ரிக் டமன் இக்குணதிதக் குத்டல். 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

 நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள்  - 1 ணற்றும் 2 

 நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள்  - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -   யிர் சய்தப்ட் 

நித்தின் அநவு (க்தர்) ணற்றும் நிக்  உற்த்தி (கி.கிமம்)  

 ெற்திட்ட கரன ல்ன  -  

 ஆம்பித்ட தி தி - 2018.02.22 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 
இல். 
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ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  

கிளிமச்சி, ணன்மர், பவுனிதம, முல்த்தீவு, ணட்க் நப்பு, குரும ல், புத்டநம், 

அனுமடபும், மன்றுப, ண மபலி பிடசங் ள், ணமம   

 

2. நிதி ெரர் கல்கள்  

 
நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

10.74 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 0.298 மி. ரூ. 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. 50  %விபசமயி ள் ங் ளிப்பு 

அடிப்யில் புதித 

பிடசங் ளுக் ம விபசமத 

சங் ங் ளுக்கு  விட ந பனங் ல்  -  

200 ha/ 200,000 kg 

3.6  

50 க்தமர் ளுக்கு 

விட ள் 

விநிதமகிக் ப்ட்டுள்ந 

 

2. 50  %விபசமயி ள் ங் ளிப்பு 

அடிப்யில் புதித 

பிடசங் ளுக் ம உத்டபமடம் 

அளிக் ப்ட் விட உற்த்திக் ம  

திவு சய்தப்ட் விட ந 

பனங் ல் -  100 ha/ 100,000 kg 

1.8  

50 க்தமர் ளுக்கு 

உறுதி அளிக் ப்ட் 

விட ள் 

விநிதமகிக் ப்ட்டுள்நது 

 

3.  ந விதங் ள் ணற் மள்நல் - 100 

ha 

3 

0.25  
எக்மர் ணமடம் முடல் 

சதற்டுத்டப்டுகின்து. 

4.இதந்திங் ள் பனங் ல் (Slasher - 2, 

Ridger - 1, Digger Machine, Threshing Machine/ 

pod remover - 1, Pod Grading Machine, 

Dehusking Machine/ decorticator - 1) 

3 0.11 

Pod Grading Machine - 

ன்ர்- 2018.08.07 

திக் ப்வுள்நது  

த 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

இதந்திங் ளுக் ம 

ன்ர் 06.08.201  

திக் ப்வுள்நது 

5.விட  நஞ்சித பசதி ளுக் ம  50  %

விபசமயி ள் ங் ளிப்பு அடிப்யில் 

மூன்று அடுக்கு  ந பனங்குடல்.- 

10,000 

0.5  

ணம மஞ 

ணிப்மநர் ளுக் ம  

எதுக்கீடு ள் 

சய்தப்ட்டுள்ந 

6.  ந விதங் ள் ணற்றும் யிற்சி ந 

பனங்குடல் 
0.5  

10 யிற்சி ள்  

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. 

7. ண்ஞ இதந்தி ஆமய்ச்சி 

நிதம் மூம் தன்மட்டு ஆமய்ச்சி 

ணற் மள்நப்ட்டு பருகின்து (Seeder 

&Ridger, Harvester, Pod remover,  

Decorticator) 

0.8 0.0232 

7 தன்மட்டு 

ஆமய்ச்சி ளும்  3 

ணமதிரி ளும் 

ணற் மள்நப்ட் 

8. நிருபம  சவு 0.29 0.0223  

ணமத்டம் 10.74 0.298  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  -  

விபசமத படிக்  ள் மூம் ற்டும் சூனல் மதிப்பு நக் குக்கும் பண்ஞம் 

சதற்திட்ம் முப்டுத்டப்டும். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல். 

 

 

 

6.6 ெற்திட்டம்: மிபகரய்ச் ெய்கயில்  உற்தத்தி தனுறுதித் 

ன் அதிகரித்ல் – 2018 

ெனவுத் னப்பு-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

 விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

 ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – விரிபமக் ல் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு , விபசமதத் திஞக் நம் 

 தரறுப்பு  -  ணிப்மநர் (விரிபமக் ல் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ல் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, 
  விபசமதத் திஞக் நம்  

  யிர் எருங்கிஞப்மநர்  நி ழ்ச்சித்திட் உடவிதமநர், விரிபமக் ல் ணற்றும் 

  யிற்சிப் பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம்  

 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்-    

பருந்டம் 60,000 ணட்ரிக் டமன் சத்டல் மிந மயும் 63,000 ணட்ரிக் டமன் ச்ச மிந மயும் 

ம் மட்டிற்கு டபப்டுபதுன், 2016 ஆண்டு 51,018 ணட்ரிக் டமன் சத்டல் மிந மய் ரூ. 

13,477 மில்லிதன் சவு சய்து இங் க்கு இக்குணதி சய்தப்ட்து. ணமத்ட மிந மய் 

யிர்ச் சய்  நிப்ப்பு 1500 க்தமம க்  மஞப்டுபதுன் எரு க்தமரில் 

மிந மய் அறுப சமசரிதம   4.5 ணட்ரிக் டமன் ஆகும். மிந மய் சடி ளில் ற்டும் 

இநச் சுருநல் மய், நீர் ற்மக்கு, சமட ணற்  மநி மன்  மஞங் நமல் 

மிந மத யிர் சய்படற்கு ணது விபசமயி ள் டதங்குகின்ர். உள்மட்டு  ப்பி 
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ப  ந தன் டுத்தி மிந மய் உற்த்தித் தி அதி ப்டுத்ட இதலும். இடன் மூம் எரு 

க்தமரிட்கு 30 ணட்ரிக் டமன் மிந மதப் மம். அசின் விட ணற்றும்  டு ப் 

மருட் ள் ணற்றும் துயிலும் விபசமயி ளின் யிர் நிங் ளிலும்  ப்பி மிந மய் 

விட ளின் உற்த்தித அதி ரிக்  இச்சதற்திட்த்தின் மூம் திட்மிப்ட்டுள்நது. 

 ப்பி மிந மய்ச் சய் த அதி ரிக்  விபசமயி ளுக்கு  ப்பி மிந மய் விட ள் 

இபசணம  விநிதமகிக் ப்டுகின்.  

இடற் ம  50% விபசமயி ளின் ங் ளிப்பின் கீழ் வீட்டு டமட் ணட்த்தில் மிந மய் 

உற்த்தித அதி ரிப்டற்கு இத் திட்த்தின் மூம் விபசமயி ளுக்கு மலிதீன்  ள் 

விநிதமகிக் ப்டுகின். ணலும் சடி ளில் ற்டும் இநச் சுருநல் மய் ந 

 ட்டுப்டுத்துபடற்கு ணமதிரி ள் நிறுபப்டுகின். அத்துன் விபசமயி ளுக்கு  ப்பி 

விட ப  ள் சிணமின்றி கிக்  பசதி சய்து  மடுப்டன் மூமும், இநச் சுருநல் 

மதக்  ட்டுப்டுத்துபடன் மூமும் மிந மய் உற்த்தித அதி ரிப்ட குறிக் மநம க் 

 மண்டு இத்திட்ம் சதற்டுத்டப்டுகின்து. 

தங்கரபர்கள் -விபசமதத் திஞக் நம்/ ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  ப்பி மிந மய் விட  உற்த்தி, 

 ப்பி மிந மய் விடப் மப, வீடுத்டமட் ணட்த்தில் ச்ச மிந மய்ச் சய் த 

அபிவிருத்தி சய்டல்  

 பிரண ெற்தரடுகள் -   

 உள்மட்டு  ப்பி விட உற்த்தித ப்டுத்துபடற் ம  ண்ஞ ளுக்கு 600 சது 
மீட்ர் மலிதீன் இல்ங் ந பனங்குடல் 

 உள்மட்டு  ப்பி விட உற்த்தித ப்டுத்துபடற் ம  விபசமயி ளுக்கு 250 சது 
அடி மலிதீன் இல்ங் ந  நிர்ணமணித்டல் 

 வீட்டு டமட் ணட்த்தில் ச்ச  மிந மய் யிரிடுபட பில்தப்டுத்ட யிர் சய்  
 ந பனங்குடல் 

 உள்மட்டு  ப்பி விட ந விபசமயி ள் ணத்தியில் பில்தப்டுத்துபடற் ம  10 
கிமம்  ப்பி மிந மய் விட மதி ந இபசணம  பனங்குடல் 

 மிந மய் சடி  ளில் ற்டும் இநச் சுருநல் மதக்  ட்டுப்டுத்துபடற் ம  
சதன்மு ணமடரி ந மத்துடல் 

 யிற்சி ந  மத்துடல்  
 
 தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  மிந மய் சய்  ணற் மள்ளும் 

விபசமயி ள்  

 முடிவு - 

 இரு 600 ச.மீ மலிதீன் இல்ங் ள் நிர்ணமணிக் ப்ட்டு பருகின் 

 விபசமயி ளிமல் ஆறு 250 ச.அடி  மலிதீன் இல்ங் ளின்  நிர்ணமஞ ப ள் 
ணற் மள்நப்ட்டுபருகின். 

 107,100 மலிதீன்  ள் பனங் ப்ட்டுள்ந. 

 இச் சுருநல் மதக்  ட்டுப்டுத்துபடற் ம  இரு சதன்மு ணமதிரி ள் 
மத்டப்ட். 

 20 யிற்சி ள் பூர்த்திதமக் ப்ட்டுள்ந.  

தறுதறுகள் -  

உள்மட்டு  ப்பி மிந மய் விட உற்த்தி ணற்றும் மபத அதி ரித்டல் ணற்றும் 

வீட்டுத் டமட் ணட்த்தில் மலித்தீன் உ ளில் ச்ச மிந மய் உற்த்தித 1,300 

ணட்ரிக் டமன் இமல் அதி ரித்டல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  
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நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 ணற்றும்  2 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்- 

உள்மட்டு  ப்பி  மிந மய் விட ள் உற்த்தி சய்யும் அநவு/ வீட்டுத் டமட் 

அடிப்யில் மலித்தீன் உ ளில் ச்ச மிந மய் யிர் சய்யும் ணற்றும் உற்த்தி 

சய்யும் அநவு. 

ெற்திட்ட கரன ல்ன  -  

 ஆம்பித்ட தி தி - 2018.02.22 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - இத்திபுரி,   ம, குரும ல், புத்டநம், அம்ம, 

ணட்க் நப்பு, திரு மஞண, தமழ்ப்மஞம், ணன்மர், கிளிமச்சி, முல்த்தீவு, 

பவுனிதம,  ண்டி, ணமத்டந, ணமம , துந, அனுமடபும், ணற்றும் ணம மஞ இ 

 ண பிடசங் ள். 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு) 

 

உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

24.08 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் மி. ரூ. 1.296 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மி.ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம்(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. மூன்று  600 m2 அநவு 

மலித்தீன் இல்ங் ள் 

அணத்டல்  

11.5 0.9249 

இண்டு மலித்தீன் 

இல்ங் ளின் நிர்ணமஞப் 

ணி ள் றுகின். 

2. த்து   250 ft2 அநவு 

மலித்தீன் இல்ங் ள்    

அணத்டல் (இபசணம ) 

1.5  

ஆறு மலித்தீன் இல்ங் ள் 

விபசமயி நமல் 

நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்ந  

 

3. யிர்ச் சய் / டு  

உ ள் பனங் ல் - 863,000  
6.475 0.127 

107,100 மலித்தீன் உ ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந  

4. இபசணம  10 கிமம்  ப்பி 

மிந மய் விடப் மதி ள் 

பனங் ல் - 4,000  

3.0955  

 ப்பி மிந மய் விட 15 

கிம கிமம் 

விநிதமகிக் ப்வுள்ந  

5. இச் சுருநல் மதக் 

 ட்டுப்டுத்ட 50 ணமதிரி ள் 

மத்டல்  

0.25  
02 ணமதிரி ள் 

மத்டப்ட்டுள்ந 

6. யிற்சி ந மத்டல்   0.35 0.002 
20 யிற்சி ள் 

மத்டப்ட்டுள்ந 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மி.ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம்(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

7. மறுப்பு ள் 0.2045 0.18  

8. நிருபம ச் சவு 0.7 0.0618  

ரத்ம் 24.08 1.296  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - 

விபசமத படிக்  ள் மூம் ற்டும் சூனல் மதிப்பு நக் குக்கும் பண்ஞம் 

சதற்திட்ம் முப்டுத்டப்டும். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. ெற்திட்டம்: உருபக் கிங்கு உற்தத்திச் ெர் 

ெனவுத் னப்பு-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

 விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

 ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம்  

 தரறுப்பு  -  ணிப்மநர் ( பூங் மவிதல் யிர் ள் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி), பூங் மவிதல் 

  யிர் ள் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம்,  ண்ஞமறுப,  

  ணிப்மநர் (விட ணற்றும் டு ப் மருட் ள் அபிவிருத்தி), விட ணற்றும் 

  டு ப் மருட் ள் அபிவிருத்தி நிதம்  

  டணப் மறியிதமநர், விபசமதத் திஞக் நம் 
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 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

இங் யில் அதி ம் விரும்பி நு ப்டும் உருநக் கினங்கு துந ணற்றும் நுபலிதம 

ணமபட்ங் ளில் அதி ம் யிரிப்டுபதுன் இது இம்ணமபட்ங் ளின் விபசமயி ளுக்கு மி  

முக்கிதணமடமரு யிம வும்  மஞப்டுகின்து. 2014 ஆண்டு இங் யில் 4929 க்தமர் 

நிப்ப்பில் உருநக் கினங்கு யிர் சய்தப்ட்துன் 81,661 ணட்ரிக் டமன் உருநக் 

கினங்கு உற்த்தி சய்தப்ட்து. அவ்பமண்டில் ணமத்ட  உருநக் கினங்கு இக்குணதி 118,220 

ணட்ரிக் டமன் ஆகும். 

 
உற்த்தி டவு ளின் டி ணமத்ட உள்மட்டு உற்த்தியில் 73.8% துந ணமபட்த்தில் இருந்தும் 

24.78% நுபலிதமவில் இருந்தும் கிப்துன் தமழ்ப்மஞம்,  ற்பிட்டி மன் த  

பிடசங் ளில் இருந்து 1.48%  கிக்கின்து. டற்சணதம் எரு கிம உருநக் கினங்கிற் ம 

உற்த்தி சவு சுணமர் 50 ரூமய் ஆகின்து. இதில் 55% க்கு அண்மித்ட அநவு சவிப்டுபது 

விட உருநக் கினங்குக்கு ஆகும்.  எரு அந்டர் உருநக் கினங்கு விடயின் வி ரூ. 10,000 

முடல் 13,000 ஆ  இருப்டமத உற்த்திச் சவு உதர்பம க்  மஞப்டுகிது. ணலும் 

உதர் டத்திம விட உருநக் கினங்கு இல்மண, உரித  மத்திற்கு விட ள் 

கிக் மண மன் ட ளின்  மஞணம  உற்த்தித் தின் மதிக் ப்ட்டு டசித உற்த்தி 

குந்ட றுணமத்ட றுபதுன் பருமந்ட நு ர்வுக்கு மரிதநவு உருநக் கினங்  

இக்குணதி சய்த அதி நவு பளிமட்டு சமபணி சவிப்டுகின்து.  

 
டற்மடத பருமந்ட உருநக் கினங்குச் சய் க்கு  சுணமர் 10,000 முடல் 12,000 ணட்ரிக் 

டமன் விட டபப்டுபதுன் சிறு ணற்றும் ரும் ம ங் ளிலும் விடத் டபயின் 

சுணமர் 60% க்கும் அதி ணமட பனங்குபது விபசமயி நம டதமர் சய்தப்டும் 

விட ளிமமகும். ரும் ம  விடத் டபயின் சுணமர் 25% இக்குணதி 

சய்தப்டுபதுன் 5% விட டபத அச விடப் ண்ஞ ள் பூர்த்தி சய்கின். இது 

டவி சிறு ணற்றும் டுத்ட அநவிம உள்மட்டு விட உற்த்திதமநர் ள் சுணமர் 10% விட 

உருநக் கினங்குத் டபத பூர்த்தி சய்கின்ர். வ்பமறிருந்ட மதிலும் டணம 

விட ந றுபது இங்  உருநக் கினங்கு விபசமயி ளுக்கு எரு மரித 

பிச்சிதம ப இருக்கின்து.  

 
தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - 2020 இல் டணம விட உருநக் கினங்கு 

7,500 ணட்ரிக் டமன் உற்த்தி சய்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் -  

 மூன்று G0 மலிதீன் இல்ங் ளில்  ணற்றும் 20 G1  மலிதீன் இல்ங் ளிலும் நீர் 

படி மல்  ட்ணப்புக் ந அணத்டல் 

 மலிதீன் இல்த் டமகுதியில் உட்பு மின்  ம்பி ந மருத்துடல், ணன நீர் 

படி மல் அணத்டல் 

 மலிதீன் இல்த் டமகுதியில் படி மல்த் டமகுதித அணத்டல் 

 G1 மலிதீன் இல்த் டமகுதியில் மற்றுண அணத்டல் 

 விட ந டுபடற்கு ணமற்றி அணக் க் கூடித ணச ந அணத்டல்  

 சீடமளித பிடச ஆமய்ச்சி நிதத்தில் விஞ்ஜம கூ பசதி ந ணம்டுத்டல் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ ணமு  -  உருநக் கினங்கு விபசமயி ள் ணற்றும் 

நு ர்பமர் 

முடிவு -  

 இண்டு  G0 மலிதீன் இல்ங் ளில்  நீர் படி மல்  ட்ணப்புக் ள் 

அணக் ப்ட்டுள்ந 

 16 G1  மலிதீன் இல்ங் ளின் நீர் படி மல்  ட்ணப்புக் ள் அணக் ப்ட்டுள்ந 
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 மலிதீன் இல்த் டமகுதியில் உட்பு மின்  ம்பி ந மருத்துடல் ணற்றும் ணன நீர் 
படி மல்  ட்ணப்பு அணத்டல் 98 % பூர்த்திதமக் ப்ட்டுள்நது  

 ஆறு மலிதீன் இல்ங் ளில் நீர் படி மல்  ட்ணப்பு ள்  அணக் ப்ட்டுள்ந. 

தறுதறுகள் -  

டணம விட உருநக் கினங்கு உற்த்தித அதி ரிப்டன் மூம் க்தமர் என்றுக்கு 16 

ணட்ரிக் டமன் இலிருந்து 20 ப உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்   

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 ணற்றும்  2 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  அடிப் விட 

உருநக் கினங்கு உற்த்தியின் அநவு.  

ெற்திட்ட கரன ல்ன  -  

 ஆம்பித்ட தி தி - 2018.02.22 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -   விட உருநக் கினங்குப் ண்ஞ, சீத்டம ளித  

 

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

 
நிதி மூம்  

(உள்மட்டு /  பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

65.75 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் - மி. ரூ.1.901 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட 

நிதி(மில். 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 
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ரூ) 

1.G0 மலித்தீன் இல்ங் ள் 3 இல் நீர் 

படி மல்  ட்ணப்பு ந 

நிர்ணமணித்டல்  

1.75  

இரு மலித்தீன் 

இல்ங் ளில் நீர் படி மல் 

 ட்ணப்பு ள் 

நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்ந  

2. G1 மலித்தீன் இல்ங் ள் 20 இல் நீர் 

படி மல்  ட்ணப்பு ந 

நிர்ணமணித்டல் 

4 1.344 

16 மலித்தீன் இல்ங் ளில் 

நீர் படி மல்  ட்ணப்பு ள் 

நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்ந  

3. மலித்தீன் இல்த் டமகுதியில் 

உள்ந  மின் இஞப்பு ந பனங் ல்/ 

ணன நீர் படி மல்த் டமகுதி ந 

அணத்டல்  

49  
98%  ப ள் பூர்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்ந 

1. மலித்தீன் இல்த் டமகுதியில் 
படி மல் ந  அணத்டல்  

1.5 0.4997 

6 மலித்தீன் இல்ங் ளில் 

நீர் படி மல்  ட்ணப்பு ள் 

நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்ந 

2. G1 மலித்தீன் இல்த் டமகுதியில் 

மற்று ந உருபமக்  மற்றுண 

அணத்டல்  

5  
மற்றுண 

அணக் ப்டுகின்  

3. மற்று டுபடற் ம  ணடு ணமற்ம் 
சய்தக்கூடித ணச ள் அணத்டல்  

3  
சவு விங் ள் 

டதமரிக் ப்டுகின். 

4. இநத பநர்ப்பு ஆய்வுகூ 

பசதி ந விருத்தி சய்டல்  
0.5 0.052 

இசமதப் மருட் ள் 

 மள்பவு 

சய்தப்டுகின்  

5. நிருபம  சவு  1   

ரத்ம் 65.75 1.901  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - 

யிர்ச் சய் த அதி ரித்ட இக் ம க் மண்டு சதற்திட்ம் திட்மிப்ட்டுள்நது. 

ப விபசமத படிக்  ள் ணற் மள்ளும் அத்து சந்டர்ப்ங் ளிலும் குந்ட சூனல் 

டமக் ங் ள் ற்டும் விடத்தில், மது மப்பு மு ள் பிதமகிக் ப்ட்டு விபசமத 

படிக்  ள் ணற் மள்ந படிக்  ள் டுக் ப்டும். மரித நிர்ணமஞங் ந 

ணற் மள்ந  திட்மிப்வில். அத்துன் சுண இல்ங் ள்  ணற்றும் சிறித 

அநவிம  நஞ்சிதங் ள் ன் சூனலுக்கு ற் ப யில் நிர்ணமணிக் ப்வுள்ந. 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

 

 

 

6.8 ெற்திட்டம்: ட ரகரத்தில் ரண வி உற்தத்தி அதிகரித்ல் 

ற்றும் தந்ன் வி தரிெரண ஆய்வுகூடத்தில் வி தரிெரண 

ெதிகப ம்தடுத்ல் 
 
ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - அர்த்ட மு மணத்துபம் ணற்றும்  மநிப் மதிப்பு ள்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விட சமன்றுப்டுத்டல் ணற்றும் டமபப் மது மப்பு சப, 

 ண்ஞமருப 
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தரறுப்பு  - ணிப்மநர், விட சமன்றுப்டுத்டல் ணற்றும் டமபப் மது மப்பு சப,  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்-  

எரு பருத்தில் உற்த்தி சய்தப்டும் ணமத்ட சமன்றுப்டுத்தித விட ளின் அநவு ணமத்ட 

விடத் டபயின் 15- 20% அநபமகும். இதில் சுணமர் 80 - 85% விட ள் தன்டுத்டடுபது 

அபற்றின்  டங் ள் ற்றி  பம் சலுத்டமண ஆகும்.  இங் யில் டணம விட 

உற்த்திக் ம  அச ணற்றும் டனிதமர் ஆகித இரு து ளும் ங் ளிப்பு சய்ட மதிலும் 

விடத் டப ணற்றும் டற்மது உற்த்தி சய்தப்டும் அநவு ன்பற்றுக்கு இத 

மரித இபளி உள்நது. இக்குணதி விட ளுக்கு உதர்ந்ட கிமக்கி உள்ந டிதமல் விட 

இக்குணதிக்கு ருணநவு அந்நித சபமணி பளிமடு ந மக்கிச் சல்கின்து. ப 

டத்தில் சிந்ட  உள்மட்டு விட ளின் உற்த்தித அதி ரிப்டன் மூம் யிர்ச் சய் யில் 

டத்தில் குந்ட விட ளின் மபத குப்டற்கும் விட இக்குணதிதக் 

குப்டற்கும் முடியும்.  

 

ப ணம மஞத்தில் அதி நவு விபசமத நிங் ள் மஞப்டுபடமல் இப்பிடச ணக் ளின் 

பிடம டமழில் விபசமதணம க்  மஞப்டுகின்து. குறிப்ம , அங்கு ல், ணக் றி ணற்றும் 

த  நப் யிர் ளின் டணம விட உற்த்திக்கு மரித சமத்திதப்மடு  மஞப்டுகின்து. 

டணம விட உற்த்தி நி ழ்ச்சி ந முப்டுத்துபதில் இங்குள்ந பிடம டதம  

 மஞப்டுபது இது டமர்ம டமழில்நுட்ம் ற்றித விநக் ம், அறிவு ணற்றும் ஆற்ல் 

இல்மணத குறிப்பிமம். இது மன் பிடம குமடு ள்  மஞணம  உதர் உற்த்தி 

டமழில்நுட்ங் ள் மவிக் ப்மணயின்  மஞணம  உற்த்தித் தின் குபம  

 மஞப்டுதுன் இது மருநமடம ரீதிதம  மடணம  அணகின்து. அப்பிடசங் ளில்  நப் 

யிர் ள் ணற்றும் ணக் றி விட உற்த்தியில் ல்பறுட் ட ள்  மஞப்டுகின். 

அபற்றுள் பிடமணமப குபம உற்த்தியும் டணற் விதி ளும் ஆகும். ப டத்தில் 

சிந்ட விட உற்த்தித் டமழில்நுட்ங் ந ஊக்குவிப்து மி ப் பிடமணம டபதமகும்.  

 

விட உற்த்தி, டதமரிப்பு ணற்றும்  ரிசமட ள் உள்ளிட் ப ணம மஞத்தில் விட 

உற்த்தித விருத்தி  சய்பட எருங்கிஞக்கும் நி ழ்ச்சி ந திட்மிடுபது ணற்றும் 

முப்டுத்டல் ன்பற்றுக்கு பூஞ ணற்மர்ப பனங் ல் ணற்றும் விபசமயி ளுக்கு 

விநக் ணளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள் ன்பற் ற்மடு சய்பது முக்கிதணமடமகும். விட 

உற்த்தி, சு மடமம்  ணற்றும் விட சமன்றுப்டுத்டல் பசதி ள் சிமரிசு சய்தப்ட் 

பர்க் ங் ளில் விட சமன்றுப்டுத்தும் சிந்ட பழிமு ள் ன் ற்றித அறிவு ணற்றும் 

விபசமத சூனல் பதங் ளுக்கு மருந்தும் டணம விட நப் ற்றுக் மள்பது  ன் 

அபசிதணமகும்.     

 

 நப் ரிசமடயின் பின் விட சமன்றுப்டுத்தும் நி ழ்ச்சி ள், விட ணமதிரி ந டதமர் 

சய்டல், மதி சய்தப்ட் விட ள் ணற்றும் விடத் டமகுதிந ரிசமதித்டலுக் ம  

விடப் ரிசமடக் கூங் ளுக்கு அனுப் பண்டியுள்நது. இடற் ம  இங் யில் 

டற்மது 4 ஆய்வுகூங் ள் உள்ந. டற்மது ப ணம மஞத்தில் இருந்து ப்டும் 

அத்து விட ணமதிரி நயும் தமழ்ப்மஞம், கிளிமச்சி, முல்த்தீவு, பவுனிதம ணற்றும் 

ணன்மர் ஆகித ணமபட்ங் ளில் இருந்து ணஇலுப்ள்நணவில் உள்ந விட ரிசமடக் 

கூத்திற்  ஆய்விற் ம  அனுப் பண்டியுள்நது. ப இது த்டயும் ஞத்டயும் 

வீஞமக்கும் எரு ற்மமகும். அது ணட்டுணன்றி, அறுப சய்யும்  மத்தில் 

ரிசமதிக் ப்ட் விட ணமதிரி ளின் றுறு ள் கிக்  ணலும் டமணடணமகின்து. 

அடமல் விபசமயி ளுக்கு உரித  மத்திற்கு  விட ந சமன்றுப்டுத்ட முடிதமது மகின்து. 

ணல் குறிப்பிட் பிச்சி நக் குப்டற்கு இங்  அசிமல் ந்டனில் எரு விட 

ஆய்வு கூத்ட நிர்ணமணிப்டற்கு நிதி எதுக்கீடு சய்தப்ட்டுள்நது. 2016 ஆண்டு அடன் 

நிர்ணமஞப் ணி ள் முடிபந்ட. னினும் ந்டன் ஆய்வு கூத்தில் விடப் 

ரிசமட ந ஆம்பிப்டற்கு டபதம உ ஞங் ள் ணற்றும் இசமதப் 

மருட் ந அபசணம   மள்பவு சய்த பண்டியுள்நது.    
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தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - பக்கு பிமந்திதத்தில் டணம விட 

ணற்றும்  டு ப் மருட் ளின் ளிதில் கிக்கும் நித அதி ரித்டல்.  

 

பிரண ெற்தரடுகள் 

 சமத்திதணம குதி ளில் விட உறுதிப்டுத்டல் சதற்மட் ஆம்பித்டல்  

 விடப் ரிசமட ஆய்வுகூ  ருவி ந  மள்முடல் சய்டல்  

 விடப் ரிசமட இசமதப் மருட் ள் ணற்றும் அறிக்  ந  மள்முடல் 
சய்டல்  

 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள்   

தணரபர்கள் ண்ணிக்க – பருமந்டம்  1500 விபசமயி ள் 

முடிவு - விட ரிசமட ஆய்வுகூ உ ஞங் நக்  மள்பவு சய்த டமழில்நுட் 

ணதிப்பீடு நிவு சய்தப்ட்டுள்நது.  உயிர்ப்புத்டன்ண அ அணப்டற் ம 

டமழில்நுட் ணதிப்பீடு நிவு சய்தப்ட்டுள்நது  

 

தறுதறுகள் – விபசமதப் யிர் ளின் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்  

 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2.1/2.1.1, 

2.1.2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - சமன்றுப்டுத்தித 

டணம விட ள்,  டு ப் மருட் ள் அநவு  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன - ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - ந்டன்  

 

2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

20.5 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.சமத்திதமுள்ந பிடசங் ளில் விட    
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ட உறுதிப்டுத்டல் சதற்மட் 

ஆம்பித்டல் 

•  நப் திவு 

•  ந ஆய்வு 

• ணமதிரி நப் றுடல் 

• ல் / அதமநமில் 

 

0.5 

 

 

0.23 

2.  விடப் ரிசமட ஆய்வுகூ 

 ருவி ந  மள்முடல் சய்டல்  

• புஞறுடல் 01 

•  ளிர் இதந்திம் 01; 

• தூய்ணப்டுத்டல்  அட்பஞ 
05 

• உதடுப்பு 02 

• விட அப இதந்திம், டமசு, 

புஞறுடல் ட்டி,  ண்ஞமடி 

உ ஞங் ள்  

 

 

14.5 

விட ஆய்வுகூ 

 ருவி ந றுபடற்கும் 

ணற்றும் புஞறுடல் 

அத 

நிர்ணமணிப்டற்குணம 

டமழில் நுட் ணதிப்பீடு ள் 

பூர்த்தி சய்தப்ட்டுந. 

3. விடப் ரிசமட 

இசமதங் ள் ணற்றும் அறிக்  ந 

 மள்பவு சய்டல்  

• புஞறுடல் டமள் GA3, TTC, KNO3, 

A,B,C ரிசமட அறிக்  ள்  

5 
டமழில் நுட் ணதிப்பீடு 

பூர்த்தி சய்தப்ட்டுள்நது 

4.  யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 
0.5 

 

இரு அதி மரி நமல்  

இண்டு யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டப்ட் 

ரத்ம் 20.5 0.23  

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – ஜீமம்/ ணணு  தப் 

மதி மத்டல்  

 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல். 

  

 

 

6.9 ெற்திட்டம்: விட விெர ஊக்குவிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம் மட 

தரறுப்பு - ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -   ந்ட  மங் ளில் நிவித 

 மநி  மஞணம  2016 ஆம் ஆண்டு சிறு ம த்தில் இருந்து உஞவு உற்த்தி டசித 

பத்திட்த்திற்கும்  டசித உஞவு உற்த்திக்கும் மநணம பிச்சி ளுக்கு மு ம் 

 மடுக்  பண்டியிருந்டது. னினும் டற்மது பனங் ப்ட்டுள்ந  மநி 

திர்வுகூல் ந அபடமனிக்கும் மது விபசமத படிக்  ளுக்கு சிந்ட 

 மநிதமன்று நிவுபடம  அறிதக் கிக்கின்து. ப,  டசித உஞவு உற்த்தி 

சதற்மடு ந  வித்தின் மிக் டமக்  அதிணடகு மதிதியிமல் 2018 ஆம் ஆண்டு 

‚உஞவு உற்த்தி பரும்‛ ஆ  தரிப்ட்டுள்நது.  விபசமத அணச்சிமல் அந்ட 

ண்ஞக் ருப பற்றி மள்படற் ம  ‚மம் யிரிட் மம் உண்மம்‛ னும் 

நி ழ்ச்சித்திட்த்ட முப்டுத்டப்ட்டுள்நது.  
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யிர் சய்யும் நிப்ப் அதி ரித்டல் ணற்றும் உற்த்திப் தனுறுதித் டன்ணத 

அதி ரித்டல் ன்பற் பிடம இக்கு நம க்  மண் இந்நி ழ்ச்சித்திட்ம் ம  

ஆம்த்டமடு ஆம்பிப்டற்கு 2018 சிறு ம த்திலும் ரும்  ம த்திலும் வி விபசமத 

ஊக்குவிப்பு பமங் ந முப்டுத்துபது மருத்டணமது  இங் 

 மஞப்ட்டுள்நது. அந்ட ப யில், வி ஊக்குவிப்பு பமங் ந  

முப்டுத்டப்டுபது  விபசமத விரிபமக் த்திற்கு மறுப்ம வுள்ந அத்து 

நிறுபங் நமலும் ணற் மள்நப்வுள்ந.   வி ஊக்குவிப்பு பமங் ளுன் 

இஞந்து முடுத்டப்டும் யிர்ச் சய்  நி ழ்ச்சி ளுக்கு நிதி எதுக்கீடு 

சய்படற் ம  இந்ட சதற்திட்ம் டதமரிக் ப்ட்டுள்நது.  

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : - யிர் சய்யும் நிப்ப் அதி ரித்டல் 

ணற்றும் உற்த்திப் தனுறுதித் டன்ணத அதி ரித்டல்   

பிரண ெற்தரடுகள் - சிறு ம த்திலும் ரும்  ம த்திலும் வி விபசமத 

ஊக்குவிப்பு பமங் ந முப்டுத்துபது . 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க : விபசமயி ள். 

முடிவு - சிறு ம த்தில் 746 நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட். ரும்  ம த்தில் வி 

விபசமத  ஊக்குவிப்பு பமங் ள் ற்மடு சய்தப்வுள்ந. 

 தறுதறுகள் - யிர் சய்யும் நிப்ப் அதி ரித்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2.1/ 2.1.1, 

2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - மத்டப்ட் 

நி ழ்ச்சி ள் ண்ணிக் .  

ெற்திட்ட கரன ல்ன: -  ஆம்பித்ட தி தி - 2018.03.16 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த  உத்டசித்ட தி தி -2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

ெல்தடுத்தும் பிெங்கள்: மடு முழுபதும்  

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு 

/  பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

7 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி(மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க  

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

வி விபசமத 7 3.046 சிறு ம த்தில் 746 நி ழ்ச்சி ள் 
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ஊக்குவிப்பு நி ழ்ச்சி ந 

மத்டல்  

மத்டப்ட் 

ரத்ம் 7 3.046  

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – யிர்ச் சய்  நிப்ப்பு 

அதி ரிக்கும்.  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

 

 

 

6.10  ெற்திட்டம்: க்கறி விகளின் கபஞ்சிக் கரனத் அதிகரிப்தற்கு 

ற்ந  வி ன்தடனம் என்ந உருரக்கல் 

 

ெனவுத் னப்பு  - 118-02-03-20-2509  

விட துந - அர்த்ட மு மணத்துபம் ணற்றும்  மநி மதிப்பு ள்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – விடச் சமன்றுப்டுத்டல் ணற்றும் டமபப் மது மப்பு சப 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர், விடச் சமன்றுப்டுத்டல் ணற்றும் டமபப் மது மப்பு சப 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் / ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  அறுபயின் பின் 

விட ளின் உயிர்ப்புத்டன்ணக்கு மரித இனப்பு ற்டுகின்து.  ந ணட்த்தில் இவ்வினப்பு 

மி வும் அதி ம் ன்டிதமல், அதி கூடித உற்த்தித றுபடற் ம  குறிப்ம   ந 

ணட்த்தில் இட  ட்டுப்டுத்துபது அபசிதணமகும்.  திடித்டல், மக்குபத்து சய்டல் 

ணற்றும்  நஞ்சிதப்டுத்டலின் மது அறுப குறிப்பித்டக்  இனப்பு ள் ற்டுபதுன், 

மருத்டணற் அல்து சமட ணற் நியில்   நஞ்சிதப் டுத்டல்   மஞணம வும் விடயின் 

டம் வீழ்ச்சி அகின்து. உயிர்ப்புத்டன்ண இல்மணல் மபது, விட வீரிதம் குபது 

ணற்றும் விட ளின் டம் குடல் ன் ற்டும். அடிப் விட, அடன் சுதமது மப்பு 

இருப்பு ணற்றும் டமர் விடப் ம் ஆகிதபற்றிற் ம  முதம  நஞ்சித 

முண ந தன் டுத்துபது இத்துக்கு அபசிதணமடமகும்.  

 மநி ணமற்ங் ள் ணற்றும்  ப்பி விட ந இக்குணதி சய்டல் மன் 

மு நமல் விட மூம் ற்டும் டமப மய் ளின் அச்சுறுத்டல் டற் மத்தில் மி வும் 

அதி ரித்துள்நது.  ந்ட டசமப்டத்தில் இங் யில்  மள்ந மய் ள்  விததுன் 

அபற்றில் விட ள் மூம் வும் மய் ள் முக்கித ங்  பகித்டதுன், இடமல் 

குறிப்பித்டக்  அநவு அறுப வீழ்ச்சியும் ற்ட்டுள்நது.  நத்தில் விடத்டடன் பின் 

விட ள் உயிருள்ந உயிற் சூனலிதல்  மணி ளுக்கு மு ம்  மடுக்  பண்டித நி 

ற்டுகிது. விபசமத ணண்ணில் ல்பறுட் மய் ந ற்டுத்தும்  நுண்ணுயிர் ள் 

இருப்துன் அப ணண்ணில் ப்டும் விட ள் ணற்றும் விட முநதம் ன்பற்றுன் 

 இத்டமக் ங் ந ற்டுத்தி அடன் சதற்மட்டுக்கு ல்பறு மதிப்பு ந 

ற்டுத்துகின். விட ள் அழுகுடல், விட முநதம் இத்டல் ணற்றும் பர் ள் அழுகுடல் 

மன் இபற்றில் பிடம பிச்சி ள் ஆகும். அட மன்று ணண்ணில் உள்ந டமப 

உண்ணிப் பூச்சி நமலும் விட ணற்றும் முநதத்துக்கு மட ம் ற்டுபதுன் விட 

முநதின் மரிதநவு மதிக் ப்டும்.  

விட ளில் குந்ட ஈப்டன் சடவீடம்  மஞப்டுடல், குந்ட பப்நி ணற்றும்  

குந்ட சமரீப்டனின் கீழ்   நஞ்சிதப்டுத்டல் ணற்றும் விடச் சிகிச்ச அளித்டல் ஆகித 

விட ளுக்கு மதிப்பு ற்டும் சதற்மட் டமணடப்டுத்துபதுன் அடன் மூம் விடக் 

 நஞ்சிதப்டுத்டலின் மது விட ளின் ஆயுளும் அதி ரிக்கின்து. இடன் மது விடக் 

 நஞ்சிதப்டுத்டலுக்கு முன்ர் விட ளுக்கு சிகிச்ச அளித்டல், விட ணற்றும் விட 
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 ன்று ளின் சதற்மடு ந அதி ரிப்டற்கு எரு சிந்ட ணமற்றீமகும். விடச் சிகிச்ச 

வித்தி அதி ரிப்டற்கு விடயின் ணற்ப்பில் பூச்சுக் ந இ சிமரிசு 

சய்தப்ட் ல் உறுப்பு பூச்சு என்று தன்டுத்டப்டுகிது. இத் டமழில்நுட்த்தின் மூம் 

ல்பறு டதமரிப்புக் ள் ணற்றும் ல்ப  பூச்சுக் ந பிதமகிக்  இதலுணமகின்து. ஆ ப 

டற்மடத ஆய்வின் மக் ணம க்  மஞப்டுபது விட ணழுகிப்ட் கிருமி மசினி 

ணற்றும் ங் சு  மள்ளி நக்  மண்டு  சிகிச்ச அளிக் ப்ட் ணக் றி விட ளின் 

முநக்கும் ஆற் தீர்ணமனிப்து, சிகிச்ச ணக் றி விட ள் மீது தூணிக்  நத் டக்  

பப்து ணற்றும் விட ணழுகிப்ட் விட ளில் பூசப்ட் டமர்த்டங் ளில் சதற்மடு 

ன் ற்றித ஆய்வு நமகும்.  

தங்கரபர்கள்  - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - ணக் றி விட ளின்  நஞ்சிதக்  மத்ட 

அதி ரித்டல் ணற்றும் விட மூம் டமற்றும் மய் நப் ப்பும் மதமக்கி நயும், 

மய்க் மவி  விட நயும்  ட்டுப்டுத்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் 

 ணக் றி விடக்கு ற் விடப் பூச்சு  மு  என் உருபமக் ல்.   

 ஆய்வுகூ ணதிப்பீடு ள் . 

 பூச்சிப்ட் விட டமர்ம  ந ணதிப்பீடு.  
 
தணரபர்கள் ண்ணிக்க – விபசமயி ள் ணற்றும் மதுணக் ள். 

 
முடிவு - 

 5 கிம  றி மிந மய் விடக்கு  பூச்சிப்ட்துன் விட அய்வு கூத்திற் ம  110 L 
அடுப்பு என்று  மள்பவு சய்தப்ட்து. 

 இரு இசமத ணதிப்பீடு ள் பூர்த்தி சய்தப்ட். 

  ந சதற்மடு ந ரீட்சிப்டற் ம   ண்ஞமறுப ணற்றும் ணஇலுப்ள்நண விட 
சமன்றுப்டுத்தும் சபயின் பிந்தித  ட்டுப்மட்டுக்  நத்தில் விட 

டமபிக் ப்ட்டுள்நது. பூசப்ட்  றி மிந மய் விட விற் நிதத்தில் விற் 

சய்தப்ட்துன்,  மள்பவு சய்டபர் ளின் விம் திவு சய்தப்ட்டுள்நது. 

 நத்தில் டமபிக் ப்ட் பின்ர்  நத்தின்  சதற்தின் ரிசீலிக் ப்வுள்நது. 

தறுதறுகள் – டணம பூச்சிப்ட் ணக் றி விட ளின் ளிதில் கிக்கும் டன்ணத 

அதி ரித்டல். 
  

நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் குறியீடுகள் - 2.1 / 2.1.1, 2.1.2 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - பூச்சிப்ட் ணக் றி 

விட ளின் அநவு.  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

                              ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01    

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2012.08.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 
ெல்தடுத்தும் பிெங்கள் –  ண்ஞமறுப  

 
2. நிதி ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

2 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி(மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

1. ணக் றி விடக்கு ற் 

விடப் பூச்சு  மு  

என் உருபமக் ல்   

1 

 

 

 

 

 

0.05 

5 கிம கிமம்  றி மிந மய் விடக்கு  

பூச்சிப்ட்துன் விட 

ஆய்வுகூத்திற் ம  110 L அடுப்பு என்று 

 மள்பவு சய்தப்ட்து. 

2.ஆய்வுகூ ணதிப்பீடு ள்  0.5 
இரு இசமத ணதிப்பீடு ள் பூர்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்ந. 

3.பூச்சிப்ட் விட 

டமர்ம  ந ணதிப்பீடு 
0.5 

 ந சதற்மடு ந ரீட்சிப்டற் ம  

 ண்ஞமறுப ணற்றும் ணஇலுப்ள்நண 

விட சமன்றுப்டுத்தும் சபயின் 

பிந்தித  ட்டுப்மட்டுக்  நத்தில் விட 

டமபிக் ப்ட்டுள்நது.   

பூச்சிப்ட்  றி மிந மய் விட 

விற் நிதத்தில் விற் 

சய்தப்ட்துன்,  மள்பவு 

சய்டபர் ளின் விம் குறித்துக் 

 மள்நப்ட்து.  

 நத்தில் டமபிக் ப்ட் பின்ர்  நத்தின்  

சதற்தின் ரிசீலிக் ப்வுள்நது. 

ரத்ம் 2 0.05  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - உயிரிதல் 

ல்ப த்டன்ண ள் மது மக் ப்டும். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

6.11 ெற்திட்டம் : சூல் ட்பு பீட முகரத்துத் ஊக்குவித்ல் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - அர்த்ட மு மணத்துபம் ணற்றும்  மநி மதிப்பு ள்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – டமபப் மது மப்பு சப,  ண்ஞமறுப 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர், டமபப் மது மப்பு சப 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் 

மருநமடம ரீதியில் சமத்திதணம, சூனல் சமிக்  ணற்றும் மது மப்ம பீக் 

 ட்டுப்மட்டுக்கும் ணற்றும் அந்நித ஆக்கிமிப்பு  நத் டமபங் ந  ட்டுப்டுத்டலுக்கும் 

டமபப் மது மப்புச் சபத டமுதர்த்துபடன் முக்கிதத்துபத்ட 2016-2019 டசித உஞவு 

உற்த்தி நி னச்சித்திட்த்தில் பலியுறுத்டப்ட்து. இடன்  மூம் யிர் நித்தின் டத்ட 
ணம்டுத்தி  உஞவு உற்த்தித அதி ரிக் வும் விபசமதம் ணற்றும் த ணனிட 

சதற்மடு ளுக் ம  நீரின் டத்ட அதி ரிக் வும் முடியும். 

 
தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - சூனல் ட்பு மண்  குந்ட சவும் 

மது மப்மதுணம பீ மு மணத்துபத்ட ஊக்குவித்டல்.  

 
பிரண ெற்தரடுகள் 

 ல் விபசமதத்தில் எருங்கிஞந்ட பீ மு மணத்துபம்  (IPM) டமர்பில் விரிபமக்  

அதி மரி ந யிற்றுவித்டல். 

அ) ணக் றி, னங் ள் ணற்றும் த யிர் ளுக் ம  எருங்கிஞக் ப்ட் 

 நக் மள்ளி டமர்பில் திட்த்தின் விரிபமக்  அதி மரி ந யிற்றுவித்டல். 

ஆ) டமப பீமு மணத்துபம். 

இ) ணமபட் ணட்த்தில் டமப மது மப்பு சட்த்டயும் அடன் அதி மரி நயும் 

பலுவூட்ல். 

 நிதம யிர்ச் சிகிச்ச மு மம் ந மத்துபடற்கு விரிபமக்  அதி மரி ளுக்குப் 
யிற்சி அளித்டல். 

 இங் யில் ஆக்கிமிப்பு அந்நித டமப இங் ந அதமநம்  மஞல் ணற்றும் 
 ட்டுப்மடு ற்றி விரிபமக்  அதி மரி ளுக்கு யிற்சி அளித்டல். 

 நூல் ணற்றும்  தடு அச்சிடுடல். 
 
தணரபர்கள் ண்ணிக்க - 850 தமநர் ள் 

 
முடிவு – ற் யிர்ச் சய் யில்  எருங்கிஞந்ட பீ மு மணத்துபம்  (IPM) டமர்ம 

யிற்சி றி ள் - 7 

ணக் றி யிர்ச் சய் யில்  எருங்கிஞந்ட பீ மு மணத்துபத்தின்  (IPM) தன்மடு   

டமர்ம யிற்சி றி ள் - 8 

ஆக்கிமிப்பு பளிமட்டு டமப இங் ந அதமநம்  மஞல் ணற்றும்  ட்டுப்மடு ற்றித 

யிற்சி றி ள் - 4 

 
தறுதறுகள் – சூனல் ட்பு பீ மு மணத்துபம் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 12.4/ 12.4.4 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  எருங்கிஞந்ட பீ 

மு மணத்துபத்ட பின்ற்றும் ங் மநர் ள் (அதி மரி ள் ணற்றும் விபசமயி ள்) ண்ணிக்  
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன - ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -2018.12.31 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள் –  மம் நீடிக் ப்வில். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - மடு முழுபதும்  

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

1.5 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

ற் யிர்ச் சய் யில்  

எருங்கிஞந்ட பீ 

மு மணத்துபத்தின்   (IPM) 

தன்மடு  டமர்பில் விரிபமக்  

அதி மரி ந யிற்றுவித்டல் 

0.3 

 

 

 

 

 

 

 

0.162 

ணஹிதங் த, 

மமன்றுப, 

ணமம  ணற்றும் 

அம்ம பிடசங் ளில் 218 

ங் மநர் ள் ங் ற் 7 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டப்ட் 

 

ஆ) ணக் றி, னங் ள் ணற்றும் 

த யிர்ச் சய் யில்  

எருங்கிஞந்ட பீ 

மு மணத்துபத்தின்   (IPM) 

தன்மடு  டமர்பில் விரிபமக்  

அதி மரி ந யிற்றுவித்டல்  

ஆ) டமப பீ மள்ளி 

மு மணத்துபம் 

இ) ணமபட் ணட்த்தில் டமப 

மது மப்பு சட்த்டயும் அடன் 

அதி மரி நயும் பலுவூட்ல் 

0.5 

ணஹிதங் த,  கிமப, 

லித ம, இத்திபுரி, 

மம்ண  ணற்றும் ணமம  

பிடசங் ளில் 283 

ங் மநர் ள் ங் ற் 8 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டப்ட் 

 

நிதம யிர்ச் சிகிச்ச  

மு மம் ந மத்துபடற்கு 

விரிபமக்  அதி மரி ளுக்குப் 

யிற்சி அளித்டல் 

0.4 - 

இங் யில் ஆக்கிமிப்பு 

பளிமட்டு டமப இங் ந 

அதமநம்  மஞல் ணற்றும் 

 ட்டுப்மடு ற்றி விரிபமக்  

அதி மரி ளுக்கு யிற்சி அளித்டல்  

 

0.2 

168 ங் மநர் ள் ங் ற்  4 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டப்ட் 

நூல் ணற்றும்  தடு அச்சிடுடல்

  
0.1 

சவு ணதிப்பீடு ள் 

டதமரிக் ப்ட்டு பருகின் 

ணமத்டம் 1.5 0.162  
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4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - இங் யில் ஆக்கிமிப்பு 

பளிமட்டுத் டமப இங் ந அதமநம்  மண்டன் மூம் சூனற் டமகுதி மு மண 

சய்தப்டும். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் - சதற்திட்ம் 

பற்றி ணம  முப்டுத்டப்டுகின்து. 

 

 

 

6.12 ெற்திட்டம்: ரண விகள் ற்றும் டுகப் தரருட்கள் ளிதில் 

கிடக்கும் ன் அதிகரித்ல் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

 விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

 ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – ன ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம், மஞ  

 தரறுப்பு  - ணிப்மநர், ன ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- 

 மடி டமப் னம் பிடம விதமத்துயில் முக்கிதத்துபம் பமய்ந்ட எரு னணமகும். 

உள்மட்டில் டு ப் மருட் ள் உற்த்தி சய்தப்ட்மலும் டணம விட ந 

சமன்றுப்டுத்டலுக் ம ஆடமம் என்று இல். சிமரிசு சய்தப்ட் பர்க் ங் ளில் டணம 

விட ள் இல்மணதமல் குந்ட அறுபயும் குந்ட உற்த்தித் தினும் 

 மஞப்டுகின்து. ப இப்யிரின் உற்த்தி ணற்றும் உற்த்தித் தின் ன்பற் விருத்தி 

சய்த சிமரிசு சய்தப்ட், டணம விட ள் உற்த்டதி சய்பது அபசிதணமகும். 

 ணஞ்சல்  மடி டம இங் யில் அதி ம் யிரிப்டும்  மடி டம பர்க் ம் 

என்மகும். இங் யில் இது பருமந்டம் சமசரிதம   500 ணட்ரிக் டமன் உற்த்தி 

சய்தப்டுகின்து. இடன் உற்த்தித் தின் எரு க்தமருக்கு 3-4 ணட்ரிக் டமன் னும் 

மி க் குந்ட றுணமத்ட  மண்டிருக்கிது.  உற்த்தி தனுறுதித் டன்ணத 

அதி ரிப்டற்கு  மஞப்டும் டதம  உதர்ந்ட விநச்சத் டரும் உதர் டத்திம 

ம் இல்மணயும் பீ ள் ணற்றும் மய் ளுக்கு ஏநபனும்  திர்ப்புத் 

டன்ணயுள்ந விட நப் ற்றுக் மள்பட உறுதிப்டுத்தும் மூம் என்று 

இல்மணயுணமகும்.   ப இத்டக்  மணி ந டவிர்த்துக்  மள்படற்கு ணணு 

ரீதிதம  விருத்தி அபசிதணமகின்து. இந்ட இக்  அந்து மள்படற் ம  2008 ஆண்டில் 

ன ப  ள் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபத்தின் மூம்  மடி டம அபிவிருத்தி 

திட்ணமன்று ஆம்பிக் ப்ட்டு  ந்ட சி ஆண்டு ளில் பர்க்  இவிருத்தியின் மூம் 
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உற்த்தி சய்தப்ட் விருத்தி சய்தப்ட் 3  ப்பிங் ள்  உட் சறிபமக் ப்ட் 

பர்க் ம் என்றும் இவிருத்தி சய்தப்ட்டுள்நது. உதர்ந்ட விநச்சல் (எரு க்தமருக்கு 

16.6 ணட்ரிக் டமன்) ணற்றும் டமிக்  சறிபம பர்க் ங் ள் அறிமு ப்டுத்டப்ட்துன் 2017 

ஆண்டில் யிர்ச் சய் க் ம   சிமரிசு சய்தப்ட்து.  டணம  மடி டம விடக்கு 

அதி   ள்விதப் ற்றுக் மள்ந இந்ட பர்க் த்தின் விட உற்த்தி அதி ரிப்து  

இன்றிதணதமடடமகும். 

இட பந ப்மளியும் இங் யில் அதி ம் விரும்பி உண்ஞப்டும் எரு  னிதம  உள்நது. 

ச  பிணம   ப்பிங் ளிதும் ணமத்ட விடத் டபயும் இக்குணதி 

சய்தப்ட்மலும் இங் யில் பர்த்ட  ரீதிதம யிர்ச் சய் யில் பநர்ச்சி முக்கிதத்துபம் 

ப்மளிப் னத்துக்கு உரித்டமகிது.  ட்டி,யிங் இக் ம் 1 ணற்றும் 2 ணற்றும் சிந்டம 

மன் பில்தம் ற்றுள்ந பளிமட்டு மப்சி  ப்பிங் ளுக்கு  னிசணம அநவு 

அந்நித சபமனி சவிப்ட்டு இக்குணதி சய்தப்டுகின். ப உதர் விநச்சல் 

ணற்றும் சிந்ட டம் ன்பற்க்  மண் உள்மட்டு ப்மளி பர்க் ங் ந இவிருத்தி 

சய்படன் முக்கிதடத்துபத்ட உஞர்த்தி நிற்கிது. இந்டக் குறிக் மந அடிப்தம க் 

 மண்டு  2002ஆண்டில் ன ப  ள் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபத்தில் ப்மளி 

இவிருத்தி திட்ம் ஆம்பிக் ப்ட்டு 2014 ஆண்டில் இங் யில் முடமபது  ப்பி 

ப்மளி ப தம ம ப்மதம  ப்பிம் - 1 சிமரிசு சய்தப்ட்டு  யிர்ச் 

சய் க் ம  விநிதமகிக் ப்ட்து. டற்மது இக் ப்பி ப க்கு பர்த்ட  ரீதிதம 

சய் க்கு சிந்ட கிமக்கி நிவுபடமல் விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் இந்ட  ப்பி பர்க் ம் 

பில்தப்டுத்ட விடத ளிடம ப் ற்றுக்  மள்படற் ம ற்மடு ந சய்பது 

அபசிதணம  இருக்கிது.  ப்பி விட ந ருக்குபடற்கு விபசமதத் திஞக் நத்தின் 

விடப் ண்ஞ ள் ணற்றும் ண மபலி அதி ம ச மன் த அச நிறுபங் ள் 

ன்பற்றுக்கு  பித்தித  திட்ங் ள் ஊம  உற்த்தி சதப்டும் ற்மர் விட ப  ள் 

விநிதமகிக் ப்டுகின். ற்மர் விட ளுக்கு ணதி ணம  திட்த்தின் மூம்  ப்பி 

விட ளும் உற்த்தி சய்தப்டுகின். ப ம  ப்பி பர்க் த்தின் விட 

உற்த்தித உதர்த்துபடற்கு இச்சதற்திட்ம் முக்கிதணமடமகும். 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - னப் யிர் ளின் டணம டு ப் 

மருட் ளின் ளிதில் கிக்கும் டன்ணத அதி ரித்டல் 

 பிரண ெற்தரடுகள் 

• ம ப்மதம பர்க் த்தின் ற்மர் ம்த மணரித்டல் ணற்றும் இவிருத்தி 
விட ள் ணற்றும்  ப்பி விட ந உற்த்தி சய்டல் 

• ம  மல்ட்  மடி டம னத் டமட்ங் ந அணத்டல், மணரித்டல் ணற்றும் 

விட ந உற்த்தி சய்டல் 

• அதி  விநச்சல் உள்ந ன ப  ளின் டமய் சடி ந பநர்த்டல் ணற்றும் மணரித்டல்  
• அதி  விநச்சல் உள்ந ன ப  ளின் விநச்சல் மருட் ந உற்த்தி சய்டல் 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க – விபசமயி ள் 

முடிவு  

 ற்மர் பழித்டமன்ல் நிறுவுடல் நிவு சய்தப்ட்டுள்நது 

a. த் – 800g 

b. CP 13 – 450g 

c.  ப்பி விட – 750g  

 250  மடி டமச் சடி ந  நத்தில் உருபமக்கி மணரித்து பருடல் 

 டமய்த் டமபப் னத் டமட்ங் ந உருபமக்கி மணரித்து பருடல் 
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 மற்றுப் மணரிப்பு மூப்மருட் ந  மள்முடல் சய்படற் ம   ள்வி ணனு 
பனங் ப்ட்டுள்நது ( மழி ணற்றும் ருது உம்)  

 ணமம்னம், துரிதன், ம, ம்புட்மன் ணற்றும் ணன்ரீன் மற்று ண 

அணக் ப்ட்டுள்ந 

 துரிதன் ணற்றும் ணன்ரீன் ன்பற்றின் புதித டமய் டமப டமட்ங் ள் (0.25 ha) 

அணக் ப்ட்டுள்ந  

 சவு ணதிப்பீடு சய்தப்ட்டுள்ந மத்திசம என் புதுப்பிப்டற் ம   ள்வி 
ணனுக் ள்  மப்ட்டுள்நது 

 இசமத உத்திற் ம   மீண்டும்  ள்வி ணனுக் ள்  மப்ட்டுள்ந. 
 

தறுதறுகள் – ன உற்த்தி வித்தி அதி ரித்டல். 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2.1, 2.1.1, 

2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - உற்த்தி சய்தப்டும் 

டு ப் மருட் ளின் அநவு.  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -2018.12.31 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள் – இல். 

டமுநப்தடுத்தும் பிெங்கள் – மஞ 
 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

4.3 

   

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட 

நிதி(மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ம மதம வ்க் த்தின் 

ற்மர் ம்த 

மணரித்டல் ணற்றும் இவிருத்தி 

விட ள் ணற்றும்  ப்பி 

விட ந உற்த்தி சய்டல் 

1.5 

 

 

 

 

 

1.43 

ற்மர் பழித்டமன்ல் 

நிறுவுடல் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்நது 

 த் – 800g 

 CP 13 – 450g 

  ப்பி விட – 750g  

2.ம  மல்ட்  மடி 

டம பர்க் த்தி ல், 

இவ்பர்க் த்தின் விட 

விட ந உற்த்தி சய்டல் 

ணற்றும் மணரிப்பு  

0.8 

250  மடி டம மற்று ள் 

 நத்தில் ட்டு, மணரித்து 

பப்டுகின்து 

3.அதி  விநச்சல் உள்ந ன 

ப  ளின் டமய் டமபங் ந 

மல் ணற்றும் மணரித்டல்  

1 

டமய்த் டமபப் னத் 

டமட்த்டப் மணரித்டல். 

மற்றுணப் மணரிப்பு   
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட 

நிதி(மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

மூப்மருட் ந  மள்முடல் 

சய்படற் ம   ள்வி ணனு  

பனங் ப்ட்டுள்நது  

 ( மழி ணற்றும் ருது உம்).  

  ணமம்னம், துரிதன், ம, 

ம்புட்மன் ணற்றும் ணன்ரீன் 

மற்று ண 

அணக் ப்ட்டுள்ந 

 

துரிதன் ணற்றும் ணன்ரீன் புது 

விட ப  ளின் சடி 

டமட்ங் ள் (0.25 ha) 

அணக் ப்ட்டுள்ந.  

துரிதன் ணற்றும் ணன்ரீன் 

ன்பற்றின் புதித டமய் டமப 

டமட்ங் ள் (0.25 ha) 

அணக் ப்ட்டுள்ந.  

 

சவு ணதிப்பீடு 

சய்தப்ட்டுள்ந மத்திசம 

என் புதுப்பிப்டற் ம   ள்வி 

ணனுக் ள்  மப்ட்டுள்ந. 

இசமத உத்திற் ம  மீண்டும் 

 ள்வி ணனு  மப்ட்டுள்நது 

4. அதி  விநச்சல் உள்ந ன 

ப  ளின் டு ப்  

மருட் ந உற்த்தி சய்டல் 

1 

மற்று ண ளில்  15 ன 

பர்க் ங் ளின்  4000 மற்று ள் 

உற்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந .  

ணமத்டம் 4.3 1.43  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் –  ஆமகிதத்ட விரும்பும் 

ணக் ளுக்குத் டபதம மசத் டப ந பனங்குடல். 

 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  இல்.  
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6.13 ெற்திட்டம்: விெரப் தயிர்களில் ற்தடும் அறுடக்குப் பிந்தி 

இப்புகப குநப்தற்கும் உவு ககளுக்கு தறுதி ெர்ப்தற்கும், 

க்களின் தரெ ற்றும் உவுப் தரதுகரப்த ற்தடுத்துற்கும் வீண 

ரழில்நுட்தங்கப இணங்கரண்தற்கரண  ஆரய்ச்சி ெற்திட்டங்கள் – 

அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த நிறுணம் 
 
ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந --விபசமத உற்த்தித் தின் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் நிறுபம் 

தரறுப்பு   - ணிப்மநர், அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் நிறுபம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - இங் யில் யிர் 

சய்தப்டும் யிர் ளில்  ற்டும் அறுபக்கு பின்ம யிர் இனப்பு  னிசணமடமகும். 

இது  நஞ்சிதப்டுத்டக் கூடித யிர் ளுக்கு  10-15 சட வீடமும் ணக் றி, னங் ள் மன் 

அழு க் கூடித யிர் ளுக்கு 30-40 சட வீடமும் ஆ க்  மஞப்டுகின்து. ண்ணிக்  ரீதிதம  

ற்டும் இவ்இனப்பிற்கு ணதி ணம  ட ரீதிதம இனப்பும் டசித உஞவுப் மது மப்பின் மீது 

டிதம த் டமக் த்டச் சலுத்துகின். ஆடமல் விபசமதப் யிர் ளின் அறுபக்குப் 

பிந்தித இனப்பு ந குத்து டத்ட மது மப்டற் ம  புதித டமழில்நுட்ங் ந இங் 

 மண்டற்கு ஆமய்ச்சி சதற்திட்ங் ள் ணற் மள்நப்டுகின். 2018 பருத்தினுள் 

முப்டுத்டப்டும் ஆமய்ச்சி சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  12 ஆகும்.  

 
தங்கரபர்கள் – இங் யில் யிர் சய்தப்டும் அத்து விபசமதப் யிர் ளின் பனங் ல் 

சங்கிலி ணற்றும் றுணதிச் சங்கிலி ளின் சதற்மடு ளில் டமர்புடும் அத்துத் 

டப்பிரும்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

1. விபசமதப் யிர் ளில் ற்டும் அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ந குத்டல் 

2. அறுபக்குப் பிந்தித உயிர்ப்புக்  மத்ட அதி ரித்டல்  
3. அறுபக்கு றுணதி சர்ப்டன் மூம் புதித உற்த்தி நத் டதமரித்டல்  
4. உஞவுப் மது மப் ற்டுத்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் - 

1. ட பல் நப் குப்மய்வு சய்டல்  
2. ஆய்வு படிக்  ளுக்குத் டபதம இதந்திங் ள் ணற்றும் இசமதப் 
மருட் நக்  மள்பவு சய்டல். 

3. ஆய்வு ளில் ஈடுல் ணற்றும் புதித டமழில்நுட்ங் ந உருபமக் ல். 
4. இங் மஞப்ட் புதித டமழில்நுட்ங் ந பில்தப்டுத்டல். 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – இங் யில் யிர் சய்தப்டும் அத்து 

விபசமதப் யிர் ளின் பனங் ல் சங்கிலி ணற்றும் றுணதிச் சங்கிலி ளின் சதற்மடு ளில் 

டமர்புடும் அத்துத் டப்பிரும் டிதம வும் ணமு ணம வும் தன்றுபர். 

முடிவு - 

         1.  விபசமதப் யிர் ளின் டத்ட மது மத்து ற் மப்புக்  மத்ட நீடித்டல். 

         2.  விபசமதப் யிர் ளில் ற்டும் அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு நக் குத்டல்.  

 
தறுதறுகள் -  ஆய்வு படிக்  ள் றுகின்  
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அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 2 ணற்றும் 12 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 2.1,2.4 ணற்றும் 12.1, 12.4  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - 

 ஆய்வு ளுக் ம த் டதமரிக் ப்ட் மீநமய்வுப் டிபங் ளின் ண்ணிக்   

 உருபமக் ப்ட் ற் மப்பு மு ள்,  நஞ்சித மு ள் ணற்றும் அறுபக்குப் 
பிந்தித இனப்பு ள் குப்டற் ம விஞ்ஜம ரீதிதம மு ள்  

ெற்திட்ட கரன ல்ன  -  ஆம்பித்ட தி தி - 2018.01.01     

                                                     நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2019.06.30 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் - 

 ம நீடிப்புப் ப்வில். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  ஆய்வு படிக்  ள் அறுபக்குப் பிந்தித டமழிநுட் 

நிறுபத்தில் றுபதுன் றுறு ள், அத்து பனங் ல் ணற்றும் றுணதிச் 

சங்கிலியிலும் பிதமகிக் ப்டும். 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்   

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  ளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

10.3827 

   

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

புதித ன ப  ந 

 நஞ்சிதப்டுத்தி பப்டற் ம  

குளிர் உர்த்டல், பற்றிப் மதி 

சய்டல் டமழிநுட்ங் ளின் 

தனுறுதித் டன்ணத  ணதிப்பீடு 

சய்டல். ( மய்தம, அன்மசி, 

ப்மளி)       

    

3.698 3.307 

நீர் நீக் ப்ட்  னி ப  ளின் 

டத்ட ணம்டுத்தும் 

டமழில்நுட்ங் ள் அதமநம் 

 மஞப்ல்- முன் சிகிச்சக் 

 மணி ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்ந. ரிசமட 

மீநமய்வு அறிக்  

டதமரிக் ப்ட்டுள்நது. ஆய்வு ள் 

டமர்ச்சிதம  ற்று 

பருகின். 

ணமம்னத்தில் அறுபக்கு 

பின்ம மய்க்  ட்டுப்மட்டுக்கு 

உயிர் பீ நப் தன் டுத்டல். 

1.23 0.61 

ணமம்ன அறுபக்கு பின்ம 

மய் ந  ட்டுப்டுத்டலுக் ம  

புதித பழிமுதமன்  

இங் மணுடல் /  மய்  மணி ள் 

அதமநம்  மஞப்ட்டுள்ந. 

ஆய்வுகூ ணட்த்தில் மய்க் 

 ட்டுப்டுத்தும் ஆற்ல் 

 ண் மணிக் ப்டுகிது.  

இங் யின் மம்ரித அரிசி 1.05 0.524 மம்ரித ல் ப  ந தன் 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

ப  ளில்  மஞப்டும் உஞவு 

மர்ப் மருட் ள் ணற்றும் மய் 

திர்ப்பு ணமப் மருட் ளின் 

ப்ரீதமடிக் ப  ளும் உஞவு 

உற்த்தித் துயில் அடன் 

தன்மடும்.  

டுத்தி அதி  மச ணற்றும் 

சு மடமணம உஞவு நத் 

டதமரித்டல் / முன் சிகிச்ச ள் 

இங் மஞப்ட்டுள்ந.   

ஆய்வு ள்  டமர்ச்சிதம  

ணற் மள்நப்ட்டு பருகின் 

 

ணமம்ன அறுபக்கு பிந்தித டம் 

ணற்றும்  நஞ்சித  ம நீடிப்பிற் ம 

முன் சிகிச்ச ளின் டமக் த்ட 

ஆமய்டல்     

 

0.564 0.373 

 ணமம்ன அறுபக்குப் 

பிந்தித உயிர்ப்புக்  மத்ட 

நீடிப்டற் ம புதித  

பழிமுத  ண்டு பிடித்டல் /  

 ம நீடிப்பிற் ம முன் 

சிகிச்ச ளின் டமக் த்ட 

விஞ்ஜமகூ நிண ளில் 

குப்மய்வு சய்தப்ட்டு 

பருகின்து. 

 ருபம ணற்றும் சமதிக் மய் 

ண்ஞய் குப்மப் 

தன்டுத்தி உஞவு ற் மப்மன் 

என் உருபமக்குடல்   

  

 

0.57 0.338 

சு மடமணம விடத்தில் உஞவு 

ப  ந மது மக்கும் மு 

என்  ண்டுபிடித்டல் / புதித  

உஞவு ற் மப்ம உற்த்தி 

சய்டல். ஆம்  ட் ஆய்வு ள் 

ற்று பருகின் 

புதித ணமம்னங் ந குளிரூட் 

குளிம  மற் சலுத்தும் எரு 

உ ஞத்ட உருபமக் லும் 

அபிவிருத்தி சய்டலும்.   

  

 

0.53 0.203 

யிர் நி பப்த்ட நீக்கி 

ணமம்னங் ளின் முன் 

குளிரூட்லுக்கு புதித உஞம் 

என் உருபமக்குடல்.  ஆம் 

 ட் ஆய்வு ள் ற்று 

பருகின் 

அபயித் டமபப் யிர் ந 

அடிப்தம க்  மண்டு 

திர்எட்சிதற்த் டன்ணத 

ணம்டுத்தி ணற்றும் றுணதி 

சர்த்து ‘க்மமர்’ (டமனித 

உஞவு ப தத்) டதமரித்டல்

   .  

 

0.6725 0.485 

தறின் மச டன்ணத 

விஞ்ஜமகூ நிண ளில் 

குப்மய்வு சய்டல் ணற்றும் 

டமனித ப  ளின் மச 

டமர்த்டங் ளின் ட்டிதல் என் 

டதமர் சய்டல், க்மமர்’ 

(டமனித உஞவு ப தத்) 

டதமரித்டல். /  தறின் மசத் 

டன்ண ளின் குப்மய்வு 

முற்றுப்ற்றுள்நது.  மச 

டமர்த்டங் ளின் ட்டிதல் 

டமர்ம ரிசமட ள் 

ற்று பருகின் 

ணக் றி அதிகுளிரூட்ல் மது மப்பு 

முத விருத்தி சய்டல் ( ட், 

மஞ்சி, பீட்ரூட்)   

0.5252 0.28 

மருத்டணம முன் சிகிச்ச ந 

இங்  மணுடல்/ 2018 ப்ல் 

ணமடத்தில் இத்திட்ம் 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

 ஆம்பிக் ப்ட்துன் ஆமய்ச்சி 

மீநமய்வு அறிக்  என்று 

டதமரிக் ப்ட்டுள்நது   

‘ணமம்னங் ளின்  பனங் ல் 

சங்கிலியின் ம் த்டன்ணத 

ணம்டுத்துபடற் ம  புவியிதல் 

 ருவி ந தன் டுத்துபடன்  

சமத்திதப்மட் குப்மய்வு 

சய்டல்/  ஏணம மல்  

ணமம்னங் ந ச ரிப்பர் ள் 

ற்றித வித ஆய்வு  

0.423 0.074 

ஆமய்ச்சி மீநமய்வு அறிக்  என்று 

டதமரித்டல் /  ணமடும் 

சமத்திதப்மட்டு ஆய்வுக்கு 

அபசிதணம டவு ந ச ரித்டல் 

/   ஆமய்ச்சி மீநமய்வு அறிக்  

என்று டதமரிக் ப்ட்டுள்நது/ 

டவு ந ச ரித்டல் ற்று 

பருகின்து    

டமணப் பூக் ளின் டத் டன்ண 

ணற்றும் அறுபக்குப் பிந்தித 

ஆயுட் மத்ட 

ணம்டுத்துபடற் ம 

மு ந அதமநம் 

 மஞலும் அபிவிருத்தி சய்டலும். 

0.451 0.149 

சரிதம முற்ல் சுட்டி, அறுப 

சய்த பண்டித டரும் ணற்றும்   

அறுபக்கு பின்ம ஆயுந 

நீடிப்டற் ம  பழிமு ந 

அதமநம்  மஞல். 

னங் ளின் உரித முதிர்ச்சி 

நித அறிந்து மள்படற் ம  

சவு குந்ட உ ஞம் என் 

திட்மிலும் உருபமக்குடலும்

     

 

0.474 0.32 

இரு ப  ணமம்னங் ளின்  

முதிர்ச்சி டவு நப் றுடல் 

ணற்றும் ணமம்னத்தின் முதிர்ச்சிச் 

சுட்டி ந நிர்ஞயித்டலுக் ம  

ௌதீ  ணற்றும் இசமத 

டவு ந தன் டுத்தி 

ண்ணிக்  ணமதிரி என்று 

உருபமக் ப்டுகிது. 

முதிர்ச்சி டவு நப் றும் 

படிக்  ள் 

முடிவுற்றுள்நதுன், ண்ணிக்  

ணமதிரி டதமகி பருகின்து. 

 நஞ்சிதப் டுத்டப்ட் 

சமநத்தில் பீத் டமக் ம் ணற்றும் 

டம் ன்பற்றில் சிற்ல்ம நீர்ச் 

சமறின் டமக் ம். 

0.195 0.045 

சமநத்திற்கு பூச்சி நமல் ற்டும் 

மதிப் குப்டற்கு புதித 

பழிமு என்  ண்டு பிடித்டல் 

/  ஆம்  ட் ஆய்வு ள் 

ற்று பருகின். 

ணமத்டம் 10.3827 6.708  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - (சமட ணம/ மடம ணம 

இண்ப் ற்றியும் சுருக் ணம  ழுது )  

அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ள் குக் ப்டுபடமல் சூனலுக்கு விடுவிக் ப்டும் 

 ழிவுப்மருட் ளின் அநவு குபதுன் அடமல் சூனல் ணமசடல் குயும்  

மட ணம இசமதப் டமர்த்டங் ளுக்கு ணமற்றீட்டு மு ள் இங்  மஞப்டுபடமல் 

இசமதப் டமர்த்டங் ள் சூனலுக்கு சர்பது குகிது. 

  
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 
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2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள் - ஆமய்ச்சி படிக்  ந நிவு சய்டல் ணற்றும் 

 ண்றிதப்ட் டமழில்நுட்ங் ந ங் மநர் ளுக்கு ற்றுக்  மடுத்டல் ணற்றும் புதித 13 

சதற்திட்ங் ள்  ஆம்பிக் வும் திர்மர்க் ப்டுகிது. 

நிதி ெரர் இனக்கு - 20.494 மில்லிதன் ரூமய் 

ெற்திட்டம் : தங்கள் ற்றும் ண தயிர்களின் ங்கல் ற்றும் தறுதிச் 

ெங்கிலிகப முகரத்து டடிக்ககப அபிவிருத்தி ெய்யும் ெற்திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந --விபசமத உற்த்தித் தின் ணற்றும் விற் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் நிறுபம் 

தரறுப்பு   - ணிப்மநர், அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் நிறுபம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்-  

இங் யின் மருநமடமத்தில் விபசமதம் முக்கித இத்டப் றுகிது. இருப்பினும் 

உற்த்தி ளில் ற்டும் அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ள், குபம டம் ணற்றும் சு மடம 

ரீதிதம  குந்ட டத்தில்  மஞப்டுடல்  மன்  மஞங் நமல் இத்துயுன் டமர்ம 

 த்டமழில் ள் குந்ட பருணமத்டப் ரும் விதமமங் நம  ணமறியுள்ந.  

டற்மடத பனங் ல் ணற்றும் றுணதி சங்கிலி ளில்  குமடு ள் இருப்துன் 

அபசணம  இபற்றிற்கு தீர்வு ந  மஞ பண்டியுள்நது. குறிப்ம  இந்நி ளில் உற்த்தி 

சய்தப்டும் யிர் ளின் அறுபக்கு பிந்தித சடம் அதி ணம  இருப்துன் இது  

 நஞ்சிதப்டுத்டக் கூடித யிர் ளில் 10-15 சட வீடமும் ணற்றும் ணக் றி, னங் ள் மன் 

அழு க் கூடித யிர் ளில் 30-40 சட வீடமுணம க்  மஞப்டும். இடன்  மஞணம  ஆண்டுடமறும் 

ணது மடு 17.5 பில்லிதன் ரூமய் ந இனக்கின்து.  

ப யிர் ப  ளின் பனங் ல் ணற்றும் றுணதி சங்கிலி ளின் மு மணத்துப 

சதற்மடு ந ணம்டுத்துபடன் மூம் அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ந 

குத்துக் மள்நக் கூடிதடம  இருப்துன் அடன் மூம் பனங் ல் ணற்றும் றுணதி 

சங்கிலி ளின் மு மணத்துப சதற்மடு ளில் ஈடுட்டு பருபர் ளின்  பருணமத்டயும் 

அதி ரிக் மம். ணலும் ஆமக்கிதணம உஞவு உற்த்தி ளின் சந்ட பமய்ப்பு ளும் 

அதி ரிக்கும். அடமல் னங் ள் ணற்றும் த யிர் ளின் பனங் ல் ணற்றும் றுணதி 

சங்கிலி ளின் மு மணத்துப சதற்மடு ந அபிவிருத்தி சய்யும் சதற்திட்ங் ள்  ஊம  

அறுபக்குப் பிந்தித துயில் முன்ற்ம் ற்டும்  திர்மர்க் ப்டுகிது.  

தங்கரபர்கள் – விபசமதப் யிர் ளின் பனங் ல் ணற்றும் றுணதிச் சங்கிலி ந 

படிக்  ளில் டமர்புடும் அத்து ங்குடமர் ளும்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

 விபசமதப் யிர் ளின் பனங் ல் ணற்றும் றுணதிச் சங்கிலி ந அபிவிருத்தி சய்டல்   

 விபசமதப் யிர் ளின் அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு நக் குத்டல் ணற்றும் 
டத்ட அதி ரித்டல்  

 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

 பனங் ல் ணற்றும் றுணதி சங்கிலி ளின் மு மணத்துபத்தில் ஈட்டுள்நபர் ளின் 
அறிவு ணற்றும் ஆற் விருத்தி சய்டல்  

 யிற்சி றி ந மத்துபது  

 விருத்தி சய்தப்ட்  தமளும் ணற்றும் டப்டுத்தும் அகு ந நிர்ணமணித்டல் 
(இடன் கீழ் 44 ணமம்னம் டப்டுத்தும் அகு ள், 60 பமனப்னம் டப்டுத்தும் 
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அகு ள், 50 ப்மளி  டப்டுத்தும் அகு ள் ணற்றும் மதி 20  மய்தம 

டப்டுத்தும் அகு ள் ன் நிறுபப்வுள்ந.)  

 ல் ணற்றும் த யிர் ளின் பனங் ல் சங்கிலி ந எழுங்கு டுத்டல் 

 தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  டி-176   நமுக-  பனங் ல் ணற்றும் 

றுணதிச் சங்கிலி ளின்  படிக்  ளில் டமர்புடும் அத்து ங்குடமர் ளும்  

ணமு ணம  தன் நப் ற்றுக் மள்பர். 

முடிவு – ணம, பமன, ப்மளி,  மய்தமப் யிர் ளின் பனங் ல் ணற்றும் றுணதிச் சங்கிலி ந 

அபிவிருத்தி சய்படன் மூம் அப்யிர் ளின்  அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு நக் 

குத்டல் 

ல் ணற்றும் த யிர் ளின் பனங் ல் சங்கிலி ந  சீமக்குடல்  

தறுதறுகள் -  39 ணமம்னம் டப்டுத்தும் அகு ள்  மடு முழுபதும் அணக் ப்ட்டுள்ந. 

2017 ஆம் ஆண்டில் அணக் ப் திர்மர்க் ப்ட் மதிலும் டர்டல் ள்  மஞணம  

அணக்  முடிதமணல் ம 12 பமன டனிடும் அகு ள்,  12 ப்மளி டனிடும் அகு ள் 

ணற்றும்  27  மய்தமப்னம் டனிடும் அகு ள் அநுமடபும் ணமபட்த்தில் 

நிறுபப்ட்டுள்ந. 

60 பமன டனிடும் அகு ள்,  50 ப்மளி டனிடும் அகு ள் ணற்றும்  20  மய்தமப்னம் 

டனிடும் அகு ள் ஆகிதபற் நிர்ணமணிக்  அத்து படிக்  ளும் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந.  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 2 ணற்றும் 12 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 2.1  2.4  ணற்றும் 12.1 12.4 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்- 

அபிவிருத்தி சய்தப்ட் தன்மட்டு ணற்றும் டனிடும் அகு ளின் ண்ணிக்  ணற்றும்  

சீர்சய்தப்ட் பனங் ல் சங்கிலி ள் 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன  -  ஆம்பிக் ப்ட் தி தி  - 01.01.2018 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்:  ம 

ல் நீடிக் ப்வில்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - இங்  முழுபதும்  

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்    

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

41.495 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

ணமம்னத்தின் பனங் ல் 

ணற்றும் றுணதிச் 

சங்கிலி ந  மு மணத்துப 

படிக்  ந  

அபிவிருத்தி சய்டல் 

4.33 0.864 

44 ணம டனிடும் அகு ள்  

அணத்டல்  /39 ணம டனிடும் 

அகு ள்  மநமவித ரீதியில் 

நிறுபப்ட். 

பமனயின் பனங் ல் ணற்றும் 

றுணதிச் சங்கிலி ந  

மு மணத்துப 

படிக்  ந  

அபிவிருத்தி சய்டல். 

20.5 15.699 

60 பமன டனிடும் அகு ள் 

அணத்டல்  /2017 ஆம் ஆண்டில் 

அணக் ப் திர்மர்க் ப்ட் 

மதிலும் டர்டல் ள்  மஞணம  

அணக்  முடிதமணல் ம 12 

பமன டனிடும் அகு ள் 

அநுமடபும் ணமபட்த்தில் 

நிறுபப்ட்டுள்ந  .த  

ணமபட்ங் ளில் உள்ந 

தமநர் ளுக்கு யிற்சி பகுப்பு ள் 

மத்டப்ட்டுள்ந  

ப்மசியின் பனங் ல் 

ணற்றும் றுணதிச் 

சங்கிலி ந  

மு மணத்துபம் சய்யும் 

படிக்  ந  

அபிவிருத்தி சய்டல் 

 

19.5 14.225 

50 ப்மசி டனிடும் அகு ள்  

அணத்டல் /2017 ஆம் ஆண்டில் 

அணக் ப் திர்மர்க் ப்ட் 

மதிலும் டர்டல் ள்  மஞணம  

அணக்  முடிதமணல் ம 12 

ப்மசி டனிடும் அகு ள் 

அநுமடபும் ணமபட்த்தில் 

நிறுபப்ட்டுள்ந  .த 

ணமபட்ங் ளில் உள்ந 

தமநர் ளுக்கு யிற்சி பகுப்பு ள் 

மத்டப்ட்டுள்ந 

 மய்தமவின் பனங் ல் 

ணற்றும் றுணதிச் 

சங்கிலி ந  மு மணத்துப 

படிக்  ந  

அபிவிருத்தி சய்டல் 

 

8.32 3.187 

20  மய்தம டனிடும் அகு ள் 

அணத்டல்  /2017 ஆம் ஆண்டில் 

அணக் ப் திர்மர்க் ப்ட் 

மதிலும் டர்டல் ள்  மஞணம  

அணக்  முடிதமணல் ம 2 7 

 மய்தம டனிடும் அகு ள் 

அநுமடபும் ணமபட்த்தில் 

நிறுபப்ட்டுள்ந. த 

ணமபட்ங் ளில் உள்ந 

தமநர் ளுக்கு யிற்சி பகுப்பு ள் 

மத்டப்ட்டுள்ந 

விபசமதப் யிர் ளின் 

பனங் ல் சங்கிலி ந 

மு மணத்துபம் சய்டல்  

2.06 0.343 

அனுமபும, நுபலிதம ணற்றும் 

குரும ல் ணமபட்ங் ளில்   த்டரி ,

லீக்ஸ்,  ட், பமன, ப்மளி 

ணற்றும் ம ற் மய் ஆகிதபற்றின் 

பனங் ல் சங்கிலி ந  மு மண 

சய்டல் /.ணற்டி ணமபட்ங் ளில் 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

விபசமத சங் ங் ந உருபமக்கும் 

படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின். 

ற் யிரின் பனங் ல் 

சங்கிலி ந  சீர் சய்டல் – 

முன்மடி சதற்திட்ம் 

1.505 0.083 

விபசமத சங் ங் ள்  ,அரிசி ஆ 

உரிணதமநர் ள் ணற்றும் ல் 

பனங் ல் சங்கிலியில் டமர்புடும் 

இட ங்குடமர் ளுக் ம விபசமத 

விநக் ம் அளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள்  

மத்டப்ட். 

உஞவுப் மது மப்புக்கு 

ணம்டுத்டப்ட் 

அறுபக்குப் பிந்தித 

டமழில்நுட்ங் நப் 

தன்டுத்தும் மு ள் 

ற்றி மதுச் சு மடமப் 

ரிசமட ர் ளுக்கு விநக் ம் 

அளித்டல் 

03 - 

25 யிற்சி நி ழ்ச்சி ளுக்கு ஊம  

1500 மதுச் சு மடமப் 

ரிசமட ர் ளுக்கு விநக் ம் 

அளித்டல் / 2018 சப்ம்ர் ணமடம் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது 

ஆய்வுகூ பசதி ந 

அபிவிருத்தி சய்படன் மூம் 

பனங் ல் சங்கிலி ளின் 

ங் மநர் ளுக்கு 

மது மப்ம உஞவு மு 

ற்றித சிந்ட சபத 

பனங் லும் அடன் மூம் 

டசித உஞவுப் மது மப் 

ற்டுத்டலும்  

26 - 

அறுபக்குப் பிந்தித 

டமழில்நுட் நிறுபத்தின்  

ஆய்வுகூ பசதி ந அபிவிருத்தி 

சய்டல் / 2018 சப்ம்ர் ணமடம் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது  

ரத்ம் 85.215 34.401  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   -  

 அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ள் குபடன் ஊம  சூனலுக்கு சர்க் ப்டும்  ழிவு ளின் 

அநவு குபதுன் அடன் மூம் சூனல் ணமசடல் குயும். 

மதிப்ம இசமதப் மருட் ளுக் ம ணமற்றீடு ந அறிமு ம் சய்படன் மூமும் 

சரிதம ழுக் ச் சய்யும் மு ளின் ஊம வும் இசமதப் மருட் ள் சூனலுக்கு 

சர்க் ப்டுது குக் ப்டுகிது. 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

 
2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள்- டரிவு சய்தப்ட் விபசமதப் யிர் ளின் பனங் ல் ணற்றும் 

றுணதிச் சங்கிலி ளின் மு மணத்துப படிக்  ந அபிவிருத்தி சய்படற் ம   04 புதித 

சதற்திட்ங் ள் ஆம்பிக் ப்வுள்ந.  

நிதி இனக்கு - 142.00  மில். ரூ  
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6.14   ெற்திட்டம்: 6 ரட்டங்களில் கபின நிநத் த்தியின் தன துரிரகக் 

கட்டுப்தடுத்ல் 

ெனவுத் னப்பு  - 118-02-03-20-2509 

விட துந - -  விபசமத உற்த்தித் தின் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்   - விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு , விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு   -  

ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, 

விபசமதத் திஞக் நம் 

சதற்திட் எருங்கிஞப்மநர் -  ணதி ப் ணிப்மநர் (விரிபமக் ம்), விரிபமக் ம் 

ணற்றும் யிற்சிப் பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - 

  மநி ரீதிதம  விபசமதத்துக்கு மதிப் ற்டுத்தித மட ணம சூனல் சற்று 

குந்து  ந்ட 2018 சிறு ம த்தில் ய்ட ணன  மஞணம  விபசமதத்திற்கு, குறிப்ம , 

மரித நீர்ப் மச பிடசங் ளில் ற் சய்  ஆம்பிக் ப்ட்து. ம த்தின் 

இயித மழிந்ட ணன  மஞணம  ல்பறுட்  மங் ளில் மற்று ள் 

ப்ட்ணதமல் ல்பறு  பதது நயுத ல் மற்று ள் பதல் பளி ளில்  மஞக் 

கூடிதடம  இருந்டதுன் இடன் விநபம  சிறு ம த்தின்  சிப் குதியில் இங் யின் 

உர் பதத்தில், குறிப்ம  அம்ம, மமன்றுப பிடசங் ள் ணற்றும் பணல் 

ணம மஞத்தின் சி பிடசங் ளிலும்  பி  நித் டமபத் டத்தியின் மதிப்பு மி வும் தீவிணம க் 

 மஞப்ட்து.  விபசமத நிங் ளில் டத்தி ரிடல்  மஞப்ட்துன் அவ்பமம யிர் 

நிங் ந டத்தி ள் ருகும் இங் ள் வும் இங்  மஞப்ட்து. ட ம ல் 

ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதம் ணற்றும் விபசமத திஞக் நத்தின் விரிபமக் ப் பிரிவு 

ன் பனங்கித சிமரிசு ளின் அடிப்யில்  பி  நித் டமபத் டத்தித் டமக் ம் மி வும் 

தீவிணம  இருந்ட நிங் ளில் அடன் விபசமயி நமல் அப்மதிப்பு ந  ட்டுப்டுத்ட 

படிக்  ணற் மள்ந டபறும் யிர் நிங் ளுக்கு இசமதப் மருட் ந 

தன்டுத்துபடற்கும் மதிக் ப்ட்  பிடசங் ளில் உள்ந  விபசமயி ளுக்கு  மி த் துரிடணம  

டளிவூட்டி மதிப்பு நக் குத்துக் மள்ந படிக்  ணற் மள்நவும் டபதம 

நிதித எதுக்கீடு சய்து  மள்ந இந்ட சதற்திட்ம் டதமர் சய்தப்ட்து.      

தங்கரபர்கள்   - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - சிமரிசு சய்தப்ட் விபசமத இசமதப் 

மருட் நப் தன்டுத்தி   பி நித் டத்தியின் மதிப்க்  ட்டுப்டுத்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

 சிமரிசு சய்தப்ட் விபசமத இசமதப் மருட் நப் தன்டுத்தி 800 
க்தமர் யிர் நித்தில்  பி  நித் டமபத் டத்தியின் மதிப்  ட்டுப்டுத்டல். 

 500 யிற்சி நி னச்சி ள் மத்துடல். 

 அறிவித்டல் ள், ர் ள், துண்டுப் பிசுங் ள், ஊ  நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் த்திரி  

விநம்ங் ள் மூம் விபசமயி ளுக்கு விநக் ம் அளித்டல். 

  முடிவு -  

 சிமரிசு சய்தப்ட் விபசமத இசமதப் மருட் நப் தன்டுத்தி 380.8 
க்தமர் யிர் நித்தில்  பி  நித் டமபத் டத்தியின் மதிப்புக் 

 ட்டுப்டுத்டப்ட்து  

 496 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட். 
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 அறிவித்டல் ள், ர் ள், துண்டுப் பிசுங் ள், ஊ  நி னச்சி ள் ணற்றும் த்திரி  

விநம்ங் ள் மூம் விநக் ம் அளிக் ப்ட்து.  

தறுதறுகள் – மருத்டணம மூமமதங் நப் தன்டுத்தி  பி நித் டத்தியின் 

மதிப் பற்றி ணம க்   ட்டுப்டுத்டல்.   

 அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள்  -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 ணற்றும் 2 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - 

சிமரிசு சய்தப்ட் விபசமத இசமதப் மருட் நப் தன்டுத்தி   பி நித் 

டத்தியின் மதிப்புக்  ட்டுப்டுத்டப்ட் யிர் நிங் ள்   

 ெற்திட்ட கரன ல்ன 

    ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.07.16 

    ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.07.16 

    நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் - 

இல் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  

அம்ம, ணமம , மன்றுப, அனுமடபும், ம்மந்டமட், ணம மஞ 

இக்  ணப் பிடச க்   

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

13 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 0.0833 மி. ரூ. 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. சிமரிசு சய்தப்ட் விபசமத 

இசமதப் மருட் நப் 

தன்டுத்தி  800  க்தமர் 

யிர் நித்தில்   பி  நித் டமபத் 

டத்தியின் மதிப்  ட்டுப்டுத்டல் 

6.68 

0.0833 

380.80 க்தமர்  நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந. 

2. 500 யிற்சி நி னச்சி ள் 

மத்துடல் 
0.5 

496 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள்  

மத்டப்ட்  

3. அறிவித்டல் ள், ர் ள், 

துண்டுப் பிசுங் ள், ஊ  

நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் த்திரி  

விநம்ங் ள் மூம் 

விபசமயி ளுக்கு விநக் ம் 

5.45 

விநக் ம் அளித்டல் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந 
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அளித்டல். 

4. நிருபம  சவு  0.37  

ரத்ம் 13 0.0833  

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் –  

சூனல் ரீதிதம  விபசமதத்திமல் ற்க் கூடித மதிப்பு நக் குப்டற் ம 

படிக்  ள் டுக் ப்டும்  
 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – சதற்திட்ம் 

பற்றி ணம  முப்டுத்டப்டுகின்து. 

 

 

 

7. ெற்திட்டம் – ன்ணந் ரட்டங்களில் இடப் தயிர்ச் ெய்க 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – விட ணற்றும் டு ப் மருட் ள் அபிவிருத்தி நிதம், 

மட  
 
தரறுப்பு  - ணிப்மநர், விட ணற்றும் டு ப் மருட் ள் அபிவிருத்தி நிதம் 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - 

டன்யுன் பி யிர் ந சய்  சய்த இங் யில் டன்ஞ் சய்  

ணற் மள்ளும் அத்துப் பிடசங் ளிலும் மநணம பமய்ப்பு ள்  மஞப்டுகின். 1973 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து இங்  அசமங் ம் அறிமு ப்டுத்தித ல் பறுட் ணமனிதத் 

திட்ங் ள் மூம் இது ஊக்குவிக் ப்டுகிது. இங் யில் பிடம டன்ஞ் சய் ப் 

பிடசங் நம  டமழ்மட்டு ஈ ணற்றும் இ பத ருபக் மற்று இ ணன வீழ்ச்சிதக் 

 மண் பதங் ள் ன் ஆகும். உர் பதத்தில் நீர்ப்மச பசதி ள்  மஞப்டும் 

அத்து இங்  ளிலும் அது ஏநவு சிப்ம  விக்  மஞப்டுகிது.   

 

குளிர் ம ணற்றும்  ல் பந ன்பற்றுக்கு இயில் குறிப்பித்டக்  அநவு 

பறுமடு ள் இல். இந்ட நி பிடமணம  டன்ஞ் சய்  ணற் மள்ளும் 

பிடசங் ளில் ந்ட அநவில் பறுட் யிர்ச் சய்  ணற் மள்படற்கு உடவிதம  

அணயும். சி டமழ் ணற்றும் ணத்திணணம சரிவு நிங் நத் டவிர்ந்ட உர் பதத்தில் டன்ஞ் 

சய்  ற் இக் முதமடம  அணயும். அடற் ணத இங் யில் டன்ந் 

டமட்ங் ளின் மநணமப ல்பறுட் விபசமத  மநிப் ண்பு நக்  மண் 

பநணம  மணி ளில்  மஞப்டுபதுன் ந்ட அநவிம யிர் ப  ளுன் 

இப்யிம  பநர்ப்டற்கு உ ந்ட ணண்  ட்ணப்பு நயும்  ற்றுள்ந.  

 

டன் ணங் ள் பநரும் விடம் ணற்றும் அடன் உருபவிதல் ன் அடன் ல்பறுட் 

பநர்ச்சிக்  ட்ங் ளின் கீழ்  யிர் ள் பநர்படற்கு இணளிக்கும் ன்ட 

உஞர்த்துகின். ல்பறுட் பூ மந ணற்றும் சூனல்  மநி பதங் ளில் 

டன்யுன்  எத்துப்மகும் மநணம ஆண்டு ணற்றும் ல்மண்டுப் யிர் ள் சய்  

ண்ஞப்டுகின்.  

 

இங் யில் டன்க்  குடும் டமபங் ளின் அர்த்தி க்தர் என்றில் 160 ணங் நம க்  

 மஞப்டுபதுன்  தம பிடசங் ளில் எப்பீட்நவில் அது அதி  றுணமத்டப் 

றுகிது.  அடமபது க்தர் என்றில் 210 ணங் நம க்  மஞப்டுகிது. பவ்பறு  

பததுத விட ளின் மூம் ப்ட் டன்ஞ் டமட்த்தினுள் ணண் ணற்றும் சூரித எளி 
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ஆகித அடிப் பநங் ந மற்று ள் தன்டுத்தும் மு ந அபடமனிக்கும் மது 

குந்ட பததுதடமயினும் மி வும் சிப்ம  பநர்ந்து இருப்பினும் அபற்றின் இத 

பறு யிர் ந இப்யிர்  நம  மி வும் இகுபம  சய்  சய்த முடியும் ன்து 

டற்மது ற்றுக் மள்நப்ட்டுள்நது. டன் ணத்தின் பநர்ச்சி ற்றித த்ட ணற்றும் 

உருபவிதல் விஞ்ஜமத்திற்கு ற் பவ்பறு ணட் பநர்ச்சி நி ளின் மது பறு 

யிர் நயும் டன்ஞ் சய் யுன் அல்து அடற்குக் கீனம  பநர்க்  முடியும். 

ல்பறுட் புவியிதல் ணற்றும் சூனல்  மநி பதங் ளில் அதி  ண்ணிக் யிம 

ஏமண்டு ணற்றும் ல்மண்டு யிர் ந டன்ஞ் சய் யின் கீழ் யிரி முடியும். 

டன்யி ணங் ளின் பதது ணட்ங் நப் ற்றித  ருத்து ளின்டி இங் யில் 70% - 

80% இற்கும் இயிம டன்ஞ் சய் யில் இப் யிர்ச் சய்  ணற் மள்ந 

முடியும்  ணதிப்பீடு சய்தப்ட்டுள்நது. 

 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

டன்ங்  மணி ளில் நித்தின் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல். 

ற்றுணதிக் ம   டன் உற்த்தி சய்யும் ணமதிரிப் பிடசங் ந 

அபிவிருத்தி  சய்டல்.  

 

பிரண ெற்தரடுகள் 

 டன்ங்  மணி ளில் அன்மசிச் சய்  ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் ணற்றும் 
நுண் நீர்ப்மசத் டமகுதி ள் பனங் ல். (விபசமயி ளின் 50% ங் ளிப்பு) 

 டன்ங்  மணி ளில்  மடிடமச் சய்  ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் 
பனங் ல் (விபசமயி ளின் 50% ங் ளிப்பு)  

 டன்ங்  மணி ளில் பமனச் சய்  ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் பனங் ல் 
(விபசமயி ளின் 50% ங் ளிப்பு)  

 50 பருத்துக்கு ணற்ட் னத டன்ங்  மணி ளில் டமம்னச் சய்  

ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் பனங் ல் (விபசமயி ளின் 50% ங் ளிப்பு)  

 டன்ங்  மணி ளில் சம்பு கினங்குச் சய்  ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் 
பனங் ல் (விபசமயி ளின் 50% ங் ளிப்பு)  

 டன்ங்  மணி ளில் 40 க்தமர் ணபள்ளிச் சய்  ணற் மள்ந டு ப் 

மருட் ள் பனங் ல் (இபசம்)  

 டன்ங்  மணி ளில் 10 க்தமர் உள்மட்டுக் கினங்கு ப  ளின் சய்  
ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் பனங் ல் (விபசமயி ளின் 50% ங் ளிப்பு)  

  ந விதம், யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் மத்டல்  

தணரபர்கள் ண்ணிக்க  - விபசமயி ள் 775  

முடிவு -  

 விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் விநிதமகிக் ப்ட் அன்மசிக்  ன்று ளின் ண்ணிக்  -

224,000  

 பமரிதம ணற்றும் ணட ண ஆகித ண்ஞ ளில்  மடிடமக்  ன்று ள் உற்த்தி 
சய்தப்ட்டுள்ந. இப பணல் ணம மஞ விபசமயி ளுக்கு பனங் ப்வுள்ந  

 குரும ல் ணமபட்த்தில் 3000 பமன மற்று ள்  நத்தில் ப்ட்டுள்ந 

 குரும லில்  ணமபட்த்தில் 1675 டமம்  ன்று ள்  நத்தில் ப்ட்டுள்ந.(125 
விபசமயி ள்) 

 குரும ல் ணமபட்த்தில் 40 விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் 33,750 சம்புக் கினங்குக்  ன்று ள் 
விநிதமகிக் ப்டுகின்  

 குரும லில் ணமபட்த்தில் 1000 ணபள்ளிக்  ன்று ள் ப்ட்டுள்ந  
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  ம்ம ணமபட்த்தில் 8 விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் 226 கி.கிமம் உள்மட்டுக் கினங்கு 
ப  ள் விநிதம ம் சய்தப்ட் . 

 குரும ல் ணற்றும் புத்டநம் ணமபட்ங் ளில்  2 யிற்சிச் சதணர்வு ள் மத்டப்ட்.  

தறுதறுகள் – 310 க்தமர் டன்ங்  மணியில் இப் யிர்ச் சய்  ணற் மள்நல்.   

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2.1/ 2.1.1, 

2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - பற்றி ணம  யிர் 

சய்தப்ட் டன்ங்  மணி ளின் அநவு  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -2018.12.31 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

ெல்தடுத்தும் பிெங்கள் – பணல் ணம மஞம், ணல் ணம மஞம், டன் ணம மஞம்  

 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

30 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மி.ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

டன்ங்  மணி ளில் அன்மசிச் 

சய் க் ம  டு ப் 

மருட் ள் ணற்றும் நுண் 

நீர்ப்மசத் டமகுதி ள் பனங் ல்     

24.25 

 

 

 

 

டரிவு சய்தப்ட் தமநர் ள் 

 ம்ம  - 21 

 ளுத்ட- 12 

குரும ல் - 100 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மி.ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

( விபசமயி ளின்  

50% ங் ளிப்பு) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

புத்டநம் - 85 

பணல் ணம மஞத்தில் நுண் 

நீர்ப்மசத் டமகுதி ள் 

 மள்பவுக்கு  ள்வி ணனுக் ள் 

 மப்ட்டுள்ந. 

விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் 

விநிதமகிக் ப்ட் அன்மசிக் 

மற்று ளின் ண்ணிக்  -224,000  

டன்ங்  மணி ளில் 

 மடிடமச் சய்  

ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் 

பனங் ல்  

( விபசமயி ளின்  

50% ங் ளிப்பு) 

1.375 

டரிவு சய்தப்ட் தமநர் ள் 

குரும ல் - 120 

புத்டநம் - 101 

பமரிதம ணற்றும் ணட ண 

ஆகித ண்ஞ ளில் 

 மடிடமக்  ன்று ள் 

டன்ங்  மணி ளில் பமனச் 

சய் க் ம  டு ப் 

மருட் ள் பனங் ல்  

 ( விபசமயி ளின்  

50% ங் ளிப்பு) 

1.25 

டரிவு சய்தப்ட் தமநர் ள் 

 ம்ம  - 18 

 ளுத்ட - 50 

 மழும்பு  - 200 

குரும ல் ணமபட்த்தில் 3000 

பமனச் மற்று ள்  நத்தில் 

ப்ட்டுள்ந 

50 பருத்துக்கு ணற்ட் னத 

டன்ங்  மணி ளில் டமம்னச் 

சய்  ணற் மள்ந டு ப் 

மருட் ள் பனங் ல்  

( விபசமயி ளின்  

50% ங் ளிப்பு) 

0.9 

குரும லில்  1675 டமம்  ன்று ள் 

 நத்தில் ப்ட்டுள்ந.(125 

விபசமயி ள்) 

புத்டநம் - டரிவு சய்தப்ட் 

தமநர் ள் ண்ணிக்  - 65  

பிபி ண்ஞயில் இருந்து 

புத்டநத்திற்கு  மள்பவு சய்த 

டமதமர் நியில் உள்ந  ன்று ள் - 

5000 

டன்ங்  மணி ளில் சம்பு 

கினங்குச் சய்  ணற் மள்ந 

டு ப் மருட் ள் பனங் ல்  

( விபசமயி ளின்  

50% ங் ளிப்பு) 

0.75 
 

டரிவு சய்தப்ட் தமநர் ள் 

32 -  ம்ம 

20 –  ளுத்ட  

புத்டநம் ணமபட்த்தில் 8 

விபசமயி ளுக்கு 11,250 சம்புக் 

கினங்கு  ன்று ள்  மள்பவு 

சய்தப்ட்டு 

விநிதமகிக் ப்ட். 

 

குரும ல் ணமபட்த்தில் 40 

விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் 33,750 

சம்புக் கினங்குக்  ன்று ள் 

விநிதமகிக் ப்டுகின்  

டன்ங்  மணி ளில் 40 0.6 டரிவு சய்தப்ட் தமநர் ள் 



80 
 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மி.ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(மி.ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

க்தமர் ணபள்ளிச் சய்  

ணற் மள்ந டு ப் மருட் ள் 

பனங் ல் )இபசம் (  

(குரும ல் - 27) 

குரும லில்  1000 ணபள்ளிக் 

 ன்று ள் ப்ட்டுள்ந . 

டன்ங்  மணி ளில் 10 

க்தமர் உள்மட்டுக் கினங்கு 

ப  ளின் சய்  ணற் மள்ந 

டு ப் மருட் ள் பனங் ல்  

( விபசமயி ளின்  

50% ங் ளிப்பு)  

0.5 

 ம்ம ணமபட்த்தில் 8 

விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் 226 

கி.கிமம் உள்மட்டுக் கினங்குகி 

ப  ள் விநிதம ம் 

சய்தப்ட்   

டரிவு சய்தப்ட் தமநர் ள் 

 ளுத்ட  - 6 

குரும ல் - 10 

 ம்ம - 8 

 ந விதம், யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டல்  
0.375 

குரும ல் ணற்றும் புத்டநத்தில் 2 

யிற்சிச் சதணர்வு ள் 

மத்டப்ட் . 

ரத்ம்  30 0.05  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் –  மநி க்கு ஈடு மடுக் க் 

கூடித விபசமதத் டமழில்நுட்ங் ள்  நத்தில் தன்டுத்டப்டும். அத்துன் உற்த்திச் 

சதற்மட்டில் உஞவுப் மது மப்புக்குத் டபதம மருத்டணம படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டும். சதற்திட்ம் சூனலில் ௌதீ , உயிரிதல் டன்ணக்கு வ்விட 

மட ணம டமக் ங் நயும் ற்த்டப் மபதில். அடமல் சூனல், சமூ ம் ணற்றும்  

டசிதப் மருநமடமம் ன்பற்றுக்கு இந்ட சதற்திட்ம் மரித ங் ளிப்ச் சலுத்தும்.  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

 

 

8. ணிக விெரம் 

8.1 ெற்திட்டம்  -   இபம் விெர ரழில் முற்சிரபர்கப லுவூட்டல்  

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - ணனிட பந அபிவிருத்தி 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் -  விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம்  

தரறுப்பு  -  டண விபசமத விஞ்ஜமனி / ணதி  ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் 

யிற்சி) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

உஞவு உற்த்தித அதி ரிப்டன் மூம் மட்டின் உஞவுப் மது மப் உறுதி 

டுத்துபடற் ம  இங் யின் அத்துப் பிடசங் ளிலும் இநஜர் ளின் அறிவு, ஆற்ல் 

ணற்றும் நிபுஞத்துபம் ன்பற் தனுறுதிமிக் டம ப் தன்டுத்துபது விபசமதத் 

துயின் பநர்ச்சிக்கு மி வும் இனிறிதணதமடடமகும். டற் மத்தில் இநஜர் ள் 
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விபசமதத்துத விட்டும் தூ விகிச் சல்பது விபசமதத் து திர்மக்கியுள்ந   பிடம 

சபமமகும். அது பறுட் சமூ - மருநமடம  மணி ளின் றுமகும்.  

இநஜர் ந  பக் கூடித பமத்ட  ரீதிதம விபசமத – விதமமத் திட்ங் ந அறிமு ம் 

சய்பது அபர் ந இத்துயில் ஸ்திப்டுத்ட சிந்ட பழிதம  அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நது. உரித டமழில் நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்டல், சம்ந்டப்ட் சமூ  

ணற்றும் நிதிப் பிச்சி நத் தீர்ப்டற்கு உடவி பனங்குடல் ன்ப மூம் விபசமதத் 

துயில் குபம  தன்டுத்டப்டும்  இநஜர் சமுடமதத்ட தனுறுதிமிக்  பணி  

ரீதிதம விபசமத பர்த்ட ங் ளில் ஈடுச் சய்து ருநமடம ரீதிதம  நிம டமழில் 

முதற்சிதமநர் நம  ணமற்றுபட இத்திட்த்தின் பிடம குறிக் மநமகும்.       

 45 பதட   விக் குபம இநஜர் ள் இத்திட்த்தின் இக்கு தமநர் நம  

முன்ணமழிதப்ட்டுள்ந. த்திரி  விநம்ம் பிசுரிக் ப்ட்டன் பின்ர் அடற்குப் 

மருத்டணம இநஜர் ளிமிருந்து விண்ஞப்ம்  மப்வுள்நது.  நப் ரிசமட ள் 

ணற்றும் சதற்திட் முன்ணமழிவு ணதிப்பீடு ந ணற் மள்படன் மூம் முன்பக் ப்ட் 

சதற்திட்ங் ள் மீநமய்வு சய்தப்ட்டு இநஜர் ள் டரிவு சய்தப்வுள்ர். டரிவு 

சய்தப்டும் தமநர் எருபருக்கு அதி  ட்சம் 500,000 ரூமய் வீடம் அசின் 50% நிதியுடவி 

பனங்  திட்மிப்ட்ள்நது.    

ணமம ,  , அம்ம ணற்றும் ம்ந்டமட் ணம மஞ இக்  ணப்  

பிடசங் ளில் விபசமதப் ண்ஞ பர்த்ட   ல்லூரி  நி ழ்ச்சித்திட்ங் ள் ஆம்பிக் ப் 

திட்மிப்ட்டுள்நது. அபர் ள் அந்நி ழ்ச்சித் திட்ங் ளுக்கூம    ற்று புதித விபசமத 

சதற்திட்ங் ந ஆம்பிப்ர். அபற்றில்  டரிவு சய்தப்டும் சிறித அநவிம இநம் 

விபசமத டமழில் முதற்சிதமநர் ளுக்கு 50% நிதி உடவி பனங் ப்வுள்நது.  

தங்கரபர்கள் - இநம் விபசமத டமழில் முதற்சிதமநர் ள் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

 இநஜர் ளுக் ம   பர்ச்சிதம விபசமத பர்ட  திட்ங் ந அறிமு ம் சய்டல்  

 இநம் விபசமத முதற்சிதமன்ணதமநர் ந பலுவூட்ல் 

 இநஜர் ள் விபசமதத் துயில் இருந்து தூணகுபட டடுத்டல் 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

 பர்த்ட  ரீதிதம இநம் விபசமத டமழில் முதற்சிதமநர் ளுக்கு நிதி உடவி பனங்குடல் 
(அதி  ட்சம் திட்ம் என்றுக்கு 500,000 ரூ. அசின் 50% நிதியுடவி பனங்  

திட்மிப்ட்ள்நது.)  

 யிற்சி உ ஞங் ள் உட் விபசமதப் ண்ஞ மசமப் யிற்சி ணற்றும் 
முதற்சிதமன்ணதமநர் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி ள் 

 விபசமதப் ண்ஞ மசம மத்திட்த்ட  ற்றுள்ந டரிவு சய்தப்ட் சிறித 
அநவிம இநம் விபசமத முதற்சிதமன்ணதமநர் ளுக் ம  நிதி உடவி பனங்குடல் 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி - 47  ணமு   

முடிவு 

 நிதி உடவி பனங்குபடற் ம  பர்த்ட  ரீதிதம இநம் விபசமத முதற்சிதமன்ணதமநர் ள் 22 
ர் டரிவு சய்தப்ட்டுள்நர் 

 3 விபசமதப் ண்ஞ மசமப் யிற்சி ள் 

 எரு முதற்சிதமன்ணதமநர் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி 

தறுதறுகள் – ணத்தித ரிணமஞ இநம் விபசமத டமழில்முதற்சிதமநர் ள், உற்த்தி அநவு, 

ண்ஞ பருணமம் அதி ரித்டல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்  - 2, 2.1, 1.1.1, 

2.1.2, 8.5.2, 8.2.1 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் – விபசமத 

விதமமங் ளுக்கு இஞத்துக்  மள்நப்டும் இநஜர் ளின் ண்ணிக் , 

முப்டுத்தும் யிற்சி நி ழ்ச்சி ளின் ண்ணிக்   

ெற்திட்ட கரன ல்ன  

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

ெற்திட்ட கரனம்  நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்- இல் 

ெல்தடுத்தும் பிெங்கள் -  இங்  முழுபதும்  

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

16.5 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

பர்த்ட  ரீதிதம  இநம் 

விபசமத டமழில்  

முதற்சிதமநர் ளுக் ம  நிதி 

உடவி பனங்குடல். (அதி ட்சம் 

திட்ம் என்றுக்கு 500,000 ரூ.  

அசின் 50% நிதியுடவி பனங்  

திட்மிப்ட்ள்நது) 

 

14 0.285 

22 விண்ஞப்டமர் ள் டரிவு 

சய்தப்ட்டுள்நர். 

மலிதீன் வீடு ள் 

நிர்ணமணிப்டற் ம சவு 

ணதிப்பீடு நயும் 

இதந்திமதி ந  மள்முடல் 

சய்டற் ம வி ணனுக் 

 மல் நயும் 

மறியிமநர் பிரிவு 

ணற் மண்டு பருகின்து. 

விபசமதப் ண்ஞ மசமப் 
யிற்சி ணற்றும் டமழில் 

முதற்சிதமநர் அபிவிருத்தி 
நி ழ்ச்சி ள் 

0.4 0.008 

முதற்சிதமன்ணதமநர் 

அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி ள் 

பூர்த்திதமகியுள்ந . 

4 விபசமதப் ண்ஞ 

மசமப் யிற்சி ள் 

சதற்டுத்டப்ட்டு 

பருகின் 

விபசமதப் ண்ஞ மசம 
மத்திட்த்ட  ற்றுள்ந டரிவு 
சய்தப்ட் சிறு அநவு இநம் 
விபசமத முதற்சிதமநர் ளுக் ம  
50% நிதி உடவி பனங்குடல் 

1.8  

தமளி ந டரிவு 

சய்படற் ம  FBS யிற்சி 

திட்த்தில் இருந்து 4 

விபசமதக் குழுக் ள் 

அணக் ப்ட்டுள்ந. 

நிருபம ச் சவு 0.3   

முன் மண்டு சல்ல்    

ரத்ம் 16.5 0.293  
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4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் -  இநம் விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமநர் ந உருபமக்குபடன் மூம் பயில்மப் பிச்சிக்குத் தீர்வு  மண்துன் 

ருநமடமப் த்டயும் அதி ரித்டல்.  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

 

 

 

 

8.2 கரபரன் பர்ப்த பிதல்ப்தடுத்தி தண்  

ரழில் முற்சிரண் அதிகரித்ல் 
 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - ணனிட பந  அபிவிருத்தி 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), உடவி விபசமதப் ணிப்மநர் 

(அபிவிருத்தி) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

பருணமம் ஈட்டும் சதற்மடு ளில் ஈடு ண்ணும் ண் டமழில் 

முதற்சிதமண்ணதமநர் ளுக்கு மி  மருத்டணம எரு துதம   மநமன் பநர்க் 

குறிப்பிமம். டணம விட ளின் ளிடம க் கிக்கும் டன்ண, டணம  மநமன் பநர்ப்பு 

இல்ங் ள் ணற்றும்  மநமன் உற்த்திக்கு டபதம வீ டமழில்நுட்ங் ளின் மப 

ன் பர்த்ட  ரீதிதம  மநமன் பநர்ப்பின் முக்கித டப நமகும். இத்திட்த்தின் மூம் 

பணி  ரீதிதம  மநமன் பநர்ப் விருத்தி சய்படற்கு ண் முதற்சிதமன்ணதமநர் ளுக்கு 

டணம ணற்றும் சூனல் சமிக்   மநமன் இல்ங் ந அறிமு ம் சய்டல், டணம  மநமன் 

விட உற்த்தி ணற்றும் புதித டமழில் நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்டல் ன் இத்திட்த்தின் 

குறிக் மள் ள் ஆகும். 

தங்கரபர்கள் –  மநமன் சய் தமநர் ள், நு ர்பமர்   

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - பர்த்ட  ரீதிதம  மநமன் சய் க் ம 

ண்ஞ ணமடர் ந பலுவூட்ல்  

பிரண ெற்தரடுகள் -  

i. விட உற்த்தி நிதம் என் ஸ்டமபித்டல் 

ii.  மநமன் பநர்ப்பு இல்ங் ந நிர்ணமணித்டல் (எரு டமழில் முதற்சிதமநருக்கு 50,000 

ரூமய் நிதியுடவி பனங் ப்டும்)  

iii. 50% விபசமயி ளின் ங் ளிப்பின் கீழ்  மநமன் பநர்ப்பர் ளுக்கு உ ஞங் ந 

பனங்குடல் (ஊ   ப, நிப்ல் ணற்றும் டமற்றுநீக்கும் உ ஞங் ள் ணற்றும் 

னித் டளிப்மன் நீர்மசத் டமகுதி ள்) 

iv. புதித விட ப  ந இங்  மண்டற்கும் அறிமு ப்டுத்துபடற்கும் பசதி சய்து 

 மடுத்டல் 

v. யிற்சி ணற்றும் விநக் ணளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள்  

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி - 50  

முடிவு 



84 
 

  மநமன் சய் க்கு சிந்ட முயில் நிறுபப்ட் விட உற்த்தி  நிதம் என் 
அணத்டல் – டபதம உ ஞங் ந  மள்முடல் சய்படற் ம   ள்வி ணனுக் ள் 

 மப்ட்டுள்ந.  

 சிந்ட முயில் நிறுபப்ட் உதர் டத்திமம சூனல் சமிக்  50  மநமன் பநர்ப்பு 

இல்ங் ந  அணத்டல் - அணக்கும் ணி ள் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந.  

 உ ஞங் ந பனங்குபடன் மூம்  மநமன் உற்த்திதமநர் ந பலுவூட்ல் – று  
படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டு பருகின்.  

  மநமன் உற்த்திதமநர் ள் இத புதித  மநமன் ப  நப் பில்தப்டுத்டல் - 

விட உற்த்திக் ம மூப்மருட் ள்  மள்பவு சய்தப்ட்டுள்ந.  

 

தறுதறுகள் – பர்த்ட  ரீதிதம  மநமன் பநர்ப் ஊக்குவிப்டன் மூம் ண்ஞ 

ணமடர் ந பலுவூட்டுடல். நு ர்பமருக்கு டத்தில் சிந்ட  மநமன் ற்றுக் மள்ளும் 

சந்டர்ப்த்ட அதி ரித்டல். 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள் - 

2,2.1,2.1.1,2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் : பணி  ரீதிதம 

 மநமன் பநர்ப்பிமல் பலுவூட்ப்ட் ண் தமநர் ள்  ண்ணிக் த அதி ரித்டல். 

ெற்திட்ட கரன ல்ன - 

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

ெல்தடுத்தும் பிெங்கள் – மடு பூமவும்  

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /

பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

6.65 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

I. விட உற்த்தி நிதம் என் 

ஸ்டமபித்டல் 
1.5  

டபதம 

உ ஞங் ந 

 மள்முடல் சய்படற் ம  

 ள்வி ணனுக் ள் 

 மப்ட்டுள்ந. 

II.  மநமன் பநர்ப்பு இல்ங் ந 

நிர்ணமணித்டல். (எரு 

முதற்சிதமநருக்கு 50,000  ரூ. 

நிதியுடவி பனங் ப்டும்) 

2.5  

தமளி ள் டரிவு 

சய்தப்ட்டுள்நதுன் 

அபர் ள் நிர்ணமஞப் 

ணி ந 

ஆம்பித்துள்நர் 
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III. 50% விபசமயி ளின்  

ங் ளிப்பின் கீழ்  மநமன் 

பநர்ப்பர் ளுக்கு 

உ ஞங் ந பனங்குடல். 

(ஊ   ப, நிப்ல் ணற்றும் 

டமற்று நீக்கும் உ ஞங் ள் 

ணற்றும் னித் டளிப்மன் 

நீர்மசத் டமகுதி ள்.) 

1.5 0.149 

ஊ   ப, நிப்ல் 

ணற்றும் டமற்றுநீக்கும் 

உ ஞங் ளுக்கு  ள்வி 

ணனுக் ளின் ணதிப்பீடு ள் 

ணற் மள்நப்ட்டு 

பருகின். 

னித் டளிப்மன் 

நீர்மசத் டமகுதி ள் 

 மள்பவுக்  ட்ந 

பனங் ப்ட்டுள்நது. 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 
ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

IV. புதித விட ப  ந இங் 

 மண்டற்கும் ணற்றும் 

அறிமு ப்டுத்துபடற்கும் பசதி 

சய்து  மடுத்டல் 

0.5  

விட உற்த்திக் ம 

மூப்மருட் ள் 

 மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந . 

V. யிற்சி ணற்றும் விநக் ணளிக்கும் 

நி ழ்ச்சி ள் 
0.5  

ணமம , அம்ம 

ணற்றும் அனுமடபு ணம மஞ 

இக்  ணப் 

பிடசங் ள் மூன்றில் 

விபசமயி ள் ணற்றும் 

அதி மரி ளுக்கு ஆமய்ச்சி 

சதற்திட் 

 ந்டமமசிப்புக் ள் 

எழுங்கு 

சய்தப்ட்டுள்ந.  

சதற்திட் நிருபம  சவு ள் 0.15   

ரத்ம் 6.65 0.149  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – சூனல் ட்பு  மநமன் பநர்ப்பு 

இல்ங் ந அறிமு ப்டுத்டல்.  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 
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8.3 ெற்திட்டம் -  னீ பர்ப்பு அபிவிருத்தி 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - விற்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம் 

தரறுப்பு  -  ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), உடவி விபசமதப் ணிப்மநர்  

  (அபிவிருத்தி) 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் –  

டனீ பநர்ப்புப் ட்டி ளில் டனீ  பநர்ப் ணற் மள்பட டன் உற்த்தியில் 

டற் மத்தில் தன் டுத்டப்டும் நிம முதமகும். ப ம் மட்டிலும் டன் 

உற்த்தித அதி ரிக்கும் மருட்டு இத்டமழில்நுட்த்ட பின்ற்றுபடற்கு கிமமித 

விபசமத சமூ ங் ள் ஊக்குவிக் ப் பண்டும். விபசமதத் திஞக் நத்தின் யிற்சி ள் 

ணற்றும் டமழில்நுட் அபிவிருத்தி ளின் ஊம  டனீ  பநர்ப்புத் துத முன்ற்றுபதில் 

ஈடுட்டு பருகின்து. டனீ  பநர்ப்பு உ ஞ உற்த்தி சய்டல் ணற்றும் டனீக் குடித்டம  

டதமரிப்பு ந நிறுவுடல் ன்பற்றிலும் விபசமதத் திஞக் நம் ஈடுட்டு பருகின்து. 

சந்டக்குத் டமர்ச்சிதம  ட பனங்குபடற் ம  டனீ  பநர்ப் பணி ணதணமக் ப் 

பண்டித அட பந டனீ  பநர்ப்புத் துயில் ஈடுடுபர் ளுத பருணமத்ட 

உறுதி சய்படற்கு சந்டப்டுத்டலுக் ம பழிப  நயும் ற்மடு சய்த பண்டும்.  

தங்கரபர்கள் – டனீ பநர்ப்மநர் ள், நு ர்பமர்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் 

 டமர்ச்சிதம  சந்டக்கு ட பனங்குபட உறுதி சய்படற்கு பர்த்ட  ரீதிதம 
டன் உற்த்திதமநர் ளின் ண்ணிக் த அதி ப்டுத்டல். 

 டன் ச ரிப்டயும் சந்டப்டுத்துபடயும் எழுங்குடுத்டல். 

 டத்தில் சிந்ட டனீ  பநர்ப்புத் டமழில்நுட் மு ந தன்டுத்ட கிமமித டன் 
உற்த்திதமநர் ந ஊக்குவித்டல். 

 விபசமதத் திஞக் நத்தின் டனீ பநர்ப்பு அகின் ஊம  டனீ  பநர்ப்புத் 
டமழில்நுட்ங் ந அபிவிருத்தி சய்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

 25 டனீ ண்ஞ ந ஸ்டமபித்டல் ணற்றும் டன் ச ரிப்பு முண என் 
அணத்டல். 



87 
 

  ந விதங் ள் ணற்றும்  ந திங் ந ற்மடு சய்படன் மூம் டனீ பநர்ப்புக் 
கிமணங் ளின் உறுப்பிர் ள் ணற்றும் அதி மரி ளுக் ம யிற்சி ணற்றும் விநக் ம் 

அளிக்கும் நி ழ்ச்சி ந ற்மடு சய்டல் 

 மணித் டனீக் ந ருக்கும் சதற்திட்ங் ளுக் ம பசதி சய்து  மடுத்டல் 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி - 25   

முடிவு -  

 முழுணதம பசதி ளும 25 பர்த்ட  ரீதிதம டனீ ண்ஞ ந ஸ்டமபித்டல் - 
25 டனீ ண்ஞ ள் டரிவு சய்தப்ட்டுள்ந. டனீ  பநர்ப்பு உ ஞங் ந 

 மள்பவு சய்படற் ம று  படிக்  ணற் மள்நப்டுகின்.  

 பிந்துனுபப டனீ அபிவிருத்தி அகில் மணீத் டனி என் உருபமக்கும் 
நி ழ்ச்சித்திட்த்துக்கு பசதி சய்து  மடுத்டல் - று  படிக்  

ணற் மள்நப்டுகின்.  

தறுதறுகள் -  பர்த்ட ரீதிதம துதம  டனீ பநர்ப் அபிவிருத்தி சய்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1, 

2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -         

ஸ்டமபிக் ப்ட் பர்த்ட  ரீதிதம டனீக் குடித்டம  ளின் ண்ணிக்  ணற்றும் அதி ரித்ட 

டன் உற்த்தியின் அநவு  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.02.22 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்- 

இல் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  மடு பூமவும் 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

4 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. பர்த்ட  ரீதிதம 25 டனீ 

பநர்ப்புப் ண்ஞ ந 

டமபித்டல் ணற்றும் டன் ச ரிப்பு 

முண என் அணத்டல். 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.1 50% ணமனித அடிப்யில் 

எரு டனீ பநர்ப்பு ண்ஞக்கு 

40 டனீ பநர்ப்புப் ட்டி ள் 

வீடம் 1000 ட்டி ந 

பனங்குடல்  

 

1 0.282 

பிந்துனுபப டனீ அபிவிருத்தி 

அகில் 200 டனீ  பநர்ப்பு 

ட்டி ள் டதமரிக் ப்டுகின். 

அதில் 300 ட்டி ள் ற் ப 

டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. பளி 

டதமரிப்மநர் ளிமிருந்து 500 

ட்டி ந பமங்குபடற் ம 

சய்தப்ட்டுள்ந. 

1.2  25 டனீ ண்ஞ ளுக் ம  

மது மப்பு அங்கி ள்  பனங்குடல். 
0.125 0.12 

வி விங் ள் று க் 

குழுவுக்கு சணர்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

  

1.3 டனீ பநர்ப்மநர் ள்  

அணப்புளுக்கு த 

உள்ளீடு ந பனங் ல்.. 

1  

பு தடிக்கும் உ ஞங் ள் 

 மள்பவு சய்தப்ட்டுள்ந. 

விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் 

விநிதமகிக்  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டு பருகின். 

பிரிப்மன் ள் –  ள்வி ணனு 

ணதிப்பீடு ள் ணற் மள்நப்ட்டு 

பருகின். 

1.4 டரிவு நிந்ட ள் ணற்றும் 

 ண் மணிப்பு நி ழ்ச்சி ந 

ற்மடு சய்டல். 

0.2  

டரிவு சய்தப்ட் 22 

ண்ஞ ள். 

 ண் மணிக் ப்ட் 

2.யிற்சி அளித்டமல்/  ந விதம்/ 

 ந திங் ந ற்மடு சய்டல் 
0.755   

3.மணித் டனீத ருக்கும் 

சதற்திட்ங் ளுக் ம பசதி 

சய்து  மடுத்டல் 

   

3.1  சதற்   ருத்டரிப்பு 0.45  
 ள்வி ணனுக் ள் 

 மப்ட்டுள்ந. 

3.2 டன் கூடு அணக்கும் 

இதந்திங் ள் 
0.1   

4. நிருபம  சவு 0.1 0.058  

முன்  மண்டு சல்ல் 0.27 0.113  

ரத்ம் 4 0.57  

 

4. சற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் -   
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டனீக் ள் மூம் ண ந்டச் சர்க்  நி ழ்படமல் விபசமதப் யிர் ளின் விநச்சல் 

அதி ரிக்கும். 

 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

8.4 த உற்தத்திக் கரத்ணி ரழில் முணவு ரதிரிச் ெற்திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - சந்டப்டுத்டல் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் – ன ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (ன ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம்), உடவி விபசமதப் 

ணிப்மநர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - இங் யின் னப்  யிர் 

சய் க் ம ணமத்ட நிப்ப்பு சுணமர் 150,000 க்தமர் ன்று ணதிப்பீடு 

சய்தப்ட்மலும் அடன் ரும்மம குதி  வீட்டுத் டமட் ணட்த்தித 

 மஞப்டுகின்து. அது சுணமர் 90% ஆகும். இடன்  மஞணம  னங் ளின்  உற்த்தி ணற்றும் டம் 

டமழ்பம நியித உள்நது. இந்மட்டின் சீடமஷ் நி ன ப  ந யிரிடுபடற்கு 

சமட ணம  இருப்துன்  மஞப்டும் அடிப்க்  ட்ணப்பு பசதி ளும் பணி  ரீதிதம 

னச் யிர்ச் சய் க்கு மி வும் சமட ணம ப உள்ந. இடன் மூம் டமழில்முபமருக்கு 

இமம் ஈட்க்கூடிதடம  இருப்துன் ற்றுணதித அதி ரித்து இக்குணதித 

 ட்டுப்டுத்துபடன் மூம் இங் க்கு ருநமடம ரீதிதம   ன்ண ள் 

கிக் க்கூடிதடம  இருக்கும்.    

பர்த்ட  ரீதிதம ன உற்த்தித முன்ற்றுபடற் ம  டு ப் மருட் நம  27,500 பமன 

 ன்று நயும் 8000 ணமம்ன மற்று நயும் 9,375 டமம்ன மற்று நயுண விநிதமகித்டல் . 

தங்கரபர்கள் – யிர்ச் சய் தமநர் ள், நு ர்பமர் ணற்றும் அசு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

 பர்த்ட  ரீதிதம ன உற்த்தித ஊக்குவித்டல் ணற்றும் பர்த்ட  ரீதிதம ன 
உற்த்தித ருக்குடல். 
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 ன ற்றுணதியில் னங் ளின் டத்ட அதி ரித்டல் ணற்றும் பளிமட்டு 
சமபணித சம்மதித்டல். 

 னங் ந அடிப்தம க்  மண் டமழிற்து ந டமபித்டல் ணற்றும் 
இங் யில் புதித ப பமய்ப்புக் ந உருபமக்குடல்.  

பிரண ெற்தரடுகள் - 

1. பர்த்ட  ரீதிதம ன உற்த்தித முன்ற்றுபடற் ம  யிர் சய்  மருட்நயும் 
உ ஞங் நயும் விநிதமகித்டல்    

i. 60 க்தர் நித்தில் பமன டுபடற் ம  டு ப் மருட் ந இபசணம  

பனங்குடல்    

ii. 60 க்தமர் நித்தில் பமன டுபடற் ம  50%ங் ளிப்பு திட்த்தின் கீழ் 

ச டிதர் ந பனங்குடல்     

iii. 100 க்தமர் நித்தில் பமன டுபடற் ம  25% ங் ளிப்பு திட்த்தின் கீழ் 

நீர்மச உ ஞங் ந பனங்குடல் 

iv. 100  க்தமர் நித்தில் ணம டுபடற் ம  டு ப் மருட் ந இபசணம  

பனங்குடல். 

v. 20  க்தமர் நித்தில் டமம் னம் டுபடற் ம  டு ப் மருட் ந 

இபசணம  பனங்குடல். 

vi. 20 க்தமர் நித்தில் டமம் னம்  டுபடற் ம  50% ங் ளிப்பு திட்த்தின் 

கீழ் ச ட்டிதர் ந பனங்குடல் 

vii. 20 க்தமர் நித்தில் துரிதன் னம் டுபடற் ம  டு ப் மருட் ந 

இபசணம  பனங்குடல். 

viii. 20 க்தமர் நித்தில்  மடி டமடுபடற் ம  டு ப் மருட் ந 

இபசணம  பனங்குடல். 

ix. 20  க்தமர் நித்தில்  மடி டம டுபடற் ம   GI குனமய் ளும் 

 ல்பஸ் டுத்தித   ம்பி நயும்  இபசணம  பனங்குடல். 

x. 20 க்தமர் நித்தில்  மடி டம டுபடற் ம  50% ங் ளிப்பு திட்த்தின் 

கீழ் ச ட்டிதர் ந பனங்குடல்        

2. டு ப் மருட் ள் மக்குபத்து.  
3. யிற்சி நி ழ்ச்சி ந மத்டல். 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி – னச் சய் தமநர் ள்  

முடிவு 

பர்த்ட  ரீதிதம னச் சய் த அபிவிருத்தி சய்படற் ம  டு ப் மருட் நம  

27,500 பமனக்  ன்று ள், 8,000 ணமங்  ன்று ள் ணற்றும்  9,375 டமம்  ன்று ள் பனங் ல் 

6  யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்டுள்ந  

தறுதறுகள் - 220 க்தர் பணி  ரீதிதம னச் சய்  ந உருபமக் ல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள் - 2, 2.1, 1.1.1, 

2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் – யிர்ச் சய்  

ணற் மள்நப்ட் நித்தின் அநவு.  

ெற்திட்ட கரன ல்ன  

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.03.16 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 
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ெற்திட்ட கரனம் ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 
இல். 

ெல்தடுத்தும் பிெங்கள் -  ம்ம, ணமத்டந, அம்மந்டமட், குரும ல், புத்டநம், 

அம்ம, ணமம , ணட்க் நப்பு, ணமத்டந, அனுமடபும்,   ம  

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

48.36 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

i. பர்த்ட  ரீதிதம ன உற்த்தித 
முன்ற்றுபடற் ம  டு ப் 

மருட்நயும் 

உ ஞங் நயும் விநிதமகித்டல்  

   

ii. 60 க்தர் நித்தில் பமன 

டுபடற் ம  டு ப் மருட் ந 

இபசணம  பனங்குடல் 

10  

அம்மந்டமட்யில்  20 

க்தமர் நித்தில் 27,500 

மற்று ள் ப்ட்டுள்ந .

குரும ல், புத்டநம் குதி ளில் 

நித்ட ண்டுத்தும் ணி ள் 

ஆம்ணமகியுள்நதுன்  75,000 

மற்று ளுக் ம 

விக் மல் ள் 

 மப்ட்டுள்ந. 

iii. 60 க்தமர் நித்தில் பமன 

டுபடற் ம  50% ங் ளிப்பு 

திட்த்தின் கீழ் ச டிதர் ந 

பனங்குடல்     

13.5  வி ணனுக்  மப்ட்டுள்ந 

iv. 100 க்தமர் நித்தில் பமன 

டுபடற் ம  25% ங் ளிப்பு 

திட்த்தின் கீழ் நீர்மச 

உ ஞங் ந பனங்குடல். 

6  

ணட்க் நப்பு ணற்றும் 

அனுமடபும் குதி ளில் மற்று 

டு  

பூர்த்திதமக் ப்ட்டுள்நதுன் 

புத்டநம், ணமம  ணற்றும் 

ணமத்டநப் பிடசங் ளில் 

மற்று டு  

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது. 

v. 100  க்தமர் நித்தில் ணம 

டுபடற் ம  டு ப் மருட் ந 

இபசணம  பனங்குடல். 

0.3  வி ணனுக்  மப்ட்டுள்ந 

vi. 20  க்தமர் நித்தில் டமம் 

னம் டுபடற் ம  டு ப் 

மருட் ந இபசணம  

பனங்குடல். 

2.5  

15 க்தமரில் மற்று ள் 

ப்ட்டுள்ந 

vii. 20 க்தமர் நித்தில் டமம் 

னம்  டுபடற் ம  50% ங் ளிப்பு 
0.06  வி ணனுக்  மப்ட்டுள்ந 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

திட்த்தின் கீழ் ச டிதர் ந 

பனங்குடல் 

viii. 20 க்தமர் நித்தில் துரிதன் 

னம் டுபடற் ம  டு ப் 

மருட் ந இபசணம  

பனங்குடல். 

2  

நித்ட ண்டுத்தும் ணி ள் 

ஆம்ணமகியுள்நதுன் மற்றுக் 

 மள்பவுக்  ட்ந 

பிப்பிக் ப்ட்டுள்நது . 

ix. 20 க்தமர் நித்தில்  மடி 

டம டுபடற் ம  டு ப் 

மருட் ந இபசணம  

பனங்குடல். 

1  
நித்ட ண்டுத்தும் ணி ள் 

ஆம்ணமகியுள்ந 

x. 20  க்தமர் நித்தில்  மடி 

டம டுபடற் ம   GI 

குனமய் ளும்  ல்பஸ் டுத்தித  

 ம்பி நயும்  இபசணம  

பனங்குடல். 

10.5  வி ணனுக்  மப்ட்டுள்ந 

xi. 20 க்தமர் நித்தில்  மடி 

டம டுபடற்கு 50%  ங் ளிப்பு 

திட்த்தின் கீழ் ச டிதர் ந 

பனங்குடல்     

0.06  வி ணனுக்  மப்ட்டுள்ந 

2. டு ப் மருட் ள் மக்குபத்து  0.64   

3. யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 0.3  6 நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட் 

நிருபம ச் சவு 1.1175 0.096  

முன் மண்டு சல்ல் 0.3825   

ணமத்டம் 48.36 0.096  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் -  

இந்ட சதற்திட்ம் மூம் டரிவு சய்தப்ட்டுள்ந னப் யிர் ள் அத்தும் ல்மண்டுத் 

டமபங் ள் ஆகும். அடமல் அத்டமபங் ள்  மன் உள்நடுக்கும் சதற்மட்டுக்கும் 

பளிதத் தூய்ணதமக்குபடற்கும் ங் ளிப்புச் சலுத்தும். 
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2. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

 

 

9  ஸ்னங்களில் விெரம் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : விபசமத அணச்சு 

தரறுப்பு - ணமபட் விபசமதப் ணிப்மநர் (அனுமடபும், மன்றுப) 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  முன்மடி சதற்திட்ணம  

அத்து ணட ஸ்டங் ளிலும்  மஞப்டும் கு தன்மட்டு இங் ந யிர்ச் 

சய் க்குப் தன்டுத்டல்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : ணட ஸ்டங் ளிலும்  மஞப்டும் கு 

தன்மட்டு இங் ந உற்த்திச் சதற்மட்டுக்கு தன்டுத்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் : அத்து ணட ஸ்டங் ளுக்கும் மற்று ள் ணற்றும் த 

உள்ளீடு ந பனங்குடலும்  நத்தில் நிறுவுடலும் . 

 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் – 2, 2.1, 2.1.1 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - கு தன்மட்டு 

இங் ந உற்த்திச் சதற்மட்டுக்கு தன்டுத்தியுள்ந ணட ஸ்டங் ள். 

தறுதறுகள்:கு தன்மட்டு இங் ள் அபிவிருத்திதடலும் டசித ன ப  ளின் 

உற்த்தி அதி ரித்டலும்  

 
முடிவு - ணட ஸ்டங் ளில் ன ணங் ள் ல்  

தங்கரபர்கள் - ணட ஸ்டங் ள் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டிப் தமநர் ள் - 524 ணட ஸ்டங் ள் 
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ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.07.01    

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் த் டப ற்வில். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: அனுமடபும், மன்றுப ணமபட்ங் ள் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

5.0 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

ணட ஸ்டங் ந அதமநம் 

 மஞல், மற்று ள் ணற்றும் 

த உள்ளீடு ந 

பனங்குடல் 

   

அனுமடபும் 3.0  

மற்று ள் ணற்றும் த 

உள்ளீடு ந பனங்குபடற்குத் 

டபதம று  

படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின்  

மன்றுப 2.0 0.03 
211 ணட ஸ்டங் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்ந  

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ள் அதப்ட்டுள்ந.  

 

 

10. கரனநின ரற்நங்களுக்கு ஈடுகரடுக்கும் விெரம் 

 

10.1 ெற்திட்டம் -  இபம் ரழில் முற்சிரபர்களுடன் தறுதி கூடி க்கறி 

உற்தத்தி ம்தடுத் கூலி அடிப்தடயில் ரனிக்க தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்கப உருரக்குல் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந -  அர்த்ட மு மணத்துபம் ணற்றும்  மநி மதிப்பு ள் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் -  விபசமதத் திஞக் நம்  

தரறுப்பு  -   ணிப்மநர் (பமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), பமக் ம் ணற்றும் யிற்சி  

  நிதம், விபசமதத் திஞக் நம் 
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  எருங்கிஞப்பு - உடவி ணிப்மநர், பமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம், 

  விபசமதத் திஞக் நம் 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெற்திட்டம் தற்றி ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - 
  
திந்ட பளியில் ணக் றிச் சய்  ணற் மள்ளும்மது அப்யிர் ள்  அதி  ணன வீழ்ச்சி 

அதி  பட்சி நி ள் ணற்றும்  மற்று மன்  மநி ணமற்ங் ள்  மஞணம  அடிக் டி 

மதிப்புக்கு உள்நமகின். அத்டமடு பூச்சிபீ ளின் டமக் த்திமல் விநச்சலின் 

குறிப்பித்டக்  அநவு மதிக் ப்டுகிது, து வ்பமமயினும் இங் யின் விபசமயி ள் 

மூம் பின்ற்ப்டுகின் சமடமஞ ம  யிர்ச் சய்  முயின்  மஞணம  

ம ணல்மட  மங் ளில் ணக் றி உற்த்தி குந்ட ணட்த்தில்  மஞப்டுகின்து. அத்டமடு 

யிர்ச் சய் யில்  தன்டுத்டப்டும் மம்ரித மு ளின்  மஞணம  இங் யின்  

இநத டமுயிரின் ரும்மமபர் ள் ணக் றி சய் யில் ஆர்பம் 

 மட்டுபதில்.  அத்-டன்னிதக்  மது மக் ப்ட் இல்ங் ளில் ற்றுணதி ணற்றும் 

உள்மட்டு சந்ட ந இக் ம க்  மண் றுணதி கூடித ணக் றி ப   ந உற்த்தி 

சய்பட விருத்தி சய்பட இந்ட சதற்திட்த்தின் மக் ணமகும். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - அத்து   மநி நிணளிலும் உதர் 

றுணதித  மண் ணக் றி உற்த்தி ந அதி ரித்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் 

  நீர் இக்கும் இதந்திம், உக் பத  மண் நீர்ப்மச டமகுதி ள், பப்க் 
 ட்டுப்மட்டு டமகுதி  (2000 சது அடி ளுக்கு) ன்பற்க்  மண் நுண் நீர் மச 

டமகுதி நக்  மண் 30 அ-டன்னிதக்  மது மக் ப்ட் இல்ங் ந நிறுவுடல். 

 24000 யிர்ச் சய்   ள்  பனங் ல் 

 450 டு ச் சமடி ள் பனங் ல் 

 02 விபசமதக் கிஞறு ந நிர்ணமணித்டல் ணற்றும் சூரித சக்திதமல் டமழிற்டும் நீர் 

இக்கும் இதந்திங் நக்   மள்பவு சய்டல். 

 மும்ண மின் இஞப்பு ணற்றும் மின்  ம்பித் டமகுதி என் பனங்குடல்  

 டன்னிதக்  அடிப் ள்  ற்றி சம்ந்டப்ட் அதி மரி ள் ணற்றும் விபசமயி ள்/ 
முடலீட்மநர் நப் யிற்றுவித்டல் 

 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - 30 டமழில் முதற்சிதமநர் ள் பருமந்டம் தபர். 

முடிவு :  

 30 மது மக் ப்ட் இல்த் டமகுதி ந  நிர்ணமணிக்  ணமமஇழுப்ல்மண  நப் 

யிர் ள்  ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம் ணற்றும் ட்அத்ட அச ண்ஞ 

ன் டரிவு சய்தப்ட்டு இருப்துன் டற்மது எப்ந்டம் பனங் ப்ட்டுள்நது. 

 யிர்ச் சய்   ளுக் ம ணதிப்பீடு டதமரிக் ப்ட்டுள்நது. 

 டு ச் சமடி ளுக் ம ணதிப்பீடு டதமரிக் ப்ட்டுள்நது . 

 மது மக் ப்ட் இல்ங் ளுக்கு மின்சமத்டப் ற்றுக்  மள்படற் ம  மின்சம 
சயுன்  ந்துதமப்ட்டுள்நது . 

 
தறுதறுகள் –  

 அத்து சூனல் நி ளிலும் றுணதி கூடித ணக் றி ப  ந பரும் பூமவும்  உற்த்தி 

சய்படற்குத் டபதம பசதி ள்  மஞப்டும். மது மப்ம டு  மு ற்றித வீ 

விபசமத டமழில்நுட் மப ள் ற்றித விநக் ங் நப் ற்றுக் மள்ந விபசமயி ள்/ 

முடலீட்மநர் ளுக்கு பசதி ள் ற்டுத்தித் டப்டும்.  
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அடற்கு திர்தரர்க்கப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி  இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள் -       

 நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1.1,2.1,8.2,13.1,13.3 

 நிம அபிவிருத்தி  சுட்டி ள்  - 1.1.1,2.1,8.2,13.1.1,13.3.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் – டமழில் 

முதற்சிதமநர் ள் ண்ணிக்   

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  

   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி  - 22.02.2018 

  ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 01.01.2018 

  நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018   

ெற்திட்ட கரன ல்ன  நீடிக்கப்தட்டு  இருந்ரல் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - FCRDI, ணமமஇழுப்ல்மண ணற்றும் ட்அத்ட ண்ஞ 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு /  

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

79.96 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.  நீரிக்கும் 

இதந்திங் ள், உக் பத 

 மண் நீர் பனங்கும் டமகுதி, 

பப்க்  ட்டுப்மட்டுத் 

டமகுதி (2000 சது அடி ள் 

வீடம்) ஆகிதபற்க்  மண் 

நுண்நீர் மச டமகுதி ள் 

அங்கித 30 அ டன்னிதக்  

மது மக் ப்ட் இல்ங் ள் 

நிறுவுடல்.  

60 0.138 

திட்த்தின் முடிவில் 

விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமநர் ளுக் ம கூலி 

அடிப்யில் 

பனங்குபடற் ம 30 அத் 

டன்னிதக்  

மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ள் அது 

உருபமக் ப்டும். 

டன்னிதக்  

மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ந நிறுப  ள்வி 

ணனு பனங் ப்ட்டுள்நது.  

 

2. உள்ளீடு ந பனங்குடல் - 

24,000  ள்  
1.8  

ணதிப்பீடு டதமர் 

சய்தப்ட்டுள்நது 

3. டு ச் சமடி ள்  450 பனங் ல் 

(2000 சது அடி இல்த்துக்கு 

டு ச் சமடி ள்  15)   

0.058  
ணதிப்பீடு டதமர் 

சய்தப்ட்டுள்நது 

4. சூரித சக்திதமல் இதங்கும் நீர் 

இக்கும் இதந்தித்டக் 

 மண் 2 விபசமதக் கிஞறு ள் 

அணத்டல்  

13.2  
இம் டரிவு 

சய்தப்ட்டுள்நது  
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

5. மும்ண இஞப்பு மின்சம 

ணற்றும் மின் இஞப்பு  ம்பி 

டமகுதி ள் நிறுவுடல்  

2.5  

சதல்முத மின்சம 

திஞக் நத்துன் 

 ந்துதமப்ட்டுள்நது 

6. டன்னிதக்  சதற்மட்டு 

அடிப் ள் ற்றி 

விபசமயி ள்/ முடலீட்மநர் ள் 

சம்ணந்டப்ட் அதி மரி ளுன் 

யிற்சி பனங் ல்   

1.4  

டமழில் முதற்சிதமநர் ள் 

டரிவு சய்தப்ட் பின் 

முப்டுத்டப்டும் 

7. நிருபம க்  ட்ஞம்  1 0.0345  

ணமத்டம்  79.96 0.1725  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் -  

 திந்ட  நத்துன் எப்பிடு யில் மது மக் ப்ட் இல்ங் ளில் குந்ட அநவிம 

பீ ள் ணற்றும் மய்த்டமற்று ள்  மஞப்டுபடமல் மது மப்பு  டு யின் மூம் பீ 

மசினி ளின் மபத குத்துக் மள்நமம். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

 

10.2 ெற்திட்டம் - ெணப் தெப  ற்றும் ெண உற்தத்திகளின் ச்  

ெரன்றுப்தடுத்லுக்கரண சிநந் முநயில் அபிவிருத்தி ெய்ப்தட்ட நினம் 

என்ந நிறுவுல் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509  

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தி  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம்  

தரறுப்பு  -  ணிப்மநர் விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம் 

  விபசமத திஞக் நம் 

  எருங்கிஞப்மநர் - உடவி விபசமத ணிப்மநர் (அபிவிருத்தி) சட  

  விபசமதத்துக் ம விச நிதம், விபசமதத் திஞக் நம்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- 

சட விபசமத உற்த்தி ளுக்கு உள்மட்டு ணற்றும் சர்படச சந்ட ளில் நிவும் அதி  

 ள்வியின்  மஞணம  மநணம விபசமயி ள் ணற்றும் உற்த்திதமநர் ள் டங் நது 

ண்ஞ ந அடற்குத் டபதம சமன்றுப்டுத்டல் நக்  மண் சட விபசமதப் யிர் 

நிணம  ணமற்றுபடற்கும் அதி நவில் கூட்டுப்சநத ( மம்மஸ்ட் உத்ட) உற்த்தி 

சய்படற்கும் முதற்சி சய்கிமர் ள். சட விபசமதத்துக் ம டசித நிதம் ன் 

ப யில் இந்ட சதற்திட்த்தின் ஊம  விபசமயி ள், விரிபமக்  அதி மரி ள்,   மம்மஸ்ட் 

உற்த்திதமநர் ள் ணற்றும் த சம்ந்டப்ட் ங் மநர் ளுக் ம யிற்சி ணற்றும் 

விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி ள் மத்டத் திட்மிட்டுள்நது. அத்துன் சட விபசமதத்துன் 

டமர்ம டமழில்நுட்ங் ந அபிவிருத்தி சய்படற் ம ஆமய்ச்சி படிக்  நயும் 

ணற் மண்டு பருகின்து. ணலும் அது சட உ உற்த்திதமநர் ள்,  சட யிர்ச் 
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சய் தமநர் ள் ணற்றும் அபர் ளின் சட விபசமத உற்த்தி  ள் ன்பற் 

சமன்றுப்டுத்தும் படிக்  நயும்  ணற் மண்டு பருகின்து. 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  நிம யிர்ச் சய் க்கு சட 

உங் ளின்  டத்டச் சமன்றுப்டுத்டல் ணற்றும் மட்டில் சட விபசமதத்ட ஊக்குவித்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

1. சட விபசமத  டமழில்நுட்ம் ற்றித ஆமய்ச்சி படிக்  ந ணற் மள்நல் 

2. விபசமயி ள்,  விரிபமக்  அதி மரி ள்,  மம்மஸ்ட் உற்த்திதமநர் ள் ணற்றும் த 
ங் மநர் ளுக் ம யிற்சி ணற்றும் விழிப்புஞர்வு நி ழ்ச்சி ந மத்டல் 

3.  மம்மஸ்ட் உற்த்தி சய்டல், அடற் ம சதல் விநக் ங் ந  மத்டல் ணற்றும் 
சட உள்ளீடு ளின் உற்த்தித் டமழில்நுட்ம் ற்றித சதல் விநக் ங் ந  

மத்துடல் 

4. சட உற்த்திதமநர் ந சமன்றுப்டுத்டல் படிக்  ள் 

5. ஆய்வுகூ  ட்த்ட நிர்ணமணித்டல் 

6. ணம ந்து சட விபசமதத்திற் ம சிப்பு ணத்தித நிதத்ட  நிம 
அபிவிருத்திக் ம ணத்தித நிதணம  அபிவிருத்தி சய்படற்கு அடன் ஆய்வுகூ 

பசதி ள் உட்  உட் ட்ணப்பு பசதி ந ணம்டுத்டல் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க –  மம்மஸ்ட் உத் டதமரிப்மநர் ள்  

முடிவு – 

 சட விபசமத டமழில்நுட்த்துக் ம  ஆமய்ச்சி படிக்  ளுக் ம 7 

ரிசமட ள் மத்டப்டுகின்.  மம்மஸ்ட் ணமதிரி ள் குப்மய்வு 

சய்தப்டுகின். 

 592 சது மீட்ர் பயிமம இல்ம் நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்நது. 

 6 விநக் ம் அளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்டுள்ந. யிற்சி நி ழ்ச்சி ளுக்கு 
டபதம உ ஞங் ள்  மள்பவு சய்தப்ட்டுள்ந. 125 டமன் 

 மம்மஸ்ட் ணற்றும் 12 டமன் உயிரிதல்  ரி உற்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந.  

  மம்மஸ்ட் டதமரிக்கும் பிரிவு -  நிர்ணமஞப் ணி ள் றுகின்.  

 மம்மஸ்ட் டதமரிப்டற் ம டமகுதி – நிர்ணமஞப் ணி ள் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந. புழு உத் உற்த்தி அகு -  நிவு சய்தப்ட்டுள்நது. 

 மம்மஸ்ட் டனீர் உற்த்தி அகு, உயிரிதல்  ரி உற்த்தி அகு - 90 வீடணம 

ப ள் நிவு ற்றுள்ந  

 சமன்றுப்டுத்தித  மம்மஸ்ட் உற்த்திதமநர் ளின் ண்ணிக்  – 27 

 ஆய்வுகூ  ட் நிர்ணமஞம் நிவு ற்றுள்நது 

 ணம ந்து சட விபசமதத்திற் ம சிப்பு ணத்தித நிதத்ட  நிம 
அபிவிருத்திக் ம ணத்தித நிதணம  அபிவிருத்தி சய்படற்கு அ க் ர் நுண் 

நீர்ப்மசத் டமகுதி நிறுபப்ட்டுள்நது.  பண்டிஷ் பமன, பர் ணற்றும் கினங்கு 

ப ப் யிர் நப் யிர் சய்படற்கு இண்டு க் ர் நிம் ண்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

ஆமய்ச்சி படிக்  ளுக் ம  1 1/2 க் ர் நிம் அபிவிருத்தி சய்தப்ட்டுள்நது.  

இண்டு க் ர் ன ப  ளும் இண்டு க் ர் ணக் றி ப  ளும் 

யிரிப்ட்டுள்ந. துவிச்சக்  ட்மக்ர் பண்டி ழுது மர்க் ப்ட்டுள்நது.  

டன் சய் க் ம  டு ப் மருட் ள்  மள்பவு சய்படற் ம  ள்வி 

ணனுக் ள் பனங் ப்ட்டுள்ந. ழு க் ர் சட சய் யின் கீழ் மணரிக் ப்டும் 

வீட்டுத் டமட்ம் என்றும் உள்நது. 
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தறுதறுகள் - மட்டில் மது மப்ம யிர் உற்த்திப் மருட் ளின் உற்த்தி 

அதி ரித்துள்நண. 

 அடற்கு திர்தரர்க்கப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்: 

             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 11.1, 2.1, 12.4 

             நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1, 2.1.2, 12.4.1 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்- 

ணம்டுத்டப்ட் டமழில்நுட்ங் ளின் அநவு,  பமக் ல் ணற்றும் சட 

விபசமதத்துக் ம   பனங் ப்ட்டுள்ந சமன்றிடழ் ளின் ண்ணிக்  

 ெற்திட்ட கரன ல்ன  - 

             ஆம்பித்ட தி தி - 22.02.2018 

             ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 01.01.2018 

     நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

 ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - மடு முழுபதும் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

17.64 

 

 

2.2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள் / ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

சட விபசமத  

டமழில்நுட்ங் ந அபிவிருத்தி 

சய்படற் ம ஆமய்ச்சி 

படிக்  ந ணற் மள்நல் 

0.8 0.2951 

- 2 ரிசமட ள்  - 

மத்டப்டுகின் (பண்டி  

ணற்றும்  றி மிந மய்) 

- 2 ரிசமட ள் -

மத்டப்டுகின் (அன்மசி 

 மய்தம) 

- 2 ரிசமட ள் -   றி மிந மய்/ 
டக் மளி ஆகிதபற்றுக் ம 

ரிசமட ள்  

மத்டப்டுகின். 

-  மம்மஸ்ட் ளின் டத்ட 

அதி ரிப்டற் ம ணமதிரி ளின்  

குப்மய்வு ள் 

மத்டப்டுகின். 

- எருங்கிஞந்ட டமப மச 
மு மணத்துபம் ற்றித 

ரிசமட படிக்  ள் 

 நத்தில் உருபமக் ப்ட்டுள்ந 



100 
 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள் / ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

விபசமயி ள் , விரிபமக்  

அதி மரி ள் , மம்மஸ்ட் 

உற்த்திதமநர் ள் ணற்றும் த 

ங்குடமர் ளுக் ம யிற்சி 

ணற்றும் விழிப்புஞர்வு 

நி ழ்ச்சி ந மத்டல் 

1 0.5741 

- 3 விநக் ம் அளிக்கும்  நி ழ்ச்சி ள் 
(3615 தமநர் ளுக் ம  

மத்டப்ட்டுள்ந.) 

- யிற்சிநி ழ்ச்சி ளுக் ம 
உ ஞங் ள்  மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந . 

- மசம ணமஞபர் ளுக் ம 

மூன்று நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட் 

 

 

 மம்மஸ்ட் உற்த்தி ணற்றும் 

சட உள்ளீடு ளின் உற்த்தித் 

டமழில்நுட்ம் ற்றித 

ணமதிரி ந மத்துடல் 

1.65 0.321 

- 125 டமன்  மம்மஸ்ட் ணற்றும் 12 

டமன் உயிரிதல்  ரி ஆகித 

உற்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந. 

-  ம்மஸ்ட் டதமரிக்கும் அகு 
நிர்ணமஞ படிக்  ள் 

றுகின். 

-  மம்மஸ்ட் டதமரிப்புக் ம 

டமகுதி நிர்ணமஞம் - ப ள் 

நிவுற்று  உள்ந. 

- புழு உ உற்த்தி பிரிவு -நிவு 
ற்றுள்நது  

- சட டனீர் உற்த்தி அகு, 
உயிரிதல்  ரி உற்த்தி அவு – 90 

வீடணம ப ள் 

நிவுற்றுள்ந. 

சட உ உற்த்திதமநர் ந 

சமன்றுப்டுத்தும் படிக்  ள் 
0.8 0.166 

- 27  மம்மஸ்ட் உற்த்திதமநர் ள் 

சமன்றுப்டுத்டப்ட்டுள்நர் . 

- 130 ருக் ம சமன்றுப்டுத்டல் 

படிக்  ள் றுகின். 

- இசமதப் மருட் ள் ணற்றும் 
ஆய்வுகூ மருட் ள்  மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந. 

ஆய்வுகூ  ட்த்ட 

நிர்ணமணித்டல் 
6.8 4.353 நிவு சய்தப்ட்டுள்நது. 

ணம ந்து சட 

விபசமதத்திற் ம சிப்பு ணத்தித 

நிதத்ட  நிம 

அபிவிருத்திக் ம ணத்தித 

நிதணம  அபிவிருத்தி சய்டல்  

6.29 0.169 

- அ க் ர் நுண் நீர்ப்மசத் 
டமகுதி நிறுபப்ட்டுள்நது  .கினங்கு 

ப  ந யிர் சய்படற்கு 

இண்டு க் ர் நிம் 

ண்டுத்டப்ட்டுள்நது .ஆமய்ச்சி 

படிக்  ளுக் ம  1.5 க் ர் 

நிம் அபிவிருத்தி 

சய்தப்ட்டுள்நது  . 

- 2 க் ர் ன ப  ளும், 2 க் ர் 
ணக் றி ப  ளும் 

யிரிப்ட்டுள்ந . 

- துவிச்சக்  ட்மக்ர் பண்டி ழுது 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள் / ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

மர்க் ப்ட்டுள்நது  .டன் 

சய் க் ம  டு ப் மருட் ள் 

 மள்பவு சய்படற் ம  ள்வி 

ணனுக் ள் பனங் ப்ட்டுள்ந .  

- 7 க் ர் சட வீட்டுத் டமட்ம் 
என்று மணரிக் ப்டுகின்து.  

ணமத்டம் 17.64 6.0484 
 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - 

  ழிவு ள் ணற்றும் இபசணம  கிக் க்கூடித மருட் ந சடப் சந 
உற்த்திக் ம  தன்டுத்டக்கூடிதடம  இருத்டல் 

 முதம  ழிவு மு மணத்துப மு ந பின்ற்றுபடன் மூம் சூனல் 
ணமசட குக்  முடியும் 

 அசட உம் ணற்றும் இசமத மருட் ளின் மபதக் குத்டல் 

 எருங்கிஞந்ட டமப மசஞ முத் டமழில்நுட்த்ட 

முப்டுத்துபடன் மூம் ணண் ணற்றும் நீர் ணமசட குறிக் ப்டுகிது 

 ணண்ஞரிப் குத்டல்  

 நீண் ம ணண் பநத்ட விருத்தி சய்டல் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல்ன 
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10.3 கரனநின ரற்நங்களுக்கு ஈடுகரடுக்கக் கூடி குபக் கிர விெரத் 

ரகுதிகளின் ரதிரி 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந -  அர்த்ட மு மணத்துபம் ணற்றும்  மநிப் மதிப்பு ள்   

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (  நப் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி),  விபசமதத் திஞக் நம். 

              எருங்கிஞப்மநர் – பிதி விபசமதப் ணிப்மநர், விபசமதத் திஞக் நம். 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்-  

தமழ்ப்மஞத் தீ ற்த்டத் டவிர்ந்ட இங் யின் உர் பிடசங் ளில் 30000 சிறித குநங் ள் 

விக்  மஞப்டுகின். அடமல் உர் பதத்தின் அத்து நிங் ளும் சிறித 

குநங் நப் மசிக்கும் பிடசங் நம க் 

 ருடப்டும். சிறித குநங் ந 

ணறுசீணப்டற்கு  ந்ட   மங் ளில் 

முதற்சி ள் ணற் மள்நப்ட் மதிலும் 

அவ்பமறு ணறுசீணக் த்  டரிவு 

சய்தப்ட்ப  மதுபம க் குநங் ளும், 

யிர் சய்  நிங் ளும் ணமத்திணமகும். 

ணற்டி அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ளின் கீழ் 

குநங் நப் மசிக்கும் பிடசங் ந 

அபிவிருத்தி சய்பது டமர்ம   பத்தில் 

 மள்நப்வில். அபிவிருத்தி 

நி ழ்ச்சித்திட்ங் ள் ற் மதிலும் 

ணற்டி டமகுதி ள் மதிக் ப்டுபது 

டமர்ந்தும் நி ழ்ந்து பந்டது. ப, அடற் ம 

தீர்பம  இச்சதற்திட்ம் மூம்  அத்து 

சிறித குநத் டமகுதி நயும் ணறுசீணத்து 

அபற்றின் நிற்றுத் டன்ணத உறுதி 

சய்பட இக் ம க்  மண்டுள்நது. 

முதம த்டரிவு சய்தப்ட்  சிறித குநத் டமகுதி ந ணறுசீணப்டன் மூம் அப 

ணமதிரி நம  அணந்து விடும் அடபந அது உர் பதத்தின் த டமகுதி ளின்  

அபிவிருத்தித ஊக்குவிப்டற்கும் உடவிதம  அணயும்.  

    
தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

 மநிப் திப்பு ந திர் மள்படற் ம  சிறித குநத் டமகுதி ந அபிவிருத்தி சய்டல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

 டரிவு சய்தப் குநக் கிமண விபசமதத் டமகுதி ளின் யிர் , ணண் , நீர் , நீரிதல் 
விஞ்ஜம யிர்  மு மணத்துபத்தின் ன்பற்றின் அடிப்யில் இம்சமர் 

ண்மய்வு ந ணற் மள்நல். 

 டிமு அணத்டல், ணண் ணற்றும் ஈப்டப் மது மக்கும் படிக்  ள் ணற்றும்  

பண்டில் டிபடத்  டடுத்டல் ன் மூம் ணட்டு நிங் ந அபிவிருத்தி சய்டல். 

  ந பசதி ந அபிவிருத்தி சய்டல் ணற்றும் நீர் பனங் ல் உ ஞங் ந பனங்குடல்  

  மநிக்கு ஈடு மடுக்கும் நிம இபணவுக்கு ற் வி நீர்ப்மச 
டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்டல், வித்திம நீர் படி மல் ள் மூம் யிர் 

நிங் ளிலும் ணற்றும் பளிதயும் வித்திம நீர் மு மணத்துபம், மருத்டணம 
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உனவிதல் மு மணத்துப மு ள் ணற்றும் மருத்டணம யிர் பர்க் ங் ந அறிமு ம் 

சய்டல்.  

 டமழில்நுட் அதி மரி ள் ணற்றும் விபசமயி ளுக்கு விநக் ம் அளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் 
யிற்சி நி ழ்ச்சி ந மத்டல்  

 

 தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி – விபசமத சமூ ம்   ணமு  – சூனல் 

முடிவு -  

 டரிவு சய்தப் குநக் கிமண விபசமதத் டமகுதி ளின் யிர் , ணண் , நீர் , நீரிதல் 
விஞ்ஜம யிர்  மு மணத்துபத்தின் ன்பற்றின் அடிப்யிணந்ட இம்சமர் 

ண்பு ளின் பிடச ல் பம் ணற்றும் ணண் ண்மய்விதல்   பம் 

டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. 

 டிமு ந அணத்டல், ணண் ணற்றும் ஈப்டன்ப் மது மக்கும் படிக்  ள் 

ணற்றும்  பண்டில் டிபடத்  டடுத்டல் ன் மூம் ணட்டு நிங் ந அபிவிருத்தி 

சய்படற் ம த் டதமரிக் ப்ட் பிடச ல் பம் ணற்றும் ணண் ண்மய்விதல்   

பம் ன்பற்றுக்கு ற் படிக்  ள் ணற் மள்படற்கு 

திட்மிப்ட்டுள்நது. 

 டரிவு சய்தப்ட் இங் ளில்  ந பசதி ள் ணற்றும் நீர் பனங் ல் பசதி ள் ன்பற் 
அபிவிருத்தி சய்படற்கு சூரித சக்தி ம்பு ளுக் ம  வி ணனுக்  மப்ட்டுள்நது. 

 ல்பறுட் விபசமத விஞ்ஜம மு மணத்துப மு நப் தன்டுத்டத்   
திட்மிப்ட்டுள்நது. 

 டமழ் நிங் ளின் நீர்ப்மசக்  மல்பமய் ந அணப்டற்கு  ண அபிவிருத்தி 
திஞக் நத்துன்  ந்துதமப்ட்டுள்நது. 

  நக்  ண் மணிப்பு படிக்  ள் ணற்றும்  விபசமயி ள் சந்திப்பு ள் இண்டு 
மத்டப்ட். 

 

தறுதறுகள் -  

விபசமத சமூ த்தின் பமழ்க் த் டத்ட உதர்த்துடல் ணற்றும் டரிவு சய்தப்ட் இங் ளில் 

சூனல் சு மடமத்ட ணம்டுத்துடல்.  

 அடற்கு திர்தரர்க்கும்  நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள் - 

 நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1.1, 2.1, 13.1, 13.4 

 நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1, 2.1.2, 13.1.1, 13.4.1 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - சிந்ட முயில் 

அபிவிருத்திதந்ட  மநிக்கு ஈடு மடுக்கும் ணமதிரிக் கிமணம். 

 ெற்திட்ட கரன ல்ன  - 

 ஆம்பித்ட தி தி - 22.02.2018 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 01.01.2018 

 நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

 ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - அனுமடபும், திப்  

2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

17 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள் /

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. டரிவு சய்தப் குநக் கிமண 
விபசமதத் டமகுதி ளின் யிர், 

ணண், நீர், நீரிதல் விஞ்ஜம யிர்  

மு மணத்துபத்தின் ன்பற்றின் 

அடிப்யில் இம்சமர் 

ண்மய்வு ந ணற் மள்நல். 

0.1 0.04 

பிடச ல் பம் 

ணற்றும் ணண் ண்மய்விதல்   

பம் 

டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. 

2. டிமு அணத்டல், ணண் 

ணற்றும் ஈப்டப் மது மக்கும் 

படிக்  ள் ணற்றும்  பண்டில் 

டிபடத்  டடுத்டல் ன் 

மூம் ணட்டு நிங் ந 

அபிவிருத்தி சய்டல். 

5.0  

பிடச ல் பம் 

ணற்றும் ணண் ண்மய்விதல் 

பம் ன்பற்றுக்கு 

ற் நி அபிவிருத்தி 

படிக்  ள் 

திட்மிப்ட்டுள்ந. 

3.  ந பசதி ந அபிவிருத்தி 

சய்டல் ணற்றும் நீர் பனங் ல் 

உ ஞங் ந பனங்குடல்  

9.0  

சூரித சக்தி ம்பு ளுக் ம  

வி ணனுக் 

 மப்ட்டுள்நது  

4.  மநிக்குஈடு மடுக்கும் 
நிம இ வி 

நீர்ப்மச டமழில்நுட்ங் ந 

அறிமு ம் சய்டல் ,

வித்திம நீர் படி மல் ள் 

மூம் யிர் நிங் ளிலும் 

பளிதயும் வித்திம நீர் 

மு மணத்துபம் ,மருத்டணம 

உனவிதல் விஞ்ஜம  

மு மணத்துப மு ள் ணற்றும் 

மருத்டணம யிர் பர்க் ங் ந 

அறிமு ம் சய்டல் . 

2.7  

ல்பறுட் உனவிதல் 

மு மணத்துப மு ள் 

திட்மிப்ட்டுள்ந. 

டமழ் நிங் ளின் நீர்ப்மசக் 

 மல்பமய் ந 

அணப்டற்கு  ண 

அபிவிருத்தி 

திஞக் நத்துன் 

 ந்துதமப்ட்டுள்நது. 

5. டமழில்நுட் அதி மரி ள் ணற்றும் 
விபசமயி ளுக்கு விநக் ம் 

அளிக்கும்  நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ந மத்டல். 

0.2  

 நக்  ண் மணிப்பு 

படிக்  ள் ணற்றும்  

விபசமயி ள் சந்திப்பு ள் 

இண்டு மத்டப்ட் 

6. ணமத்டம் 
17 0.04  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   -  சதற்திட்த்தில் 

உள்நங்கும் சதற்மடு ளில் ணண் ணற்றும் ஈப்டன் ன்பற் மது மத்டல், சிந்ட 

மு மணத்துப மு ள் மூம் ணண் அரிப்த் டடுத்டல் ணற்றும் டரிவு சய்தப்ட் 

குநத் டமகுதி ளில் ணண் அரிப்த்  டடுத்டல் ன் உள்நக் ப்ட்டுள்ந.  அது 

அத்து சிறு குநத் டமகுதிதயும் ணறுசீணப்டற்கும் ணற்றும் நிம டன்ணத 

உறுதி சய்படற்கும் பழிதணக்கும்.  
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5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் இல் 

 

 

 

 

10.4 தயிர் ெய்கயில் உரி  அபவில் உத்திணப் தன்தடுத்ல் 
 
ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509  

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம்  

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (பூங் மயிதல் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும்  அபிவிருத்தி), விபசமதத் 

திஞக் நம்  
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- 

யிர் ளுக்கு டற்மது  மஞப்டும் உச் சிமரிசு அடிப்யித எரு மதுபம 

சிமரிசம க்  மஞப்டுபதுன் அது உண்ணதம ணண்  அல்து டமப நி ளுக்கு ற் 

விடத்தில் அநவீடு சய்தப்வில். ஈப்டன் கூடித  மநித் டன்ண  மஞணம  

ணண்ணில் ணதி ணம   மஞப்டும் டமப மச ள் ந்மும் பமய்க் மல் ள் ஊம  

நீர்த்டக் ங் ளுக்கு  ழுவிச் சல்ப்டுகின். உரித அநவில் உத்ட மவிப்டன் மூம் 

சிந்ட யிர் பநர்ச்சித உறுதிப்டுத்தும் அடபந விபசமயி ளுக்கு மருநமடம ரீதியில் 

இம ணம அறுபதயும் ற்றுக் மள்நமம். அடற்கு ணதி ணம  சரிதம உப் 

மபயின் மது பீ ள் ணற்றும் மய் டமற்று ன் மி வும் குபம  

 மஞப்டுபடமல் அமபசிதணம   விபசமத இசமத மருட் நப் தன்டுத்தும்  

நிண டவிர்க் ப்டுபதுன் அடன்மூம் அபசிதணற்  இசமதப் டமர்த்டங் ளின் 

டிணங் ள் விபசமத உற்த்தி ளில் டிபதும் டடுக் ப்டுகின்து. 

 உள்மட்டுக்கு / இ அணவுக்கு ற்  விசணம சிமரிசு ளுக்கு ற் உரித அநவில் 

உத்ட மவிப்டன் மூம் உப் மப  ணிசணம அநவு குகின்து. 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - 

பவ்பறு யிர் நிங் ளுக்கு அபற்றின் அ அணவுக்கு ற் ருநமடம ரீதியில் 

இம மதும் சூனல் ட்பு மிக் துணம டமபப் மச மு மணத்துப திட்ம் என் 

உருபமக்குடல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

1. மருத்டணம ணண் ரிசமட ணற்றும் அநவீட்டுத் டமழில்நுட்ங் ந அபிவிருத்தி 
சய்டல்  

2. ட பல் விரிபமக் ம் ணற்றும் த விரிபமக்  படிக்  ந ணற் மள்நல் 

 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – விபசமயி ள் ணற்றும் மதுணக் ள். 

  

முடிவு – 

1. மருத்டணம ணண் ரிசமட ணற்றும் அநவீட்டுத் டமழில்நுட்ங் ந அபிவிருத்தி 
சய்டல்  - 10 விபசமத நிங் ள் டரிவு சய்தப்ட்டுள்நதுன் ரிசமட 

படிக்  ள் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

2. ட பல் விரிபமக் ம் ணற்றும் த விரிபமக்  படிக்  ந ணற் மள்நல் – ற் 
சய் யில் கிமண அதி மரிப் பிரிவுக்கு ற் உச் சிமரிசுக் ம  தடு 

டதமரிக் ப்டுகின்து.  ‚மி  உப் மபயின்  மஞணம  ணண்ணில் மசுசு என்று 
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சர்பது‛ னும் டப்பில்  சதணர்வு என்று 23/07/2018 ஆம் தி தி மத்டப்ட்து.  

ணண்ஞ ரீட்சித்து உச் சிமரிசு பனங் ல் ற்றித 02 பமமலி நி ழ்ச்சி ள்  16/07/2018 

ணற்றும்  20/07/2018 ஆகித திங் ளில் எலிப்ப்ட்.  
 
 

 

தறுதறுகள் - உற்த்திச் சவு குடல்,  உ இக்குணதிக் ம  சவிப்டும் நிதி 

மீடப்டும், சூனல் மது மப்பு அதி ரிக்கும், மட்டுக்குத் டபதம சு மடமணம உஞவு 

கிக்கும். 

 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 

             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1.1, 2.1, 12.4 

             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் ணற்றும் சுட்டி ள் - 1.1.1, 2.1.2, 12.4.1 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - சிந்ட டமப 

மசஞ மு மணத்துப திட்ம் என் உருபமக்குடல். 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன  - 

             ஆம்பித்ட தி தி - 22.02.2018              ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 01.01.2018 

             நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 
 
 ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - மநமவித ரீதியில் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட 

ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

10 

  

 

3.   2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம்   

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள் /

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

1. மருத்டணம ணண் 

ரிசமட ணற்றும் 

அநவீட்டுத் 

டமழில்நுட்ங் ந 

அபிவிருத்தி சய்டல் . 

6.2 0.0112 

10 விபசமத நிங் ள் டரிவு 

சய்தப்ட்டுள்நதுன் ரிசமட 

படிக்  ள் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

( ண்டி -  05, ணமத்டந - 05)   
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2. ட பல் விரிபமக் ம் 
ணற்றும் த 

விரிபமக்  

படிக்  ந 

ணற் மள்நல் 

3.5 0.0795 

ற் சய் யில் கிமண அதி மரிப் பிரிவுக்கு 

ற் உச் சிமரிசுக் ம புத்ட ம் 

டதமரிக் ப்டுகின்து. 

‚மி  உப் மபயின்  மஞணம  

ணண்ணில் மசுசு என்று சர்கிது‛ 

னும் டப்பில்  சதணர்வு என்று 

23/07/2018 ஆம் தி தி மத்டப்ட்து. 

ணண்ஞ ரீட்சித்து உச் சிமரிசு பனங் ல் 

ற்றித 2 பமமலி நி ழ்ச்சி ள்  16/07/2018 

ணற்றும்  20/07/2018 ஆகித திங் ளில் 

எலிப்ப்ட்.  

3. நிர்பம  சவு 
0.3 0.1716   

ரத்ம் 
10 0.262  

  

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - உ மி  மப அற் 

விடத்தில் சதற்திட்த்ட உரித முயில் முப்டுத்துபடன் ஊம  ணமத்ட சூனல் 

மது மப்பும் அதி ரிக் ப்டுகிது.  உ மி  மப குக் ப்டுபடமல் ணண்ணில் 

மசப் மருட் ள் டங்குபது, நீர்த்டக் ங் ளுக்கு ணற்றும் நீர் உள்ந இங் ளுக்கு 

மச  ழுவிச் சல்ப்டுபது  ணற்றும் ணமு ணம  பீ ணற்றும் மய் டமற்று ள்  

குபடமல் விபசமத இசமதங் ளின் அமபசிதணம மப குகிது. 

 
5.       திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

 

 

10.5 ெற்திட்டம் : பூங்கரவில் தயிர்களின் பிரண பீடகள் ற்றும் 

ரய்கபக் கட்டுப்தடுத் உயிரில்-எருங்கிந் பீட ற்றும் ரய் 

முகரத்து திட்டம் என்ந அபிவிருத்தி ெய்ல் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509  

விட துந - விபசமத உற்த்தி தின்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம்  

தரறுப்பு - ணிப்மநர் (பூங் மயிதல் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி), பூங் மயிதல் யிர் 

ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம், விபசமதத் திஞக் நம் 
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எருங்கிஞப்மநர் - உடவி விபசமதப் ணிப்மநர் (ஆமய்ச்சி) பூங் மயிதல் யிர் ஆமய்ச்சி 

ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம், விபசமதத் திஞக் நம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் – உ ம் முழுபதும் விபசமத 

ணற்றும் பூங் மவிதல் யிர் ளின் உற்த்திக்கு  மஞப்டும் பிடம டதம  இருப்து பீ 

ணற்றும் மய் டமற்று ஆகும். டற்மது பீ ணற்றும் மய்  ட்டுப்மடு ள் சதற்  

இசமத பீமசினி ள் மீது அதி ம் டங்கியுள்ந. யிர் விநச்ச ணுபடற்கும் 

மி வும் முக்கிதணம  மணிதம   மஞப்டும் இச்சதற்  பீமசினி ளின் மட ணம 

மபதமல் சூனலுக்கு ணட்டுணல்மது ணனிட சு மடமத்திற்கும் மதிப்பு மிக் டம அம்சணம  

ணமறி உள்நது. 

எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் மய் மு மணத்துபம் (IPM) நி ழ்ச்சி ளின் அபிவிருத்தியின் 

 மஞணம  அது பீ ணற்றும் மய்  ட்டுப்மட்டு மு ளில் ணம்டுத்டப்ட்தும்  

நிமதுணம முதம க்  ருடப்டுகிது. இது (i) சம்பிடமதபூர்ப இசமத பீ 

மசினி ளின் மபதக் குப்டற்கும் (ii)பீ ணற்றும் மய்  ட்டுப்மட்டில் ணனிடன் 

ணற்றும் சூனல் மீது ற்டும் மட ணம டமக் ங் நக் குப்டற்கும் (iii) பீ ணற்றும் மய் 

 ட்டுப்மட்டில் ற்றுக் மள்நப்க்கூடித அநவில் ணற் மள்ளும்மது சிறித அநவில் 

பவ்பறு  ட்டுப்மட்டு மு நக்  மண் ல்பறுட் அணுகுமு நக் 

 மண் பழிமுதமகும். எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் மய்க்  ட்டுப்மட்டு (IPM) 

மறிமுயில் மம்ரித ரீதிதம  ணற்றும் ௌதீ   ட்டுப்மடு, பீ ணற்றும் 

மய் ளுக்கு திர்ப்பு டன்ணயுள்ந யிர் பர்க் ங் ந யிர் சய்டல், பூச்சி ந டடுக்கும் 

பூச்சி மணமன் உதமகித்டல், இதற்  திரி ளின் ஊம  உயிரிதல்  ட்டுப்மடு, 

உயிரிதல் பீ மசினி ள் ணற்றும் இசமத பீ மசினி ளின் மப ன் 

உள்நங்கும். 

 சூனலிதல் ணற்றும் சுற்மல்  மணி ந   ருத்திற் மண்டு அடன் அடிப்யில் உள்ந 

பீ ணற்றும் மய்  ட்டுப்மடு ந  ணற் மள்ந மி வும் சிந்ட முதம  உயிரிதல் 

 ட்டுப்மட்டு மு  ருடப்டுகிது. பீ ணற்றும் மய்  ட்டுப்மட்டு அபிவிருத்திக் ம  

ணற்றும் முப்டுத்துபடற் ம  இங் யில் ணக் றி உற்த்திக்கு 

எழுங்குடுத்டப்ட் நி ழ்ச்சித் திட்ம் துவும் இல். அடமல் இங் யின் ணக் றி 

உற்த்தியில் எருங்கிஞந்ட பீ ணட்டும் மய்  ட்டுப்மட்டு மதிதமன்று உயிரிதல் 

 ட்டுப்மட்டு முத பிடம அங் ணம  உள்நக்கி உருபமக்குபடன் முக்கிதத்துபம் 

டற்மது உஞப்ட்டு உள்நது.  

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - உயிரிதல்  மணி ள், உயிரிதல் பீ 

மசினி ள் ணற்றும் இசமதம் அல்மட மு ந அறிமு ப்டுத்துபடன் மூம் இசமத 

பீ மசினி ளின் அதி  மபத குப்டற் ம டமழில்நுட் முத அபிவிருத்தி 

சய்டல் 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

 பர் முடிச்சு ணட்மமக் ளின்  ட்டுப்மட்டுக்கு உயிரிதல் ணற்றும் சூனலிதல் 

ஆய்வு ந அடிப்தம   மண்டு உருபமக் ப்ட் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட பீ 

ணற்றும் மய் மு மணத்துப (BIPM) நி ழ்ச்சித்திட்த்ட அபிவிருத்தி சய்டல் 

 இங் யில் பூங் மவிதல் யிர் ளில் ணண் மூம் வும் மய் ளுக்கு உயிரிதல் - 

எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் மய் மு மணத்துபம் 

 இங் யின் குக் பிற்சித குடும் டமபங் ளில் மதிப்பு ந ற்டுத்தும் ன 

ஈக் ந  அதமநம்  மஞல் ணற்றும் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் மய் 

மு மணத்துபம் (டிப்டம ப்ரிய்) 
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 பிடம க்மம இத்டப் ற்றித பிடசம் முழுபதும் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட 

பீ ணட்டும் மய் மு மணத்துப நி ழ்ச்சி ந பற்றி ணம  

முப்டுத்துபடற் ம  புதித  ட்டுப்மட்டு மு ந இங் மஞல் 

 பமளுருப் புழுவின் ஆக்மட்டிஸ் இத்ட  ட்டுப்டுத்துபடற்கு நியுக்ளிதம 

மலிட்ம பச மூணம க்  மண் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் 

மய் மு மணத்துபம் 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி நமுக – விபசமயி ள்  

முடிவு – 

 பர் முடிச்சு ணட்மமக் ளின்  ட்டுப்மட்டுக்கு உயிரிதல் ணற்றும் சூனலிதல் 

ஆய்வு ளின் அடிப்தம   மண்டு உருபமக் ப்ட் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட பீ 

ணற்றும் மய் மு மணத்துப நி ழ்ச்சித்திட்த்ட அபிவிருத்தி சய்டல் – ஆமய்ச்சி 

படிக்  ள் றுகின்  

 இங் யில் பூங் மவிதல் யிர் ளின் ணண் மய் ளுக் ம  உயிரிதல் - எருங்கிஞந்ட 

பீ ணற்றும் மய் மு மணத்துபம் – ஆமய்ச்சி படிக்  ள் றுகின் 

 இங் யின் குக் பிற்சித குடும் டமபங் ளிற்கு மதிப்பு ந ற்டுத்தும் ன 

ஈக் ந  அதமநம்  மஞல் ணற்றும் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் மய் 

மு மணத்துபம் (டிப்டம ப்ரிய்) - ஆமய்ச்சி படிக்  ள் 

றுகின் 

 பிடம க்மம இத்டப் ற்றித பிடசம் முழுபதும் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட 

பீ ணட்டும் மய் மு மணத்துப நி ழ்ச்சி ந பற்றி ணம  

முப்டுத்துபடற் ம  புதித  ட்டுப்மட்டு மு ந இங் மஞல் ) - ஆமய்ச்சி 

படிக்  ள் றுகின். 

 பமளுருப் புழுவின் ஆக்மட்டிஸ் இத்ட  ட்டுப்டுத்துபடற்கு நியுக்ளிதம 

மலிட்ம பச மூணம க்  மண் உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் 

மய் மு மணத்துபம்  ) - ஆமய்ச்சி படிக்  ள் றுகின் . 

தறுதறுகள் – பிடம ணக் றி பீ நக்  ட்டுப்டுத்ட சுற்மல் ரீதிதம  மது மப்பு 

மிக்  சூனலுக்குப் மருத்டணம பீக்  ட்டுப்மட்டு மு ந அபிவிருத்தி சய்டல். 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -      

             நிம அபிவிருத்தி இப்பு ள் - 1.1, 2.1, 12.4 

     நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1, 2.1.2, 12.4.1 

 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - 

இசமத பீ மசினி ளின் மபதக் குப்டற்கு விருத்தி சய்தப்ட் 

பற்றி ணம உயிரிதல் டமழில்நுட்ங் ளின் ண்ணிக் . 

  

ெற்திட்ட கரன ல்ன - 

             ஆம்பித்ட தி தி - 22.02.2018 

             ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 01.01.2018 

             நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  ண்டி, ணமத்டந, நுபலிதம  
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2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

4 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம்   

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்  /ெகள் ற்றும்  

தௌதீக முன்ணற்நம் 

1. பர் முடிச்சு 

ணட்மமக் ளின் 

 ட்டுப்மட்டுக்கு உயிரிதல் 

ணற்றும் சூனலிதல் ஆய்வு ந 

அடிப்தம   மண்டு 

உருபமக் ப்ட் உயிரிதல்-

எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் 

மய் மு மணத்துப 

நி ழ்ச்சித்திட்த்ட அபிவிருத்தி 

சய்டல் 

2.55 0.827 

-பர் முடிச்சு ணட்மமக் ளின் 

திர்ப்பு பர்க் ங் ள் இங் 

 மஞப்ட்டுள்ந.  

-பூங் மயிதல் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் 

அபிவிருத்தி நிறுப பநம த்தில் 

பர் முடிச்சு மக்டீரிதமக் ளுக் ம  

திர்ப்பு சக்தியுள்ந டக் மளி 

பர்க் ங் ளின் விட உற்த்தி 

திர் ம இவிருத்தி 

நி ழ்ச்சி ளுக்குப் தன்டுத்தும் 

ப யில் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது. 

பூச்சி ஆய்வுகூம் பிரித்து 

பமக் ப்ட்டுள்நது. 

2. இங் யில் பூங் மவிதல் 

யிர் ளில் ணண் மூம் வும் 

மய் ளுக் ம  உயிரிதல் - 

எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் 

மய் மு மணத்துபம் 

0.4  

ணண் மய்க்  மணி நக் 

 ட்டுப்டுத்டக் கூடித டமபங் ள், 

நுண்ணுயிர் ள்  மன்  டதமரித்து  

ஆய்வுகூ ணற்றும் டமப  இல் 

நி ளின் கீழ் டு  

ணற் மண்டு  து ள் ள் மன் 

சர்ப ஏன்த் டதமரித்து 

ஆய்வுக்கூத்தில் 

ரிசமதிக் ப்ட்து.  

3. இங் யின் குக் பிற்சித 

குடும் டமபங் ளிற்கு 

மதிப்பு ந ற்டுத்தும் ன 

ஈக் ந  அதமநம்  மஞல் 

ணற்றும் உயிரிதல்-

எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் 

மய் மு மணத்துபம்  

0.4 0.0717 

புடப் மறி என்றுக் ம 

மது மப்மதும் தனுறுதி 

மிக் துணம பூச்சிமசினி நத் 

டரிவு சய்து மள்படற்கு 

ரிசமட படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டு பருகின்.  

4. பிடம க்மம 

இத்டப் ற்றித பிடசம் 

முழுபதும் உயிரிதல்-

எருங்கிஞந்ட பீ ணட்டும் 

மய் மு மணத்துப 

நி ழ்ச்சி ந பற்றி ணம  

முப்டுத்துபடற் ம  

புதித  ட்டுப்மட்டு மு ந 

0.4 0.0215 

புடப் மறி என்றுக் ம 

மது மப்மதும் தனுறுதி 

மிக் துணம பூச்சிமசினி நத் 

டரிவு சய்து மள்படற்கு 

ரிசமட படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டு பருகின்.  

 

விபசமத நிங் ளில்  மஞப்டும் 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்  /ெகள் ற்றும்  

தௌதீக முன்ணற்நம் 

இங் மஞல் முதிர்ச்சிதந்ட  ன ஈக் ந 

மரித அநவில் பிடிப்டற்கு 

பிடசம் முழுபதும் வித 

எருங்கிஞந்ட பீ ணற்றும் மய் 

மு மணத்துபத்டப் புதித 

டமழில்நுட் முதம  

முப்டுத்டப்ட்து. 

5. பமளுருப் புழுவின் 

ஆக்மட்டிஸ் இத்ட 

 ட்டுப்டுத்துபடற்கு 

நியுக்ளிதம மலிட்ம 

பச மூணம க்  மண் 

உயிரிதல்-எருங்கிஞந்ட பீ 

ணற்றும் மய் மு மணத்துபம் 

0.25 0.167 

ஆய்வுகூ நிந்ட ளின் கீழ் 

பமளுருப் புழுக் ந மரித 

அநவில் உற்த்தி சய்த 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது.  

பஸ் டமற்றித பமளுருப் 

புழுக் ள்  நத்தில் இங் 

 மஞப்ட்துன் ஆய்வுகூத்தில் 

ருக்கும் படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

ரிசமட  படிக்  ள் 

இண்மம் முதம  

மத்டப்டுகின்.  

ரத்ம் 4 1.087 
 

 

4. சற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  - 

- இசமத பீ மசினி ளின் மபதக் குக்கும்  

- உயிரிதல் ணற்றும் விபசமத இசமத மருட் ளின் உற்த்தி ணற்றும் மப ற்றித 
மதுணக் ளின் ணற்றும் விபசமயி ளின் ஆர்பம் ணற்றும் ஆற்ல் ன்பற் விருத்தி 

சய்படன் மூம் பூச்சிமசினி ளின் மப  மஞணம  ற்டும் சூனல் ணமசடக் 

குக்  முடியும். 

- ணனிட சு மடமத்துக்கு ணற்றும் சூனல் டமகுதிக்கு  மஞப்டும் அச்சுறுத்ட குத்டல் 
ணற்றும் சூனல் சணநிதப் மது மத்டல்.  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

 

 

10.6. ெற்திட்டம் : ல், நினக்கடன ற்றும் ன்ணங் கரணிகளில் இடப் 

தயிர்ச் ெய்க தற்றி ஊடக நிகழ்ச்சிகப டரத்ல் 
 
ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509  

விட துந - ணனிடபந அபிவிருத்தி 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (டசித விபசமத ட பல் டமர்மல் நிதம்),    

எருங்கிஞப்மநர்  - உடவி விபசமதப் ணிப்மநர்  (அபிவிருத்தி), விபசமதத் திஞக் நம்  
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- 

மட்டின் உஞவுப் யிர் ளின் உற்த்தித் துத அபிவிருத்தி சய்படற் ம 

அதி மணளிக் ப்ட் நிறுபம் விபசமதத் திஞக் நம் ஆகும். உஞவுப் யிர் உற்த்தி, 

உஞவுப் யிர்த் துயின் அபிவிருத்தி ன்பற் இக் ம   மண்டு விபசமத 

டமழில்நுட்ங் ந உருபமக்குடல்,  விருத்தி சய்டல் ணற்றும் ப்புடல் ன் டமர்ம  

விபசமதத் திஞக் நம் சதமற்றி பருகிது.  

விபசமதத் திஞக் நத்தின் டசித விபசமத ட பல் டமர்மல் நிதம் விபசமத 

சமூ த்திதும் மதுணக் ளிதும் ணமநி ணமற்த்ட ற்டுத்டல் ணற்றும்  விபசமத 

அறிப விருத்தி சய்டல் ஆகித மக் ங் ளுக் ம   அச்சு ஊ ம், பமமலி, வீடிதம ணற்றும் 

ட பல் டமழில்நுட்ம் மன் ஊ ங் ளின் ஊம   மத்துக்கு  மம் புதித விபசமத 

ட பல் ந ப்பும் சதற்மட்டில் ஈடுட்டு பருகிது. 

இந்ட சதற்திட்ம் ஊம  விபசமதத்டமல் பற்றிற் விபசமயி நப் பில்தப்டுத்தும் 

மக்கில்  டசித விபசமத ட பல் டமர்மல் நிதத்திமல் பமமந்டம் டசித 

டமக் மட்சியின் ஊம  ‘ மவி பிணட் அருஞலு’ ணற்றும் ‘மிஹி த்ட தினுபம’ மன் 

நி ழ்ச்சி ள் எளிப்பு சய்தப்டுகின். இவ்பமம நி ழ்ச்சி ள் இநத டமுயி 

விபசமதத்ட மக்கி ஈர்ப்டற்கும் துபம  அணயும்.  

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - பகு ஊ ங் ள் ஊம  குறித்ட 

சதற்திட்ம் ற்றி விநக் ம் அளித்டல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

1. ற் சய் யின் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல் ( டமக் மட்சி நி ழ்ச்சி ள் -10) 

2. நிக்  சய் யின் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல் (மூன்று டமக் மட்சி 

நி ழ்ச்சி ள்) 

3. டன்ங்  மணி ளில் இப் யிர்சய்  (டம மட்சி நி ழ்ச்சி ள்  -03)  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – மதுணக் ள் 

 

முடிவு - 

 ற்சய் யில் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல் - 06 டமக் மட்சி நி ழ்ச்சி ள் 

எளிப்ப்ட்டுள்ந.  

 நிக்  உற்த்தியில் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல் - 02 டமக் மட்சி 

நி ழ்ச்சி ள் எளிப்ப்ட்டுள்ந. 

 டன்ங்  மணி ளில் இப் யிர்சய்   - 03 டம மட்சி நி ழ்ச்சி ள்  

எளிப்ப்ட்டுள்ந  

தறுதறுகள் –  ணக் ள் டமர்மல் ஊம  விபசமத சமூ த்ட விபசமதத் துத 

மக்கி  பர்டல் 

 
அடற்கு திர்தரர்க்கப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்: 

                             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1.1, 2.1, 8.2 

                             நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் - 1.1.1, 2.1.2, 8.2.1 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்- 

எளிப்ப்ட் டமக் மட்சி நி ழ்ச்சி ளின் ண்ணிக்  

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன  - 

             ஆம்பித்ட தி தி - 22.02.2018 
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             ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 01.01.2018 

             நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

  
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - மநமவித ரீதியில் 

 

 

 

 2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

(உள்மட்டு / 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

2 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம்   

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம்  

1. ற் சய் யின் 

உற்த்தித் தி 

அதி ரித்டல்  

1 0.5438 

‚ மவி பிணட் அருஞலு’  06 

டமக் மட்சி நி ழ்ச்சி ள் 

எளிப்ப்ட்டுள்ந 

13.05.2018  - ற் சய் யில் பட் 

புழுக் ளின் மதிப்க் 

 ட்டுப்டுத்துபமம்.                      

20.05.2018 - பற்றி ணம ற் 

சய் க்கு சிந்ட முயில் 

நித்டப் ன்டுத்துபமம்.  

03.06.2018- திரிப்பு ள் மதிப்க் 

 ட்டுப்டுத்துபமம். 

10.06.2018 - சமரிதம முயில் ற் 

சய் யில்  ந 

 ட்டுப்டுத்துபமம். 

05.07.2018 - ணன நீ 

பற்றி மள்பமம். 

30.09.2018 -  பி நித் டமபத் 

டத்தியின் மதிப்பில் இருந்து 

மது மப்புப் றுபமம். 

2. நிக்  

சய் யின் உற்த்தித் 

தி அதி ரித்டல் 

0.5 0.17595 

‘மிஹி த்ட தினுபம’ 02 

டமக் மட்சி நி ழ்ச்சி ள் 

எளிப்ப்ட்டுள்ந.  

18.05.2018 - விட நிக்  உற்த்தி 

சய்யும்  மணமரி விபசமயி ள்.  

31.08.2018 - பருணத்ட அதி ரித்துக் 

 மண் தறு, நிக்  

உற்த்திதமநர் ள். 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம்  

3. டன்ங்  மணி ளில் 

இப் யிர்சய்  

(டம மட்சி 

நி ழ்ச்சி ள்   - 03)  

0.5 0.3493 

03 டமக் மட்சி நி ழ்ச்சி ள் 

எளிப்ப்ட்டுள்ந.  

15.06.2018 - இப் யிர்ச் சய்  

சய்து பருணமத்ட அதி ரித்துக் 

 மள்பமம் 

18.07.2018  - அமித்திரி  ணமதிரி 

எருங்கிஞந்ட விபசமதப் ண்ஞ. 

03.08.2018 - இப் யிர்ச் சய் தமல் 

பமழ்க் த பன் ணனிடர் ள்  

ரத்ம் 2 1.069   

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - 

நிமதும் சூனல் ட்பு மிக் துணம விபசமதத் துத அபிவிருத்தி சய்படற் ம  

புதித விபசமத டமழில்நுட்ங் ள் டமர்ம ட பல் ள் அபருக்கும் 

பிதமசணமடம  அணயும். மி வும் சமட ணம சூனல் என் உருபமக்குபடற்கு சிந்ட 

விபசமத மு ள் உடவிதம  அணயும். விநக் ணளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள்  

விபசமயி ளிதும் சமுடமதத்திதும் பமழ்க்  டத்ட ணம்டுத்தி மட்டிற்கு பற்றிதயும் 

ஈட்டித் ட உடவும். 

5.    திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

 

  

 

10.7  ெற்திட்டம் : ற்தரதுள்ப விெரக் கிறுகளின் மூனம் தயிர் உற்தத்தித் 

திநண அதிகரித்லும் கரனநின ரீதிரண நினதநரண விெரமும் 

 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந -  அர்த்ட மு மணத்துபம் ணற்றும்  மநி விநவு ள் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  -  ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி 

நிதம், விபசமதத் திஞக் நம். 

எருங்கிஞப்மநர் –உடவி விபசமதப் ணிப்மநர்,  விரிபமக் ம் ணற்றும் 

யிற்சி நிதம், விபசமதத் திஞக் நம். 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- 

திந்ட  நங் ளில் யிர் சய்தப்டும் ணக் றி ப  ள் அத்துச் சந்டர்ப்ங் ளிலும் பட்சி 

நிண ள்  மஞணம  மதிப்பு ளுக்கு உள்நமகின். அடமல் ல்பறு அச 

நிறுபங் ள், அபிவிருத்தி சதற்திட்ங் ள்,  பறு நிறுபங் ள் ஆகித மூணம வும் சி 

விபசமயி ளிமல் டனிப்ட் முயிலும் மநணம விபசமதக் கிஞறு ள் மடு முழுபதும் 

நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்ந. னுனும் மருத்டணற் நீர்ப் மது மப்பு ணற்றும் மப மு ள் 

 மஞணம  சி விபசமதக் கிஞறு ளில் திர்மர்த்ட அநவு உற்த்தித் தின் இல்மணல் 

 மஞப்டுகின். இச் சதற்திட்த்தின் மூம் விபசமத கிஞறு ளின் உற்த்தித் தி 

அதி ரிப்டற் ம டமழில்நுட்விதல் மதிதமன் பனங்குபடற்கு 
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உத்டசிக் ப்ட்டுள்நது.  நுண் நீர்ப்மசத்தின் மூம் நீர்ப் மப வித்தி 

அதி ரிப்டற் ம பழிப  நயும் இப்மதி உள்நக்கியுள்நது. 

 
தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - விபசமதக் கிஞறு ளில் உற்த்தித் தி 

அதி ரிப்டற்கு உடவுடல் 

 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

 50%  விபசமயி ளின் ங் ளிப்புன் நீர் தன்மட்டு வித்தி அதி ரிப்டற் ம 

உள்ளீடு ந பனங்குடல். (இப்மதியில் சூரித சக்தி மின் சுற்று ணற்றும் 0.5 க் ருக்குறித 

டளிப்மன் நீர்ப்மச டமகுதி ன்பற்க்  மண் சூரித சக்திதமல் இதங்கும் நீர் 

இக்கும் இதந்திம்) 

 விபசமயி ளுக்கு விபசமதத் திஞக் நத்தின்  ப்பி மிந மய் விட இபசணம  
பனங்குடல். 

 புதித டமழில் நுட்ங் நப் ற்றி விபசமயி ள் ணற்றும் அதி மரி ளுக்கு யிற்சி 
பனங்குடல். 

 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – விபசமயி ள் ணற்றும் சூனல் 

 

முடிவு - 

 சூரித சக்தியிமல் டமழிற்டும் 64 நீரிக்கும் இதந்திங் ள் ணற்றும் சூரிதசக்தி டமகுதி 

ன்பற்றுக் ம  ள்வி ணனுக் ள் பனங் ப்ட்டுள்ந. 

  ப்பி மிந மய் விட பனங்குபடற் ம  அனுமடபு ணமபட்த்தின் 32 தமநர் ள் 

அதமநம்  மஞப்ட்டுள்நர் 

  
தறுதறுகள் -   

நீர்ப் மப வித்தி அதி ரிப்டன்  மஞணம  விபசமதக் கிஞறு ளின் உற்த்தித் 

தின் ணம்ல்.  

 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்-   

             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1.1, 2.1, 6.4, 13.1, 13.3 

             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் ணற்றும் சுட்டி ள் - 1.1.1, 2.1.2, 6.4.1, 13.1.1, 13.3.1 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்- 

வித்தின் அதி ரித்ட விபசமதக் கிஞறு நக்  மண் யிர் நிங் ளின் ண்ணிக்  

அநவு. 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன  -                

ஆம்பித்ட தி தி - 22.02.2018 

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 01.01.2018           

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல் 

 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - அனுமடபும் 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

35 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

 1.நீர் தன்மட்டு வித்தி 

அதி ரிப்டற் ம உள்ளீடு ந 

பனங்குடல் - இப்மதியில் சூரித 

சுற்று ணற்றும் 0.5 க் ருக்குறித 

டளிப்மன் நீர்ப்மச டமகுதி 

ன்பற்க்  மண் சூரித 

சக்திதமல் இதங்கும் நீர் 

இக்கும் இதந்திம். (50%  

விபசமயி ளின் ங் ளிப்புன்). 

32  

சூரித சக்தியிமல் 

டமழிற்டும் 64 நீரிக்கும் 

இதந்திங் ள் ணற்றும் 

சூரிதசக்தி டமகுதி 

ன்பற்றுக் ம  ள்வி 

ணனுக் ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந. 

2.விபசமதத் திஞக் நத்தின் 

 ப்பி மிந மய் விட 

இபசணம  பநங் ள்  

0.2  

அனுமடபு ணமபட்த்தின்  

32 தமநர் ள்  டரிவு 

சய்தப்ட்ர்  

3.புதித டமழில் நுட்ங் நப் 

ற்றி விபசமயி ள் ணற்றும் 

அதி மரி ளுக்கு யிற்சி 

பனங்குடல். 

1.8    

4. நிர்பம  சவு 1.0 0.075   

ரத்ம் 35 0.075   

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  -  

அதி ரிக்கும் நீர்ப் மப வித்தின்  மஞணம  நீர் வீஞமகுடல் குபதுன்  நீர் 

டட்டுப்மம நி ளிலும் ஆண்டு முழுபதும் ணக் றிச் சய் த ணற் மள்படற் ம  

பசதி ள் ற்டுத்டப்ல். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

 

 

 

11 ெற்திட்டம் : விெரக் கண்கரட்சிகள் 

எதுக்கீடு  : 50.0 மில்லிதன் ரூமய் 

ெனவுத் னப்பு : 118-02-03-20-2509(2018/19) 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமத உள்ளிட்டு மு மணத்துப பிரிவு 

தரறுப்பு  - ணதி  சதமநர் (அபிவிருத்தி) / ணிப்மநர் (அபிவிருத்தி)/ணிப்மநர்  

  (விபசமத உள்ளீட்டு மு மணத்துபம்)  / ணிப்மநர் (விபசமத டமழில்நுட்ம்), 

  ணிப்மநர் (விபசமத சப ள் ணற்றும்  ண சப), விபசமத அணச்சின் 

  கீழ் சதல்டும் நிறுபங் ளின் டபர் ள் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் / ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - 
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டசித முக்கிதத்துபம் பமய்ந்ட விபசமதம் டமர்ம விதங் நப் ற்றி  மதுணக் ந 

அறிவூட்டும் மக்கில் விபசமத அணச்சு ணற்றும் த அணச்சு ளிமல் ற்மடு 

சய்தப்டுகின் விபசமத டமழில்நுட்க்   ண் மட்சி ள், வினமக் ள், பமமலி நி ழ்ச்சி ள், 

ணமமடு ள், சதணர்வு ள்,  ருத்டங்கு ள் ன்பற்றின் ஊம  விபசமத டமழில்நுட் 

அறிவு ற்றித விநக் த்ட ற்டுத்டல். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - டசித ரீதிதம  முக்கிதத்துபம் பமய்ந்ட 

விபசமத வினமக் ள் ணற்றும்  ண் மட்சி ந பற்றி ணம  மத்துபடற்கு படிக்  

ணற் மள்நல்  

பிரண ெற்தரடுகள் - டசித விபசமத பமம்,  விபசமத  ண் மட்சி ள், விபசமத வினமக் ள், 

உள்மட்டு ணமமடு ள்,  ருத்டங்கு ள், சுமதி டி பமமலி நி ழ்ச்சி ள்,  தமவுன் புத 

மன் நி ழ்ச்சி ந எருங்கிஞத்டல். 

விட துந - ணனிடபந அபிவிருத்தி / விபசமத உற்த்தி தி அதி ரித்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - மத்டப்ட் 

 ண் மட்சி ள் ண்ணிக்  -01, ங் ற் ணற்றும் ளிடமக்கி உடவித நி ழ்ச்சி ளின் 

ண்ணிக்  – 07, ஊ  நி ழ்ச்சி ளின் ண்ணிக்  - 27 (சுமதி டி பமமலி நி ழ்ச்சி) 

தறுதறுகள் - ணம நி ணமற்ம் 

முடிவு - வீ டமழில்நுட் அறிப மதுணக் ளுக்கும் விபசமத சமூ த்திற்கும்  மண்டு 

சல்ல் 

தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு ணற்றும் அடன் இஞ நிறுபங் ள்/ இங்  எலிப்புக் 

கூட்டுத்டமம்/ த அணச்சு ள் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ணமு  – மதுணக் ள்/ மசம ணமஞபர் ள்  / 

விபசமயி ள். 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  ஆம்பித்ட தி தி - 2017.12.28 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன விதிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்க தட்டற்கரண கரங்கள் – 

இல் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  டசித ணட்  ண் மட்சி ள் ணற்றும் வினமக் ள் – ணமத்டந, 

ணமம , அனுமடபும்  மழும்பு  

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
50.00 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள் /

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ண மபலி அபிவிருத்தி 

நி ழ்ச்சித்திட்ம் ஆம்பிக் ப்ட்டு 

40 பரு நிப முன்னிட்டு 

ற்மடு சய்தப்டும் வினம ணற்றும் 

ணம  ந்ட நீர்த்டக்  அ ழ்வு 

ப ந நிவு சய்து 

அசமங் த்திற்கு  தளிக்கும் 

நி ழ்ப முன்னிட்டு மத்டப்ட் 

அச நி ழ்வு ள் ன்பற்றுக்கு  

எதுக்கீடு ந பனங்குடல் - 2018.01.04 

( ண சப. தி) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0 

 

2.675 

   வினம படிக்  ள் 

பற்றி ணம  நிவு 

சய்தப்ட் 

 

 

 

2. விபசமத இதந்தி ணமதிரி ள் ணற்றும் 

 ண் மட்சி  நத் திம் ணற்றும் 

விபசமயி ள் சந்திப்பு 2018.03.19 

ணமஇழுப்ல்ண - விபசமதத் 

திஞக் நம் 

0.29 

   நிவு சய்தப்ட் 

 

 

3. சுமதி டி பமமலி நி ழ்ச்சி 

2018 பரி முடல் ணமர்ச் ணமடம் ப 

எலிப்பிதடற் ம  ட்ஞங் ந 

சலுத்துடல். 

3.1 

எலிப்பு சய்தப்ட் 27 

நி ழ்ச்சி ளில் 18 இற் ம 

 ட்ஞங் ள் 

சலுத்டப்ட்டுள்ந. 2018 

பரி ணமடம் முடல் ண ணமடம் 

ப எலிப்பு 

சய்தப்ட்டுள்நது. 

4. புத்டரிசி வினம- 2018 டமர்ம   

சவு சய்தப்ட் டம த 

மீநப்ற்றுக் மள்நல். 

(விபசமயி ளுக் ம மக்குபத்து 

ணற்றும் உசரிப்பு சவு ள்) 

2018.04.07 ணற்றும்  08 அனுமடபும் 

( ண சப ள் திஞக் நம்) 

0.006 
குறித்ட மக்குபத்து பசதி ள் 

எழுங்கு சய்தப்ட். 

5. 2018.08.10 V 2025 Enterprises Sri Lanka 

ணமம   ண் மட்சியுன் 

டமர்ம ற்மட்டு 

படிக்  ளுக் ம எதுக்கீடு ந 

பனங்குடல் -  2018.08.28,29,30,31- வி. 

திஞக் நம் 

2.21 
 ண் மட்சி படிக்  ள் 

பற்றி ணம  மத்டப்ட். 

6. விபசமதத் துத 

வீணதப்டுத்டல் ற்றித 

 ண் மட்சியும் விபசமயி ள் 

 நவிப்பு வினமவும் 

ண்மமதக்  சர்படச ணமமட்டு 

ணண்த்தில் 2018.12.11 முடல் 16 

ப  

 -இண்மபது கூட்த் டமருக் ம 

உசரிப்பு சவு ள் 2018.08.09 

ணற்றும் 2018.09.12 - விபசமத அணச்சு 

0.015 

 

 

 

 

குறித்ட மூன்மபது 

கூட்த்டமர் மத்டப்ட்து 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள் /

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

7. ணம மஞ விபசமத அணச்சர் ளின் 

கூட்ம் 2018.05.18 தி தி முடல் 20 ஆம் 

தி தி ப (வி.தி) 

 

0.521 

பற்றி ணம  கூட் 

படிக்  ள் நிவுற். 

ரத்ம் 50.0 8.812   

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  நிம விபசமதத் 

துயின் முன்ற்த்துக்குத் டபதம ணனிநி ணமற்ம்.  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 

 

2019 ருடத்தின் இனக்குகள் - டசித விபசமத பமம்,  விபசமத  ண் மட்சி ள், விபசமத 

வினமக் ள், உள்மட்டு ணமமடு ள்,  ருத்டங்கு ள், ஊ  நி ழ்ச்சி ள், டி பமமலி 

நி ழ்ச்சி ள்,  தமவுன் புத வினம, சுமதி டி பமமலி நி ழ்ச்சி, தமவுன் புத மன் 

நி ழ்ச்சி ந எருங்கிஞத்டல். 

 

 

 

 

12. விெர அபிவிருத்தி ெற்திட்டங்களின்  கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டு 

டடிக்ககள் 

 

தௌதீக முன்ணற்நம் ற்றும் நிதி ெரர் முன்ணற்நம் - கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டு 

டடிக்ககள் 

 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

 ந ணற்ர்பத் திங் ந 

ற்மடு சய்டல் 
1.6 0.2 

08  ந ணற்ர்பத் திங் ந 

மத்டல் 

 மமண்டு முன்ற் 

மீநமய்வுக் கூட்ங் ந 

மத்டல்  

1.5   

ணமடமந்ட  முன்ற் மீநமய்வுக் 

கூட்ங் ந மத்டல் 
0.5   

ணமபட் விபசமதக் குழுக் 

கூட்ங் ந மத்டல் 2 1.5 

25  ணமபட்ங் ளில் ணமடணமரு 

மு ணமபட் விபசமதக் குழுக் 

கூட்ம் வீடம் மத்டல்   

விநக் ம் அளிக்கும் 

படிக்  ளுக் ம  ஊ  

விநம் நி ழ்ச்சி ள்  

1.5   

உ ஞங் ள் ணற்றும் 

மருட் ள்  மள்பவு  
1 0.5 

2 GIS அநவிடும் உ ஞங் ள் 

 மள்பவு சய்தப்ட்  

விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமண்ண அபிவிருத்தி 

ணமதிரிக் கிமணம் –  ண் மணிப்பு 

படிக்  ள்  

0.9 0.3 

விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமண்ண அபிவிருத்தி 

ணமதிரிக் கிமணத்தில்  ந 

ணற்மர்ப படிக்  ள்  

 

த சவு ள்  
1 0.24 

விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமண்ண அபிவிருத்தி 

ணமதிரிக் கிமணத்தில் ணற்மர்ப 

படிக்  ள் ணற் மள்ளும் 

மது டங்குமி பசதி ளுக் ம  

சய்ட சவிம்  

ரத்ம் 10 2.74  

 

 

 

 

 

13. விெரத் கல் பம் என்நத் ரரித்லும் புதுப்பித்லும்    

(ஈ - விெரம் ) 
ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ணத்டமழில் அணச்சு 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  முழு இங் தயும் 

உள்நக்கும் ப யில் விபசமயி ளின் ட பல் ள் அங்கித ட பல் டநம் என்த் டதமரித்டல். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : சரிதமதும் புதுப்பிக் ப்ட்துணம 

விபசமதத் ட பல் நப் ற்றுக் மள்படற் ம  டசித விபசமதத் ட பல் டநம் என்த் 

டதமரித்டல். 
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பிரண ெற்தரடுகள் : டற்மது மபயில் உள்ந விபசமதத் ட பல் டநத்டப் 

மணரித்டலும் அபிவிருத்தி சய்டலும். 

 
விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - விபசமதப் யிர் 

நிங் ள் 

தறுதறுகள் -  சரிதமதும் புதுப்பிக் ப்ட்துணம விபசமதத் ட பல் ள் ற்றுக் மள்நல். 

முடிவு - டசித விபசமதத் ட பல் டநம்  

தங்கரபர்கள் -விபசமத அணச்சும் அடன் கீழ் பரும் அத்துத் திஞக் நங் ள், நிறுபங் ள் 

ணற்றும் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நங் ள்,  மழும்புப் ல் க் ன ம்  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - விபசமயி ள் ணற்றும் விபசமதத் துயுன் 

சம்ந்டப்ட் அத்துத் டப்பிரும்.  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல்த நீடிக்  பண்டித டப னவில். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: மடு பூமவும்  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

10.00 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

ட பல் டநத்டப் 

மணரித்டலும் அபிவிருத்தி 

சய்டலும்  

1.0 0.8 

ணம்டுத்தித ட பல் டநத்தினுள் 

ட பல் ந நிப்புபடற் ம  

முன்மடித் திட்ம் என் 

டடுபமப  .ச. நிதத்தில்  

மத்டப்டுகிது 

இஞதச் சபத ம் 

 
2.7 1.3363 

லி மம் சபத த்தினுள் 

ட பல் டநத்டப் ஞல் 

இஞதத் டமர்பு 5.0 -  

விழிப்புஞர்வு ணற்றும் யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள்  
1.25 -  

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந அதப்ட்டுள்ந.   
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14 . விட ெற்திட்டங்கள் 

14.1 ெரரவுடன் ரடர்தரண உவு உற்தத்தி ெற்திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு   -118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : டசித உஞவு ஊக்குவிப்பு ச 

தரறுப்பு   -உடவி ணிப்மநர் ( அபிவிருத்தி) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -   சமதம மஞ்சி 

எப்பீட்நவில் இம ணம புட,  மழுப்பு, விட்மின் ள் ணற்றும்  னியுப்பு ந 

 மண் மி வும் ஆமக்கிதணம உஞபமகும். சமதம புடம் LDL  மஸ்ட்மக் 

குப்துன் நீரிழிவு மய்க்கும் மி வும் மருத்டணம உஞபமகும்.   இந்ட சமதம 

மஞ்சித  னியுப்புக் ள் நிந்ட குக் னுன்  ந்து புதித டமழில்நுட்த்துக்கு ற் 

உஞவு ப  ந உற்த்தி சய்படன் மூம் மமக்கு மிக்  சமூ ம் என் உருபமக் மம். 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள்  - அத்திதபசித அமிம அமிங் ள், 

அத்திதமபசித  மழுப்மிங் ள், விட்மின் ள், மர்ப் மருட் ள்,  னியுப்புக் ள் ணற்றும் 

திர்எட்சிதற்றி ள் ன்பற்க்  மண் சமதமபக்  மண்டு பிஸ் ட், நூடுல்ஸ் ணற்றும் 

குடிம ப  ந உற்த்தி சய்படற் ம  ஆமய்ச்சி  ணற் மண்டு அபிவிருத்தி 

சய்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

சமதம மஞ்சி விஞ்ஜம ரீதிதம  டதமரிக் ப்ட்டு அதிலுள்ந துர்பம அ ற்ப்ட்டு 

சுபமிக்  மமக் ம உற்த்தி ந உருபமக்கி அச ணற்றும் டனிதமர் டமழில் 

முபமர் ளுக்கூம  சமூ ணதப்டுத்டல்.   

விட துந - உஞவு ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தித் து 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள்  - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்  - 

தறுதறுகள்  - சமடமஞ சமதம பிஸ் ட் ற்று ள் 1 000. 

மர்ப் மருட் ள் நிந்ட சமதம பிஸ் ட் க் ட்டு ள் 1 000. 

சமதம குடிம மத்டல் ள் 500. 

  

முடிவு  - றுணதி சர்க் ப்ட் பமச மிக்  சமதம உற்த்தி ள்  

 

தங்கரபர்கள்  -  மடப் ல் க் ன ம்  

 ன்மறுப உஞவு ஆமய்ச்சி பிரிவு 

 
தணரபர்கள் ண்ணிக்க  - முன்மடி சதற்திட்ம் என்மகும்  

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன - ஆம்பிக் ப்ட் தி தி  - 2018.01.01 

                                           ஆம்பிக்  உத்டசித்துள்ந தி தி -2018.01.01 

                                           நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந தி தி - 2018.12.31 

                                    நிவு சய்ட தி தி - முப்டுத்டப்ட்டுள்நது 

  

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் - 

இல் 

 ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - மட 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம் (உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
1.5 
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3.  2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. சமதம ணற்றும் த 

உள்மட்டு டமனிதங் ந 

உதமகித்து மமக்குமிக்  

பிஸ் ட், நூடுல்ஸ், 

மங் ந உற்த்தி சய்டல் 

1.5 0.58248 

உற்த்தி சய்ட மருட் ந 

அச ணற்றும் டனிதமர் 

டமழில் முபமர் 

உடவியுன் 

சமூ ணதப்டுத்டல். 

2. மறுப்புக் ள் இல்    

ரத்ம் 1.5 0.58248   

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - இல் 

 5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

14.2 உள்ரட்டு தரி ங்கர உற்தத்தி அதிகரித்ல் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : விபசமத அணச்சு  

தரறுப்பு - ணத்தித ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ரித பங் மத சய் யில் 

இருந்து தூணமகியுள்ந விபசமயி ந மீண்டும் என்றுசர்த்து ரித பங் மத சய் த 

ணற் மள்ந ஊக்குவிப்டன் மூம் ரித பங் மத சய் ண்ணும் நிப்ப் 

அதி ரித்டல்.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : ரித பங் மத விபசமயி ள் யிர்ச் 

சய் யில் இருந்து விகுபடத் டடுத்டல் ணற்றும் உள்மட்டு பங் மத விட 

உற்த்திதமநர் நப் மது மத்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் :  அதமநம்  மஞப்ட் விபசமயி ளுக்கு 50% விபசமயி ளின் 

ங் ளிப்பு முயின் அடிப்யில் யிர்ச் சய்  ணற் மண்டு இண்டு பமங் ளின் 

பின்ர் எரு க் ருக்கு உள்மட்டு விடதப் தன்டுத்தி யிர்சய்யும் விபசமயி ளுக்கு 9,000 

ரூமய் ஞம் பனங் ல். 
 
விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 1, 2, 2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - ரித பங் மத 

உற்த்தித 20% ஆல் அதி ரித்டல்.  

தறுதறுகள் - ரித பங் மதம்  15,000 ணட்ரிக் டமன் உற்த்தி சய்டல். 

முடிவு - 1000 க்தர் ள் யிர் சய் .   

தங்கரபர்கள் - ணம மஞ விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம்  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டி  - 2200 விபசமயி ள்  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.08.06 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.08.06 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 
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ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல்த நீடிக்  பண்டித டப னவில். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: ணமத்டந ணமபட்ம், அனுமடபு, மன்றுப 

ணமபட்ங் ளின் ணம மஞ ணற்றும் ணம மஞ இப் பிடசங் ள், ண மபலிப் பிரிவு ள் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
22.76 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் : மில். ரூ. 22.76 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

1000 க்தமர் யிர்ச் 

சய் க்கு உள்மட்டு 

விடக் ம  50% அச 

ங் ளிப்பு  

22.76  

விட உற்த்திதமநர் ள் மூம் 

விபசமயி ளுக்கு விட ள் பனங்  

படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. 

பற்றி ணம  முநக்கும் 

விடக்கு ணட்டும் முற்ஞம் 

பனங் ப்டும்  

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந அதப்ட்டுள்ந 

 

 

 

14.3 ெற்திட்டம்  :   விெரக் கிர ரழில் முற்சிரண் அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 

ெனவு னப்பு      :          118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்    :    விபசமத அணச்சு 

தரறுப்பு  :         விபசமத அணச்சு/ ணம மஞ விபசமத திஞக் நம்/ விபசமத திஞக் நம்/  ண 

   அபிவிருத்தி திஞக் நம்/ ணமபட் சத ம் /பிடச சத ம் 
 
விெட துந - விபசமத உற்த்தி தி, சந்டப்டுத்டல்   
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -   

"2017-2020 டசித உஞவு உற்த்திச் சணர்‛ நி ழ்ச்சித்திட்த்தின் கீழ் விபசமத உற்த்தி ணற்றும் 

தனுறுதித்  டன்ண ன்பற் அதி ரிப்டன் மூம் விபசமத சமூ த்தின் பமழ்க்  டத்ட 

ணம்டுத்துபட பிடம இக் ம க்  மண்டு ஊபம ணம மஞத்தின் துந ணமபட்த்தின் 

ப்புத்டநப்  பிடச சத ப் பிரிவில் அணந்துள்ந  ன்டப கிமண விபசமத 

ணக் ளின் ல்பறுட் விபசமதப் பிச்சி ளுக்கு நிதம தீர்வு நப் 

ற்றுக் மடுப்டற்கும், ௌதீ  ணற்றும் நிதி ஊக்குவிப்பு ள் மூம் பிடசத்திலுள்ந 

டமழிற் இநஜர் சமூ த்ட விபசமதத்ட மக்கிக்  பர்படற்கும், ப விங்கு ளின் 

மதிப்பு,  அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ள், அறுபத சந்டப்டுத்டலில்  மஞப்டும் 

பிச்சி ள், நீர்ப்மசப் பிச்சி ள், அறுபதக்  நஞ்சிதப்டுத்டல் ணற்றும் 

டனிடுடல் பிச்சி ள் ன்பற்றுக்குத் தீர்பப் ற்றுக் மடுக் வும் அத்து விபசமத 

அபிவிருத்திச் சதற்திட்ங் நயும் எரு கிமணத்ட அடிப்தம க் மண்டு 

முப்டுத்துபடன் மூம் அந்து மள்நக் கூடித முன்ற்ம் ற்றி 

ஆய்ந்டறிபடற்கும் முன்மடி சதற்திட்ணம  ணற்குறிப்பிட் நி ழ்ச்சித்திட்ம் 

முப்டுத்டப்டுகிது.  
 
தங்கரபர்கள்      : விபசமத அணச்சு/ ணம மஞ விபசமத திஞக் நம்/ 

                                             விபசமத திஞக் நம்/  ண அபிவிருத்தி திஞக் நம்/  

ணமபட் சத ம் /பிடச சத ம்/ இங்  டபிண அதி ம ச 
  
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : விபசமத அணச்சின் மூம் 

முப்டுத்டப்டும் விபசமத கிமண டமழில் முதற்சிதமன்ண அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் 

திட்த்தின் கீழ் கிமமித விபசமத உற்த்தி ணற்றும் உற்த்தித் தின் ன்பற் அதி ரித்து 

விபசமயி ளின் பருணமத்ட அதி ரிப்டன் மூம் விபசமத சமூ த்தின் பமழ்க் த் டத்ட 

அதி ரிக்கும் மக்கில் இந்ட நி ழ்ச்சித் திட்ம் அமுல் சய்தப்டுகின்து. இங்கு உ நமவித 

அறிவு ணற்றும்  வீ டமழில்நுட்ங் ள் ன்பற் அறிமு ப்டுத்தி சந்ட ற் 

இக் ங் ளுக்கு மு ம்  மடுக்கும் ஆற்லுள்ந விபசமத சமூ ம் என் உருபமக்குடல் ணற்றும் 

விபசமத மருநமடமத்ட ணம்டுத்துபடற் ம பசதி ந ற்டுத்துடல் ன் இந்ட 

சதற்திட்த்தின் இக்கு நம க்  மஞப்டுகின். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் :   
 

 விபசமத டமழில் முதற்சிதமண்ண அபிவிருத்தி யிற்சி சதணர்வு 

 விபசமத சங் ங் ந ப்டுத்டல் ணற்றும் அபிவிருத்தி சய்டல் 

 ணட ஸ்டங் ளுக்கு யிர்ச் சய்  நித்ட உருபமக்குடல்,  மல்பமய் ள்/ 
அஞக் ட்டு ந ணறுசீணத்டல், விபசமதப் மட ந சீணத்டல், விபசமத 

இதந்திங் ந பனங்குடல், மது மக் ப்ட் இல்ங் ந பனங்குடல். 

 பணி  னக் கிமணத்ட உருபமக்குபடற் ம  மற்று ந பனங்குடல்  

 விபசமத நிங் ந மது மப்டற் ம  மின் பலி ந நிர்ணமணித்டல்  

 உருநக் கினங்கு சய் க் ம  விட உருநக் கினங்கு ள் பனங்குடல்  

 டனீ பநர்ப்பு கிமணம் என் உருபமக்குபடற்கு டபதம உ ஞங் ந 
பனங்குடல் 

 சட சந உற்த்தி அகு என் உருபமக்குடல் 

 தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி / ணமு  

 
டி தணரபர்கள் -    ன்டப கிமண விபசமத சமூ ம்  

ப்புத்டந ணக் ள்  

விபசமத சங் ங் ள் ணற்றும் அணப்பு ள்  

‘சிடமு’ விபசமத ண ளிர் அணப்பின் உறுப்பிர் ள்  

டமழிற் இநஜர் ள் 

 

நமுக தணரபர்கள் -  ணக் றி ணற்றும் விபசமத உற்த்தி ந நு ர்பமர்   

    மூப்மருட் ள் ணற்றும் உ ஞங் ந பனங்குபமர் 
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    மக்குபத்து துயில் ஈடுமடுபமர் 

    விபசமத உற்த்தி விதமமரி ள் ணற்றும் இத் ட ர் ள் 

     ந உத்திதம த்டர் ள் 

 

 முடிவு – 

 நூறு விபசமத டமழில் முதற்சிதமநர் ந உருபமக்குடல் 

 68 மது மக் ப்ட் இல்ங் ந நிர்ணமணித்டல்   
 சட சந உற்த்தி அகு என் உருபமக்குடல் 

 பணி  னக் கிமணத்ட உருபமக்குடல்  

 விபசமதப் மட - உடுத்துயில் இருந்து அமப பதம விபசமதப் மட (115 
மீட்ர்) சீணத்டல் 

 தட் அ  மல்பமத / சிரிணல்பத்ட தமத அஞக் ட் ணறுசீணத்டல்  

 டன் உற்த்தித அதி ரிக்  360 டனீ பநர்ப்புப் ட்டி ள் ணற்றும் 60 பு தடிக்கும் 
இதந்திங் ள், 8 டன் படிக்கும் உ ஞங் ள் ணற்றும் 7 மது மப்புக்  பச உ 

ன்பற் பனங் ல்  

 ப விங்கு ளின் மதிப்பு ளில் இருந்து யிர் நிங் ந மது மக்  மின் பலி ந 
அணப்டற் ம  35 மின் சுற்று ள் பனங் ல். 

 

தறுதறுகள் – 

 இநஜர் சமுடமதம் விபசமதத் துதல் ஆர்பம்  மட்ல் 

 மது மக் ப்ட் இல்ங் ளில் யிர் சய்படன் மூம்  மநி ணமற்ங் ள் ணற்றும் 
பீத் டமக் ங் ள் ன்  மஞணம  ற்டும் யிர் இனப்பு ள் குடல்,  மணித் 

டட்டுப்மடு ணற்றும் டமழிமநர் டட்டுப்மடு ஆகித பிச்சி ளுக்குத் தீர்வு 

பனங்குடல்.  

 சிந்ட விபசமத மு நப் பின்ற்றி யிர் படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுபடமல் னப் யிர் ள் உற்த்தி அதி ரித்டல் 

 உருநக் கினங்கு உற்த்தி அதி ரித்டல் 

 ப விங்கு ளின் மதிப்பு ளில் இருந்து மது மக் ப்ட் யிர் நிங் ளின் அநவு 
அதி ரித்டல் 

 ப விங்கு ளின் மதிப்பு நக் குப்டன் மூம்  ன்டபந கிமண அலுப ர் 
பிரிவின் யிர் இனப்புக் குடல்  

 டன் உற்த்தி அதி ரித்டல் 

 விபசமத உற்த்திப் மருட் நக்  மண்டு சல் மக்குபத்து பசதி ந 
ற்டுத்டல்  

 விபசமத உற்த்திப் மருட் ளின் டத் டன்ணயும் உற்த்தி தினும் அதி ரித்டல்  
 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் – 

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 ணற்றும் 2 

நிமஅபிவிருத்தி சுட்டிகள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்- 

 உருபமக்க் ப்ட் விபசமத டமழில் முதற்சிதமநர் ளின் ண்ணிக்  

 அதி ரித்ட யிர் நித்தின் ப்நவு  

 மது மக் ப்ட் நித்தின் அநவு 

 விநச்சல் அதி ரிப்பு (னப் யிர் ள்/ உருநக் கினங்கு)  

 யிர் இனப்புக் குந்ட வீடம் 

 அதி ரித்ட டன் உற்த்தி  
 

ெற்திட்ட கரன ல்ன – 2018 - 2020 
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ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

 மது மக் ப்ட் இல்ங் ளின் நிர்ணமஞம் குறித்ட  மத்தினுள் நி னவில். 
அத்துன் அடன் ணனக்  மத்திற்கும் மு ம்  மடுக்  பண்டியிருந்டணதமல் 

நிர்ணமஞப் ணி ள் டமணடணமகி. 

 உரித  மத்துக்கு எதுக்கீடு சய்தப்ட் நிதி கிக் மண. 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - துந ணமபட்த்தின் ப்புத்டநப்  பிடச சத ப் 

பிரிவில் அணந்துள்ந  ன்டப கிமணம். 

  
 
2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

 

நிதி மூம் 

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

 (மில். ரூ) 

பரும் மில். ரூ 

2018 53 

2019 20 

2020 2 
 

 3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

 சிரிணல்பத்ட 

அஞக் ட்டுப் 

புர்நிர்ணமம் 

தட்  மல்பமய் 

புர்நிர்ணமஞம்.  
(118 -02-3-37-2506 )  ண 

அபிவிருத்தி  திஞக் நம், சுறு 

குநங் ள் ணற்றும் பமய்க் மல் 

டமகுதி ள் ணறுசீணத்டல் 

நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ் 

 யிருப்பில் உள்ந 

விப்ட்டிதல் ள் 500 மில். ரூ 

ணற் மள்நப்ட்து.) 

 

4.106 3.828 

100% ( சிரிணல்பத்ட 

தமதஅஞக் ட்டுப் புர்நிர்ணமம் 

நிவுற்றுள்நது). 

 

100% ( தட் தமத  மல்பமய் 

புர்நிர்ணமஞம் நிவுற்றுள்நது) 

விபசமத இதந்திங் ந 

பனங்குடல்  
3.695 1.788 

65% ( 68 நீர்த் டமங்கி ள், 2 பலு 

விசிறி ள், 1 நீடி நீரிக்கும் 

இதந்திம் , 3 துவிச்சக்  டிக்ர் ள் 

)சிறித( , 1 டமக் மட்சிப் ட்டி, 1 

 மநமன் ப ன் 

பனங் ப்ட்டுள்ந.) 

விபசமயி ள் ணற்றும் 

அத்து 

ங் மநர் ளுக்கும் 

விநக் ம் அளிக்கும் 

நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் யிற்சி 

ணற்றும் ஊக்குவிப்பு 

நி ழ்ச்சி ள் 

1.700 1.20 

2018.08.21 ஆம் தி தி முடல் விபசமத 

டமழில் முதற்சிதமண்ண ணமதிரிக்  

கிமணணம  அபிவிருத்தி சய்யும் 

ஆம் நி ழ்வுக் ம  பிச்சம 

படிக்  ள் ணற்றும் 

விபசமயி ளுக்கு விநக் ம் அளிக்கும் 

நி ழ்ச்சி ந மத்டல். 

மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ள் பனங் ல்  
34.34 0.1695 

60% ( மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ளின் ப ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந(. 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

விபசமத சங் ங் ந 

ப்டுத்டலும் 

அபிவிருத்தி சய்டலும்   

 

0.444 0.270 

90% )த்டம விபசமத சங் ம் - 

 ன்டபவில் உருபமக்கி 

டபதம  மரிதமத 

உ ஞங் ள் பனங் ப்ட்டுள்ந(.  

விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமன்ண 

அபிவிருத்தி யிற்சி 

சதணர்வு 

0.535 
 

0.168 

85%  கீழுள்ந து ளுக் ம 6 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டப்ட்டுள்ந.   

-  டனீ பநர்ப்பு  

-  பர்த்ட ப் னச் சய்   

-  விட உருநக் கினங்கு உற்த்தி  

-  GIS/GPS டமழில்நுட்ம் 

-  மது மக் ப்ட் இல்ங் லினுள் 

யிர்ச் சய் . 

விபசமத நிங் ந 

மது மப்டற் ம  மின் 

பலி ந நிர்ணமணித்டல்  

1.937 

0.55 

( யில் 

உள்ந 

விப் 

ட்டிதல் ) 

40% ( 25 மின்சுற்று ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந(. 

 

ணட ஸ்டங் ளுக்கு 

விபசமத நிம் -   

சங் ம பிரிப பநம ம் 

2.513 - 

50% ( ன்டப     சங் ம 

பிரிப யிர் நித்தில் ஆம் 

நிப் ண்டுத்டல் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந - விபசமத 

நித்தில் ணண் மது மப்புக் ம  

சணதக்  மட்டு பலி ள், சணவுதக் 

 மடு ளுக்கு அணத 

அதமநமிப்ட்டுள்ந. 

பணி  னக் கிமணத்ட 

உருபமக்குபடற் ம  

மற்று ள் பனங் ல்  

0.909 0.2993 

600 மத்ட  ன்று ள், 570 பமனக் 

 ன்று ள் )அம்புன்.(  1,100 டமம் 

 ன்று ள்  ணற்றும்  2,200 ஸ்மரிக் 

 ன்று ள்  நத்தில் ப்ட்டுள்ந. 

உருநக் கினங்கு 

சய் க் ம  விட 

உருநக் கினங்கு ள் 

பனங் ல்  

1.3375 - 

100% (தமநர் ளுக்கு 109 உருநக் 

கினங்குப் ட்டி ள் 

பனங் ப்ட்டுள்ந.) 

டனீ பநர்ப்புக் கிமணம் 

என் உருபமக்குபடற்குத் 

டபதம 

உ ஞங் ந 

பனங்குடல் 

0.741 

0.4227 

0.03 

( யில் 

உள்ந 

விப் 

ட்டிதல் ) 

70% ( 274 டனீ பநர்ப்புப் ட்டி ள் 

ணற்றும் 6 பு தடிக்கும் 

இதந்திங் ள், 8 டன் படிக்கும் 

உ ஞங் ள் பனங் ப்ட்டுள்ந.)  

சட உ உற்த்தி அகு 

என் உருபமக் ல் 
0.730 

0.03 

( யில் 

உள்ந 

விப் 

ட்டிதல் ) 

35% (ணமக் ந்து சிப்பு ணத்தித 

நிதத்திமல் சட உ உற்த்தி 

அ  அணக்   டபதம 

ஆம் படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந(  

ரத்ம்  
52.9875 8.7555 

 

)த எதுக்கீடு ள்(  

விபசமதப்  மட ந 

சீணத்டல் )நீநம் – 115 
மீட்ர்( 

6.42 - 

50 % உடுத்துயில் இருந்து அமப 

பதம விபசமதப் மட )93 

மீட்ர் நீநணம  ட்டு 

நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்நது ( 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

மக்  ன்று ள் நி ழ்ச்சித் 

திட்ம் 
- - 

500 எட்டுக்  ன்று ள் ணட 

ஸ்டங் ளுக்கும் 

விநிதமகிக் ப்ட்துன்  .30 00 

விடக்  ன்று ள் திதத்டமப 

இமணுப மு மமிற்கு பனங் ப்ட்டு  

யிர் நித்தில் ப்ட்டுள்ந  
  
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   -.  

இச்சதற்திட்த்தின் மூம் குறிப்ம  சடப் யிர்ச் சய்  ள் ணற்றும் சட உப் 

மபத ஊக்குவித்டல் ன் றும். அடன் மூம் சூனலுக்கு ற்டும் மதிப்பு ள் 

மி வும் குபம க்  மஞப்டுபதுன், நு ர்பமருக்கு சு மடமணம உஞவு ப  நப் 

ற்றுக் மள்நவும் முடிகிது.  

  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - 

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந அதப்ட்டுள்ந. 

 

15 – 2017 ருடத்தின் மீமிருந் முன் கரண்டு ெல்னல் 

15.1 2017 ருடத்தின் கணி உதிரிப் தரகங்கள் கரள்ணவு –  ண 

அபிவிருத்தி திஞக் நம் (30 மில்லிதன் ரூமய் எதுக் ப்ட்டுள்நது) 

15.2 அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த நிறுணத்தில் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி ெற்திட்டங்கள்  - 2017 (11 மில்லிதன் ரூமய் 

எதுக் ப்ட்டுள்நது) 

 

 

16 . துரி விெர அபிவிருத்தி ெற்திட்டம் – “ரம் தயிரிட்ட ரம் 

உண்தரம்” 

 

16.1 ட ல் ரகரம் -  இபஞர் ெமுரத்திணரிட விெரத் 

பிதல்ப்தடுத்தும் ரக்கில் புதி விெரத் ரழில்நுட்தங்கப அறிமுகம் 

ெய்யும் ெற்திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : ப ணல் ணம மஞ விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம், ப ணல் 

ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம்  
 
தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ‚மம் யிரிட் மம் 

உண்மம் " னும்  டசித விபசமத நி ழ்ச்சித்திட்த்தின் கீழ் ப ணல் ணம மஞ 

இநஜர் ளித விபசமதத்ட பில்தப்டுத்தும் மக்கில் புதித விபசமதத் 

டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்டல். 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : 20 கிமணங் ளில் 400 புதித விபசமதத் 

டமழில் முதற்சிதமநர் ந உருபமக்குடல் 

பிரண ெற்தரடுகள் : ணனப் மது மப்பு  இல்ங் ந அணத்டல், விபசமதக் 

கிஞறு ளுக்கு நீர் இக்கும் இதந்திங் ந பனங் ல், மின், டீசல் மூம் இதங்கும் சூரித சக்தி 

நீர்ப்மசத் டமகுதி ந பனங் ல், பூச்சி திர்ப்பு ப ள் பனங் ல், இ டு  

இதந்திங் ள் பனங் ல், சூரித சக்திப் மது மப்பு பலி ந நிர்ணமணித்டல் ஆகித 

சதற்மடு ந விபசமயி ளின் 50% வீட ங் ளிப்பின் கீழ் முப்டுத்டல். 

விட துந : ணனிட பந அபிவிருத்தி, விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - புதித 

டமழில்நுட்த்டப் தன்டுத்தும் விபசமதத் டமழில் முதற்சிதமநர் ளின் ண்ணிக்   

தறுதறுகள் - புதித டமழில்நுட்ங் ள் விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் பில்தணமகி இருத்டல். 

முடிவு - விபசமத அபிவிருத்தி   

தங்கரபர்கள் - விெர அச்சு, ப ணல் ணம மஞ விபசமத அணச்சு, ப ணல் ணம மஞ 

விபசமதத் திஞக் நம்  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டிப் தமநர் ள் - 400, ணமு ப் 

தமநர் ள் - 1000 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018 ூ 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: குரும ல், புத்டநம் ணமபட்ங் ள் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
12.7514 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1 குரும ல்  8.3081 று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு சய்தப்டும் 

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; உள்ளீடு ள் 

 மள்பவு சய்படற் ம 

று  படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

2 புத்டநம் 4.4433 

ணமத்டம் 12.7514 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 
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5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது   

 

 

16.2 விெரத் திக்கபம் 

16.2.1  ரண லிகப அத்ல் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - பீப் மது மப்பும்  மப்புறுதியும் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் ( நப் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி), விபசமதத் திஞக் நம் 

         எருங்கிஞப்மநர் –உடவி விபசமதப் ணிப்மநர்,  பிடச விபசமத ஆமய்ச்சி 

         ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதம், அ ங்வி                                                                                                                                                                                                                                                                             
                 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- தம ணற்றும் ணமன் ள் உட் 

ப விங்கு நமல் ற்டும் மதிப்பு ள் அ ங்வி பிடச விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் 

அபிவிருத்தி நிதத்தில்  மஞப்டும் பிடம பிச்சிதமகும். அடமல் ஆமய்ச்சி 

நிறுபத்துக்கு மின் பலி என் அணப்டன் மூம் அங்கு சய்  ண்ஞப்ட்டுள்ந 

யிர் ளுக்கு ணற்றும் த சமத்துக் ளுக்கு மது மப் பனங்குபடற்கு உடவிதம  

அணயும்.  

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  மட்டு தம ளிமிருந்து யிர் நப் 

மது மத்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் - ஆமய்ச்சி நிறுபத்தின் மது மப்பு பலியின் ஊம  மின்பலி 

என் அணத்டல் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – கிமமித ணக் ள்  

முடிவு - ணதிப்பீடு ணற்றும் திட்ங் ள் ன் டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. த்திரி  அறிவித்டல் 

03.10.2018 அன்று பிசுரிக் ப்வுள்நது. 

தறுதறுகள் - ஆமய்ச்சி படிக்  ள் ணற்றும் யிர் ளின் மது மப் உறுதிப்டுத்டல்.  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - பலி ளிமல்  

மது மக் ப்டும் நித்தின் அநவு 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   

             ஆம்பித்ட தி தி - 09.08.2018 

             நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

  

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - ஆமய்ச்சி நிறுபத்தின் பநம த்தில்  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
3.5 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ஆமய்ச்சி நிறுபத்தின் 

மது மப்பு பலியின் 

ஊம  மின்பலி என் 

அணத்டல் 

3.5  

ணதிப்பீடு ணற்றும் திட்ங் ள் 

ன் 

டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. 

த்திரி  அறிவித்டல் 

03.10.2018 அன்று 

பிசுரிக் ப்வுள்நது. 

ரத்ம் 3.5    

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  - ணனிடர் ளுன் தம 

ணமதும் சந்டர்ப்ங் ள் ணற்றும் அப யிர் ளுக்கு சடம் விநவிக்கும் நிண ள் 

குக் ப்டும்.   

  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல். 

ஆமய்ச்சி ள் படிக்  ள் றுகின்.  

  

 

 

 

16.2.2 சூரி ெக்தி வீதி மின்விபக்குகள் தரறுத்துல் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - பீத் டமக் ம் ணற்றும்  மப்புறுதி 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  -  ணிப்மநர் ( நப் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி),  

விபசமதத் திஞக் நம் எருங்கிஞப்மநர் – உடவி விபசமதப் ணிப்மநர், 

                பிடச விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும்  அபிவிருத்தி நிதம், அ ங்வி 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - அ ங்வி பிமந்தித 

விபசமத ஆமய்ச்சி நிதத்தின் உள்ந  வீதிக் ட்ணப்பில் சி இங் ளில் வீதி விநக்கு ள் 

மருத்டப்வில்.  மின்சக்திதமல் இதங்கும் வீதி விநக்கு ள் மருத்தும்மது மின் 

இஞப்பு ந ற்டுத்துபடற்கும் மணரிப்புக் ம வும் ணதி  சவு ள் ணற் மள்ந 

பண்டியுள்ந. ப, இத்டபக் ம  சூரித சக்திதமல் இதங்கும் வீதி மின்விநக்கு நப் 

மறுத்துபது சிந்ட எரு தீர்பம  அணயும்.   

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - இவு ங் ளில் மது மப்பு சபயில் 

ஈடுடும் மது மப்பு உத்திதம த்டர் ளுக்கு மி வும் சமடணம சூன உருபமக்கும். 

பிரண ெற்தரடுகள் - ஆமய்ச்சி நிறுப பநம த்தினுள் சூரித சக்தியிமல் இதங்கும் 30 வீதி 

விநக்கு ள்  மருத்துடல் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – நிறுபத்தின் ஊழிதர் ள். 

முடிவு - ணதிப்பீடு ணற்றும் திட்ங் ள் ன் டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. த்திரி  அறிவித்டல் 

03.10.2018 அன்று பிசுரிக் ப்வுள்நது. 

தறுதறுகள் - இவு ங் ளில் மது மப்பு சபயில் ஈடுடும் மது மப்பு 

உத்திதம த்டர் ளுக்கு மி வும் சமடணம சூன உருபமக்கும்  
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ஆமய்ச்சி நிறுப பநம த்தினுள் சூரித சக்தியிமல் இதங்கும் 30 வீதி விநக்கு ள்  

மருத்துடல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 

             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் – 2 

             நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் – 2.1 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - மருத்தித சூரித 

சக்தியிமல் இதங்கும் வீதி மின் விநக்கு ளின் ண்ணிக் . 

ெற்திட்ட கரனல்ன - ஆம்பித்ட தி தி - 09.08.2018 

               நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

               

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - ஆமய்ச்சி நிறுப பநம த்தில். 

 
2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 
2.5 

  

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் : மில். ரூ 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ஆமய்ச்சி நிறுப 

பநம த்தில் 30 சூரித சக்தி 

வீதி மின் விநக்கு ள் 

மறுத்துடல் 

2.5 
 

ணதிப்பீடு ணற்றும் திட் பவு 

டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. 

03.10.2018ஆம் தி தி த்திரி  

விநம்ம் பிசுரிக் ப்டும் 

ணமத்டம் 2.5 
 

  

        
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  - இல். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல். 

 

 

 

16.2.3 பூச்சிகபல்னர வினங்குகள் மூனம் ற்தடும் தயிர் இப்புகளில் இருந்து 

தரதுகரப்தற்கரக மின் லிகப அறிமுகம் ெய்ல் 
 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - பீத் டமக் மும்  மப்புறுதியும் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  - ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம், 

                 விபசமதத் திஞக் நம் 
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                 எருங்கிஞப்மநர்  - டண விபசமத விஞ்ஜமனி, விரிபமக் ம் ணற்றும்  

  யிற்சி நிதம், விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம்- 

டற்மது இங் யில் விபசமதத்துக்கு பூச்சி ள் அல்மட விங்கு நமல் ( மட்டுப் ன்றி, 

முதல், ணமன், ண,  முள்நம்ன்றி மன்) மரித அச்சுறுத்டல் ள்  மஞப்டுகி. இடன் 

 மஞணம  அறுப குபதுன் விபசமத உற்த்தித் தினும் குகிது. இவ்பமம 

விங்கு நமல் யிர் ளுக்கு ற்டும் இனப்பு ளிலிருந்து மது மப்டற் ம  மின் பலி ந 

அணப்து மி வும் சிந்ட தீர்பமகும். இவ்பமம விங்கு ள் யிர் நிங் ளுக்குள் 

பிபசிப்ட டடுப்டற் ம எரு சிந்ட  டதம   இந்ட மின் பலி ள் சதற்டுகின். 

எரு க்தமர் ((2.5 க் ர்) நிப் பிடசத்ட மது மப்டற்கு எரு மின் பலி 

மதுணமடமகும். அதில் சூரித சுற்றுப் மும் மின் சுற்றும் உள்நக் ப்ட்டுள்நதுன்  

அடன் மூம் உருபமகும் ணன்ணதம மின் அழுத்டம்  மஞணம  மதிப்பு ள் துவும் இன்றி 

விங்கு ள் யிர் நிங் ளுக்குள் பிபசிப்து டடுக் ப்டுகின்து. 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - விபசமத உற்த்தித் தி மது மத்துக் 

 மள்நல் 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

 50% விபசமயி ள் ங் ளிப்பின் கீழ் 100 மின்பலி ள் 100 விபசமயி ளுக்கு பனங்குடல் 

 10 விபசமயி ளுக்குப்  யிற்சி ந பனங்குடல் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – விபசமயி ள் 

முடிவு - மறியிதல் பிரிவின் ஊம  ணதிப்பீடு ணற்றும் திட்மில் ன் 

டதமரிக் ப்ட்டுள்ந   
 
தறுதறுகள் - உஞவு மது மப் உறுதி சய்டல் 

 அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 

             நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் – 2 

             நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் – 2.1 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - பலியிமல் 

மது மக் ப்ட் நித்தின் அநவு  (க்தர்). 

ெற்திட்ட கரன ல்ன  -        ஆம்பித்ட தி தி - 09.08.2018 

                நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 31.12.2018 

              

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

இல். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - ணம மஞ இக்  ணப் பிடசங் ள் 

2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

1.365 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. 100 மின்பலி ந 100 

விபசமயி ளுக்கு பனங்குடல் 
1.225  

மறியிதல் பிரிவிமல் 

ணதிப்பீடு ணற்றும் 
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(50% ங் ளிப்பின் கீழ்) திட்மில் 

டதமரிக் ப்டுகின். 

2. விபசமயி ளுக்குப் யிற்சி 0.1   

ரத்ம் 1.365   

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்  - மிரு ங் நமல் யிர் ளுக்கு 

ற்டும் இனப்பு ளில் இருந்து மது மத்டல். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – சதற்திட்ம் 

முப்டுத்டப்ட்டுள்நது. இடன்  விநவு ள் திர் மத்தில் ணதிப்பிப்வுள்ந. 

 

                     

 
 

16.3 ெப்கமு ரகரம் 

 

16.3.1  சிநந் விெர டமுநகப (GAP) அறிமுகம் ெய்ல் ற்றும் 

பிதல்ப்தடுத்ல் 

ெனவு னப்பு - 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - சப் முப ணம மஞ விபசமத திஞக் நம்,  ணத்தித அசின் 

விபசமதத் திஞக் நம், பிதி விபசமத ணிப்மநர்  மரிதமதம். 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - ‘மம் யிரிட்டு மம் 

உண்மம்’னும் டசித விபசமத நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ் சிந்ட விபசமத மு ந 

அறிமு ப்டுத்துபடனூம  சமன்றுறுதிடுத்டலுக்கு உட்டுத்துபடன் மூம் உற்த்திசய்யும் 

ணக் றி ளுக்கு பரும் டமறும் உச்ச வி என் ற்றுக்  மள்ந முடியும். 

இங்கு மூன்மம் டப்பிம  ணம மஞ விபசமத திஞக் நம் டயீடு சய்துள்நணதமல் 

அச்சமட ணம நிணத சப் முப ணம மஞ விபசமயி ளுக்கு ற்றுக் மள்படற்கு 

பழிப  ள் சய்தப்ட்டுள்ந.  அடற் ம  Good Agricultural Practices - GAP மது மப்பு ணற்றும் 

ட நிர்ஞதங் ந  அறிமு ம் சய்டல் ணற்றும் அடன் மூம் SL-GAP சமன்றுப்டுத்டலுக்கு 

விபசமயி ந ஊக்குவித்டல் ன்பற்றில்  பம் சலுத்டப்வுள்நது.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - விபசமதப் ண்ஞ ந உருபமக்கி அடன் 

மூம் SL-GAP சமன்றுப்டுத்டலுக்குத் டபதம நிந்ட நப் பூர்த்தி சய்து  மள்ந 

விபசமயி ளுக்கு பழி மட்டுடல், உள்மட்டு ணற்றும் பளிமட்டு சந்ட பமய்ப்பு ந 

சப் முப ணம மஞ விபசமயி ளுக்கு ற்றுக்  மடுப்டன் மூம் அபர் ளின் பருணம 

ணட்த்ட அதி ரித்டல்,  நு ர்பமருக்கு மது மப்மதும் டத்தில் சிந்டதுணம ணக் றி ள் 

ணற்றும் னங் ந பனங்குடல். 

பிரண ெற்தரடுகள் - சிந்ட விபசமத மு ந அறிமு ம் சய்டலும் சிந்ட 

விபசமத  மு ந பின்ற்றும் 75 புதித விபசமத ண்ஞ ந  நிறுவுபடற்குத் 

டபதம உள்ளீடு ந  விபசமயி ளின்  50% ங் ளிப்புன் பனங்குடல். 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் /  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1, 12 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ளின் ண்ணிக் .  

தறுதறுகள் -  விபசமயி ளின் பருணமம் அதி ரிப்துன் டத்தில் சிந்ட விபசமத 

உற்த்தி ந சந்டயில் டமமநணம க் கிக் ச் சய்டல். 

முடிவு - மது மப்மதும் டத்தில் சிந்டதுணம விபசமத உற்த்திப் மருட் ந உற்த்தி 

சய்டல்.  
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தங்கரபர்கள் - சப் முப ணம மஞ விபசமத திஞக் நம், ணத்தித அசின் விபசமதத் 

திஞக் நம்,  விபசமயி ள் ணற்றும் நு ர்பமர்.  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - SL-GAP டத்திற்கு அணபம  ணக் றி உற்த்தி 

சய்யும் விபசமயி ளின் ண்ணிக் , SL-GAP ட ணக் றி ந  மள்பவு சய்யும் 

நிறுபங் ள் ண்ணிக்  ணற்றும் பளிமட்டு சந்ட ந மடும் ற்றுணதிதமநர் ள் 

ண்ணிக் . 

ெற்திட்ட கரன ல்ன :  ஆம்பித்ட தி தி - 2018- ஆ ஸ்ட் ணமடம்  

நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந தி தி: 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன  நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்:  

சதற்திட்  மல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்ப்தடும் பிெங்கள்:   ம இத்திபுரி ணமபட்ங் ளில்.  

2. நிதி ெரர் கல்கள் -      
 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
2.765 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் – மில். ரூ 
 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

  ம 1.785 
று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு சய்தப்டும்  

டு ப் மருட் ள்  

ணற்றும் உ ஞங் ள் 

 மள்பவு சய்படற் ம  

டபதம று  

படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந 

இத்திபுரி  0.98 

ரத்ம் 2.765 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது. 

 

 

 

16.3.2 தயிர்ச் ெய்ககப கரட்டு மிருகங்களிடமிருந்து தரதுகரத்ல் 
 
ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : பிதி விபசமதப் ணிப்மநர் அலுப ம்-   ம, பிதி 

விபசமதப் ணிப்மநர் அலுப ம்-இத்திபுரி  
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தரறுப்பு - விபசமத அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  சப் முப ணம மஞத்தில் ப 

விங்கு ளின் மதிப்பு அதி ணம க்  மஞப்டுகின்து. அடமல் விபசமயி ள் யிர்ச் 

சய் யில் இருந்து தூணமகின்ர்.  இடத் டடுப்டற் ம  மது மப்பு பலிப்  

உ ஞங் ந பனங்கி விபசமயி ந ஊக்குவித்டல். 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : ப விங்கு ளில் இருந்து யிர்ச் 

சய்  நப் மது மப்டன் ஊம  யிர்ச் சய்  நிப் ப்யும் உற்த்திதயும் 

அதி ரித்டல் 

பிரண ெற்தரடுகள் : பலிப் மது மப்பு ப ணற்றும் சூரித சக்தியிமல் சதல்டும் மின் 

பலி ள் விபசமயி ளின் 50% வீட ங் ளிப்பின் கீழ் பனங்குடல். 

விட துந : விங்கு ளின் மதிப்பு ணற்றும்  மப்புறுதி.  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - யிரிடும் நித்தின் 

அநவு ணற்றும் ற்றுக் மண் விநச்சலின் அநவு 

தறுதறுகள் - யிர்ச் சய்  நிப்ப்நவு அதி ரித்டல், டத்தில் சிந்ட விநச்சல் 

அதி ரித்டல் ணற்றும் கினங்கு சய் க் ம  அதி நபம விபசமயி ள் ஈடுமடு  மட்டுடல்.   

முடிவு - டத்தில் சிந்ட விநச்சல் அதி ரித்டல்.   

தங்கரபர்கள் -  ணத்டமழில் அணச்சு, சப் முப ணம மஞ விபசமத அணச்சு, சப் முப 

ணம மஞ விபசமத திஞக் நம், கினங்கு சய்  ண்ணும் விபசமயி ள். 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - சப் முப ணம மஞத்தின் அத்து பிடச 

சத  பிரிவு ளில் இருந்து டரிவுசய்தப்ட் விபசமயி ள். 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-ஆ ஸ்ட்     

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:   ம ணற்றும் இத்திபுரி ணமபட்ம் 

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

7.235 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் – மில். ரூ 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

இத்திபுரி 3.978 று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும் 

மின் பலித் டமகுதி ள், 

பத் டமகுதி  மள்பவு 

சய்டலுக்கு அபசிதணம 

று  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந 

 

  ம 3.257 

ரத்ம் 7.235 
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4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

16.4 இனங்க யபி அதிகர ெத 

ெற்திட்டம் : விெர தரருபரர ன அபிவிருத்தி 

ெனவு னப்பு - 2018/23/5/1 

டமுநப்தடுத்தும் நிறுணம் : இங்  டபிண அதி மச  

தரறுப்பு : இங்  டபிண அதி மச 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - இங் யில் ரும்மம 

விபசமயி ள் டற்மது ஈடுட்டுள்ந டங்கிபமழும் விபசமதத் துயில் இருந்து அபர் ந 

பணி  விபசமதத்ட மக்கி  ர்த்துபது  மத்தின் டபதமகும். இடற் ம  

விபசமதத்துத இம ணம விதமமணம  ணமற் பண்டி உள்நது. இடற் ம  புதித 

டமழில்நுட்ங் ந விபசமதத் துயில் பிதமகிக்கும் அடபந மி வும் மருத்டணம 

யிர் ந, மி வும் மருத்டணம பிடசத்தில் சய்  ண்ஞ பண்டி இருப்துன் 

குறித்ட உற்த்தி ளுக்குப் மருத்டணம சந்ட ந அறிமு ம் சய்பதும் 

இன்றிதணதமடடமகும். அத்து நிண நயும்  ருத்திற் மண்டு விபசமதப் 

மருநமடம அபிவிருத்தி பதங் ந உருபமக்குபது இச்சதற்திட்த்தின் பிடம 

மக் ணமகும்.  
 
ெற் திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - எரு பிடசத்தில் எரு யி ணமத்திம் சய்  ண்ஞல், 

யிரிப்மட இங் ளில் யிர்ச் சய்  முதற்சி ந ஆம்பித்டல், விபசமத 

முடலீட்மநர் ள், விபசமயி ள் ணற்றும் டமழில் முதற்சிதமநர் ள் ஆகிதமருக்குத் டபதம 

பசதி ந ற்டுத்திக்  மடுத்டல், விபசமத உற்த்தி மருட் ளுக்கு உள்மட்டு பளிமட்டு 

சந்ட பமய்ப்பு ந அறிமு ம் சய்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள்: விபசமத மருநமடம பதங் ந உருபமக்குடல்.  

விெட துந: விபசமத அபிவிருத்தி 

அடற்கு திர்தரர்க்கப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள் : 2, 2.1, 

2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  உருபமக் ப்ட் 

விபசமதப் மருநமடம அபிவிருத்தி பதங் ள் ணற்றும் யிரிப்ட் நித்தின் க்தமர் 

அநவு. 
 
தறுதறுகள் - அண்ஞநபம  2500 க்தமர் நிப்ப்பு யிரிப்ட்டுள்நது 
 
முடிவு - டசித விபசமத ருநமடம ஊக்குவித்டல் ணற்றும் டசித உஞவுப் மது மப் உறுதி 

சய்டல் 
  
தணரபர்கள்: டிப் தமநர் ள் – 1000  ணமு ப் தமநர் ள் – 5000 

தங்கரபர்கள் :  ணத்டமழில் அணச்சு, இங்  டபிண அதி மச 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.07.11 

நிவு சய்ட தி தி - 20119 .12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  
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ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: ம்மந்டமட், அனுமடபும், ணன்மர், திரு மஞண 

ணற்றும் புத்டநம் ஆகித ணமபட்ங் ள். 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

20.6 

சதற்திட் ப  

(பளிமட்டு  ன்/ 

பளிமட்டு உடவி/ சணபலு 

நிதி) 

 

மீநமய்வு சய்தப்ட் ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

(பருங் ளுக்கு ற் பறு பம ) 

2018 2019 2020 

20.6 30 40 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

விபசமதப் மருநமடம 

பதங் ந இங்   மஞல் 
0.250 - 

5 விபசமதப் மருநமடம 

பதங் ள் இங்  

 மஞப்ட்டுள்ந  

ணமபட் ணட் ஆம் 

கூட்ங் ந ற்மடு சய்டல்  
0.250 0.050 

ணமபட் ணட் 3 கூட்ங் ள் 

ற்மடு சய்தப்ட்டுள்ந 

விபசமதப் மருநமடம 

பதங் ந அநக்கும் 

படிக்  ள்  

5.00 - - 

நிம்  த ப்டுத்தும் 

படிக்  ள் 
0.250 - 

நிம்  த ப்டுத்தும் 

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந  

விபசமதப் மருநமடம 

பதங் ந திட்மில் 

ணற்றும் பம் டதமரித்டல் 

0.500 - 
3 பதங் ளின் பம் 

டதமரிக் ப்ட்டுள்ந  

டமழில்நுட் ஆமச 

சப நப் றுடல் 
0.500 - - 

முன்ணமழிதப்ட் 

உட் ட்ணப்பு பசதி ந 

ற்றுக்  மள்நல் 

0.500 - 
உட் ட்ணப்பு பசதி ந 

திட்மில் 

  

நிங் ந  தளிக்கும் 

படிக்  ள் 

0.250 - - 

உட் ட்ணப்பு  பசதி ந 

ணம்டுத்டல்  
6.06 - 

 

று  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந  

முடலீட்மநர் ளுக்கு ஆம் 

விபசமத உள்ளீட்டு பசதி ந 

பனங்குடல்  

605 - - 

  

நிருபம ச் சவு  
6.60 - - 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – யிரிப்மட நிங் ந 

யிர்ச் சய் க் ம  தன்டுத்துபடன் மூம் சுணப் மர்ப உருபமக் ப்டுபடமல் 

அந்டப் பிடசத்தில் சூனல் சணநி ஞப்டுபதுன் உஞவு மது மப்பும் 

உறுதிப்டுத்டப்டும்.  
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5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -

  திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

 

தத்து இனட்ெம் தனரக் கன்றுகப டல் 
  

ெனவுத் னப்பு - 2018/23/5/2 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்  -  இங்  டபிண அதி ம ச 

தரறுப்பு -  இங்  டபிண அதி ம ச  

ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் – 

ண்த  மம் டமட் மணம் ணக் ள் ணத்தியில் மி வும் பில்தணம எரு 

டமபணமகும்.  ம ணம் உஞவு றுணதித ணட்டுணல்மது  ப் றுணதிதயும் 

 மண்டமகும்.. டற்மது மணம் மி  அதி நவில் அழிவுக்கு உள்நமகும் நியில் உள்நது.  

துரிட  ணதணமக் ல் ணற்றும்  மழிப்பு ன் இந்நிக்குப் பிடம  மஞங் நம க் 

 மஞப்டுகின். ல்பறுட் உதம ங் நக்  மண் இத்டமபத்டப்  மது மக்கும் 

மக்கில் விபசமத அணச்சிமல் 10 இட்சம் ம  ன்று ந டும் நி ழ்ச்சித் திட்ம் என்று 

ஆம்பிக் ப்ட்டு அட முப்டுத்தும் மறுப் இங்  டபிண அதி ம 

சக்கு பனங்கியுள்நது.  
 
ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  ம ணத்தின் உற்த்தி தனுறுதித் டன்ணத அதி ரித்டல், 

அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ந குப்டற் ம  றுணதி சர்க் ப்ட் உற்த்தி நத் 

டதமரித்டல், யிரிப்மட இங் ளில் சுணப் மர்பத ற்டுத்டல் ணற்றும்  உஞவுப் 

மது மப் உறுதிப்டுத்துபடற்கு படிக்  டுத்டல். 
 
பிரண ெற்தரடுகள் - விபசமதத் உற்த்தி தின் 

விட துந - சுண பத அபிவிருத்தி. 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுச் சுட்டிகள் - டு  

சய்தப்ட் ம  ன்று ளின் ண்ணிக் .  
 
தறுதறுகள் - 10 இட்சம் ம  ன்று ள் ல் . 

முடிவு - சுண மர்ப உருபமக் ப்ல் ணற்றும் டசித உஞவு மது மப் உறுதி சய்டல். 

 
தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு / இங்  டபிண அதி ம ச 

 
தணரபர்கள் ண்ணிக்   - டி தமநர் ள்  50,000 

                                       ணமு  தமநர் ள்   50,000 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன -  ஆம்பித்ட தி தி  - 2018-09-11 

நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந தி தி  - 2019-12-31 

   

 2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

30.06 

சதற்திட் ப  )  

பளிமட்டு  ன் /

பளிமட்டு உடவி /

சணபலு நிதி(  

 

மீநமய்வு சய்தப்ட் ணமத்ட 

ணதிப்பீட்டுத் டம  (மில். ரூ) 

)பருங் ளுக்கு ற் பறு பம (  

2018  2019 

30.00  50.00 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம்   
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்ந

ம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

ஆம் ற்மட்டு 

படிக்  ள் 
0.050  

ம யிர்ச் சய்   

டமர்ம  மதுணக் ந 

அறிவூட்ல் ணற்றும் ஆம் 

 ட் படிக்  ள். 

 ன்று ந பனங்குடல்  28.00 2.71 ம  ன்று ள் பனங்குடல் 

நி ழ்ச்சித் திட்த்ட ற்றி 

டசித ரீதிதம அறிவூட்ல் 

நி ழ்ச்சி  

4.00 1.93  

மவுன் டமர்ம 

உற்த்தி ந ற்றித 

விநக் ணளித்டல் 

1.00  
ம டமர்ம 

உற்த்தி ந டதமரித்டல் 

மக்குபத்துச் சவு  1.500  
மக்  ன்று ந  மண்டு 

சல்ல் 

நிர்பம ச் சவு 1.05    

ணமத்டம்  36.05    

 

 

 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக 

சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் -  

இச் சதற்திட்த்தின் ஊம  

அழிபந்துள்ந சுணப் 

மர்பத மீண்டும் 

உருபமக்குபடற்கு படிக்  

டுப்துன் அடன் மூம் சூனல் 

சணநித ணுபடற்கு அது 

துபம  அணயும். அவ்பமறு 

சுணப் மர்ப அதி ரிக்கும் 

மழுது பளிணண் பப்நி 

 ட்டுப்டுத்டப்டும். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் 

அடவில்ன னில் அற்கரண 

கரங்கள் -  திர்மர்க் ப்ட் 

இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம் 

 ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

16.5 ட த்தி ரகரம் 

16.5.1 சிநந் விெர டமுநகபப் தன்தடுத்தி தரதுகரக்கப்தட்ட 

இல்னங்களினுள் தயிர்ச் ெய்க ற்கரள்பல் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : பிடச சத ப் பிரிவு, விபசமத ஆமச ர்ப் பிரிவு, கிமண 

உத்திதம த்டர் பிரிவு 
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தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  சிந்ட விபசமத மு ள் 

(GAP) கீழ் யிர்ச் சய்  ணற் மள்ளும்மது சந்டக்கு அபசிதணம சமன்றுப்டுத்தித 

ணக் றி ணற்றும் னப  ளின் உற்த்தியின் மூம் விபசமயியின் மருநமடம 

நிணதயும் நு ர்பமரின் ஆமக்கிதமும் ணற்றும் பமழ்க் த் டமும் அதி ரிப்டமல் 

இவ்பமம உற்த்தி ந மக்கி சமூ ம்  ர்பட அபடமனிக் மம்.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : வீ டமழில்நுட்த்ட ப ணத்தித 

ணம மஞ விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் பில்தப்டுத்டல், பருந்டமறும் றும் 

உற்த்தியின் மூம் டணம உஞவு ந டமமநமணம க் கிக் ச் சய்டல் 

பிரண ெற்தரடுகள் : மது மக் ப்ட் இல்ங் ளினுள் யிர்ச் சய்  ணற் மள்நல் - 

னும் சதற்மடு 50% விபசமயிப் தமநரின் ங் ளுப்புன் முப்டுத்டப்டும்  
 
விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  தயும் 

விபசமயி ள் ண்ணிக் . 
 
தறுதறுகள் -  விபசமயியின் மருநமடம நிண அதி ரித்டல். 

முடிவு - மது மப்மதும், டத்தில் சிந்டதுணம விபசமத உற்த்தி ளின் அநவு 

தங்கரபர்கள் - விபசமயி ள் ணற்றும் நு ர்பமர்  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - பணி  ரீதிதம யிர்ச் சய் க்கு விரும்பும் 

14 விபசமயி ள் 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.08.14 

நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

 மம் நீடிக் ப்வில்.  

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: அனுமடபு ணமபட்ம்  

 

2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

7.00 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1 ணக் றிச் சய் க் ம   

மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ந நிர்ணமணித்டல்  

5.00 று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும்  

தமநர் ள் 

அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

2  விட உற்த்திக் ம  

மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ந நிர்ணமணித்டல்  

2.00 

ரத்ம் 7.00 
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. 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

16.5.2  ட த்தி ரகரம் - கரனநின ரற்நங்களுக்கு ஈடுகரடுக்கும் கயில் 

நுண் நீர்ப்தரெணத் ரகுதிகளின் தரண  அதிகரிக்கும் ெற்திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : பிடச சத ப் பிரிவு ள், விபசமத ஆமச ர் பிரிவு ள், கிமண 

உத்திதம த்டர்ப் பிரிவு  

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ப ணத்தித ணம மஞ 

விபசமயி ள் சிறு ம ம் ணற்றும்  ரும் ம ம் ன்பற் அடிப்தம க்  மண்டு 

யிர்ச் சய்  ணற் மள்ளும் பனணதக்  மண் எரு விபசமத சமூ ம் ன்டமல் 

 மநி ணமற்ங் ளுக்கு இதமக் ம் அபடற்கு நுண் நீர்ப்மச டமகுதி ளின் 

மபத அதி ரிப்து அத்திதபசிதணமகின்து 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : வித்திம நீர்ப் தன்மட்டு 

மு நப் தன்டுத்ட விபசமயி ந ஊக்குவித்டல்.  

பிரண ெற்தரடுகள் : டளிப்மன் நீர்ப்மசத் டமகுதி ந அறிமு ம் சய்டல்- ஆகித 

சதற்மடு விபசமயி ளின்  50%  ங் ளிப்புன் முப்டுத்டப்டும். 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள் 

தறுதறுகள் - நீக் குபம ப் தன்டுத்தி அதி நவு நிப்ப்பில் யிரிடுடல். 

முடிவு - டத்தில் சிந்ட விநச்சலின் அநவு அதி ரித்டல். 

 தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு,  ப ணத்தித ணம மஞ விபசமத அணச்சு. 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - ணக் றி ணற்றும் மிந மய் சய்  ண்ணும் 

35 விபசமயி ள் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-08-14 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: அனுமடபு ணமபட்ம் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      
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நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

1.5 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.டளிப்மன் நீர்ப்மசத் 

டமகுதி ந நிறுவுடல் 
1.456 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும். 

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; உள்ளீடு ள் 

 மள்பவு சய்படற் ம 

று  படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

2.நிருபம  சவு ள்  0.044 

3. ணமத்டம் 
1.5 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது . 

 

16.5.3 கரனநின ரற்நங்களுக்கு இதரக்கம் அடயும் கயில் ண் 

தரதுகரப்பு முநகப பிதல்ப்தடுத்ல் 

  
ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : பிடச சத ப் பிரிவு ள், விபசமத ஆமச ர் பிரிவு- டமப, 

ளு ஸ்பப கிமண உத்திதம த்டர் பிரிவு - ஹிங்குருபப, சமதிரிதம ண 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ப ணத்தித ணம மஞத்தில் 

முதற் நிப் ன்டுத்டல் ள்  மஞணம  டசித உற்த்திக்கு விபசமதத்தின் மூம் 

கிக்கும் ங் ளிப்பு குந்ட அநவில்  மஞப்டுபடமல்  மநி ணமற்ங் ளுக்கு 

ஈடு மடுக்கும் விடத்தில் ணண் மது மப்பு மு நப் பில்தப்டுத்துபது முக்கிதணமகும்.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : யிர்ச் சய்  நிங் ளில் ணண்ஞரிப்த் 

டடுத்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் : விபசமயி ந அறிவூட்ல், யிற்சி பனங்குடல், பலி ந 

அதமநப்டுத்தும்  ந நி ழ்ச்சி ந ற்மடு சய்டல்  

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - ணண் மது மப்பு 

சய்தப்ட் நித்தின் அநவு. 

தறுதறுகள் - யிர்ச் சய்  நிங் ளில் ணண்ஞரிப்த் டடுத்டல்.  

முடிவு - யிர்ச் சய்  நிங் ளில் உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்.    
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தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமத அணச்சு - (ப ணத்தித ணம மஞம்) 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - சரிபம நிங் ளில் யிர்ச் சய்  

ணற் மள்ளும் 50 விபசமயி ள். 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-08-14 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: அனுமடபு ணமபட்ம் 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1 விபசமயி ந அறிவூட்ல், 

யிற்சி பனங்குடல் 

0.015 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும்  

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

. 

2. பலி ந 

அதமநப்டுத்தும்  ந 

நி ழ்ச்சி ந  

0.038 

3 ணண் பலி அணத்டல்  1.35 

4  நபத் திம்  0.015 

5. அறிவிப்புப்   0.015 

6. நிருபம  சவு  0.045 

ரத்ம் 1.5 

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.  
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16.6 த்தி ரகரம் 
 

16.6.1. த்தி ரகரம் - விெர உதகங்கப விபங்கும் ெற்திட்டம் 
 

 ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 
 
ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ணம மஞ விபசமத ணிப்மநர்  மரிதமதம், பிதி விபசமதப் 

ணிப்மநர்  மரிதமதம் 
 
தரறுப்பு -   ணத்டமழில் அணச்சு 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  வீ டமழில்நுட்த்ட 

தன்டுத்டமடன்   மஞணம  விபசமதத் துக்கு ருணநபம டமழிமநர் ங் ளிப்பு 

டபப்டுபதுன் அதி  சவு நயும் சய்தபண்டி ற்ட்டுள்நது. ணலும் 

டற்மடத இநத டமுயிர் விபசமதத் துயில் இருந்து தூணமகி பருபட 

அபடமனிக் மம். புதித டமழில்நுட்ங் ந விபசமயி ளுக்கு அறிமு ப்டுத்து இநத 

டமுயிர் விபசமதத்ட மக்கி ஈர்க் ப்டுபடற்கும்  இத்துத இம ணம 

துதம  ணமற்றுபடற்கும் துபம  அணகிது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் :  ணத்தித ணம மஞத்தில் பசிக்கும் 

ரும்மம பயில்ம இநஜர் யுபதி ளின் பிச்சிக்குத் தீர்பம   அணபதுன் 

அபர் ளின் பருணமத்ட அதி ரித்து அபர் ளின் பமழ்க் த் டத்ட ணம்டுத்தும்.. 

 

பிரண ெற்தரடுகள் :  தமநர் ந அதமநம்  மணுடல், அபர் ளின் டப ந 

அறிந்து  மள்நல், மருட் ந  மள்பவு சய்டல் ணற்றும் விநிதமகித்டல் 

(தமநர் ளின் ங் ளிப்பு 50%) 

 

விட துந :  விபசமத உற்த்தித் தின் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  தயும் 

விபசமயி ளின் ண்ணிக் . 

தறுதறுகள் -  பயில்ம பிச்சிக்குத் தீர்வு கித்டல்,  பருணமம் அதி ரிப்டன் 

மூம் பமழ்க் த் டம் ணம்டுடல். 

முடிவு -  வீ டமழில்நுட்ப் மபயின் ஊம  இநஜர் சமூ த்ட விபசமதத் துத 

மக்கி  பர்த்டல். 

தங்கரபர்கள் -  ணத்டமழில் அணச்சு, ணம மஞ விபசமதப்  ணிப்மநர்  மரிதமதம், பிதி 

விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம்,  குறித்ட பிடசத்தின் விபசமயி ள் 
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  டி தமநர் ள் -  ண்டி, ணமத்டந, 

நுபலிதம ணமபட்ங் ளில் இருந்து டரிவு சய்தப்ட் விபசமயி ள். 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-08-29 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:   ண்டி, ணமத்டந, நுபலித  ணமபட்ங் ள் 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

2. 5 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.நீர் இக்கும் 

இதந்திம் 
0.877 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு சய்தப்டும்  

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

. 

2. மின் பலி ள் 0.520 

3. விபசமத பலிக் 

 பசம் 

0.236 

4.நீர்த் டளிப்மன் ள் 0.30 

5.புல் பட்டும் 

இதந்திங் ள் 

0.495 

நிருபம ச் சவு ள் 0.072 

ரத்ம் 2.5 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

 

 

 

 

16.6.2 த்தி ரகரம்  - உள்ரட்டு உவு ககப ஊக்குவித்ல் 
 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : ணம மஞ விபசமத ணிப்மநர்  மரிதமதம், பிதி விபசமதப் 

ணிப்மநர்  மரிதமதம் 
 
தரறுப்பு - விபசமத அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  இங்  பமழ் ணக் ந  

டமற்ம மய் ளில் இருந்து மது மக்  பண்டும் னில் அபர் ந  மதுண ணமப் 

மபயிலிருந்து தூணமக்கி, உள்மட்டு உஞவு ப  ந அதி ம் உட் மள்படத் 

தூண்டுபது  மத்தின் டபதமகும். அடற் ணத சந்டயில் உள்மட்டு உஞவு ப  நத் 

டமமநணம  கிக் ச் சய்படற் ம  உள்மட்டு உஞவு விற் நிதங் ள் 

உருபமக் ப்டுடல் இன்றிதணதமடடமகும். 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - உள்மட்டு உஞவு ப  ந நு ர்படற்கு 

ணக் நத் ஊக்குவிப்டன் மூம் ஆமக்கிதணம டசம் என்  ட்டிதழுப்புடல், டி 

ணற்றும் ணமு த் டமழில் பமய்ப்பு ந உருபமக்குபடன் மூம் குடும்ங் ளில் 

மருநமடம அபிவிருத்தித  ற்டுத்தி சமுடமதத்ட பலுவூட்டுடல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் - இங் நத் டரிவு சய்டல்,  ட்ங் ந நிர்ணமணித்டல், 

உ ஞங் நக்  மள்பவு சய்டல் ணற்றும் டமழில் முதற்சிதமநர் நத் டரிவு சய்டல். 

(அசு ங் ளிப்பு 100%) 
 
விட துந : சந்டப்டுத்டல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 12 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - உள்மட்டு உஞவு 

ப  ந நு ர்படற்கு விரும்புபர் ளின் ண்ணிக் . 
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தறுதறுகள்: உள்மட்டு உஞவு ப  ந நு ர்படற்கு ணக் ந ஊக்குவிப்டன் மூம் 

ஆமக்கிதணம சமூ த்ட உருபமக்குடல்.  
 
முடிவு -  உள்மட்டு உஞவு ப  ந உற்த்தி சய்டல்.  
 
தங்கரபர்கள் -  ணத்டமழில் அணச்சு, ணம மஞ விபசமத ணிப்மநர்  மரிதமதம், பிதி 

விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம், குறித்ட பிடசத்தின் விபசமயி ள் 
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - பிடசத்தின் ணக் ளும் ணற்றும் உள்மட்டு 

பளிமட்டு சுற்றுமப் தணி ளும். 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-08-29  

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -  2018-12-31 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: நுபலித ணமபட்ம் 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

இங் நத் டரிவு சய்டல், 

று  படிக்  ந 

ணற் மண்டு  ட்டிங் ந 

நிர்ணமணித்டல் 

3.6 று  

படிக்  ள் 

நிவுற் 

பின்ர் 

முற்ஞம் 

பனங்  ற்மடு 

சய்தப்டும்  

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

. 

10 ணச ள்  0.08 

 

60  தி ள் 0.18 

தர்ப்    0.05 

நிர்பம  சவு ள் 0.09 

ணமத்டம் 4.0 

 

4. சற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - சூனல் மீடம டமக் ங் ந 

குக்கும் ப யில்  ருத்திட்த்ட  முப்டுத்ட உத்டசிக் ப்ட்டுள்நது.  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   
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16.6.3 சிநந் விெர டமுநகப (GAP) அறிமுகப்தடுத்தும் ெற்திட்டம் 
 
ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : ணம மஞ விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு - விபசமத அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  இங் யினுள் உற்த்தி 

சய்தப்டும்  யிர் உற்த்திப் மருட் ளின் டத்ட உதர்த்துபதுபடன் மூம் ற்றுணதிச் 

சந்டக்குள் நுனந்து பளிமட்டு சமபணித ணது மட்டுக்குள்  மண்டுபருபடன் 

டபப்மடு டற்மது ற்ட்டுள்நது. அட மன்று முதற் விபசமத இசமதங் ளின் 

மபதத் டவிர்த்து ணக் றி ணற்றும் னப  நப் யிர் சய்து ற்றுணதித 

அதி ரிப்டற்கும், நு ர்பமருக்கும் சூனலுக்கும் ற்டும் மதிப்பு நக் குப்டற்கும் இந்ட 

சதற்திட்ம் மூம் படிக்  டுக் ப்டும். 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - ச்சற் உஞவு உற்த்திக்கு விபசமயி நத் 

தூண்டுடல் ணற்றும் அடன் மூம் ச்சற் உஞவு ப  ந சந்டக்கு பனங்குபதும் ற்றுணதி 

சய்டலும்.    
 
பிரண ெற்தரடுகள் - மதி சய்யும் உ ள், அல்ர்ட் உம், திர்ப்பு ப ள்,  பமத்து 

உ ஞங் ள், GAP ஸ்டிக் ர் ள், நீர் இக்கும் இதந்திக்  மள்பவு. (தமநர் ளின் 50% 

ங் ளிப்புன் ) 
 
விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின், சந்டப்டுத்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 12 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள் ண்ணிக் . 

 

தறுதறுகள் - ச்சற் உஞவு ப  ந நு ரும் பமய்ப்பு. 

முடிவு - யிர்ச் சய் யின் டத்ட அதி ரித்டல். 

தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம், பிதி 

விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம், குறித்ட பிடசத்தின் விபசமயி ள் 
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டிப் தமநர் ள் -  ண்டி, ணமத்டந, 

நுபலிதம ணமபட்ங் ளில் டரிவு சய்தப்ட் விபசமத ஆமச ர்ப் பிருவு ளில் இருந்து 

டரிவு சய்தப்ட் விபசமயி ள் 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-08-29 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:  ண்டி, ணமத்டந, நுபலிதம ணமபட்ங் ளில்  

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

1.0 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 
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ட நிதி (மில். 

ரூ) 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. மதி சய்யும் 

உ ள் 

0.460 று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும்  

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

. 

2.அல்ர்ட் உம்(கி.கி) 0.079 

3.திர்ப்பு ப ள் 0.218 

4. பமத்து 

உ ஞங் ள் 

0.024 

5.GAP ஸ்டிக் ர் ள் 0.004 

6., நீர் இக்கும் 

இதந்திம் 

0.186 

நிருபம  சவு 0.030 

ரத்ம் 1.0   

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

 

 

 

16.6.4 ண வினங்குகளிடம் இருந்து தயிர்ச் ெய்கப் தரதுகரக்கும் 

ெற்திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : ணம மஞ விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு - விபசமத அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ணத்தித ணம மஞம் 

இங் யில் விபசமதத்துக்கு அதி  ங் ளிப்புச் சலுத்துகின் எரு பிடசணமகும். 

சத்டம  அதி ரிப்புன் குடிதற்ங் ள் அதி ரித்டடன்  மஞணம  யிரிடும் நித்தின் 

அநவு குந்து பருகின்து.  மடு ள் குபடமல்  மட்டு மிரு ங் ள் யிர் நிங் ந 

ஆக்கிமிப்புச் சய்பட டமமநணம க்  மஞமம். இடற்கு எரு தீர்பம  சூனல் மதிப்பு ள் அற் 

மின் பலி ள் ணற்றும் பலிக்  மப்பு ள் ன்பற் தமநர் ளின் 50% ங் ளிப்புன் 

பனங்குட முன்ணமழிதப்ட்டுள்நது. இடன்  மஞணம  விபசமயி ள் 

இத்டமழில்நுட்ங் நப் தன்டுத்தி யிர்ச் சய்  படிக் ளில் டமர்ந்தும் 

ஈடுடுபடற்கு ஆர்பம்  மட்டுகின்ர்.. 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் :  மட்டு மிரு ங் நமல் யிர் ளுக்கு ற்டும் 

மதிப்பு ந குறிப்டன் மூம் உற்த்தியின் அநவு ணற்றும் டத்ட அதி ரித்டல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் : மது மப்பு மின் பலி ள், விபசமத  பலிக்  மப்பு ள் 

ன்பற் பனங் ல். (தமநர் ளின் 50% ங் ளிப்புன் ) 
 
விட துந :  விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்.  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள்  
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தறுதறுகள் - யிர் ந  மட்டு மிரு ங் ளில் இருந்து மது மத்டல்  
 
முடிவு - ணத்தித ணம மஞத்தில்  உற்த்தி சய்தப்டும் ணக் றி, னங் ளுக்கு  மட்டு 

மிரு ங் நமல் ற்டும் மதிப்பு ந குத்து, உற்த்தித அதி ரித்டல் ணற்றும் உற்த்தியின் 

டத்ட அதி ரித்டல்  
 
தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம், பிதி 

விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம், குறித்ட பிடசத்தின் விபசமயி ள் 
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டிப் தமநர் ள் - 487  
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-08-29 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில். 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:  ண்டி, ணமத்டந, நுபலிதம ணமபட்ங் ளில்.  
 
 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. மது மப்பு மின் பலி ள் 1.870 று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு சய்தப்டும். 

தமநர் ள் 

அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நதுன் 

மது மப்பு மின் 

பலி ந பனங் ல், 

விபசமத பலி 

ணப்பு ள் பனங் ல்  

ன்பற்றின் று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

2. விபசமத  பலிக் 

 மப்பு ள் பனங் ல் 

0.555 

3. நிருபம  சவு ள்  0.075 

 

 

ரத்ம் 

 

 

2.5 

 
4. சற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 
 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   
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16.6.5 ெற்திட்டம் :   ர உவுச் ெந் - Food Pro Market    

(சி உவு ஊக்குவிப்புச் ெத) 
 
ெனவுத் னப்பு   - 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்  - டசித உஞவு ஊக்குவிப்புச் ச 

தரறுப்பு   - உடவிப் ணிப்மநர் ( அபிவிருத்தி) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  இங்  ணக் ளுக்கு அதி  

பருணமத்டயும் சிந்ட பமழ்க் த் டத்டயும்  ற்றுக்  மடுக்கும் மக்கில் Food Pro 

Market – உஞவுச் சந்ட மத்டப்டுகின்து. இடன் மூம்  மழும்ச் சூனவுள்ந ணக் ளுக்கு 

ம்ரீத ணற்றும் உள்மட்டு உஞவு ப  ள் பற்ச் சுபக்கும் சந்டர்ப்ம் 

உருபமக் ப்ட்டுள்நது. அடற் ம  குந்ட பருணமம் ஈட்டும் ண் ள் 

ப்டுத்டப்டுகின்ர். அத்டமடு மசம ணமஞபர் ள், பதது பந்டமர், 

டமழிற்து ளில் ஈடுட்டுள்ந  பப் ழுமிக்  ணக் ளுக்கு குந்ட வியில்  உஞவுப் 

மருட் ந விற் சய்படன் மூம் இந்ட உஞவுச் சந்டயின் மூம் மரித 

சபதமன்று ணற் மள்நப்டுகின்து.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள்  - 

 மழும்ச் சூனவுள்ந  ர்ப்பு ணக் ளுக்கு ச்சுமருட் ள் அற் ம்ரீத, உள்மட்டு 

உஞவு ப  ந நு ர்படற்குச் சந்டர்ப்ம் அளித்டல். கு பருணமம் ஈட்டும் ண் நப் 

ப்டுத்டல், நு ர்பமருக்கு ணத்தியில் டமற்ம மய் ள் வுட குத்டல் ன் 

இச்சதற்திட்த்தின் மக் ங் ள் ஆகும்.  

பிரண ெற்தரடுகள் - இங்  பமமலிக் கூட்டுத்டம பநம த்ட உதமகித்து 

குந்ட பருணமம் றும் ண் ள் ங்குற்றும் 20  ண் மட்சிக் கூங் ந உள்நக்கித 

சந்டத எவ்பமரு பம இறுதியிலும் மத்டல். 

விட துந - ச்சுமருட் ள் அற் ம்ரீத, உள்மட்டு உஞவு ப  நயும் அபற்றும்  

உட் மள்ளும் உஞவுப் னக் த்டயும்  ணக் ள் ணத்தியில் பில்தப்டுத்டல்.  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1, 

12 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - நிவு 

சய்தப்வுள்நது. 

தறுதறுகள் - இந்ட சதற்திட்ம் மூம் ம்ரீத, உள்மட்டு உஞவு ப  ந 

நு ர்படற்குச் சந்டர்ப்ம் அளிப்துன்  சிறித உற்த்திதமநர் ளுக்கு இந்டக்  ண் மட்சியின் 

மூம் டணது உற்த்தி ந விற் சய்து மள்படற்கு சந்டர்ப்ம் அளிப்டன் மூம் 

அபர் ளின் பமழ்க் த் டத்ட ணம்டுத்ட துபம  அணகிது.  

முடிவு - 20  ண் மட்சிக் கூங் நக்  மண்டம சந்டத எவ்பமரு பம இறுதியிலும் 

மத்டப்டும் ம்ரீத, உள்மட்டு உஞவு ப  ந ஊக்குவிக்கும் Food Pro Market – உஞவுச் 

சந்ட  

தங்கரபர்கள்  - இங்  பமமலிக் கூட்டுத்டமம், விபசமத அணச்சு 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க  -  மழும்ச் சூனவுள்ந  ர்ப்பு ணக் ள். 

ெற்திட்ட கரன ல்ன       -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி  - 2018.09.01 

                                               ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி  -2018.11.03 

                                               நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி  - 2018.12.31 

 நிவு சய்ட தி தி - முப்டுத்டப்டுகிது  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் - 

இல்  
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ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -  மழும்பு  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்     

நிதி மூம் (உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
1.5 

 
 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.   இங்  பமமலிக் கூட்டுத்டம 

பநம த்ட உதமகித்து குந்ட 

பருணமம் றும் ண் ள் 

ங்குற்றும் 20  ண் மட்சிக் 

கூங் நக்  மண்டம சந்டத 

எவ்பமரு பம இறுதியிலும் மத்டல். 

1.5  

ஆம்  ட் 

ப ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்

ந. 

2. முன்  மண்டு சல்ல்  இல்   

ரத்ம் 1.5   

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - விபசமதப் மருநமடமம் 

அதி ரித்டல். 
 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

16.7 பரண வீட்டுத் ரட்டம்  

“பரண வீட்டுத் ரட்டம்” வீட்டுத் ரட்ட ெய்கக்கரண சி ெற்திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-20-2509 

விட துந - விபசமத உற்த்தி தின்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி பிரிவு, விபசமதத் திஞக் நம், 

மட 
 
தரறுப்பு -  ணிப்மநர் (விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி), சதற்திட் எருங்கிஞப்மநர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

அத்து வீட்டுத் டமட்ங் ளிலும்  மஞப்டும் பநங் ளுக்கு ற் யிர்ச் சய்  

ணற் மள்படன் மூம் குடும்த்தின் உஞவு ணற்றும் மச மது மப்பு ன்ப 

உறுதிப்டுத்டப்டுபதுன் அது ஈற்றில் மட்டின் ணமத்ட உற்த்தி அதி ரிப்பிற்கும்  மஞணம  

அணந்து விடுகிது. வீட்டுத் டமட்த்தில்  மஞப்டும் நிக்குத்டம ணற்றும்  கிதம 

நிப் பிடசங் ந தன்டுத்தி நித்தின்  தனுறுதித் டன்ணத அதி ரித்துக்  மள்ந 

முடியும். பணி  ரீதிதம ணக் றி உற்த்தி குயும் ம ணல்மட  மங் ளில், ணக் றி 

வி ள் அதி ரிப்டமல் குடும்த்தின் ணக் றி ணற்றும் கீத் டபத வீட்டுத் 

டமட்த்தித உற்த்தி சய்து  மள்ந முடியும் ன்டமல் உஞவுக் ம  சவிப்டும் 

ஞத்ட மீடப்டுத்திக்  மள்ந முடியும். அத்துன் விபசமத இசமத டமர்த்டங் ள் 

குபம  மவிக் ப்டுபடமல் சூனல் ட்பு விபசமதத் து ள் ஊக்குவிக் ப் டுகின்.  

ணலும் புதித  மய் றி ள் ணற்றும் ன ப  ந மச இனப்பு ள் துவும் இன்றி நு ரும் 

சந்டர்ப்ம் கிப்டமல் ணக் ள்  சிந்ட உஞவு முதமன்றுக்கு னக் ப்டுகின்ர். 

குடும்த்தின் ஆமக்கிதம் மது மக் ப்டுபடற்கும் வீட்டுத் டமட் நி ழ்ச்சித் திட்ம் 

உடவிதம  அணயும். 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம் 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - வீட்டுத் டமட் சய் யின் மூம் யிர்  

உற்த்தித அதி ரிப்டன் மூம் டசித உஞவு மது மப் அதி ரித்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் - 

  ண சப பத ணட்த்தில் தமநர் ளுக் ம விநக் ணளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் 
டமழில்நுட் உடவி ந  பனங்கும் 878 நி ழ்ச்சி ந மத்டல். 

 எரு தமநருக்கு 500 ரூம றுணதிதம விட ணற்றும் மற்று ள் அங்கித டமகுதி 

வீடம் 65,850  டமகுதி ந இபசணம  பனங்குடல். இடன் மூம் எரு  ண சபப் 

பிரிவுக்கு 150 வீடம் 65,850 வீட்டுத் டமட்ங் ந உருபமக்குடல். 

  தடு ணற்றும் டமழில்நுட் பிச்சம மு ள் விநிதமகித்டல். 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - 65,850 

முடிவு - முப்டுத்துபடற் ம ஆமச ந ணம மஞப் ணிப்மநர் ளுக்கு 

பனங்குபடற்குரித ஆபஞங் ள் டதமரிக் ப்டுகின் 

தறுதறுகள் - உஞவு மது மப் அதி ரித்டல் ணற்றும் உஞவுப் மருட் ளுக் ம 

இக்குணதி சப குத்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கரப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2.1, 

2.1.1, 2.1.2 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் / ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - உருபமக் ப்ட் 

வீட்டுடமட்ங் ளில் ண்ணிக்  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.08.31 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந தி தி -2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டு இருப்பின் அற்கரண கரங்கள் –  மம் 

நீடிக் ப்வில். 

டமுநப்தடுத்ப்தடும் பிெங்கள் - மடு முழுபதுமுள்ந அத்து  ணசப 

பிரிவு நயும் உள்நக்கும் ப யில். 

 

 2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

2.5 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட  

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி (மில். 

ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

1.  ண சப பத ணட்த்தில் 

தமநர் ளுக் ம 

விநக் ணளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள் 

ணற்றும் டமழில்நுட் உடவி ந  

பனங்கும் 878 நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டல். 

5.268 

- 

முப்டுத்துபடற் ம 

ஆமச ந 

ணிப்மநர் ளுக்கு 

பனங்குபடற்குரித ஆபஞங் ள் 

டதமரிக் ப்டுகின். 

2. எரு தமநருக்கு 500 ரூம 

றுணதிதம விட ணற்றும் 

மற்று ள் அங்கித டமகுதி வீடம் 

65,850  டமகுதி ந இபசணம  

32.925  
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பனங்குடல். 

3.  தடு ணற்றும் டமழில்நுட் 

பிச்சம மு ள் விநிதமகித்டல்  
3  

4. நிர்பம  சவு  1.2  

ரத்ம் 42.393    

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - சதற்திட்த்ட அமுல் 

சய்படன் மூம் உஞவுப் மது மப்பு ணற்றும் ணக் ளின் மச ணட்ம் ன் 

அதி ரிக்கின். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்   - இக்  

அந்து  மள்நத் டபதம பழிப  ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. 

 

 
 

16.8 ஊர ரகரம் 

16.8.1  தரதுகரக்கப்தட்ட விெரத் ரழில்நுட்தத்ப் தன்தடுத்தி னரட்டு 

க்கறி ககளின் உற்தத்தியும் உற்தத்தித் திநணயும் அதிகரித்ல் 
 
 ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : ஊபம ணம மஞ விபசமத திஞக் நம் 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  மது மக் ப்ட் விபசமத 

டமழில்நுட்த்ட தன்டுத்தி ணமட்டு ணக் றி ப  ளின் உற்த்திதயும் உற்த்தித் 

தியும் அதி ரிப்டன் மூம் ஊபம ணம மஞ விபசமயி ளின் பருணமத்ட அதி ரித்டல். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : வித்தின் கூடித  மு மணத்துபத்துன் 

உதர் டமழில்நுட்த்டப் தன்டுத்தி   வித்திம  யிர்ச் சய்  ணற் மள்படன் 

மூம் உதர் உற்த்தித் தி ற்றுக் மள்நல். 

பிரண ெற்தரடுகள்: மது மக் ப்ட் இல்ங் ந பனங்குடல், ணக் றி விட ள் ணற்றும் 

டு  மருட் ந பனங்குடல், டு  ஊ ம் ணற்றும் உங் ந பனங்குடல், 

அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ந குத்டல், ணற்றும் சிந்ட விபசமத மு ந 

அறிமு ம் சய்டல் ஆகித படிக்  ள் 50 சடவீட விபசமயி ளின் ங் ளிப்புன் 

முப்டுத்டப்டும். 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள் 

தறுதறுகள் - விபசமயி ளின் மருநமடம நிண ணம்டுடல் 

முடிவு - உற்த்தியின் அதி ரிப்பு (ண. டமன்), பனங் ப்ட் மது மக் ப்ட் இல்ங் ளின் 

ண்ணிக் ,   பனங் ப்ட் விட ள் ணற்றும் டு  மருட் ளின் அநவு. 

தங்கரபர்கள் - டரிவு சய்தப்ட் பிடசங் ளின் விபசமயி ள் 



156 
 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – ஊபம ணம மஞ விபசமயி ள், ணக் ள் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-09-03 

நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந  தி தி - 2018-12-31 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்:  ம 

ல் முடிக் ப்வில் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: துந, ண்மபந, பலிண 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

10 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1 மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ந பனங்குடல் 

(விபசமயி ளின் 50% 

ங் ளிப்புன்) 

7.5 று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும்  

தமநர் ள் 

அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

. 

2 ணக் றி விட ள் ணற்றும் 

டு ப் மருட் ந 

பனங்குடல்  

0.65 

3  டு  ஊ ம் ணற்றும் 

உங் ந பனங்குடல்  

0.9 

4 அறுபக்குப் பிந்தித 

இனப்பு ந குப்டற் ம  

மதி ந பனங்குடல்  

0.05 

5. சிந்ட விபசமத 

மு ந அறிமு ம் 

சய்டல் 

0.2 

6. விபசமத சங் ங் ந 

உருபமக்குடல் 

0.2 

7.  மள்நநவு அபிவிருத்தி 

நி ழ்ச்சி ந மத்துடல் 

0.2 

8. நிர்பம  சவு 0.3   

ரத்ம் 10   

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

16.9 ல் ரகரம் 

16.9.1 வீட்டுத் ரட்டச் ெய்ககப உருரக்குல் 
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ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : ணம மஞ விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமத திஞக் நம் 

தரறுப்பு -  விபசமத அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ணல் ணம மஞத்தில் 

 மஞப்டும் துரிட சத்டம  அதி ரிப்பின்  மஞணம  ணக் றி ணற்றும் ன ப  ளின் 

டப அதி ரித்துச் சல்படமல் வீட்டுத் டமட்ச் சய் த ஊக்குவிக்கும் மருட்டு 

யிர்ச் சய் க்கு அபசிதணம மருட் ந பனங்குபடன் மூம் வீட்டுத் டமட் 

சய் தமநர் ந ணலும் ஊக்குவிக்  முடியும். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : நிம வீட்டுத் டமட்ச் 

சய்  ந உருபமக்குடல் மூம் உஞவுப் மது மப் உறுதிப்டுத்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் : தமநர் நத் டரிவு சய்டல், அறிவூட்ல் யிற்சி நி ழ்ச்சி ந 

மத்துடல்,  உள்ளீட்டுப் மருட் ந பனங்குடல் (தமநர் ளின் 79% ங் ளிப்பு) 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 5, 12 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - ணக் றி உற்த்தி 

சய்யும் அநவு (ண. டமன்/ கி. கிமம்) 

தறுதறுகள்:குடும்ணமன்றின் பருமந்ட ணக் றி நு ர்வுக் ம  சவிடும் டம  

குடல் 

முடிவு - ணல் ணம மஞத்தினுள் 448 வீட்டுத் டமட்ங் ந உருபமக்குடல் 

தங்கரபர்கள் -  ணத்டமழில் அணச்சு,  ணம மஞ விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம், பிதி  

விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம்,  குறித்ட பிடசத்தின் விபசமயி ள் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி – வீட்டுத் டமட்ச் சய் யில் ஈடுடும் வீட்டு 

உரிணதமநர் ள். / ரில் தமநர் ள் - 2000 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-09-07 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:  ளுத்ட,  ம்ம,  மழும்பு 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

0.53 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

தமநர் நத் டரிவு 

சய்டல், அறிவூட்டுடல், 

 

 

று  

படிக்  ள் 

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 
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யிற்சி நி ழ்ச்சி ந 

மத்துடல்,  உள்ளீட்டுப் 

மருட் ந பனங்குடல் 

0.53 நிவுற் 

பின்ர் முற்ஞம் 

பனங்  ற்மடு 

சய்தப்டும். 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

ரத்ம்  0.53   

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - சூனல் மீது மி வும் குந்ட 

டமக் ம் சலுத்தும் ப யில் முப்டுத்டப்வுள்நது. 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது   

 

 

16.9 ல் ரகரம் 

16.9.2  விெர  இந்திங்கள் ற்றும்  விெர வீண ரழில்நுட்தங்கப 

அறிமுகம் ெய்ல் 

 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ணம மஞ விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமத திஞக் நம்  

தரறுப்பு - விபசமத அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  விபசமயி ளுக்கு ணமதிரி 

அடிப்யில் நுண் நீர்ப்மசத் டமகுதி ந பனங்குபடன் மூம் வீ 

டமழில்நுட்த்துன் கூடித நீர் மு மணத்துபம் மு நப் தன்டுத்தி  விபசமயி ளுக்கு 

சிந்ட உற்த்தி நி ந அந்து  மள்ந முடியும்.   

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் :  விபசமத இதந்திங் ள் ணற்றும் விபசமத 

வீ டமழில்நுட்ங் ந விபசமயி ள் ணத்தியில் பில்தப்டுத்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் :  தமநர் ந டரிவு சய்டல், அறிவூட்ல் ணற்றும் யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ந மத்டல், நீர்ப்மச டமகுதி என் நிறுவுடல், யிர் நி சதல்மு 

விநக் ங் ந மத்துடல். (தமநர் ங் ளிப்பு 52% ஆகும்) 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  உற்த்திச் சவு 

குடல், டமழிமநர் டப குடல். 

தறுதறுகள் - விபசமத உற்த்தித் தின் அதி ரித்டல்.  
 
முடிவு - நுண் நீர்ப்மச டமகுதி ள் 2 யிர் நித்தில் நிறுவுடல் 

தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு, ணம மஞ விபசமத ணிப்மநர்  மரிதமதம்,பிதி விபசமத 

ணிப்மநர்  மரிதமதம், குறித்ட பிடசத்தின் விபசமயி ள். 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  ணமு  தமநர் ள் 50 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.09.07 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில். 
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ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:   ம்ம ணமபட்ம்  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

0.5 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட  

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

தமநர் ந டரிவு 

சய்டல் 
 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் 

பின்ர் 

முற்ஞம் 

பனங்  ற்மடு 

சய்தப்டும் 

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; உள்ளீடு ள் 

 மள்பவு சய்படற் ம 

று  படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

 

 அறிவூட்ல் ணற்றும் யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ந மத்துடல்  

 

 

0.5 

 நுண் நீர்ப்மசத் 

டமகுதி ந  நிறுவுடல்  

 ந ணமதிரி ந மத்டல்   

தமநர் ந டரிவு 

சய்டல் 

ரத்ம் 0.5   

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - சூனல் மீடம டமக் ங் ந 

மி க் குந்ட அநவில் ற்டுத்தும் பண்ஞம் சதற்திட்ம் முப்டுத்டப்டும். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

16.10. ன் ரகரம் 

16.10.1 ன் ரகரம் - வீண விெர ரழில்நுட்தங்கபப் தன்தடுத்தி புதி 

தரதுகரக்கப்தட்ட இல்னங்கப  நிர்ரணித்ல் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : பிதி விபசமதப் ணிப்மநர்  மரிதமதம்- ணமத்ட 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  உற்த்தி அதி ரிப் 

இக் ம க்  மண்டு இந்ட பருத்தினுள் யிர்ச் சய்  ணற் மள்ளும் இத்தின் அநப 

அதி ரிaத்டல் 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - றுணதி கூடித ணக் றி ப  ளின் 

உற்த்தித அதி ரித்து அபற்றின் டமர்ச்சிதம உற்த்தித ணுபடன் மூம் சந்ட 

நி நச் சீம ப் ணி விபசமயி ளின் பருணமத்ட அதி ரித்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் : விபசமயி ந அதமநம்  மணுடல், யிற்சி பனங்குடல், 

சதற்திட்த்திற்கு டபதம உள்ளீடு ந பனங்குடல்  

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின். 
 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள் 
 
தறுதறுகள் - றுணதி கூடித ணக் றி ப  ளின் உற்த்தி 

முடிவு - டமர்ச்சிதம விநச்சப் ற்றுக்  மடுத்டல் 

தங்கரபர்கள் - பிடண சதமநர், டன் ணம மஞ விபசமத அணச்சின் சதமநர், டன் 

ணம மஞ விபசமதப் ணிப்மநர்- ணமத்ட, உடவி விபசமதப் ணிப்மநர், விதத்துக்குப் 

மறுப்ம அதி மரி ள், நிதத்துக்குப் மறுப்ம விபசமத ஆமச ர், விபசமத 

ஆமச ர், விபசமத  ண் மணிப்பு உத்திதம த்டர், அபிவிருத்தி அதி மரி, நி ழ்ச்சித்திட் உடவி 

உத்திதம த்டர்,  விபசமயி ள்,   ண சப ள் திஞக் நம், வி.ஆ.உ.உடவிதமநர் ள், 

மது மக் ப்ட் இல்த்தினுள் யிர்ச் சய்  ணற் மள்ளும் விபசமயி ள் சங் ம், ருுனு 

மசமம விற் நிதம். 
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - 30 டிப் தமநர் ள், ணமு ப் 

தமநர் ள்- சுணமர் 50 ப 

ெற்திட்டட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.09.11 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  மல் நீடிக் ப்வில். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:  மட்ம, ஸ் ம அத்துலித, அக்குஸ் 

 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்   

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

3.135 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

510 ப.அ மது மக் ப்ட் இல் 

நிர்ணமஞம் 
0.675 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும். 

தமநர் ள் 

அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள் 

 மள்பவு 

சய்படற் ம 

று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந

. 

1000 ப.அ மது மக் ப்ட் இல் 

நிர்ணமஞம் 
0.892 

pH மீட்ர் பனங் ல் 0.260 

EC மீட்ர் பனங் ல் 0.328 

மிஸ்ர்ஸ் பனங் ல் 0.225 

1000 ப.அ மது மக் ப்ட் இல் 

10 புர்நிர்ணமஞம் 
0.750 

யிற்சிச் சதணர்வு ள் மத்டல் 0.005 

ரத்ம் 3.135 

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில் 
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5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது   

 

 

16.10.1  ன் ரகரம் - விெரயிகளுக்கு துவிச்ெக்க ட்க்டர் ண்டிகள் 

ங்குல் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : டன் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -   விபசமதத்துன் 

டமர்புத மநணம ணி ந நிபற்றிக் மள்ந முடியுணமபதுன் அடன் மூம் 

விபசமத உற்த்தி ளின் அநவு, உற்த்தித் தின் ணற்றும் விபசமயி ளின் பருணமம் 

ஆகிதவும் அதி ரிப்டற்கு மி வும் உறுதுஞதம  அணகிது.    

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் :  ல்பறுட் தர்ச் சய் யில் 

ஈடுட்டுள்ந விபசமயி ளின் உற்த்தி ந அதி ரிப்டற்கும் உற்த்திச் சபக் 

குப்டற்கும்  உடவுடல். 

பிரண ெற்தரடுகள் :  விபசமயி ந அதமநம்  மஞல், மருத்டணம விபசமயி ந 

டரிவுசய்டல். 

 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள்  
 
தறுதறுகள் - விபசமதத்துன் டமர்ம படிக்  ள் மநணமப 

நிபற்றிக் மள்ந முடியுணமடல்  

முடிவு - சிமரிசு சய்தப்ட் முக்கு ற் விபசமத உ ஞங்ளின் தன்மட்டுக்கு 

விபசமயி ந ஊக்குவிப்டன் மூம் விபசமயி ளின் உற்த்திச் சப குத்டல், அடன் 

மூம் அபர் ளின் பருணமத்ட அதி ரித்டல் ணற்றும் மட்டின் ணமத்ட உஞவு உற்த்தித 

அதி ரித்டல்   

தங்கரபர்கள் - விபசமயி ள் 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டி தமநர் ள் -  மலி, ணமத்ட, 

ம்மந்டமட் ஆகித 3  ணமபட்ங் ளிலும் பசிக்கும் 8 விபசமயி ள். 

ணமு ப் தமநர் ள் - சப பனங்கும் மது மநணம விபசமயி ள் தபமர் ள். 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-09-11 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:   மலி, ணமத்ட, ம்மந்டமட் ணமபட்ங் ள்  

2. நிதி ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

2.000 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர்  

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. 50% ணமனித 

விகிடமசமத்தில் துவிச்சக்  

ட்க்ர் பண்டி ள் 

பனங்குடல். 

2.000 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும். 

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

 
4. சற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

16.10.3   ன் ரகரம் - கரடிப் தயிர்ச் ெய்கயில் சிநந்  விெர 

டமுநகளின் தரண ஊக்குவிப்தன் மூனம் த் ம்தடுத்துல் 
 
ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : டன் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் - ம்மந்டமட்  

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  சிந்ட  விபசமத 

மு ளின் மபயின் ஊம  உற்த்தித அதி ரித்டல். 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் : விபசமத இசமதங் ளின் மபதக் குத்டல், நீர் 

வித்தி அதி ரித்டல், டத்தில் சிந்ட ணக் றி நு ர்வுக்கு உடவுடல் ணற்றும் பமழ்க் த் 

டத்ட ணம்டுத்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் : டளிப்பு நீர்ப்மசத் டமகுதி ள், 02 அங்கு நீர் இக்கும் 

இதந்திம் 50%, பீ திர்ப்பு ப ள், ன ஈக் நக்  ட்டுப்டுத்துபடற் ம மறி ள், 

யிற்சி சதணர்வு ள், நிருபம  சவு ள். 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ளின் ண்ணிக் . 

தறுதறுகள் - டத்தில் சிந்ட  உற்த்தி ந நு ர்பமருக்குப் ற்றுக் மடுத்டல்.  

முடிவு -உற்த்திச் சபக் குத்டல், பருணமம் அதி ரித்டல். 

தங்கரபர்கள் - டன் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம், ணக் றி நு ர்பமர். 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - 10 டிப் தமநர் ள், ணமு ப் 

தமநர் ள்- ணக் றி நு ரும் பமடிக் தமநர் ள்.  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.09.11 
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நிவு சய்ட தி தி - 2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  மல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: டங் ம 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்    

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
0.6870 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.டளிப்மன் நீர்ப்மசத் 

டமகுதி  
0.0625 

று  

படிக் 

 ள் 

நிவுற் 

பின்ர் 

முற்ஞம் 

பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டு

ம்  

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

. 

2. 02 அங்கு நீர் இக்கும் 

இதந்திம் 50% 
0.2400 

3. விபசமத திர்ப்பு ப  0.3500 

4. ன ஈக் நக் 

 ட்டுப்டுத்துபடற் ம 

மறி ள்  

0.0045 

5. யிற்சி சதணர்வு ள்  0.0100 

6.நிருபம  சவு ள் 0.0200 

ரத்ம்  0.6870 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.  

 

 

 

16.10.4   ன் ரகரம் - “லி ெவி” விற்தண நினத் அத்ல் 

ெனவுத் னப்பு  - 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் - டன் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  சு மடமணம உஞவு 

ப  ந நு ரும் நிணத  அதி ரித்டல்.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் - உள்மட்டுப் யிர்ப  ள் மூம் டதமர்சய்தப்ட் 

முடிவுப் மருட் ளின் தன்மட் பில்தப்டுத்டல் ணற்றும் அடனூம  ண் ள் 

டதமரிக்கும்  உற்த்தி ளுக்கு நிம சந்ட பசதி ந ற்டுத்டல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் : விற் நிதத்ட நிர்ணமணித்டல் 
 
விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  
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அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள்  
 
தறுதறுகள் - பற்றி ணம ண் விபசமத டமழில் பமன்ணதமநர் ந உருபமக்குடல், 

டமற்ம மய் ளுக்குத் தீர்பம  அணடல், உள்மட்டு முடலீடு ணற்றும் சமிப்பு ன் 

அதி ரித்டல், டமழில் பமய்ப்பு ள் உருபமகுடல், நு ர்பமரின் திருப்தி அதி ரித்டல், விபசமதம் 

ற்றி ணக் ளித ற் ருத்து ற்டுடல் ணற்றும் அடன் மூம் ஆமக்கிதணமதும் 

ணகிழ்ச்சி ணமதுணம பமழ்க்  முதமன்று உருபமகுடல். 

முடிவு - ஆமக்கிதணம உஞவு உட் மள்நல். 

தங்கரபர்கள் - டன் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம்  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - 10 டிப் தமநர் ள்/ 1500 ணமு ப் 

தமநர் ள் 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.09.11   

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருப்பின் அற்கரண கரம்: இல் 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் – ணமலிம் – கிரிணட்டிமுல் விபசமத பநம த்தில். 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள்    

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

3.00 

 
 
3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

‚லித சவித‛ விற் 

நிதத்ட 

நிர்ணமணித்டல் 

 

 

3.00 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும் 

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; உள்ளீடு ள் 

 மள்பவு சய்படற் ம 

று  படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

ரத்ம்  3.00   
 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.  

 

 

16.10.5   ன் ரகரம் - ரத்ந ரட்டத்தில் ல்கள் னெர் ட்டப்தடுத்ல் 

ரழில்நுட்தம் மூனம் அபிவிருத்தி ெய்ல் 

ெனவுத் னப்பு  :  118-2-3-20-2509 
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ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  பிதி விபசமதப் ணிப்மநர் அலுப ம்- ணமத்ட 

தரறுப்பு - விபசமதத் அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  புவியிதல் ரீதிதம 

பறுமடு நற், அணப்மத்ட யிர்ச் சய்  நிங் ந உருபமக்கும் மருட்டு 

ணமத்ட ணமபமட்த்தின் டரிவு சய்தப்ட் பதல் நிங் ந எ அநபம  

ணட்ப்டுத்துபடற் ம த்  டதமரிக் ப்ட்ட இச்சதற்திட்ணமகும்.   

பிரண ெற்தரடுகள் :  விபசமயி ந அதமநம்  மணுடல், அறிவூட்டுடல், ஆம் நிப் 

ண்டுத்ட ணற் மள்நல், சர் பலிங் (ணட்ப்டுத்தும்) இதந்தித்திப் 

தன்டுத்தி பதல் ந ணட்ப்டுத்டல்,  இண்மம் நிப் ண்டுத்டலும் விசிறுடலும், 

டமர் படிக்  ந ணற் மள்நல், ணற்மர்பயும்  ந சதல்மு திங் ந 

மத்துடல். 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள். 

தறுதறுகள் - பம்பு ளின் ண்ணிக்  குந்ட விசமணம பளி நக்  மண் பதல் 

பளி ள் உருபமபடமல் யிர் நித்தின் அநவு அதி ரித்டல், இதந்திப் மபயின் 

வித்தின் அதி ரித்டல், நீர் மு மணத்துபம் இகுபமகுடல், ணமத்ட டசித ல் உற்த்தி 

பருமந்டம் சுணமர் 4 ணட்ரிக் டமன்மல் அதி ரித்டல். 

முடிவு - ணமத்ட ணமபட்த்தில் 20 க் ர் பதல் நிங் ள் சர் பலிங் (ணட்ப்டுத்தும்) 

டமழில்நுட்த்டப் தன்டுத்தி ணட்ப்டுத்டல்.  

தங்கரபர்கள் - டன் ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும் அடனுன் டமர்ம 

விபசமயி ளும்.  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  டி தமநர் ள்- 20 விபசமதக் 

குடும்ங் ள்.  

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-09-11 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -  2018-12-31 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

நீடிக் ப்வில். 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: ணமத்ட ணமபமட்த்தின் டரிவு சய்தப்ட் 20 க் ர் பதல் 

நிங் ள். 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 
0.999 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
 

திட்டமிடப்தட்ட  

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ணமனித விக்கு சர் 

பலிங் இதந்திம் என் 
0.750 

று  

படிக்  ள் 

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 
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 மள்பவு சய்டல்  நிவுற் 

பின்ர் 

முற்ஞம் 

பனங்  ற்மடு 

சய்தப்டும். 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

2. 8 க் ரில் பதல்நிங் ந 

டதமர்சய்டல்  
0.200 

3. 3  ந திங் ந மத்துடல்  0.009 

4. பநபமநர்ளுக் ம 

 மடுப்வு  
0.012 

5. நிருபம ச் சவு  0.028 

ரத்ம் 0.999 

 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

16.10.11    ன் ரகரம் - யக்குருன உஸ்மரண நீர்ப்தரெணத் திட்டம் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : டன் ணம மஞ விபசமத,  ண அபிவிருத்தி, நீர்ப்மச, 

நீர்பனங் ல் ணற்றும் படி மணப்பு, உஞவு பனங் ல் ணற்றும் விநிதம , பணி  ணற்றும் 

கூட்டுவு அபிவிருத்தி அணச்சு ள். 

தரறுப்பு -  ணத்டமழில் அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ணட்டு நிங் ந 

அபிவிருத்தி சய்டல். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : 1.1.5 கி. மீ தூத்தில் அணந்துள்ந 

கிஞற்றிலிருந்து 65 க் ர் நித்திற்கு நீ பனங்கி யிர்ச் சய்  ணற் மள்நக் கூடித 

நிணம  ணமற்றுடல். 

பிரண ெற்தரடுகள் : தமநர் ளுக்கு விநக் ம் அளித்டல்,  ந்துதமல் ந 

மத்துடல், 100 மீட்ர் டமவுக்கு மும்ண இஞப்பு மின்சமத்டப்  ற்றுக் மள்நல், 

குனமய்த் டமகுதித டதமரித்டல், குனமய் ளுக் ம   மள்பவுக்  ட்நதப் பிப்பித்டல்,  

நீர் டமங்கும் அ  நிர்ணமணித்டல்,  நீர் இக்கும் இதந்தித்துக் ம   மள்பவுக் 

 ட்நதப் பிப்பித்டலும் நிறுவுடலும். 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் / சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1, 6 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - தயும் 

விபசமயி ள்.  

தறுதறுகள் - நிம் அபிவிருத்தி சய்தப்ட்டு ந்து ஆண்டு ளுக்குள் சந்டக்கு னங் ந 

உற்த்தி சய்டல், இண்டு பருத்தினுள் ணதி  உஞவுப் யிர் ந உற்த்தியின் உச்ச 

அநப அடல். 

முடிவு - உற்த்தித அதி ரித்டல். 

தங்கரபர்கள் - விபசமயி ள்.  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டிப் தமநர் ள் 65 குடும்ங் ள்  - 

ணமு  தமநர் ள் 200 குடும்ங் ள் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018-09-13 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 
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ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: ணல் தம விபசமத ஆமச ர் பிரிவின் க்குருப கிமண 

உத்திதம த்டர் பிரிவு.  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

4.474999 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. நீர் மூமடமத்ட 

ணம்டுத்டல் 
0.954466 

று  

படிக்  ள் 

நிவுற் பின்ர் 

முற்ஞம் பனங்  

ற்மடு 

சய்தப்டும்  

தமநர் ள் அதமநம் 

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள்  மள்பவு 

சய்படற் ம று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

. 

2. நீர்  நஞ்சிதப்டுத்தும் 

அ  அணத்டல் 
0.818125 

3. டமங்கி ணற்றும் நீர் 

பனங் ல் 

படிக்  ந 

ணற் மள்நல் 

2.702408 

 ரத்ம் 4.474999 

 
4. சற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

 

 

16.11  கிக்கு ரகர ெத 

16.11.1  ெற்திட்டம் : சிநந் விெர டமுநகப விெரயிகளுக்கு த்தியில் 

பிதல்ப்தடுத்ல் ற்றும் அற்றுக்கரண ரதிரிகப நிறுவுல் 

ெனவுத் னப்பு  : 118-2-3-20-2509 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : கினக்கு ணம மஞ விபசமத அணச்சு, கினக்கு ணம மஞ விபசமதத் 

திஞக் நம் 
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தரறுப்பு :  ணத்டமழில் அணச்சு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  ‚மம் யிரிட்டு மம் உண்மம்‛ 

னும் டசித விபசமத நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ் சிந்ட விபசமத மு ந 

விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் பில்தப்டுத்தும் மக்கில் ணமதிரி ந நிறுவுடல். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் : சிந்ட விபசமத மு ந 

விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் பில்தப்டுத்துபதும் அடற் ம ணமதிரி ந நிறுவுபதும். 

பிரண ெற்தரடுகள் - சிந்ட விபசமத மு ந அறிமு ம் சய்டல் ணற்றும் 

திரு மஞண ணட்க் நப்பு ணற்றும் அம்ம ணமபட்ங் ளில் டரிவு சய்தப்ட் 

விபசமயி ளுக்கு ந்டல் உஞங் ள், மணமன் மறி ள், டளிப்மன் நீர்ப்மசத் 

டமகுதி ள், பூச்சிப் மது மப்பு ப ள்,  எருங்கிஞந்ட பீக்  ட்டுப்மட்டு மு ள் 

ன்பற் 50% விபசமயி ளின் ங் ளிப்புன் பனங்குடல். 

விெட துந -  விபசமத உற்த்தித் தின்/ சிந்ட விபசமத மு ந ஊக்குவித்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் /  சுட்டிகள் - 2, 2.1, 2.1.1, 12 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - டிப் தமநர் ள் 

500. 

தறுதறுகள்:விபசமயி ளின் பருணமத்ட அதி ரித்டல், சிந்ட விபசமத முயின் 

ஊம  உருபமகும் டத்தில் சிந்ட விபசமத உற்த்தி ந சந்டயில் டமமநணம  கிக் ச் 

சய்படன் மூம் உஞவுப் மது மப் உறுதிப்டுத்டல். 

முடிவு - மது மப்மதும்,  டத்தில் சிந்டதுணம விபசமத உற்த்திப் மருட் ந  

உருபமக்குடல். 
 
தங்கரபர்கள் - விபசமத அணச்சு, கினக்கு ணம மஞ விபசமத அணச்சு, கினக்கு ணம மஞ 

விபசமதத் திஞக் நம். 
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக - டி தமநர் ள் 500 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018 அக்மர் 01 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி -2018 அக்மர் 01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்: அம்ம, ணட்க் நப்பு, திரு மஞண ஆகித 

ணமபட்ங் ள்  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு ) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

4.00 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி  

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

டரிவு சய்தப்ட் 

விபசமயி ளின் யிர் நித்தில் 
2.5 

று  

படிக்  ள் 

தமநர் ள் 

அதமநம் 
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சிந்ட விபசமத ணமதிரி ந 

நிறுவுடல் (மணமன் மறி, 

ந்டல் ள், டளிப்மன் 

நீர்ப்மசம் டமகுதி,  பூச்சி 

திர்ப்பு ப, உயிரிதல் 

பலி ள்) 

நிவுற் 

பின்ர் 

முற்ஞம் 

பனங்  ற்மடு 

சய்தப்டும்  

 மஞப்ட்டுள்நர்; 

உள்ளீடு ள் 

 மள்பவு 

சய்படற் ம 

று  

படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந

. 

. 

ணமபட் யிற்சி நிதங் ளில் 

சிந்ட விபசமத மு 

ணமதிரி ந நிறுவுடல்  

1.0 

விபசமயி ளுக் ம யிற்சி 

பகுப்பு ள் 
0.5 

ரத்ம் 4.0 

 

4. சற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - மட ணம டமக் ங் ள் துவும் 

அறிதப்வில். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந மக்கி சதற்திட்ம்  ர்ந்து  மண்டுள்நது.   

ண பிரண அபிவிருத்தி ெற்திட்டங்கள் 

 

1. தயிர் உற்தத்தி ற்றும் திர்வுகூநல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 1.0 மில்லிதன் ரூமய் 

எதுக் ப்டுள்நது. திர் மத்தில் முப்டுத்டப்வுள்ந. 
 

 

2. சி விெர ஆரய்ச்சித் திட்டமிடன (NARP) டமுநப்தடுத்ல் 

2018 ஆண்டின் விெர ரழில்நுட்தப் பிரிவிணரல் எருங்கிக்கப்தடும் 

சி விெர ஆரய்ச்சித் திட்டமிடலின் 11 ஆரய்ச்சிகள்  

(அங்கீகரிக்கப்தட்ட நிதி   10 மில். ரூதரய்) - ெனவுத் னப்பு  - 118-02-03-20-2509 

டமுநப்த

டுத்தும்  

நிறுணம் 

 

ஆரய்ச்சிகள் 

திப்பீடு 

ெய்ப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

2018.09.30 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம்  

(மில். ரூ) 

2018.09.30 

ெற்திட்டம்  /

நிகழ்ச்சித்திட்

டத்தின் கீழ் 

ங்கவுள்ப 

ன/ெ

தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

மடப் 

ல் க் ன

 ம்  

1. விருந்து பனங்கி எட்டுண்ணி ணற்றும் 
அடிப் எட்டுண்ணி ன்பற்றுக்கு 

இயிம மறிமு ஆய்வு ணற்றும் 

அடன் மூம் உரு மக் ப்டும் பனங்கித 

இங் யில் பில்தப்டுத்டல்  

1.38 0.78 60% 

2. இங் யில் பில்தணம ணம்டுத்தித 
ல் பர்க் ங் ளின் விட ளின் வீரிதத்டப் 

ரீட்சிப்டற் ம பழிமு ந 

அபிவிருத்தி சய்டல் ணற்றும்  அபற் 

 நஞ்சிதப்டுத்தும் மது வீரிதத்டப் 

ணுடல்  

 

 

0.61 

 

 

0.48 

 

 

3. நீமட் ணட்ங் ளின்  மன் ணற்றும் ணண் 
மசுசு அநவு ற்றித விநக் த்டத் 

டதமரித்டல்  

0.34 0.23 
 

100% 

4. சுண இல்த்தினுள் ணக் றி ப  ந  
உற்த்தி சய்யும் மது உள்ளீடு ளின் 

மப வித்தி  அதி ரித்டல் 

ணற்றும் உஞவுப் மது மப்புக் ம 

 

 

0.53 

 

 

0.31 

 

 

100% 
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டமுநப்த

டுத்தும்  

நிறுணம் 

 

ஆரய்ச்சிகள் 

திப்பீடு 

ெய்ப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

2018.09.30 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம்  

(மில். ரூ) 

2018.09.30 

ெற்திட்டம்  /

நிகழ்ச்சித்திட்

டத்தின் கீழ் 

ங்கவுள்ப 

ன/ெ

தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

டமழில்நுட்ங் ந அபிவிருத்தி சய்டல். 

ட்ப் பின் 

டிப்பு 

நிறுபம் 

5. விபசமதத்துயில் பீக்  ட்டுப்மட்டுக்கு 
ஆக்கிமிப்பு ணற்றும் அந்நிதத் டமபங் நப் 

தன்டுத்டல்  

1.35 0.0 
 

20%  

சப் முப 

ல் க் ன

 ம் 

6. இங் யின்  ர்ப் பிடசங் ளில் சட 
உஞவு ப  ந  மள்பவு சய்யும் 

நு ர்பமரின்  த்டயில் டமக் ம் சலுத்தும் 

மதிக்கும்  மணி ந குப்மய்வு சய்டல் 

 

0.235 

 

0.23 

 

100% 

பதம் 

ல் க் ன

 ம்  

7. இங் யில் ற் சய் யில் பீ 
மசினி ளின் மப மு, விபசமயி ளின் 

ஆமக்கிதம் ணற்றும் சூனல் ன்பற்றின் மீது 

அப ற்டுத்தும் டமக் ங் ள் ற்றித ஆய்வு 

 

 

0.93 

 

 

0.035 

 

 

50% 

ஊபம 

பல்ஸ் 

ல் க் ன

 ம்  

8. பளிண  ணற்றும் ம ஸ் ஆகித 
பிடசங் ளில் மஞ்சியின் உதர் விநச்சல் 

ணற்றும்  மற்று திர்ப்புத் டன்ண ன்பற் 

விருத்தி சய்யும் மது  ங் ற்பு 

இவிருத்தி மு நப் தன்டுத்டல்  

 

 

0.93 

 

 

0.19 

 

 

60% 

9. மர்ட்ன் சணபளி டசித பூங் மவில் 
நி ழும்  மழிப் ணதிப்பீடு சய்டல் 

ணற்றும் மீளுருபமக்  சமத்திதப்மடு ந 

 ணிப்பீடு சய்டல். 

 

 

0.63 

 

 

0.29 

 

 

80% 

 மழும்புப் 

ல் க் ன

 ம்  

10. ணம்டுத்டப்ட் மசுசு 

மசக் ம  உயிரிதல் உங் ந விருத்தி 

சய்டல்  

 

0.46 

 

0.24 

 

100% 

ட் 

ல் க் ன

 ம்  

11.   நஞ்சிதப்டுத்டப்ட் உற்த்தி ள் மீடம 
பூச்சி ளின் டமக் த்டக்   ட்டுப்டுத்ட 

குந்ட அச்சுறுத்டக்  மண் பூச்சி 

மசினி ளின் டமக் ம்  

 

2.52 

 

0.77 

 

60% 

 
 

ரத்ம் 

 

9.90 

 

3.58 
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4. நீர், துப்புவு ற்றும் உடற் சுகரரம் (WASH) தற்றி ெற்திட்டம் 

கன அபிவிருத்தித் திக்கபம் 

1. பின்னி 

இங்  அசிமல் முப்டுத்டப்டும் நீர், துப்வு ணற்றும் சு மடமம் டமர்ம 

சதற்திட்ம் (WASH) சமர்க் அபிவிருத்தி நிதிதத்தின் மூம் 2014 டிசம்ர் 17ஆம் தி தி 

அங்கீ ரிக் ப்ட் எரு சதற்திட்ணமகும். 
 
 
சதற்திட்த்ட 

முப்டுத்ட 

ஆம்பித்ட தி தி 

2014 டிசம்ர் 17 

உத்டச நிவுத் தி தி 

(இறுதி) 

2017 டிசம்ர் 16 

 

மீநமய்வு சய்தப்ட் 

நிவுத் தி தி (இறுதி) 

2018 டிசம்ர் 16 

சதற்திட்ம் 

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி 

2015  சப்ம்ர் 15 

நிதி மூம் சமக் அபிவிருத்தி நிதிதம் 

சதற்திட்த்தின் ணமத்டப் 

றுணதி  

0.94 அணரிக்  மர் மில்லிதன்  

(136.37 மீல். ரூ) 

நிதி மூம் நிதி மூனம்            நிதிம் (அண.மர் மில்.) US$.) 

உடவி றுபமர்    0.02 

சமர்க் அபிவிருத்தி நிதிதம் (SDF) 0.92 

ணமத்டம்     0.94     

  

சமர்க் அபிவிருத்தி நிதிதம் 

 

ணமத்ட ங் ளிப்பு 

0.92 அணரிக்  மர் மில்லிதன்  (133.40 மீல். ரூ) 

 

(ஞ அகு =இங்  ரூமய் (LKR)  145 ரூ. = 1அண. ம 

விபசமத அணச்சின் 

சவு ள் 

- 

உத்டச நிதிச் சவில் ஆண்டு     2015 2016 2017 2018 

பருமந்ட சவு   4.92 41.88 46.00 26.50 

ணமத்ட சவு   4.92 46.80 92.80 119.30 

பிடம து விபசமதம் 

உ து ள்   நீர் 

  துப்வு 

  சு மடமம் 
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மறுக்கூறும் நிறுபம்  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

விபசமத அணச்சு 

திட்மிப்ட்டுள்ந 

முப்டுத்தும் 

பிடசங் ள்  

 

ணமம  ணற்றும் ணட்க் நப்பு ணமபட்ங் ள்  

தமநர் ள் விபசமத அணப்பு ள்  

சிறித அநவிம விபசமதக் குடும்நக்  மண் 07 குநக் 

கிமணங் ள்  

பிடம சதற்மடு ள் விடம்                      நிதி               ெல்தடுத்தும்  நிறுணம் 

            (அ.டர மில்.)  

1. நீர்      0.64       ண அபி. தி 

2. துப்வு  0.04         . அபி. தி,  மழு.ல் 

3. சு மடமம்  0.01                   . அபி. தி,  மழு.ல் 

சதற்திட்த்திமல் 

தபமர் 

ணமம  ணற்றும் ணட்க் நப்பு ணமபட்ங் ளின் சிறித 

நீர்ப்மசத் திட்ங் ந அண்டி பமழும்  700 விபசமத 

குடும்ங் ளுக்குத் டபதம குடிநீர், மநமந்ட நீர் டப 

ணற்றும் விபசமத ஜீபமமதத்ட உறுதி சய்டல். 

 

 

2. ரக்கங்கள் 

ணமம  ணற்றும் ணட்க் நப்பு ணமபட்ங் ளில் இங்  மஞப்ட் 07 சிறித நீர்ப்மச 

திட்ங் ளின் கீழ் பமழும் ஆண் ள், ண் ள் ணற்றும்  குனந்ட ள் உள்நக்கித 3500 

உறுப்பிர் ளின் நீர் பிச்சி ந ( நீரில்மட நி, நீர் டட்டுப்மடு, சந்ட த்துக்கு 

இணம நீர் பனங் ல்,  நீர் அதி ணமடல் ணமறும் பலுபற் நீர் டநி) சு மடமம் ணற்றும் 

துப்புவு பிச்சி ந குப்டற் ம புதித முதற்சி ளில் ஈடுல். 

  

3. முடிவு /தன்கள்- 

i. மூன்று பரு  மத்தினுள் ணமம  ணற்றும் ணட்க் நப்பு ணமபட்ங் ளில் 

உருபமக் ப்ட்டுள்ந ல்ப  சதற்மடு ளுக்குரித 07 கிமமித நீர்மசத் 

திட்ங் ளின் நீர் வித்தி அதி ரித்டல். 

ii. மூன்று பரு  மத்தினுள் ணட்க் நப்பு ணற்றும் ணமம  ணமபட்ங் ளில் 

உள்ந, முத, 04 நுண் நீந்து பிடசங் ள்  ணற்றும் 05 நீந்து பிடசங் ள் 

ன்பற்றின் மு மணத்துபத்ட ப்டுத்டல் 

iii. 07 கிமணங் ளின்  நீரின் டநித அதி ரிப்டன் மூம் 2500 தமநர் ளுக்கு 

நிபமஞம் பனங் ல் 

 

4. இனக்குகள்  

இங் யில் நீர் ணட்டும் சூனல் டமகுதியின் டப ளுக் ம  கிமமித நீர்ப்மச 

டமகுதி ளில் டங்கி பமழும் கிமமித சமூ த்தின் பமழ்க் த் டத்ட ணம்டுத்டல். 

 
5. பிரண ெற்தரடுகள்   

2015 ஆ ஸ்ட் 12 ஆம் தி தி இச்சதற்திட்த்திற் ம சதற்ட் மு மணதமநர் 

நிதமிக் ப்ட்மர். 

 

உத விடம் ெற்தரடுகள் 

 

 

 

 கிமமித குநங் ந அண்டித சூனல் டமகுதியின் மு மணத்துபம்  

 நீருன் டமர்ம ணதி   ட்ணப்பு ந அபிவிருத்தி சய்டல். 
அடன் அடிப்யில் சிறித நீர்ப்மசங் ளின் பிடம சதற்மடுள், 

ஆழ்நீமட் அபிவிருத்தி ணற்றும்  மல்பமய் ந முதம  அபிவிருத்தி 

சய்டல் 
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உத விடம் ெற்தரடுகள் 

 

 

நீர் 

 இந்ட நீர்ப்மசத்தின் கீழ்  ண் மணிப்பு ணற்றும் ணதிப்பீடு சய்படற் ம  
சமூ  ணட் நிறுபங் ந உருபமக்குடல் 

 விபசமத டபர் ளுக் ம டணத்துப ஆற்ல் விருத்தி 

 நுண் நீந்து பிடசங் ள், சிறித நீந்து பிடசங் ள் ணற்றும் நீந்து 
பிடசங் ந இங்  மஞல் 

 நி தனுறுதி பம் டதமரித்டல்  

 நீந்து பிடசங் ளில் அப் தனுறுதி ணற்றும் தனுறுதி அற் 
நிங் ளுக்கு ப பநர்ப்பு நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந அபிவிருத்தி சய்டல் 

 எருங்கிஞந்ட ப பநர்ப்பு ற்றி சமூ  ணட் நிறுபங் ந 
யிற்றுவித்டல் 

 மருத்டணம உள்மட்டு டமப பர்க் ங் ந ப பநர்ப்புத் டமகுதியில் 
நிறுவுடல் 

 ணமம  ணற்றும் ணட்க் நப்பு ணமபட்ங் ளில் இங் மஞப்ட் 
இங் ளில் சமூ  ணட் ப பநர்ப்பு ந ற்டுத்டல்  

 

துப்புவு 

ணற்றும் 

சமூ சு மடமம் 

 சு மடம ரிசமட ர் ள் ணற்றும் ணமடர் சு மடம ஊழிதர் ளுக்கு யிற்சி 
பனங் ல் ணற்றும் சிந்ட டமர்மல் த்ட  மு ள் ணற்றும் 

வியூ ங் ந விருத்தி சய்டல் (BCC). 

 சிங் ந ணற்றும் டமிழ் ணமழி ளில் BCC ஆமச ந அச்சில் 

 சமூ  சு மடமம் ற்றி மசம ணமஞபர் ளுக்கு விநக் ணளித்டல் 

 இங்  மஞப்ட் மசம ளில் ணம்டுத்டப்ட் துப்வு மு ள் 
ணற்றும் உ ஞங் ள் ற்றித யிற்சி ந பனங்குடல் 

 கிமமித ணட்த்தில் சு மடம ணற்றும் துப்புவு சதணர்வு ந  மமண்டு 
அடிப்யில் மத்துடல் ணற்றும் ணமடமந்டம் சு மடம அதி மரி ளிமல் 

வீடு ந ரிசமடக்கு உட்டுத்டல்.     
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5. விெரத் துந வீணப்தடுத்தும் ெற்திட்டம்  

- கத்ரழில் அச்சு 

1. பின்ணணி 

இங்  அசிமல் இங் யின் விபசமதத் துத வீணதப்டுத்தும் சதற்திட்ம் 

டதமரிக் ப்ட்டுள்நது. இந்ட சதற்திட்ம்  உ  பங்கியிமல் 2016 ூன் 29 ஆம் தி தி 

அங்கீ ரிக் ப்ட்துன் சர்படச அபிவிருத்ட மு பர் நிறுபத்திமல் (IDA) நிதி எதுக்கீடு 

சய்தப்ட்டுள்நது.   

 

சதற்திட்ம் 

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி 
2016 எக்மர் 15  

 

திர்மர்த்ட சதல்தின் தி தி 
2021 டிசம்ர் 31  

 

சதல்மட்டு ஆம்த் தி தி 
2017 ணமர்ச் 22 

 

நிதி மூம்  

விபசமதத் து வீணதப்டுத்தும் சதற்திட்ம்  

(சர்படச அபிவிருத்தி மு பர் நிறுபம்) 

 சதற்திட் இக் ம்: 5873-LK) 

 

விபசமத அணச்சின் சவு  64.23 அண.ம  மில்லிதன்  9374.37 மில்லிதன் ரூமய் (1US$= 145.95 

ரூமய்) 

 

பிதம த் து (அடிப்) விபசமதம் 

 

மறுப்புக் கூறும்  நிறுபம்  

 

விபசமத அணச்சு 

 

இக்குப் பிடசங் ள் ணம மஞ ச ள் 

பக்கு  - தமழ்ப்மஞம், முல்த்தீவு  

கினக்கு  - ணட்க் நப்பு 

ப ணத்தித  - அனுமடபும், மன்றுப  

ணத்தித   - ணமத்டந 

ஊபம   - ணமம  

 

தணரபர்கள்  ண உத்தி அணப்பு ள் 

சிறித ண்ஞ வீடு ள் ணற்றும் த ண்ஞ வீடு ள்   

அம்க்   த்டமழில் (MOPI),  

விபசமத அணச்சு (MOA),  

சம்ந்டப்ட் 05 ணம மஞங் ளின் விபசமத அணச்சு ள்  

 

ணமு : பர்த்ட  பங்கி ள்  
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ஆக்கக் கூறுகள் ஆக்கக் கூற்றுப் தர்     ெனவு (அ.டர மில்.)     

2. உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்    58.63 

    ணற்றும்  ல்ப ப்டுத்டல் ணமதிரி ள்  

     

3. சதற்திட் மு மணத்துபம்                                           5.6 

    முப்டுத்டல் ணற்றும் ணதிப்பீடு  

 

2 ஆபது ஆக் க் கூற்றில் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ந இஞக்கூறு ள் ணற்றும் சதற்மடு ள் உள்நங்கும் .   

 அ). 2.1: விபசமயி ளுக் ம யிற்சி ணற்றும் தின் விருத்தி   - (6.20 அண.ம மில்.) 

ஆ). 2.2: விபசமத டமழில்நுட் ணமதிரிப் பூங் ம                   - (33.44அண.ம மில்.) 

இ). 2.3: உற்த்தி ணற்றும் விற் உட் ட்ணப்பு பசதி ள்               - (14.71 அண.ம மில்.) 

ஈ). 2.4: குப்மய்வு ணற்றும்  மள்  ஆமச உடவி            - (4.28 அண.ம மில். ) 

 

 

 

தௌதீக ற்றும் நிதி ெரர் முன்ணற்நம்  - 2018.09.30 

 

 

இக் 

கூறுகள் 

 

 

உத 

இக் 

கூறுகள் 

எதுக்கீடு 

(மில்.ரூ) 

2018 

ரத் 

தீப்பீட்

டுத் 

ரக 

)மில்.ரூ( 

ெனவு 

)மில்.ரூ

( 

நிதி 

ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(2018.09

.30) 

தௌதீக இனக்குகள் 

2018 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

2018.09.30 

2. 

உற்தத்தித் 

திநண 

அதிகரித்

லும்  

தல்

க 

தடுத்

லும் 

2.1 

விெரயி

கள் 

தயிற்சி 

ங்களு

ம் திநன் 

விருத்தி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.70 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01 

1. முன்மடி 

சதற்திட்த்தின் 

மூம் 19 விபசமத 

உற்த்தி சங் ங் ந 

உருபமக்குடல் 

2. டற்மது 

சதல்டும் விபசமத 

அணப்பு ந 

ணதிப்பீடு சய்டல் ,

பலுவூட்டுடல் ,மீள் 

எழுங்குடுத்டல் 

ணற்றும் புதித விபசமத 

உற்த்தி 

அணப்பு ந 

உருபமக்குடல் . 

3. விபசமத 

உற்த்தி 

நிறுபங் ளில் 

யிற்சி அளிப்டற் ம  

யிற்சித் டப 

ணதிப்பீட்டு 

அறிக் த 

டதமரித்டலும் விரிபம 

மறி ற்றித 

விநக் த்தின் ஆயிம் 

பிதி ள் அச்சில். 

4. விபசமத 

உற்த்தி 

நிறுபங் ளில் 

யிற்சி அளிப்டற் ம  

யிற்சி றியின் 

டப்பு ந 

டதமரித்டல் 

1. தமநர் டரிவு 

நிவுற்றுள்நது. விபசமதத் 

திஞக் நத்தின் கீழ் 26 

விபசமத உற்த்தி சங் ங் ள் 

திவுசய்தப்ட்டுள்ந. 

2. உரித படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின். 

இறுதி அறிக்  பம்ர் 

ணமடம் பனங் ப் உள்நது 

3. யிற்சித் டப ள் ற்றித 
ணதிப்பீடு 

நிபந்துள்நது. 

டப்பு ள் முடிவு 

விரிபமக் ம் 

சய்தப்டுகின் .இடற் ம  

பனங் ப்ட்  மம் என் 

ணமடங் நமல்  

நீடிக் ப்ட்டுள்நது. 

4. யிற்சி  நூல் 

டதமரிக் ப்ட்டுள்நது. 

அச்சிடுபடற் ம  பனங் ப் 

உள்நது. 

5. விபசமத விதமம  ல்லூரி 
யிற்சி ளுக் ம  உள்மட்டு 

விரிவுதமநர் எருப 

ற்றுக் 

 மள்படற் ம  உரித வித 

டப் உ  பங்கிக்கு 

அனுப்பி பக் ப்ட்டு அது 

டமர்ம தீர்ணமம் ற்றித 

தி திர்மர்க் ப்டுகிது. 

 

2.2.  

வீண 

விெர

 

 

 

  

 

  

1.உடவி 

பனங்குபமருக் ம 

 மஞமளி ஆபஞம் - 

1. பூர்த்தி சய்தப்ட்டுள்நது . 

2. எரு இம் டரிவு 

சய்தப்ட்டு திட்மில் 
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இக் 

கூறுகள் 

 

 

உத 

இக் 

கூறுகள் 

எதுக்கீடு 

(மில்.ரூ) 

2018 

ரத் 

தீப்பீட்

டுத் 

ரக 

)மில்.ரூ( 

ெனவு 

)மில்.ரூ

( 

நிதி 

ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(2018.09

.30) 

தௌதீக இனக்குகள் 

2018 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

2018.09.30 

த் 

ரழில்

நுட்த 

ரதிரிப் 

பூங்கரக்க

ள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720 

352.517 11.11 01 

2. டமழில்நுட்க் 

 ருத்டங்கு ள் - 01 

3. வி  .டம. பூ க் ம 

விரிவுதமநர் ள் 

டரிவு சய்டல்  

4. ப ணத்தித ணம மஞ 

முன்மடி 

சதற்திட்ம் - 08 

5. ஊபம ணம மஞ 

முன்மடி 

சதற்திட்ம் -  03, 

6. ப ணம மஞ 

முன்மடி 

சதற்திட்ம் -  03 

7 .ணத்தித ணம மஞ 

முன்மடி 

சதற்திட்ம் - 03 

8. கினக்கு ணம மஞ 

முன்மடி 

சதற்திட்ம் - 03 

ணற் மள்நப்ட்டுள்நது. 

3. ந்து விண்ஞ 

முன்ணமழிவு ள் ப்ங் ள் 

கிக் ப் ற்றுள்ந .

ணதிப்பீடு ள் 

சய்தப்டுகின் .2018 

எக்மர் ணமட  டுப்குதியில் 

எப்ந்டம் பனங் ப் உள்நது. 

4. சதற்திட்ப் பிடசங் ளில் 

முன்மடி திட்ம் 

ஆம்பிக் ப்டுகின். 

விபசமயி ள் ணற்றும் உடவி 

பனங்குபமர் பனங்குபமருக்கு 

விநக் ங் ள் அளிக் ப்ட்டுள்ந 

று  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின். 

 

2.3. 

உற்தத்தி 

ற்றும் 

ெந்ப்த

டுத்ல் 

உட்கட்ட

ப்பு 

ெதிகள்  

 

 

 

 

80 

      

  

  

   

0 

1. 42 நீர்ப்மச 

டமங்கி ள் ணற்றும் 

 ட்ணப்பு ந 

புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல்  

2.  36 நீர்ப்மச 

 மல்பமய் ள் 

ணற்றும் 

டமகுதி ந 

புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல் 

3  .3 2 விபசமதக் 

கிஞறு ள் ணற்றும் 

ணமட்மர் 

டமகுதி ந 

புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல் 

4. 16 சந்ட ளுக் ம 

மட ந 

புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல்  

5. 5 சந்ட ளுக் ம 

மட  ந 

புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல் 

6. மன்கு மது மப்பு 

பசதி ள்  

1. வி ணனுக் 

 மப்டுகின் 

2. மூன்று ப ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

தப வி வி 

ணனுக்  மல் நியில் 

உள்ந . 

3 வி ணனுக் மல் 

நியில் உள்நது. 

4 மன்கு டமழில்நுட் 

ணதிப்பீடு ள் உள்ந. குல் 

நியில் உள்நது. வி 

ணனுக் மல் நியில் 

உள்நது 

5. வி ணனுக் மல் 

நியில் உள்நது. 

6. வி ணனுக் மல் நியில் 

என்று  மஞப்டுகிது. 

தப ணதிப்பீடு 

சய்தப்டுகின் 

 

2.4. 

தகுப்தரய்

வுகள் 

ற்றும் 

கரள்

க 

ஆனரெ

ண 

உவிகள்  

 

42.35  

  

0.91 

1.  மள்  ரீதிதம 10 

ஆமய்ச்சி ளுக் ம 

உடவி ணற்றும் பசதி 

ற்டுத்திக் 

 மடுத்டல்  

2 . பருமந்ட  மள்  

ணமமடு  

3. டசித விபசமத 

ட பல் டமகுதி   

4.  01 முன்மடி 

சதற்திட்ம் - 

டசித விபசமத 

1. இங் மஞப்ட் 10 

ஆமய்ச்சி டப்பு ளுக்கு 78 

விருப்த் டரிவிப்பு ள் 

கிக் ப்ற்று அபற்றின் 

ணதிப்பீடு ள் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந .18 

விருப்த் டரிவு ள் 

நிம ரிக் ப்ட்டுள்ந .7 

ணதிப்பீட்டுக்கு டகுதி 

 மஞப்ட்டுள்ந .விரிபம 

முன்ணமழிவு ந 

ற்றுக் மள்படற்கு 53 
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இக் 

கூறுகள் 

 

 

உத 

இக் 

கூறுகள் 

எதுக்கீடு 

(மில்.ரூ) 

2018 

ரத் 

தீப்பீட்

டுத் 

ரக 

)மில்.ரூ( 

ெனவு 

)மில்.ரூ

( 

நிதி 

ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(2018.09

.30) 

தௌதீக இனக்குகள் 

2018 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

2018.09.30 

ட பல் டமகுதி 

5. முன்மடி 

 ற்  ளுக் ம  02 

நி ழ்ச்சித்திட்ங் ள் 

ஆமய்ச்சிதமநர் ள் டரிவு 

சய்தப்ட்டுள்நதுன் 08 

டப்பு ளுக்கு 48 

முன்ணமழிவு ள் பனங்குணமறு 

 மப்ட்டுள்நது .இண்டு 

டப்பு ளின் கீழ் ந்து 

முன்ணமழிவு ள் 

விண்ஞப்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

2. நிதி பனங் ல் டமணடணமடமல் 

பிற்மப்ட்து  .விபசமத 

 ண் மட்சியுன் ணன்ம் 

என்று மத்ட   

உத்டசிக் ப்ட்டுள்நது. 

3. இறுதி பவுன் வித 

ப்பு ள்  

பனங் ப்ட்டுள்ந. 

4. டபதம இஞச் 

சப ந பனங்குபடற்கு 

சப பனங்குருக்கு 

 மடுப்வு ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந .

முன்மடி சதற்திட்த்ட 

முப்டுத்ட அனுமடபு 

ணமபட்ம் டரிவு 

சய்தப்ட்டுள்நது. 

3.  

ெற்திட்ட 

முகரத்

தும் ,

கண்கரணிப்

பு ற்றும் 

திப்பீடு 

3.1 

ெற்தி

ட்ட 

முகர

த்தும் 

184.5 116.92 

1. 80 ஊழிதர் ள்  

2. 02  ல்விச் சுற்றும 

3. 10 குறுகித ம 

விரிவு ள்  

4. விருத்திதயும் 

சவு ள்  

5.  ஊழிதர் யிற்சி 10 

1. 47 ஊழிதர் ள் 

நிதமிக் ப்ட்டுள்நர் .

று  நிபுஞர் 

நிதமிக் ப்ட்டுள்நமர். 

அலுப  உடவிதமநர் 

இருப நிதமிக்  ர்மு ப் 

ரீட்ச ள் 

மத்டப்வுள்ந 

2. இஸ்லுக் ம ஆய்வு சுற்றும 
நிவு சய்தப்ட்டுள்நது .22 

அதி மரி ள் ங் ற்ர். 

3. று  ஆமச ர் எருபரும் 
டமழில்நுட் ஆமச ர் 

எருபரும் டற்மது சபயில் 

ஈடுடுத்டப்ட்டுள்நர். 

4. ணம மஞ அலுப ங் ளுக்கு 5 

பம ங் ள் பம  

அடிப்யில் 

ப்ட்டுள்ந. பம க் 

 மள்பவு றுகிது. 

02 று  ,0 2 யிற்சி மது மப்பு ,

01 உதர் டமழில்நுட் யிற்சி  

 

3.2 

ெற்த

டுத்ல் 

ற்றும் 

தீப்பீடு  

14.00 116.92 

1. 11 ணமபட்ங் ளில் 

யிர்ச் சய்  

விபக்குறிப்பு இங் 

 மஞல். 

சதற்திட்த்ட 

சதற்டுத்துபடற் ம  

ட பல் டமகுதி என் 

திட்மிட்டு, அபிவிருத்தி 

சய்து டமபித்டல். 

1. 2013 புள்ளிவி 

ட பல் ளின்டி பிடச 

சத  ணட்த்தில் பூர்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்நது .2018 

ஆ ஸ்ட் ணமடம் உ  பங்கி 

உடவி பனங்கும் குழுவுக்கு 

அறிக்  

சணர்ப்பிக் ப்வுள்நது . 

உரித டமழில்நுட் 

ஆமச ந  ணதிப்பீடு 

சய்யும் ப ள் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்ந .வி ணனுக் 

 மல் ள்  திக் ப் 
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இக் 

கூறுகள் 

 

 

உத 

இக் 

கூறுகள் 

எதுக்கீடு 

(மில்.ரூ) 

2018 

ரத் 

தீப்பீட்

டுத் 

ரக 

)மில்.ரூ( 

ெனவு 

)மில்.ரூ

( 

நிதி 

ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(2018.09

.30) 

தௌதீக இனக்குகள் 

2018 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

2018.09.30 

பண்டியுள்ந. சப்ம்ர் ணமட 

டுப்குதியில் பனங் ப் 

உள்நது. 

ரத்ம்  720 700.067 114.94   

 

 

6 . சிறி குபங்கள் ற்றும் டிகரல்த் ரகுதிகப புணத்ல் (முன் மண்டு 

சல்ல் –  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நத்திற்கு – 500 மில். ரூமய் பனங் ல்.) 

 

 

 

7. இனங்கயில் ணிக ரீதிரக ஈப்தனர உற்தத்திக்கரண  

முன்ணரடிச் ெற்திட்டம் 

 

ெனவுத் னப்பு –  118-2-3-42-2509 

நிதி உவி - ஆசித ஆபிரிக்  கிமமித அபிவிருத்தி நிறுபம் (AARDO) 

ரக்கங்கள்  - ஊட்ச்சத்து மிக் , கு மபயுத உஞவு ப  ந ஊக்குவித்டல் 

ணற்றும் றுணதிச் சங்கிலி சர்த்டல்  
 
ெல்தடுத்தும் நிறுணம்/ தரறுப்பு - விபசமதத் திஞக் நம்  

விெட துந - விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்/ சந்டப்டுத்டல்  

விபசமயி ளின் பறுண நித நீக்குடல், உஞவு உற்த்திக்கு ண் ளின் ங் ளிப் 

ற்றுக்  மள்நல், நிம விபசமதத்தின் ஊம  உஞவு மது மப்பு ணற்றும் மச 

ணட்ங் ந அதி ரித்டல் ணற்றும் பறுண எழிப்புக் ம நிம அபிவிருத்தி 

சுட்டி ளுக்கு ற் இங் யில் ஈப்ம சய் த ணலும் விஸ்டரிப்டற்கும் றுணதி 

சர்க்கும் பழிமு ளின் ஊம  ஈப்ம சய் த பணி  ரீதிதம  விஸ்டரிக்கும் 

மக் த்துன் இந்ட சதற்திட்ம் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது. 2017 ணற்றும் 2018 ஆண்டு ளில் 

சதல்டுத்டப்ட் இந்ட சதற்திட்ம் ஆசித ஆபிரிக்  கிமமித அபிவிருத்தி நிறுபத்தின் 

(AARDO) 6 மில்லிதன் ரூமய் உடவியுன் முப்டுத்டப்டுகிது. 

 

ெற்தரடுகள்  

2017 ஆண்டின் டுப்குதியில் சதற்மடு ந ஆம்பித்ட இச்சதற்திட்த்தின் திட்மில், 

ஈப்ம உற்த்தித அதி ரித்டல் ணற்றும் சந்ட சமத்திதப்டு ந அதி ரித்டல் ன்பற் 

இக் ம க்  மண்டு உருபமக் ப்ட்டுள்நது. உற்த்தி சய்தப்டும் ஈப்மவிற்கு 

உள்மட்டு ணற்றும் பளிமட்டு சந்ட ந உருபமக்குடல் ணற்றும் அடற்கு ற் றுணதி 

சர்த்ட உற்த்தி ந அறிமு ம் சய்டல் ணற்றும் விருத்தி சய்டல், வீட்டுத் டமட் 

சய் யின் கீழ் அதி ணம  டுபட பில்தப்டுத்டல், உதர் டத்ட  மண் பளிமட்டு 

பர்க் ங் ந அறிமு ப்டுத்டல், ஈப்ம சய் யில்  மஞப்டும் பீ ள் ணற்றும் 

மய்க் மணி ந ற்றித ஆய்வு, மற்றுண மணரிப்பு ணற்றும் விருத்தி சய்யும் 

மு ந ணம்டுத்டல்,  உதர் டத்திம உள்மட்டு பர்க் ங் ந டடி அதமநம் 

 மஞல் ன் இத்திட்த்தின் கீழ் ணற் மள்நப்டும் சதற்மடு ள் ஆகும். 2018 

பருத்தில் சவு சய்படற்கு திர்மர்க் ப்ட் டம  மூன்று மில்லிதன் ரூமய் ள் ஆகும். 
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முன்ணற்நம்  

 15 பர்க் ங் ள் அதமநம்  மஞப்ட்டு, என்று சர்க் ப்ட்டு பநர்க் ப்ட்டுள்நது. 

இப்யி இவிருத்தி சய்படற்கு டதமர் சய்தப்ட் 1000  ன்று ள் வீட்டுத் டமட் 

பநர்ப்புக் ம  பனங் ப்ட்டுள்ந.  ற்றுணதி ஊக்குவிப்புக் ம   ண் மட்சி ள் மூம் 

விழிப்புஞர்ப ற்டுத்துபடற்கும் 4 றுணதி சர்த்ட உற்த்தி ள் ணம்டுத்டவும் 

படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. இதுபயில் சவு சய்தப்ட் டம  0.458 

மில்லிதன் ரூமய் ஆகும். 

 

 

8. ரத் ரற்று நீக்கல் ெ தனப்தடுத்ல்  - ரழில்நுட்த 

உதகங்கப திருத்தித்ல் ற்றும் ரற்றீடு ெய்ல் 

 

ெனவுத் னப்பு – 118-2-3-41-2507(16)     

நிதியுவி - தப்மன் சர்படச எத்துனப்பு மு பர் நிறுபம் (JICA) 

ரக்கங்கள் - ற்றுணதி விபசமத உற்த்தி ந சர்படச டநி ளுக்கு ற் ணுடல்.  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்/ தரறுப்பு - விபசமதத் திஞக் நம். 

சிநப்புத் துந - விபசமத உற்த்தித் தி ணம்டுத்டல்  / சந்டப்டுத்டல்  

நிம அபிவிருத்திச் சுட்டி ளின் டி, விபசமயி ளின் பறுண நித  முடிவுக்குக் 

 மண்டுபருபடற் ம (நிம விபசமதத்ட ஊக்குவித்டல், ஆமக்கிதணம ணக் ந 

உருபமக்குடல்) மூமமதணம   ற்றுணதி விபசமத மருட் ந சர்படச டநி ளுக்கு 

ற்பமறு ணுடல், இங் யில் இருந்து ற்றுணதி சய்தப்டும் டமபங் ள் ணற்றும் 

உற்த்திப் மருட் ளுக்கு மட்டி வித ற்றுக் மடுத்டல், இக்குணதி சய்யும் 

மடு ளின் சர்படசச் சந்டயில் நுனபடற்கு  இக்குணதி மடு ளுக்குத் டபப்டும் புதித 

டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ப்டுத்துடல், மற்று ள் ணற்றும் மற்று உற்த்தி ந இக்குணதி 

சய் யில் இக்குணதி சய்யும் மடு நமல் ட அல்து அனுணதிதளிக் ப்மட 

டமபங் ந அல்து டமபப் உற்த்தி ளின் இக்குணதி சய்தப்டுபடத் டவிர்க்  

படிக்  ணற் மள்நல், ஆகித மக் ங் ந அந்து  மள்படற் ம   டமபத் டமற்று 

நீக் ல் சபக்கு வீ டமழினுட்ங் நப் தன்டுத்தும் மக்கில், டமபத் டமற்று நீக் ல் 

சபயில் தன்டுத்டப்டும் டமழில்நுட் உ ஞங் ந திருத்திதணத்டல் ணற்றும் 

ணமற்றீடு சய்டல் ன்பற்றுக் ம  259.6 மில்லிதன் ரூமய் சவில் உ ஞங் ந 

நிறுவுபடற் ம சதற்திட்ம் என்று 2017 ஆம் ஆண்டு முப்டுத்டப்ட்து. இடற்குத் 

டபதம உ ஞங் ந 2017 பருத்தில் இக்குணதி  சய்த படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட் மதிலும் அவ்வு ஞங் ந இந்மட்டுக்குள்  மண்டுப முடிதமணல் 

மதுன், 2018 பருத்தில் எதுக்கீடு ந ற்றுக் மள்ந படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. இடற் ம  JICA நிறுபத்திமல் நிதியுடவி பனங் ப்ட்டு விபசமதத் 

திஞக் நத்தின் டமபத் டமற்று நீக் ல் சபயின் மூம் இச்சதற்திட்ம் 

சதல்டுத்டப்டும். இது பயிலும் உ ஞங் ந இக்குணதி சய்த முடிதமணல் 

மயிருப்துன், விவில் அந்படிக்  ந நிவு சய்யுணமறு குறித்ட நிறுபத்துக்கு 

ஆமச பனங் ப்ட்டுள்நதுன், இந்ட பருத்தினுள் நிவு சய்த முடியும் ன்று 

அறிவிக் ப்ட்டுள்நது.  

 

 

 

 

2018 விட வு ெனவுத்திட்ட ரெணகள் 
 

1 . ெற்திட்டம் : அத்திரசிப் தயிர்க் கரப்புறுதி 
 

ெனவுத் னப்பு   - 118-02-03-43-2202 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்  - விபசமத ணற்றும்  ண  மப்புறுதிச் ச  
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தரறுப்பு   - விபசமத அணச்சு, விபசமத ணற்றும்  ண  மப்புறுதிச் ச 

விட துந -- விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்  

அறிமுகம்  - 2017 பவு சவுத்திட் முன்ணமழிவு ளுக்கு அணத அத்திதமபசிதப் யிர்க் 

 மப்புறுதி னும் திட்ம் 2017/ 1   8 ரும் ம த்துக் ம ல், சமநம், சமதம, ரித 

பங் மதம், உருநக் கினங்கு ணற்றும் மிந மய் ஆகித 6 பிடம யிர் ப  ளின்  அர்த்ட 

மு மணத்துப சவு ந குக்கும் மக்கில் உருபமக் ப்ட்து. அடன் மூம் க் ர் 

என்றுக்கு 40,000 ரூமய்  மப்பீடு என் பனங்  முன்ணமழிதப்ட்து. இங்கு விபசமயிமல் 

க் ர் என்றுக்கு 675 ரூமய் டபஞக்  மடுப்வு சலுத்ட பண்டியுள்நதுன் ஞ்சித 

டபஞத் டம த அசமங் த்திமல் றுப்ற்  தீர்ணமனிக் ப்ட்து. இந்ட 

அத்திதமபசிதப் யிர்க்  மப்புறுதித் திட்த்தின் மூம் பிடமணம  பட்சி, பள்நப் ருக்கு 

ணற்றும்  மட்டு தம ளிமல் ற்டும் அழிவு ளுக்கு  மப்பீடு பனங் ப்டுபதுன் டசித 

உ ணமனித நி ழ்ச்சித்திட்த்துன் இஞந்டடம  இந்ட  மப்பீடு பனங் ப்ட்து. அத்துன் 

18/0624/728/021 இக்  அணச்சபப் த்தி தீர்ணமங் ளுக்கு அணத 2018 சிறு ம த்தில் 

இருந்து ஆறு பிடம யிர் ப  ளுக்கும் இபசணம   மப்புறுதி பனங்  ற்மடு ள் 

சய்தப்ட்டுள்ந.  

பிரண ெற்தரடுகள் - பட்சி, பள்நப் ருக்கு ணற்றும்  மட்டு தம நமல் மதிப்புற் 

விபசமயி ளுக்கு இனப்பீடு பனங் ல். 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -- 

நிம அபிவிருத்தி இக்கு 2. சிதமல் பமடுபட நிவு சய்டல், உஞவுப் மது மப்பு 

ணற்றும் உதர் மச ணட்ம் என் அந்து  மள்நல் ணற்றும் நிம 

விபசமதத்ட ஊக்குவித்டல். 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்  - 

 2017/ 1   8 ரும் ம த்துக் ம 675 ரூமய்  டபஞக்  மடுப்ப சலுத்தி 

 மப்பீடு சய்ட விபசமயி ளின் ண்ணிக்  

 டசித உ ணமனிதப் தமளி ளின் ண்ணிக்  

 இனப்பீட்டுக் ம விண்ஞப்ங் ளின் ண்ணிக்   
 
தறுதறுகள்  - விபசமத அமத ர்வு மு மணத்துபம் ணற்றும் சடணந்ட விபசமயி ளின் 

யிர் சடங் ளுக்கு இனப்பீடு சய்டல்.  

முடிவு  -  -  87,391 விபசமயி ளுக்கு இனப்பீடு ள் பனங் ப்ட்டுள்ந.  138,483.57 க் ர்  - 1,378.52 

மில். ரூ. 
 
தங்கரபர்கள்  -  விபசமத அணச்சு, விபசமதத் திஞக் நம்,  ண அபிவிருத்தித் 

திஞக் நம், ண மபலி அதி ம ச, ப சீபமசி ள் அணச்சு, டசிதக்  மப்புறுதி ம்பிக்  

நிதிதம்.  

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி - 87,391 விபசமயி ள் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன       -       ஆம்பிக்கப்தட்ட திகதி  - 2017/18   ரும் ம த்துக் ம 

(2017/12/13 தி தி சுற்றுநிரு இக் ம். 07/2017)                                         

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் -  

இல். 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - அத்து ணமபட்ங் ளிலும்.  

2. நிதி  ெரர்  கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 
2,200 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

( %) 

2017/18 ரும் ம த்திற் ம 

அத்திதமபசிதப்  யிர்க்  மப்புறுதி  
2,200 437.9 100 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு / ெமூகத்திற்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – 

  விபசமயி ளுக் ம சமூ க்  மப்புறுதித் திட்ணமன்று உருபமகுடல். 

  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல்  

 

2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள் -  

2017/18 ரும் ம த்தில் இருந்து ல், சமநம், சமதம, ரித பங் மதம், உருநக் கினங்கு 

ணற்றும் மிந மய் ஆகித ஆறு முக்கித யிர் ளின் அர்த்ட மு மணத்துபச் சவு ந குக்கும் 

மக்கில் க் ர் என்றுக்கு 40,000 ரூமய்  மப்பீடு என் பனங்  முன்ணமழிதப்ட்து. இந்ட 

அத்திதமபசிதப் யிர்க்  மப்புறுதித் திட்ம் மூம் பிடமணம  பட்சி, பள்நப் ருக்கு ணற்றும் 

 மட்டு தம ளிமல் ற்டும் அழிவு ளுக்கு  மப்பீடு பனங் ப்வுள்நதுன் டசித உ 

ணமனித நி ழ்ச்சித்திட்த்துன் இஞந்டடம  இந்டக்  மப்பீடு பனங் ப்வுள்நது. 2018 சிறு 

ம த்தில் இருந்து இக் மப்புறுதி இபசணம  பனங் ப்வுள்நதுன் 2018/19 ரும் ம த்தில் 

இருந்து ஆறு அத்திதமபசிதப் யிர் ளுக்கு ணதி ணம  சின் பங் மதம் ணற்றும்  உழுந்துப் 

யிருக்கும் முப்டுத்ட உத்டசிக் ப்ட்டுள்நது. 

 

 

2. ெற்திட்டம்:  1500 சிறி குபங்களில் ண்டில் அகற்றுல், றுசீத்ல் 

ற்றும் புணர்நிர்ரம் (1000 மில். ரூ) 

 

ெனவுத் னப்பு - 118-2-3-40-2506 

விட துந - விபசமத உற்த்தி தி அதி ரித்டல்/  மநி ணமற்ம்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் -  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  -  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - இடற் ம  விபசமத அணச்சு 

1,000 மில்லிதன் ரூமத  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் எதுக்கீடு சய்துள்நது. இடன் 

மூம் 25 ணமபட்ங் நயும் டழுவித ப யில் 635 சதற்திட்ங் ந சதல்டுத்ட 

அதமநம்  மஞப்ட்டுள்நது.  
 
தங்கரபர்கள் -   ண அபிவிருத்தி ணமபட்க்  மரிதமதங் ள்/ நீர்ப்மசத் திஞக் நம் 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - குநங் ளில் நீ ச ரித்து பத்டல் ணற்றும் 

நீர்க்  மள்நநப அதி ரிப்டன் மூம் ஆண்டு முழுபதும் ற் சய் க்குத் டபதம 

நீ இவிமது பனங்குடல் ணற்றும் நிம விபசமதத்துக் ம அரிசி ற்றுணதிப் 

மருநமடமத்ட இக் ம க்  மண்டு மடு முழுபதும் ற் சய் க் ம  

தன்டுத்டக்கூடித அத்து டரிசு பதல்நிங் நயும் சய் க் ம  டதமர் சய்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் - குநங் ந ஆனணமக்குடல்/ பண்டில்  அ ற்றுடல்,  விப்ட் 

குநங் ந ணறுசீணத்டல், குநங் ந திருத்திதணத்டல், கீனருவி ஏட்த்ட அபிவிருத்தி 

சய்டல். 
 
தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  விபசமயி ள் ணற்றும் அத்து ணக் ளும். 
 
முடிவு – 82 குநங் ந ஆனணமக்குடல், 149  விப்ட் குநங் ந ணறுசீணத்டல், 283 

குநங் ந திருத்திதணத்டல், 121 கீனருவி ஏட்த்ட அபிவிருத்தி சய்டல். 
 
தறுதறுகள் - 1. டரிசு நிங் ந 5% ஆல் குத்டல்  

  2. ல் அறுபத 10% ஆல் அதி ரித்டல்  

                    3. விபசமதத் துயின் உட் ட்ணப்பு பசதி ள் அபிவிருத்தி அடல்  
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அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 2,6,13 ணற்றும்  15 

நிம அபிவிருத்தி சுட்ட்டி ள் -  2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1,  

13.1.1, 13.1.2 ணற்றும் 15.1.2 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  

பண்ல் ணண் அ ற்றித குநங் ளின் ண்ணிக் , புணக் ப்ட் குநங் ளின் 

ண்ணிக் , அ ற்றித பண்ல் ணண்ணின் அநவு, அ ற்றித பண்ல் ணண்ணின் ண. டமன். 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன - 2018 பமரி  01 ஆம் தி தி முடல்  2018 டிசம்ர் 31 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

இல் 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - 20 ணமபட்ங் ளில் 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள்   
 

நிதி மூம் 

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில்.ரூ) 

2018.09.30 ஆம் தி தி ப  

249 சதற்திட்ங் க் ம  672 மில். ரூ 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

குநங் ந ஆனணமக்குடல்  /

பண்டில்  அ ற்றுடல்  

 

244.60 

 

 

26.24 

ணதிப்பீடு சய்தப்ட்  

சதற்திட் ண்ணிக்  - 161 

முப்டுத்தியுள்ந 

சதற்திட் ண்ணிக்  - 87 

ப ள் நிவுற்றுள்ந  

சதற்திட் ண்ணிக்  - 1 

 விப்ட் குநங் ந 

ணறுசீணத்டல் 
230.00 

குநங் ந 

திருத்திதணத்டல், 
450.60 

கீனருவி ஏட்த்ட 

அபிவிருத்தி சய்டல்  

 

74.80 

ரத்ம்  1000.00 26.24  
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4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள்   - 

குநங் ந ஆனணமக்குபடன் மூமும் பமய்க் மல் ந சப்னிடுபடன் மூமும் பள்நப் 

ருக் க்  ட்டுப்டுத்தி பள்ந நீர்ப் மதிப்பி குக்  முடியும். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்  - இல் 

 

 

3. ெற்திட்டம்: ற்றுதிச் ெந்க்கு நுற்கு உவும் கயில் சூலில் 

ெரன்நளிப்புத் திட்டங்கபப் தனப்தடுத்ல். (ரப்பி என்றித்தின் ற்றுதித் 

த்துக்குப் தரருந்தும் விரண விெர உற்தத்திகள்) 
 

ெனவுத் னப்பு  - 118-02-03-44-2509 

விட துந  -  விபசமத உற்த்தித் தின் / சந்டப்டுத்டல்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் : டசித டமபத் டமற்று நீக் ல் சப 

தரறுப்பு - ணிப்மநர் (விடச் சமன்ளிப்பு ணற்றும் டமப மது மப்பு), பிதி விபசமதப் 

ணிப்மநர், விபசமத திஞக் நம். விபசமத டமழில்நுட் பிரிவு, விபசமத அணச்சு. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  மப்பித என்றிதம் ணற்றும் 

த  மடு ள் உட் ற்றுணதி மடு ளில் சு மடம ணற்றும் டமப சு மடமத் 

டப ளுக்கு ற் விபசமத உற்த்தி ந சமன்றுப்டுத்டல் சதல்மடு ந  

ணற் மள்ளும் விபசமத ற்றுணதிப் பிரிவு நப் ப்டுத்துபது ற்றி  2017 அசின் 

 மள்  ள் மூம் பலியுறுத்டப்ட்து. இடன் மூம் உஞவு ளின் டத்டயும் 

மது மப்யும் பிமடணம க்  ருதும் உள்மட்டுச் சந்டயில் சிந்ட  ள்வி உருபமகும் அட 

பந உற்த்தி ந ற்றுணதிச் சந்டக்கு டகுதியுதமடம  ணமற்வும் உடவும்.  

எரு மட்டில்  மஞமப்டும் பீ ளின் ட்டித ற்றுக்  மள்படன் மூம் பீ 

 ட்டுப்மட்டுப் மறிமுயின்  விதி பலுப்டுத்டக்கூடிதடம  இருக்கும். அத்துன் 

அது விபசமதப் றுணதிச் சங்கிலியில் பீ ள் அற் விபசமத உற்த்தித பனங்கும் 

மூமமதங் ந உருபமக்குபடற்கும் துபம  அணயும். விபசமத உற்த்தி ளில் டமப 

சு மடம நித உறுதி சய்த ருங்கித எருங்கிஞவு பசதி ந பனங்குபடன் ஊம  

உதர் டத்திம உற்த்தி ந ற்றுணதிச் சந்டக்குச் சர்ப்டற் ம சந்டர்ப்ங் ள் 

கிப்டமல் விபசமயி ள் உள்மட்டு உஞவு மது மப்புக்கும் ங் ளிப்பு சலுத்துபர்.  

டமபச் சு மடமப் பிச்சி நமல் ற்றுணதி சய்பதில் ற்டும் ட நக் குக்  

முடியும். அத்துன் டமப டமற்று நீக் ல் சப ளின் விஸ்டரிப்து உதர் ற்றுணதி 

பமய்ப்பு நக்  மண் புதித விபசமத உற்த்தி ந சய்  ண்ணுபதில் தூப் பிடச 

விபசமயி ள்  ஆர்பம்  ட்டுபடற்கு உந்து சக்திதம  அணயும்.  

தங்கரபர்கள் - விபசமயி ள், ற்றுணதிதமநர் ள், ற்றுணதி நிறுபங் ள், சப பனங்குர் ள், 

சமடமஞ ணக் ள்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் :  

 இக்குணதி சய்யும் மடு ளின் சு மடமம் ணற்றும் டமப சு மடமத் டப நப் பூர்த்தி 
சய்த சூனல் ட்பு பீ மு மணத்துப நிந்ட ளின் கீழ் உற்த்தி சய்தப்ட், 

சந்டயில் அதி   ள்வியுள்ந யிர் ப  ந (4) சமன்றுப்டுத்தும் முதமன் 

உருபமக்குடல். 

 உ அகு ந நிறுவுபடன் மூம் டம தூத்தில் உள்ந விபசமதப் பிடசங் ளுக்கு 
டமபத் டமற்று நீக் ல் சபத விஸ்டரித்டல்  

 டரிவு சய்தப்ட் யிர் ளுக்கு (புல், ஆத்மமமக் ள் ணற்றும் த 
சம்ந்டப்ட் யிர் ளில் உள்ந நுண்ணுயிர்ப் பீ ள் ணற்றும்  ப்ம பண்டு உட்) 

முழுணதம பீப் ரிசமடத் டமகுப்பு என்யும் அபற்றின் டி.ன். சட்க் 

குறியீட்டு நூ ம் என்யும் நிறுவுடல்.  

 

பிரண ெற்தரடுகள் :  
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 டரிவு சய்தப்ட் விபசமதப் பிடசங் ளில் பீ டப் ரிசமட ளுக்கு  ந 
விதங் ந மத்துடல் – இக்குப் யிர் ள் – பல்ம, முநக்கீ,  த்டரி, பண்டி   

 பீ ள் ணற்றும் அபற்றின் சூனல் நிக்  ட்டுப்மடு ந ற்றித ட பல் நப் 
வும் அபற் அதமநம்  மண்டற்கும் இகுபம   யில்  மண்டு 

சல்க்கூடித ஆய்வுகூம் ணற்றும்  நப் ரிசமட உ ஞங் நக்  மள்பவு 

சய்டல்  

 பூச்சிக் மல்லி ச்ச அநவு நப் குப்மய்வு சய்த இசமதப் மருட் ள்/ நு ர்வுப் 
மருட் ள் ணற்றும் ணமதிரி ள் ச ரிக்கும் உ ஞங் ந  மள்முடல் சய்டல்.  

 பீ ந அதமநம்  மஞ பளிபமரி குப்மய்வு சபத ற்றுக் மள்நல்  

 டப் குப்மய்வுக் ம (MRL அநவு) பளிபமரி குப்மய்வு சபத ற்றுக் மள்நல்  

 டணம விபசமத உற்த்தி ளின் ற்றுணதித இகுபமக்கும் ப யில் தூவுள்ந 
விபசமதப் பிடசங் ளுக்கு டமபத் டமற்று நீக் ல் சப ந விஸ்டரித்டல் (கிளிமச்சி 

ணற்றும் சீத்டமளித ஆகித இங் ளில் உ அகு ந நிறுவுடலும்  ண்ஞமறுப 

ணற்றும் ணத்டந நிதங் ந புதுப்பித்டலும்)  
 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.4.1 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் -  

 சமன்றுப்டுத்தித ண்ஞ ளின் ண்ணிக்   

 இக்குப் யிர் ளுக் ம சமன்றுப்டுத்டல் முத நிவு சய்டல்  

 இக்குப் யிர் ளின் ற்றுணதிக்  மள்நநவு  
 

தறுதறுகள் - இத்திட்த்தின் கீழ் ரிசமடக்குட்டுத்தித குறிப்பிட் பீ நத் 

டனிணப்டுத்டல் டமர்ம டவு பத்ட பூர்த்தி சய்டல் 

முடிவு -  

 ற்றுணதி சந்டயில்  மஞப்டும்  அதி   மரிக் யுள்ந 4 ப தம யிர் ளுக்கு 
சூனலிதல் சமன்றுப்டுத்ட பனங் ல் - புதித ரிந்து ளுன் கூடித 15 

ண்ஞ ள் நிறுபப்ட்டுள்ந  

 டசித  ண் மணிப்புக் குழுபமன் உருபமக்கி டரிவு சய்தப்ட் யிர் ளுன் 
டமர்ம அத்துப் பீ நயும் அதமநம்  மணும் டமழில்நுட் தி 

அதி ரித்டல் –  ண் மணிப்பு படிக்  ள்ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந  

 மட்டின் ல்பறு ணம மஞங் ளில் (மன்கில்) உள்ந மன்கு உ அகு ந/ 
ரிசமட நிதங் நப் ப்டுத்துபடன் மூம் டசித டமபத் டமற்றுநீக் ல் 

சபயின் படிக்  ந விஸ்டரித்டல் – ணத்டந உ அக்குத் டபதம 

மருட் ந  மள்பவு சய்படற் ம று  படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந.  

 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - டி/ நமுக -  

 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -   ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.03.02 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி -2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி -  2018.12.31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்: 

சதற்திட்  ம ல் நீடிக் ப்வில்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள்:  புத்டநம், குரும ல்,  ம்ம, கிளிமச்சி, சீத்டமளித, 

 ண்ஞமருப ணற்றும் ணத்டந  

2. நிதி  ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

25 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. டரிவு சய்தப்ட் விபசமதப் 
பிடசங் ளில் பீ டப் 

ரிசமட ந ணற் மள்ந  ந 

விதங் ந மத்துடல்  

2 1.259 

 ண் மணிப்பு படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

பீ ள் ச ரிப்பு ணற்றும்  

திவு ள் டமர்ந்தும் 

ணற் மள்நப்டுகின். 

2. பீ ள் ணற்றும் அபற்றின் சூனல் 
நிக்  ட்டுப்மடு ந ற்றித 

ட பல் நப் வும் அபற் 

அதமநம்  மண்டற்கும் 

இகுபம   யில்  மண்டு 

சல்க்கூடித ஆய்வுகூம் ணற்றும் 

 நப் ரிசமட உ ஞங் நக் 

 மள்பவு சய்டல் 

2  

விபசமதப் ணிப்மநர் 

மத த்தின் று க் 

குழுவுக்கு 

சணர்ப்பிக் ப்ட்டுள்நது  

3. பூச்சிக் மல்லி ச்ச அநவு ள் 

குப்மய்வு சய்த இசமதப் 

மருட் ள்/ நு ர்வுப் மருட் ள் 

ணற்றும் ணமதிரி ள் ச ரிக்கும் 

உ ஞங் ந  மள்முடல் 

சய்டல் . 

4  
 ள்வி ணனுக் ள் ணதிப்பீடு 

சய்தப்டுகின்  

4. பீ ந அதமநம்  மஞ 
பளிபமரி குப்மய்வு சபத 

ற்றுக் மள்நல்  

4  
 ள்வி ணனுக் ள் ணதிப்பீடு 

சய்தப்டுகின் 

5. டப் குப்மய்வுக் ம (MRL) 

பளிப்பு குப்மய்வு சபத 

ற்றுக் மள்நல்  

5  

குப்மய்வுக் ம  பளிபமரி 

சபதமன்று டரிவு 

சய்தப்ட்டுள்நது  

6. ண்ஞ ளுக் ம சமன்றுப்டுத்டல் 
முதமன் நிறுவுடல் இக்குப் 

யிர் ள் – பல்ம, முநக்கீ , 

 த்டரி  ,பண்டி   

2  
புதித சிமரிசு ள் அங்கித 15 

ண்ஞ ந நிறுவுடல்  

7. டணம விபசமத உற்த்தி ளின் 
ற்றுணதித இகுபமக்கும் 

ப யில் தூவுள்ந விபசமதப் 

பிடசங் ளுக்கு டமபத் 

டமற்றுநீக் ல் சப ந 

விஸ்டரித்டல்  

6  

ணத்டந உ அகுக்குத் 

டபதம மருட் ந  

 மள்பவு சய்த 

விபசமதப் ணிப்மநர் 

மத த்தின் று க் 

குழுவுக்கு 

சணர்ப்பிக் ப்ட்டுள்நது  

     ணமத்டம்  25 1.259  

 

 4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – டமப சு மடமத்ட 

உறுதிப்டுத்துபடன் மூம் உயிரிதல் ன்மு த்டன்ணக்கு திப்பு ற்மண ணற்றும் மய்த் 

டமக் ங் ளில் இருந்து மது மப்புப் ல். உடமஞணம  டன் பண்டு மய் ருபடன் 

மூம் டன் ணம மஞத்தில் டன்ஞ் சய்  மரிதநவில் அழிபந்டது. அட மீண்டும் 

 ட்டிதழுப் மி வும்  டிம விதணம க்  மஞப்ட்து.  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  இந்ட 

நி ழ்ச்சித் திட்த்ட நீண்  மத்துக்கு முதம  முப்டுத்ட பண்டியுள்நது. 
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இக்கு ந அந்து  மள்படற்கு முதம படிக்  ள் ணற் மள்நப் 

பண்டும். 

 

 

 

4. ெற்திட்டம் : சி ரத் ரற்று நீக்கல் ெ தரிெரண ெதிகப 

ம்தடுத்ல் 

ெனவுத் னப்பு             - 118-02-03-46-2507 

விட துந     - விபசமத உற்த்தித் தின் / சந்டப்டுத்டல் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்   - டசித டமபத் டமற்று நீக் ல் சப 

தரறுப்பு    -  ணிப்மநர், ணிப்மநர் (விட சமன்றுப்டுத்டல் ணற்றும்  
      டமபப் மது மப்பு), பிதி, விபசமதப் ணிப்மநர்  
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  2017 அச  மள்  ளின் 

மூம் விபசமத ற்றுணதித் துத ப்டுத்துபடன் முக்கிதத்துபம் பலியுறுத்டப்ட்து. 

புதித சந்ட ந அறிமு ம் சய்படன் மூம் ற்றுணதி பருணமத்ட அதி ரித்து, அபிவிருத்தி 

சய்படன் மூம் அபிவிருத்திதந்ட சமூ ம் என்றுக் ம டமமக்  

அந்து மள்ந முடியும். சர்படச டங் ளுக்கு அணபம  வீ டமழில்நுட்ங் ள் ணற்றும் 

பசதி ள் இன்ணத பிடம பிச்சிதமகும். டற்மடத விபசமத ற்றுணதிக் 

 ட்ணப்பு ந ணம்டுத்தி, வீ டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்து இவ் 

இபளித நிப் இச்சதற்திட்ம் பழிபகுக்கும்.  

 

தங்கரபர்கள்  - விபசமயி ள், ற்றுணதிதமநர் ள் / இக்குணதிதமநர் ள், ற்றுணதி சப ள் 

சப பனங்குர் ள், மது ணக் ள் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

I. உள் ட்ணப்பு ணற்றும் டமழில்நுட் ஆமய்ச்சி பசதி ந பலுப்டுத்தி சர்படச 

ரீதிதம  அங்கீ ரிக் ப்ட் டங் ளுக்கு அணபம , இக்குணதி- ற்றுணதித் 

துக்கு சப பனங்கும் டசித டமப டமற்று நீக் ல் சபயின் டமழில்நுட் 

படிக்  ளின் டத்ட ணம்டுத்டல். 

II. உதர் டத்டக்  மண் சமன்றுப்டுத்தும் சதல்முதமன்றுக் ம    டசித 

டமப டமற்று நீக் ல் சபயின்  மள்நநப அதி ரித்டல்  

III. ற்றுணதி மடு ள்/ இக்கு மடு ளு நமல் இங்  உற்த்திப் மருட் ளுக்கு 

விதிக் ப்டும்  டமப சு மடம விதி நப் பூர்த்தி சய்த முடிதமணல் மகும்  

நிண ந குத்டல்  

IV. புதித டமப ணற்றும் டமப உற்த்திக் ம சர்படச சந்டயின் அங்கீ மத்ட உறுதி 

சய்டல்  

பிரண ெற்தரடுகள் :  

i. ற்றுணதி ணற்றும் இக்குணதிக்கு உடவும் ப யில் சூரித சக்தி மூம் மின்பலுப 

பனங்கும் பசதி ந சய்டல்  ( ஆய்வுகூங் ள், குளிர் அ ள் முடலித) 

II. மத உறுதிசய்யும் பசதி ள்  ணற்றும் த சப பசதி ந ணம்டுத்டல்.  

தணரபர்கள் ண்ணிக்க  - டி - இக்குணதிதமநர் ள், ற்றுணதிதமநர் ள், விபசமயி ள், 

உஞவுப் மருள் உற்த்திதமநர் ள்  

முடிவு  - 

i. ற்றுணதி ணற்றும் இக்குணதிக் ம பசதி ந ற்டுத்தும் ப யில் சூரித சக்தி 

மூம் மின் இஞப்பு –  ள்வி ணனுக் ள் ணதிப்பீடு சய்தப்டுகின்  

II. மத உறுதிசய்யும் பசதி ள் ணற்றும் த சப பசதி ந ணம்டுத்டல் – 

ணடிக்  ஞணி ள்,  ஞனி ள், அச்சு இதந்திம்,  தி ள் ணற்றும்  மப்பு அலுணமரி ள் 

 மள்பவு சய்தப்ட்.    
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தறுதறுகள் – ற்றுணதி, இக்குணதித் துக்கு வித்திம சபத பனங் ல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2, 2.4.1 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் - சூரித சக்திதப்  

தன்டுத்தி மின்சமத்ட பனங்குபடன்  மூம் மின்சமக்  ட்ஞத்டக் குத்டல்  

சர்படச அநவில் ற்றுக் மள்நப்ட் டத்திற்கு இஞங்  ற்றுணதி / இக்குணதி 

டமழிற்துக்கு பனங்கும் சப ந ணம்டுத்துடல் 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி  - 2018.03.02 

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட  தி தி  -  2018.01.01 

நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி  - 2018.12.31 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டரல் அற்கரண கரங்கள்:  ம ல் 

நீடிக் ப்ட்வில். நீண்  மத் திட்த்தின் அடிப்யில் முதம  டமப டமற்று 

நீக் ல் சபத ப்டுத்துபது அபசிதணமகும்.  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - டசித டமபத் டமற்று நீக் ல் சப,  ட்டுமதக்   

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  
     

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

25 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 
 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. ற்றுணதி ணற்றும் 

இக்குணதிக் ம பசதி ந 

ற்டுத்தும் ப யில் சூரித 

சக்தி மூம் மின் இஞப்பு  

13.5  
 ள்வி ணனுக் ள் ணதிப்பீடு 

சய்தப்டுகின் 

2. மத உறுதிசய்யும் 

பசதி ள்  ணற்றும் த 

சப பசதி ந 

ணம்டுத்டல் .  

   

2.1 மயிதல் ஆய்விகூங் ள் , 

உயிரிதல் டமழில்நுட் 

ஆய்விகூங் ள் , புல் 

விஞ்ஜம ஆய்விகூங் ள் , 

பூச்சியிதல் ஆய்விகூங் ள் , 

த 

ஆய்விகூங் ளுக் ம 

ஆய்வுகூ உ ஞங் ள் 

ணற்றும் இசமதப் 

மருட் ள்  மள்பவு 

சய்டல்   

7.25  

குளிர்சமடப் ட்டி ணற்றும் 

டிஜிட்ல் 

பு ப்க் ருவி ள் 

ன்பற்றுக்கு  மள்பவு 

 ட்ந 

பிப்பிக் ப்ட்டுள்நது. 

த உ ஞங் ளுக்கு 

 ள்வி ணனுக் ள் ணதிப்பீடு 

சய்தப்டுகின். 
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திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

2.2 விணம நிதம் ணற்றும் 

சதற்மட்டுப் பிரிவின் 

 ண் மணிப்பு படிக்  ள் 

ணற்றும் ணமதிரி ள் 

ற்றுக் மள்நல் 

ன்பற்றுக்குத் டபதம 

உ ஞங் ந  மள்பவு 

சய்டல்  

0.2  

குளிர்சமடப் ட்டி ணற்றும் 

டிஜிட்ல் 

பு ப்க் ருவி ள் 

ன்பற்றுக்கு  மள்பவு 

 ட்ந 

பிப்பிக் ப்ட்டுள்நது. 

த உ ஞங் ளுக்கு 

 ள்வி ணனுக் ள் ணதிப்பீடு 

சய்தப்டுகின்  

2.3 அனுணதிப் த்திப் 

பிரிவுக் ம  நஞ்சித 

உ ஞங் ந  மள்பவு 

சய்டல் 

0.05  
 மள்பவு  ட்ந 

பிப்பிக் ப்ட்டுள்நது  

2.4 உயிரிதல் டமழில்நுட் 

ஆய்விகூங் ள்  ணற்றும் 

சிகிச்ச ஆய்வுகூங் ள் 

ன்பற்றுக்குத் டபதம 

ணடிக்  ஞனி ள்,  ஞனி ள், 

அச்சு இதந்திங் ள் 

 மள்பவு சய்டல் 

0.5  
 மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந.. 

2.5.அத்துப் பிரிவு ளுக்கும் 

டபதம  தி ள் 

ணற்றும்  மப்பு அலுணமரி ள் 

 மள்பவு சய்டல் (10 

மருட் ள்) 

0.5  
 மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந.. 

2.6 ணிப்மநர் மத ம், 

ணிப்மநர் ணற்றும் 

ணதி ப் ணிப்மநர் ள் 

 ண் மணிக்கும் ப யில்  

டசித டமபத் டமற்று நீக் ல் 

சப நிதங் ளில் 

‚சீசீடீவி‛ மருத்துடல் 

(சதற்மட்டு பதம்/ 

ஆய்வுகூங் ளில் )  

3  

டசித டமபத் டமற்று நீக் ல் 

சப, துமு ம் - 

 மள்பவு  ட்ந 

பிப்பிக் ப்ட்டுள்நது 

டசித டமபத் டமற்று நீக் ல் 

சப –  ட்டுமதக்  - 

 ள்வி ணனுக் ள் ணதிப்பீடு 

சய்தப்டுகின். 

ரத்ம் 25 0.966  
 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – டமற்றுப் பீ ள் ணற்றும் 

ஆக்கிமிப்பு இங் ள் மட்டினுள் நுனபடத் டடுத்டல்  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – பிடம 

இக்கு ந அந்து  மள்பட உறுதி சய்படற் ம  இச்சதற்திட்ம் முதம க் 

 ண் மணிக் ப்டுகிது. நீண்  மத் திட்த்தின் அடிப்யில் ப்டுத்துபது 

அபசிதணமகும். 

 

 

 

5. ெற்திட்டம் :  உர் விபச்ெல் க்கூடி ர ற்றும் அன்ணரசி இப 

பர்ப்பு ரற்றுகப விருத்தி ெய்ல் 
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ெனவுத் னப்பு - 118-02-03-45-2507 

விட துந -- விபசமத உற்த்தித் தின் / சந்டப்டுத்டல் 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்  - னப்யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம்  

தரறுப்பு   - ணிப்மநர்  (னப்யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம்),  ணதி ப் 

ணிப்மநர், விபசமதத் திஞக் நம், விபசமதத் டமழில்நுட்ப் பிரிவு, விபசமத அணச்சு 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - 

இநத பநர்ப்பு சய்தப்ட் டு ப் மருட் ளின் உற்த்திக்கு உதர் விநச்சத் 

டக்கூடித சிமரிசு சய்தப்ட் பர்க் , டத்தில் சிந்ட டமய்த் டமபங் நப் ற்றுக் மள்ந 

முடிதமட பிச்சிக்கு டனிதமர் து நிறுபங் ளின் சி ணத்தித ட ஆய்வுகூங் ள் 

மு ங் மடுத்துள்ந. சிறித அநவிம ஆய்வுகூங் ள் மு ம்  மடுக்கும் டமழில்நுட்ப் 

பிச்சி ள் ணற்றும் டமய்த் டமபங் ந  இகுபம ப் ற்றுக் மள்ந முடிதமணல் இருத்டல் 

ன்  மஞணம  அப பமன / அன்மசிப்னங் ளின் டு ப் மருட் ளின் 

உற்த்தியில் இருந்து விகி மி வும் இகுபம  உற்த்தி சய்தக்கூடித எகிட் டு ப் 

மருட் ளின் உற்த்தித மக்கி  ர்கின். அடமல் அச ஆமய்ச்சி ஆய்வுகூங் ளில் 

டமர்ச்சிதம டு ப் மருட் ளின்  உற்த்தித ஆம்பித்து, உற்த்தி ஆய்வுகூங் ந 

அபிவிருத்தி சய்து மது மக் ப்ட் டமய்த் டமபத் டமட்ங் ந உருபமக்கி அடன் மூம் 

டனிதமர் ணற்றும் அச ஆய்வுகூங் ளுக்கு ஆம் டு ப் மருட் ந பனங் வும், சிறு 

ரிணமஞ ஆய்வுக்கூங் ளுக்கு டமர்ச்சிதம டமழில்நுட் உடவி ந பனங் வும் இந்ட 

சதற்திட்த்தின் மூம் திர்மர்க் ப்டுகிது. 

தங்கரபர்கள்  - ணற்டி யிர் ப  ந சய்  சய்யும் விபசமயி ள் ணற்றும் நு ர்பமர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

  பமன ணற்றும் அன்மசி ஆகிதபற்றில் இநத பநர்ப்பு  சய்தப்ட் டு ப்  
மருட் ளின் உற்த்தி  

  பமன ணற்றும் அன்மசியில் மது மக் ப்ட் டமய் டமபத் டமட்ங் ந நிறுவுடல்  

 சிறித அநவிம உற்த்தி ஆய்வுகூங் ளுக் ம டமழில்நுட் உடவி ந 
பனங்குடல் 

 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

 பமன ணற்றும் அன்மசியின் மது மக் ப்ட் டமய் டமபத் டமட்ங் ந நிறுவிப் 
மணரித்டல்  

 ஆய்ப  பசதி ந புதுப்பித்டல் 

 டமய்த் டமப டு த ஆம்பித்டலும் இநத பநர்ப்புத் டமபங் ந உற்த்தி 
சய்டலும் 

 சூனலுக்கு உறுதிதமக்கும்  பசதி ந அபிவிருத்தி சய்டலும்  இநத பநர்ப்புத் 

டமபங் ந சூனலுக்கு உறுதிதமக்குடலும்  

 ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும் டனிதமர் துயின் இநத பநர்ப்பு 
ஆய்வுகூங் ந ணம்டுத்துபடற் ம ஆமச சப ள்  

 
முடிவு -  

 பமன ணற்றும் அன்மசியின் டமய் டமபத் டமட்ங் ந நிறுவிப் மணரித்டல் – நிப் 
ண்டுத்டல் நிவு சய்தப்ட்டு  டமய் டமபத் டரிவு ணற் மள்நப்ட்டுள்நது. 

டுபடற் ம  600   ன்று ள் உற்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந. 

  ஆய்வுகூ பசதி ந புதுப்பித்டல் - ஆய்வுகூ நிர்ணமஞ ப ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. உ ஞங் ள் பமங்குபடற் ம  ள்வி ணனுக்  மல் 

படிக்  ள் ணற் மள்நட்டுள்ந. 

 1800 இநத பநர்ப்பு சய்தப்ட் பமனக்  ன்று ள் உற்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந  

 உறுதிதமக்குபடற் ம பசதி ந அபிவிருத்தி சய்டல் - விடப் ண்ஞ ளின்  

நிர்ணமஞப் ணி ள் ணற்றும் டபதம உ ஞங் ளின்  மள்பவுக் ம  ள்வி 

ணனுக் மல் படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந.  
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தறுதறுகள் – யிர்ச் சய் க்கு ளிடம  பமன ணற்றும் அன்மசிப்ன டு ப்  

மருட் நப் ற்றுக் மள்நகூடிதடம  இருத்டல்  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் - 2,  2.1, 2.4.1  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள்- 

 இநத பநர்ப்பு சய்தப்ட் டமபங் ந உற்த்தி சய்படற் ம  சதல்டும் 
ஆய்வுகூங் ளின் ண்ணிக்   

 டமய் டமபத் டமட்ங் ளின் ண்ணிக்  

 உற்த்தி சய்தப்ட் டமபங் ளின் ண்ணிக்   

ெற்திட்ட கரன ல்ன -  ஆம்பிக் ப்ட் தி தி - 2018.03.02     

 ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி - 2018.01.01    நிவு சய்த உத்டசித்ட தி தி - 2018.12.31 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

 ம ல் நீடிக் ப்வில்  

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - மஞ, ணம ந்து, அங்குனு மஸ், பல்பிட், 

மித்டனித, அம்புஸ் ணற்றும் குண்சம  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

25 

 
 
3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்

கு 

எதுக்கப்

தட்ட 

நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்

ணற்ந

ம் 

(மில். 

ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

1. பமன ணற்றும் அன்மசி 
டமய்த் டமபத் 

டமட்ங் ந நிறுவுடலும் 

மணரித்டலும்  

9.2 
 

ம ணற்றும் குண்சம - பூச்சி 

திர்ப்பு ப ள்  மள்பவு 

சய்தப்ட். நிப் ண்டுத்டல் 

நிவு சய்தப்ட்டுள்நதுன்  ன்று ந 

 குழி ள் டமண்ப்ட்டுள்ந. டமய்த் 

டமபத் டரிவு ணற் மள்நப்ட்டுள்நது. 

அங்குனு மஸ் - 

மது மக் ப்ட் குதித 

நிர்ணமணிப்டற்கு  ள்வி ணனுக் 

 மப்ட்டுள்ந. டுபடற்கு  600  

 ன்று ள் உற்த்தி சய்தப்டுள்ந. 

2. ஆய்வுகூ பசதி நப் 

புதுப்பித்டல் 
10.5 

 

மஞ  ,மணம ண , 

அங்குனு மஸ் ஆகித 

இங் ளில் ஆய்வுகூ நிர்ணமஞ ப ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந  .அமுக்  

பப்ணமக்கிக்  மள்பவு ஆஞ 

பிப்பிக் ப்ட்டுள்நது. த 

உ ஞங் ளுக் ம  ள்வி ணனுக் மல் 

படிக்  ள் றுகின். 

3. டமய்த் டமப பநர்ப்பு  

ஆம்பித்டல் ணற்றும் 

இநத பநர்ப்புத் 

டமபங் ந உற்த்தி 

சய்டல்  

3.3 
 

அத்து ஆய்ப ங் ளுக்கும் டபதம  

இசமதஞங் ள் ணமத்டணம க்  மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந  . 

1800 இநத பநர்ப்பு சய்தப்ட் 

பமனக்  ன்று ள் உற்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்ந  
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4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – உள்மட்டு ணணு பநத்ட 

மது மத்டல். 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -

  திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந அந்து  மள்நத் டபதம படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந.  

 

 

 

 

ண அபிவிருத்தி ெற்திட்டங்கள் (மீண்டு ரும்) 

 

1.1  ரனி வினக்கு உத் விநிரகிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்  

(சி உச் ெனகம்) 

ெனவுத் னப்பு - 118-2-4-1504 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்  - டசித உச் சத ம்  

தரறுப்பு   - ணிப்மநர், டசித உச் சத ம், சதமநர், விபசமத அணச்சு, டண 

 மஞக் மநர், ஆஞதமநர் மத ம்,  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம், அச ணற்றும் டனிதமர் 

உக்  ம்னி ள் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -   

 

2018 சிறும ம் ணற்றும் 2018/19 ரும்ம த்தில் ல் ணற்றும் த யிர் ந சய்  

ண்ணும் விபசமயி ளுக்கு ணமனித விக்கு உத்ட விநிதமகிக்கும் நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் 

ஊம    ல் ணற்றும்  த யிர் ந சய்  சய்யும் விபசமயி ளுக்கு உத்ட 

 மள்பவு சய்படற் ம  ஞ உடவி பனங்குபடற்கு படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின்.  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் கருத்திட்டங்களின் ரக்கங்கள் - ல் ணற்றும் த யிர் ளின்  உற்த்தித் 

தி அதி ரிப்டற் ம  அபற் யிர் சய்யும் விபசமயி ளுக்கு ணமனித அடிப்யில் 

உத்டக்  மள்பவு சய்படற்கு உடவுடல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள்: ற் யிர்ச் சய்  ணற் மள்ளும் விபசமயி ந  ணற்றும் சய்  

ணற் மள்ளும் நிப் ப்நப இங்  மஞல்; அபற்றுக்குரித ணமனித உ அநப இங் 

 மஞல் ணற்றும் உரித உ அநப ணமனித விக்கு ற்றுக் மடுத்டல். 

 

விட துந : சந்டப்டுத்டல்/ விபசமத உற்த்தித் தின்  

 

4. உறுதிதமக் ல் பசதி ந 
விருத்தி சய்டலும்  இநத 

பநர்ப்பு சய்ப்ட்  

டமபங் ந சூனலுக்கு 

உறுதிதமக்குடலும்  

1.5  

நிர்ணமஞப் ணி ள் ணற்றும் டபதம  

த உ ஞங் நக்  மள்பவு 

சய்டல் ன்பற்றுக் ம   விடப் 

ண்ஞ ள் மூம்   ள்வி ணனுக் மல் 

படிக்  ள் ணற் மள்நப்டுகின் .  

5. ணம மஞ விபசமதத் 

திஞக் நம் ணற்றும் 

டனிதமர் துயின் இநத 

பநர்ப்பு ஆய்வுகூங் ந 

ணம்டுத்துபடற் ம 

ஆமச சப ள்  

0.5  

விரிபமக்  அலுபர் ளுக் ம  ஆறு யிற்சி 

றி ள் ணற்றும் 2 ஆய்வுகூ விதங் ளும் 

ணற் மள்நப்ட் 

ரத்ம் 25 1.802  
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அடற்கு திர்தரர்க்கப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள் : 13, 2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் கருத்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுச் சுட்டிகள்:  

விபசமயி ளுக்கு விநிதமகிக் ப்ட் ஞ உடவித் டம , விபசமயி ளின் ண்ணிக்  

ணற்றும் யிர் சய்தப்ட் பதல் நிங் ளின் அநவு. 

 

தறுதறுகள் - உப் மபயின்  மஞணம  பநணமகித நித்தின் அநவு ணற்றும் யிர் ளின் 

விநச்சலில் ற்ட் உற்த்தித் தின்  

 

முடிவு - ல் ணற்றும் த யிர் ந சய்  ண்ணும் யிர் நிங் ளுக்கு சிமரிசு 

சய்தப்ட் உ அநவு ளுக்கு ற் மவிக் ப்ட் உத்தின் அநவு.   

 

தங்கரபர்கள் -  ண அபிவிருத்தி திஞக் நம், அசு ணற்றும் டனிதமர் உக்  ம்னி ள் 

 

தணரபர்களின் ண்ணிக்க - விபசமயி ள் (ல் ணற்றும் த யிர் ந யிர் சய்யும்),  

அரிசித நு ரும் அபரும் 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன:  

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி : 2018.01.01 

ஆம்பிக்  உத்டசித்துள்ந தி தி : 2018.01.01 

நிவுசய்த உத்டசித்ட தி தி: 2018.12.31 

 

கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டு இருந்ரல் நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரங்கள்: அச  மள்  

சீர்திருத்டங் ளின் டி டமர்ந்தும் முப்டுத்டப்வுள்நது. 

 

ெல்தடுத்ப்தட்ட பிெங்கள்: மட்டின் அத்து ணமபட்ங் ளிலும். 

  

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/  

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

32,000 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் 

ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1.ற் சய்  ணற் மண் 

விபசமயி ளுக்கு உத்துக் ம  நிதி 

பனங் ல் - 2017/18 ரும்ம ம் 

32,000 

1,356.32 

 

 

விபசமயி ள் -186,236  

110,928.86 – க்தர்  

2.ணதி  யிர் ந சய்  

சய்ட விபசமயி ளுக்கு  

உத்துக் ம  நிதி பனங் ல் -2017 

624.84 

 

45,332 - விபசமயி ள்  

31,838.83 - க்தர் 

3. ணக் ள் பங்கியின்  ன் 

டபஞ ந  சலுத்டல் – 2015 

ணமனித நி ழ்ச்சித்திட்ம்  

11,438.9 

 
 

4.டனிதமர் உக்  

 ம்னி ளுக் ம 

 மடுப்வு ள் - 2015 ணமனித 

நி ழ்ச்சித்திட்ம்  

660.04 

 
  

5. டனிதமர்  ம்னி ளுக் ம 

 மடுப்வு – 2017/18  

181.8 

 

10,723 ணட்ரிக் டமன் 

யூரிதமவுக் ம 
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ரும்ம  ற் சய் க்குரித  

யூரிதம விநிதம த்துக் மது  

 மடுப்வு ள் 

6.புதித ணமனித நி ழ்ச்சித்திட்ம் - 

ல் ணற்றும் த 

யிர் ளுக் ம  2018 சிறும ம் 

ணற்றும் 2017/18 ரும்ம ம்  

2,669.76 

2018 சிறு ம  ற் 

சய் க் ம 108,000 

ணட்ரிக் டமன் யூரிதம 

உம் ணற்றும் 6,000 

ணட்ரிக் டமன் ம்.ஏ.பீ 

உம் ன்பற்றுக் ம 

ணமனிதக் 

 மடுப்வு ள்  

ரத்ம்  32,000 16,931.66   

 

 

 

உ ரனிம் நிதி ங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2017/18 தரும்தரகம் – ற் ெய்க  
 

ரடர் 

இன 
ரட்டம் 

விெரயிகளின் 

ண்ணிக்க 

நினப் தப்பு 

(யக்) 
ரனி நிதி (ரூ) 

1  மழும்பு 7,051.00 2,690.67 34.46 

2  ம்ம 6,137.00 2,081.80 28.01 

3  ளுத்து - 
 

- 

4  ண்டி 31.00 9.10 0.11 

5 ணமத்டந 13,312.00 7,354.27 93.07. 

6 நுபலிதம 6,882.00 2,775.05 35.12. 

7  மலி 394.00 159.55 2.01 

8 ணமத்ட 157.00 64.90 0.85 

9 அம்மந்டமட் 9,866.00 8,545.81 106.83 

10 தமழ்ப்மஞ - - - 

11 ணன்மர் - - - 

12 பவுனிதம 200.00 177.30 2.21. 

13 முல்த்தீவு 
   

14 கிளிமச்சி - - - 

15 ணட்க் நப்பு 198.00 185.60 2.32. 

16 அம்ம 1,735.00 1,861.10 31.47. 

17 திரு மஞண 387.00 350.30 4.37. 

18 குரும ல் 2,875.00 1,195.27 15.04 

19 புத்டநம் 1,122.00 1,009.41 12.72 

20 அனுமடபும் 19,875.00 15,374.60 192.18 

21 மன்றுப 795.00 737.00 9.21 

22 துந - - - 

23 ணமம  1,813.00 1,137.98 14.22 

24 இத்திபுரி 3,320.00 2,269.11 28.39 

25   ம 481.00 132.72 
 

 
ணமத்டம்  76,631.00 48,111.54 612.67 

 

 

உ ரனி நிதி ங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 2017 – னதிக உவுப் தயிர்ச்  ெய்க  
 
ரடர் 

இன 
ரட்டம் 

விெரயிகளின் 

ண்ணிக்க 

நினப் தப்பு 

(யக்) 

ரனி நிதி 

(ரூ) 

1 அம்ம 5,175.00 4,410.80 44.85 

2 குரும ல் 1,613.00 915.45 9.15 
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3 புத்டநம் 2,553.00 1,602.00 16.02 

4 இத்திபுரி 178.00 62.50 0.625 

  ரத்ம்  9,519.00 6,990.75 70.645 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - இசமத உம் (யூரிதம, 

மும்ண சூப்ர் மசுற்று (டீ.ஸ்.பி),  மியூரிதட் ஆப் மட்மஷ் (ம்.ஏ.பீ) ணற்றும் 

சல்ட் ஆப் அணமனிதம (ஸ்.) மன் அடிப் உங் ந ல் ணற்றும் த 

யிர் ளுக்கு ணண்ணுக்கு சர்க் ப்டுபடமல் ணண்ணின் த்திசன், மஸ்ஸ் ணற்றும் 

மட்மசிதம் (N.P.K) மன்பற்றின் சறிவு பறுடும்.  டசித உச் சத த்தின் மூம் 

இவ்இக்குணதி இசமத உங் ளின் டத்ட உறுதி சய்து மட்டினுள்  மண்டு 

பருபடமல், யூட் ணற்றும் மரும ங் ள் அற், உரித ட நிர்ஞதங் ளுக்கு அணத 

உங் நப் தன்டுத்ட படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந.  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -

  திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ந அந்து  மள்நத் டபதம படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந.  

 

2019 ருடத்தின் இனக்குகள்- ல் ணற்றும் த யிர் ளுக்கு 2019 சிறும ம் ணற்றும் 

2018/19 ரும்ம ம் ன்பற்றுக் ம ணமனித உ விநிதம  நி ழ்ச்சி திட்த்திற் ம  

ணதிப்பீடு சய்தப்ட்டுள்ந எதுக்கீட்டுத் டம  34,261 மில்லிதன் ரூமய் ஆகும். 

 

 

1.2 உத் எழுங்குதடுத்தும் ெட்டம் ரடர்தரண கடகள் 

ெனவு னப்பு : 118-2-4-1409 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்: டசித உச் சத ம்  

தரறுப்பு - டசித உச் சத ம்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் – உத்ட எழுங்குடுத்தும் 

சட்த்தின் கீழுள்ந  ண ந நிபற்றுடல். அடமபது உ இக்குணதி, உற்த்தி, 

டதமரிப்பு ணற்றும் விநிதமகித்டல் ஆகிதபற்றுக் ம பழிமு ந எழுங்கு சய்டல். 

ணலும் டத்தில் சிந்ட ட நிர்ஞதங் நக்  மண் உத்ட விநிதமகிப்து டமர்ம  

டமர்ச்சிதம ணற்மர்பத ணற் மள்நல்.   

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - உ இக்குணதி, உற்த்தி, டதமரிப்பு ணற்றும் 

விநிதம ம் ன்பற் எழுங்குடுத்டல் ணற்றும் அடனுன் டமர்ம இஞக் 

 மணி ள் ன்பற்றுக்குத் டபதம ற்மடு ந உருபமக்குடல். 

பிரண ெற்தரடுகள் - இக்குணதி சய்தப்ட், உற்த்தி சய்தப்ட், டதமரிக் ப்ட் 

ணற்றும்  விநிதமகிக் ப்ட் உங் ளின் டத்ட உறுதி சய்டல்.  

விட துந - சந்டப்டுத்டல் 

அடற்கு திர்தரர்க்கப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்: 13 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் ரடர்தரண பிரண ெற்தரட்டுச் சுட்டிகள்: இக்குணதி சய்தப்டும் 

டத்தில் சிந்ட ணற்றும் ட நிர்ஞதத்டக்  மண் உ ப  ள் ணற்றும் அநவு ள். 

தறுதறுகள் - டத்தில் சிந்ட ணற்றும் ட நிர்ஞதத்டக்  மண் உங் ந 

விபசமயி ளுக்கு பனங்படன் ஊம  சூனல், சு மடமம் ணற்றும் ணக் ளின் ல்பமழ்ப உறுதி 

சய்டல். 

முடிவு - இக்குணதி சய்தப்ட் டத்தில் சிந்ட உத்தின் அநவு ண. டமன், 

விநிதமகிக் ப்ட் உத்தின் அநவு ண. டமன் 
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தங்கரபர்கள் -  உங் ந இக்குணதி சய்யும் அச ணற்றும் டனிதமர் உக்  ம்னி ள் 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - உத்டப் தன்டுத்தும் அத்து விபசமயி ளும் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன:  

ஆம்பிக் ப்ட் தி தி : 2018-01-01  

ஆம்பிக்  உத்டசித்ட தி தி : 2018-01-01 

நிவுசய்த உத்டசித்டது : 2018-12-31 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம்  - 

டற்மது டமர்ந்து முப்டுத்ட திட்மிப்ட்டுள்நது. 

ெல்தடுத்ப்தட்ட பிெங்கள்:  மட்டின் அத்து ணமபட்ங் ளிலும். 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

 

24.0 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

1. உங் ளின் டத்ட உறுதி 

சய்படற் ம  ரிசமட 

சய்டல் – 2,000 உ 

ணமதிரி ள்  

 

 

24.0 

 

 

6.4 

 

உ ணமதிரி ள் -345 

2. உப் மப டமர்ம 

யிற்சி ணற்றும் விநக் ம் 

அளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள்  -300 

 

நி ழ்ச்சி ள்  - 120 

 

3. இருப்பு உறுதிப்டுத்டல் 

ணற்றும்  நஞ்சிதப் 

ரிசமட ள் -  1,400 

இருப்பு உறுதிப்டுத்டல் ள் 

இருப்பு உறுதிப்டுத்டல் - 

760 

4. ரிசமட ள் ணற்றும் 

ஆய்வு ள் - 12 
 

6.4 

முன்ணமழிவு ள் - 11 

5.முன்ற் மீநமய்வுக் 

கூட்ங் ள் -12  
கூட்ங் ள்  - 5 

ணமத்டம்  24.0   
 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - உ இக்குணதி, உற்த்தி, 

டதமரிப்பு ணற்றும் விநிதம ம் ன்பற் எழுங்குடுத்துபடன் ஊம  உதர் டத்திமம 

உங் ந மட்டினுள் விநிதமகிக்கும் மறுப்பு டசித உச் சத த்திற்கு 

பனங் ப்ட்டிருப்டமல், உயிர் ளுக்கும் சூனலுக்கும் மட ணம டமக் ங் ள் ற்மது 

ன்து உறுதி சய்தப்ட்டுள்நது. 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள்   - உத்ட 

எழுங்குடுத்தும் சட்த்ட முப்டுத்ட படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்நது. 
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 2019 ருடத்தின் இனக்குகள் - உ இக்குணதி, உற்த்தி, டதமரிப்பு ணற்றும் விநிதம ம் 

ன்பற் எழுங்குடுத்தி அடனுன் டமர்ம இஞ விதங் ந 

முப்டுத்துபடற் ம  24 மில்லிதன் ரூமய். 

 

 

 

 

 

 

 

1. தங்களிப்பு நிதி ெலுத்ல் ற்றும் ெர்ெ ரடர்புகள்  

( Subscription / Contribution fees and International Relations) 

 பளிமட்டு உடவி ள் மூம் முப்டுத்டப்ட் சதற்திட்ங் ளுக் ம 
எருங்கிஞப்பு.   

 

1. இனங்கயின் முன்ணணி த திப்பு ெங்கிலி உற்தத்தியிண  அபிவிருத்தி 

ெய்ற்கரக ரம்த, அன்ணரசி ற்றும் தப்தரளி தயிர்ச் ெய்க விருத்தி 

ெய்லும் முகரத்துமும் 

 

நிதியுவி- க்கித மடு ளின் உஞவு ணற்றும் விபசமத  அணப்பு (FAO) 

குறிக்கரள் - இங் யின் முன்ணி ன ணதிப்புச் சங்கிலியின் உற்த்தித அபிவிருத்தி 

சய்டல் ணற்றும் பணி ணதணமக் லுக்கு உடவி பனங் ல். 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்/ தரறுப்பு - விபசமதத் திஞக் நம்  

சிநப்புத் துந - விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்டல்/ சந்டப்டுத்டல்.  

நினதநரண அபிவிருத்தி சுட்டிகள்: 2, 3, 12 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - நிம விபசமதத்தின் 

ஊம  உஞவு மது மப்பு உறுதி சய்டல் ணற்றும் மசஞத அதி ரித்டல், விபசமயி ளின் 

பறுண நித குத்டல் ணற்றும் ஊட்ச்சத்துமிக்   உஞவு ளினூம  ணக் ளின் 

சு மடமத்ட ணம்டுத்டல் மன் நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ளின் இக்கு ந 

அந்து மள்படற் ம  இங் யில் னச் சய் த அபிவிருத்தி சய்படற் ம  க்கித 

மடு ளின் உஞவு ணற்றும் விபசமத  அணப்பு (FAO) உன் எருங்கிஞந்து சதற்டுத்தும் எரு 

சதற்திட்ணம  ‚இங் யின் முன்ணி ன ணதிப்புச் சங்கிலி உற்த்தியி   அபிவிருத்தி 

சய்டல் ணற்றும் பணி ணதணமக் லுக்கும் உடவி பனங்கும் சதற்திட்ம்‛  

முன்ணமழிதப்ட்டுள்நது. இடன் அடிப்யில் ணமம்னம், அன்மசி, ப்மளிச் 

சய்  ந ணம்டுத்ட FAO நிறுபத்துன் இஞந்து உருபமக் ப்ட் 1,140,074.00 அண. 

மர் றுணதிதம சதற்திட்த்திற்கு சீ அசின் உடவியுன் சதல்டுத்டப்ட்டு 

பருகிது. 

 

இது ரண முன்ணற்நம்   

உன்டிக் யில்  ச்சமத்தி அணச்சப அங்கீ மம் ப்ட்டு மண தூட த்திற்கு 

அறிவிக் ப்ட்டுள்நதுன், இங்  சமர்ம  எப்ந்டத்தில்  ச்சமத்தி மண தூதுபருக்கு 

அதி மணளித்து அது ற்றி அறிவிக் ப்ட்டுள்நது. 
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2. ரத் ரற்று நீக்கல் ெ தனப்தடுத்ல் ற்றும் இனங்கயில் ணிக 

ரீதிரக ஈப்தனர உற்தத்திக்கரண முன்ணரடிச் ெற்திட்டம் – பிடம 

நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள்ந . 

 
 
 

3. தறுதி ெங்கிலிகளின்  அபிவிருத்தியின் ஊடரக பிரந்தி ரடுகளின் சிறு 

தரிர விெரயிகளின் ரழ்க்கத் த் ம்தடுத்தும் ெற்திட்டம் 
 
நிதி உவி – சமர்க் அபிவிருத்தி நிதிதம் (SDF) 
 
ரக்கங்கள் - சதற்திட்த்தின் பிடம மக் ணம  சிறு ரிணமஞ விபசமயி ளின் 

பருணமத்ட அதி ரித்டல் ணற்றும் அடன் ஊம  அபர் ளின் பமழ்க் த் டத்ட ஆதி ரித்டல், 

விபசமத விதம  முதற்சி ந  ஊக்குவித்டல் மூம் ப பமய்ப்பு ந உருபமக்கி 

கிமமித ண் ந பலுவூட்ல்  ணற்றும் பிடம நீமட்த்தில்  மஞப்டும் உள்மட்டு 

விபசமத உற்த்தி ளின் றுணதி சங்கிலி ந அபிவிருத்தி சய்டல் ன்பமகும்.  
 
ெல்தடுத்தும் நிறுணம்/ தரறுப்பு -  விபசமதத் திஞக் நம்  

விெட துந - விபசமத உற்த்தி தி அதி ரித்டல் / சந்டப்டுத்டல்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - கிமமித அபிவிருத்தியிலும், 

கிமமித டமழில் உற்த்தியிலும், விபசமத உற்த்திச் சதற்மடு ள் பிடம அங் ணம  இங் 

 மஞப்ட்டு சமர்க் பிமந்தித கூட்த்தில் ணற் மள்நப்ட் தீர்ணமத்திற்கு அணத றுணதி 

சங்கிலி ந  அபிவிருத்தி சய்படன் ஊம  பிமந்தித மடு ளின் சிறு ரிணமஞ  

விபசமயி ளின் பமழ்க் த் டத்ட அதி ரிக்கும் சதற்திட்ம் 8 சமர்க் மடு ளிலும் அமுல் 

சய்தப்ட்டுள்ந ல்டப்பு சதற்திட்ம் ஆகும். அந்ட அடிப்யில் 2018 ஆம் ஆண்டு 

இங் யிலும் இச்சதற்திட்த்ட ஆம்பிக்  சந்டர்ப்ம் பனங் ப்ட்டுள்நது. அடற் ம 

அணச்சப அங்கீ மத்டப்  ற்றுக் மள்படற் ம  சணர்ப்பிக் ப்ட்டுள்நது. 

இச்சதற்திட்த்திற் ம  சமர்க் அபிவிருத்தி நிதிதத்திலிருந்து  2018 ஆம் ஆண்டுக்கு 20.388 

மிலிதன் ரூமயும் 2019ஆம் ஆண்டுக்கு 8.241 மில்லிதன் ரூமயும் கிக் வுள்ந. இங்  

அசின் அடற் ம ங் ளிப்பு நிதி  2018 ஆம் ஆண்டுக்கு 2.139  மில்லிதன் ரூமயும் 2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கு  2.139  மில்லிதன் ரூமயும் ஆகும். 

 

 

 

4. தங்களின் அறுடக்குப் பிந்தி முகரத்துமும் தறுதி ெர்க்கும் 

ெற்திட்டம் 
 
நிதியுவி  - உள்மட்டு/ பளிமட்டு/ சமர்க் அபிவிருத்தி நிதிதம் (SDF)  

ரக்கங்கள் - விவில் ழுடயும் அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ந குத்டல் 

டமுநப்தடுத்தும் நிறுணம்/ தரறுப்பு - விபசமதத் திஞக் நம்  

விெட துந  - விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்டல் / சந்டப்டுத்டல்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - நீண்  மம் பத்திருக்  

முடிதமட னங் ளின் அறுபக்குப் பிந்தித இனப்பு ந குப்டற் ம சமர்க் அபிவிருத்தி 

நிதிதத்தின் (SDF) கீழ் 35,000 அணரிக்  மர் றுணதிதம உடவியின் அடிப்யில் 

னங் ளின் அறுபக்குப் பிந்தித மு மணத்துபம் ணற்றும் றுண சர்க்கும் சதற்திட்ம் 

முப்டுத்டப்ட்டுள்நது. இச்சதற்திட்ம் 2015 ஆம் ஆண்டு முடல் ஆம்பிக் ப்ட்டு 

இருப்துன் 2018 ஆம் ஆண்டு நிவுவுள்நது. 

 

முன்ணற்நம் 

சதற்திட்த்தின்  ந படிக்  ந ஆம்பிப்டற் ம  னங் ள்/ ணக் றி ப  ளின்  5 

மதி சய்யும் நிதங் ள்  ணற்றும் 5 டனிடும் நிதங் ள் ணமத்டந, முல்த்தீவு, 

நுபலித,  ம்ம, அனுமடபும் ணற்றும்  மட ஆகித பிடசங் ந 

அடிப்தம க்  மண்டு நிர்ணமணிப்டற்கு திட்மிப்ட்டுள்நது. அதில் முல்த்தீவு 

ணற்றும் எட்டுசுட்மன், டம்புள்ந, நுபலித ஆகித இங் ளில் 100% பயும், தட்டிநுப 

ணற்றும்  டத்டுபம பப, தபத்ட ணற்றும் பமநப, திவுள்பப ணற்றும் ணட மு, 
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டம்புத்ட ண ஆகித இங் ளில் 90% வீடணம ப ளும் நிவுக்கு பந்துள்ந. 

சவிப்ட் டம  90.53 மில்லிதன் ரூமய் ஆகும். 

 

 

 

5. ஜப்தரனின் அபிவிருத்திடந் விெரத் ரழில்நுட்தத் இனங்கக்கு 

தற்றுக்கரள்ளும் ரக்கில் ல்பிட்ட விெரப் தண்யில் அதி 

ரழில்நுட்த விெர தயிற்சி நினம் என்ந நிறுவுல் 
 
நிதியுவி -  ப்மன் இங்  விபசமத டமழிற்து ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம் 

(Japan Lanka Agricultural Industrial Research and Training Company – (JLAIRTC) / இங்  அக்ரி ல்ல் 

இண்ஸ்ட்ரிதல் ரிசர்ச் அண்ட்  ட்யினிங் நிறுபம் 
 
ரக்கங்கள் - விபசமதத்துயில் பளிமட்டு டி முடலீடு ந உருபமக்குடல்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம்/ தரறுப்பு - விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும் ப்மன் இங்  

விபசமத டமழிற்து ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம் (JLAIRTC) 

விெட துந - விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்டமல் / சந்டப்டுத்டல் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - விபசமதத் திஞக் நம் ணற்றும் 

ப்மன் இங்  விபசமத டமழிற்து ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம் (JLAIRTC) 

ன் இஞந்து விபசமத திஞக் நத்திற்கு சமந்டணம பல்பிட் விபசமதப் 

ண்ஞயில் இங் யின் விபசமத ஆமய்ச்சி யிற்சி நிதம் என் நிறுவுபடற்கு 

படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. இடற்கு ப்மன் இங்  விபசமத டமழிற்து 

ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம் (JLAIRTC) முடலீடு சய்படற்கு உத்டசித்துள்ந டம  எரு 

மில்லிதன் அணரிக்  மர் ஆகும். இடன் மூம் இங் க்கு சமட ணம விதங் நம  டி 

முடலீட்ப் ல், புதித டமழில் பமய்ப்பு ள் உருபமகுடல், இநஜர் சமுடமதத்திற்கு உதர் 

டத்திம யிற்சி நிதம் என்று உருபமகுடல், விபசமயி ளுக்கு உதர் டமழில்நுட் 

இதந்திங் ந  மண் நிதம் என்று உருபமகுடல், திர் மத்தில் அபிவிருத்தி அந்ட 

மடு ளில் டமழில் பமய்ப்பு ள் உருபமகுடல், யிற்சி ளுக் ம  ணமஞபர் ந அனுணதிக்கும் 

விபசமதத் திஞக் நத்துக்கு 50% இ எதுக்கீடு கிக் ப் ல் ணற்றும் ப்மனித 

டமழில்நுட்த்துக்கு ற் சதல்டும் சட உ டமழிற்சம, ரித விபசமதப் ண்ஞ 

பதணப்பு, சட உற்த்தி ந  ற்றுணதி சய்யும் நிறுபங் ள்,  உதர் டமழில்நுட் 

 நஞ்சித பசதி ள், விபசமத யிற்சி நிறுபங் ள், இதந்திங் ந உற்த்தி சய்யும் 

நிறுபங் ள் ஆகித து ளுக்கு ப்மனின் நிறுபங் ளுன் டி டமர்பு ந 

ற்டுத்திக்  மள்படற்கும் சந்டர்ப்ங் ளும் உருபமகின்.  

 
 
முன்ணற்நம்  

இந்ட விபசமதப் ண்ஞ பமல்பிட் அச விபசமதப் ண்ஞயில் நிறுவுபடற்கு 

அணச்சப அங்கீ மத்ட ற்று அடற் ணத ப்மனித அசின் ப்மன் இங்  

விபசமத டமழிற்து ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி டனிதமர் நிறுபம் (JLAIRTC) நிறுபத்துன் 

புரிந்துஞர்வு எப்ந்டம்  ச்சமத்திப்ட்டுள்நது. பல்பிட் ண்ஞ பநம த்தில் இடற் ம  6 

க் ர் நிம் எதுக் ப்ட்டு ப ள் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. குறித்ட நித்தில் டசித நீர் 

பனங் ல் ணற்றும் படி மணப்பு சயிமல் ற்டுத்டப்ட்டுள்ந நீர்க் குனமய் 

டமகுதிதமன்று  மஞப்டுபடமல் அடுத்ட  ட் படிக்  ந ணற் மள்ந 

அக்குனமய்த் டமகுதி ந அ ற்றி உடவுணமறு ப்மன் இங்  விபசமத டமழிற்து 

ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி டனிதமர் நிறுபம் (JLAIRTC) பண்டு மள் விடுத்துள்நது. 

 

 

 

6. பிெ ெதகள்/  க ெதகபரல் ெகரிக்கப்தடும் குப்த கூபங்களில் இருந்து 

ெண உத் ரரித்ல், மின்ெரத் உற்தத்தி ெய்ல் ற்றும் குளிரூட்டல் 

ரகுதி என்ந நிறுவுல் ன்தற்றுக்கரண கண்டி கரயரகரட கழிவு 

முகரத்து ெற்திட்டம் 
 
நிதி உவி – பளிமட்டு – ர்ணனியின்  சமல்பன்ச்சர் நிறுபம்  
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மக்கங்கள் –  ண்டிதச் சூனவுள்ந பிடசங் ளில் இருந்து ச ரிக் ப்டும் குப் 

கூநங் ந அ ற்றுபடற்கு நிம தீர்பமன் பனங்குடல் ணற்றும் அடன்மூம் 

உற்த்தி சய்தப்டும் சட உங் ந யிர்ச் சய் க்கு தன்டுத்டல் 
 
ெல்தடுத்தும்  நிறுணம் /தரறுப்பு - ர்ணனியின்  சமல்பன்ச்சர் நிறுபத்துன் 

இஞந்து  ண்டி  ச ணற்றும் இங்  உக்  ம்னி  
 
விெட துந - விபசமத உற்த்தி தி அதி ரித்டல்  
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - பிடச ச ணற்றும்   

ச நமல்  ச ரிக் ப்டும் குப் கூநங் ளில் இருந்து  சட  உத்ட உற்த்தி சய்டல், 

மின்சமத்ட பிப்பித்டல், குளிரூட்ல் டமகுதி என் நிறுவுடல் ன்பற்றுக் ம   ண்டி 

 மம மவில் முன்மடி சதற்திட் என்ம  ர்ணனியின்  சமல்பன்ச்சர் 

நிறுபத்துன் இஞந்து முப்டுத்டல். டற்மது அடற் ம அணச்சப 

அங்கீ மத்ட ல், சம்ந்டப்ட் எப்ந்டங் நத் டதமரித்டல், சுற்மல்  அறிக்  ந 

ல் மன் படிக்  ள் நிவு ற்றுள்ந இந்ட திட்த்திற் ம  83 மில்லிதன் 

அணரிக்  மர் ணதிப்பீடு சய்தப்ட்டுள்ந. 

 

7. ெர்ெ விெரத்துக்கரண கரரி ெற்திட்டம் (KOPIA) 
 
ரக்கங்கள் - சர்படச நிறுபங் ளின் நிதி ணற்றும் டமழில்நுட் உடவி ளின் ஊம  

விபசமத ஆமய்ச்சி படிக்  ந ணலும் அபிவிருத்தி சய்டல்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் / தரறுப்பு -  விபசமத திஞக் நம்  

விெட துந - விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்டல் 

 மநமன் உற்த்தி சய்யும் விபசமயி ளின் பருணமத்ட அதி ரிக்  உற்த்தித ணற்றும் 

தன்மட் அபிவிருத்தி சய்யும் சதற்திட்ம் (Development of Production & Utilization 

technology for income increase of mushroom farmers)  
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - இச்சதற்திட்ம் இங் யில் 

உஞவுக் ம  மநமன் உற்த்தித அதி ரித்து விபசமயி ளின் பருணமத்ட அதி ரித்டல் 

ணற்றும் டத்தில் சிந்ட  மநமன் உற்த்தி ந சந்டயில் டமநணம க் கிக் ச் சய்டல் 

ன்பற்  மக் ணம க்  மண்டுள்நது. இடன் மூம்  மநமன் உற்த்தி சய்யும்  800 

விபசமயி ளுக்கு யிற்சி ந பனங்குடல், புதித பர்க் ங் ந பநர்க்கும்  175 ண்ஞ ந 

உருபமக்குடல் ணற்றும் றுணதி சர்த்ட உற்த்தி ந அறிமு ம் சய்டல் ன் இடன் 

பிடம இக்கு நம   மள்நப்ட்டுள்ந.  

 

இச்சதற்திட்ம் 2017 முடல் 2019 ப சதல்டுத்டப்டுபதுன், இடற் ம  KOPIA நிதிதத்தின் 

கீழ் 3 பருத்திற்கு  195,000 அணரிக்  மர் ள் ணற்றும்  உள்மட்டு நிதிதத்திலிருந்து 68,000 

அணரிக்  மர் ளுணம  ணமத்ட எதுக்கீடு, 263,000 அணரிக்  மர் ள் ஆகும். 

 

i. 2018ம் ஆண்டுக்கு KOPIA நிதிதத்தில் மூம்  ர்ப்பு விபசமதம்,  னங் ள் ணற்றும் 

சமதம மஞ்சி ன்பற்றுக் ம சதற்திட் முன்ணமழிவு ள் 

முன்பக் ப்ட்டுள்ந. 

ii. பங் மத விட உற்த்தி சதற்திட்ம் - விபசமத திஞக் நத்தின் மூம் 

முப்டுத்டப்ட்டுள்நது 

iii. சமதம மஞ்சிச் சய்  சதற்திட்ம் - புதித பர்க் ங் ந அறிமு ம் சய்டல் 

ணற்றும் குந்ட டமழிமநர் த்டக்  மண்டு யிர்ச் சய் த 

ணற் மள்படற்கு புதித டமழில்நுட் மு ந அறிமு ம் சய்டல் ன்பற்றுக்கு 

இடன் கீழ் முன்னுரிண அளிக் ப்ட்டுள்ந. 

 

 

 
 

8. “ஆசி உவு ற்றும் விெர எத்துப்பு முற்சி” (AFACI) நிறுணத்தின் 

உவியின் ஊடரக இதுயில் தத்து ெற்திட்டங்கள் 

டமுநப்தடுத்ப்தட்டுள்பண 
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நிதியுவி – பளிமட்டு-  மரித கிமமித அபிவிருத்தி நிர்பம  நிறுபம் 
 

ெல்தடுத்தும்  நிறுணம் / தரறுப்பு  - விபசமதத் திஞக் நம் 
 

i. விபசமத டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்டலுக் ம ஆசித பதணப் 

ற்டுத்டல் (Agricultural Technologies Introduction Network in Asia-ATIN) 

ii. நிம சட விபசமத டமழில்நுட்ங் ந அறிமு ம் சய்படற் ம ஆசித 

பதணப்பு (Asian Network of Sustainable Organic Farming Technology – ANSOFT) 

iii. டமப ணணு பநங் ளின் எருங்கிஞந்ட மு மணத்துப சதற்திட்ம் (Integrated 

Management of Plant Genetic Resources –IMPGR) 

iv. பும்தர் மய் ள் ணற்றும் பீ ளின் பல் ற்றித ட பல் ள் எருங்கிஞந்ட 

 ட்டுப்மட்டு மு ளின் கீழ்  மு மணத்துபம் (Construction of epidemiology Information 

Interchanges System for Migratory Disease & Insect Pests in Asia – IPM)  

v. அறுபக்குப் பிந்தித உற்த்தி மு ள் ற்றித  நூல் (Production of post-harvest 

manuals application of manuals) 

vi. டசித ரீதிதம  முக்கிதத்துபம் பமய்ந்ட உஞவுப் யிர் ளின் டத்தில் சிந்ட விட 

ணற்றும் விபசமத டமழில்நுட் மு ந ப்புபடற் ம ணமதிரி சதற்திட்ம் 

(Demonstration project to Distribute National Superior seeds of food crops and Transfer Agricultural 

Technology) 

vii. பஸ் ள்  அற் விட உருநக் கினங்கு விரிபமக் ம் சய்பது ற்றித 

டமழில்நுட்ம் (Technology dissemination of virus free seed potato) (Technology dissemination food 

crops and Transfer Agricultural Technology) 

viii. நீர் ஊ  (ட்மமனிக்ஸ்) யிர் உற்த்தி சதற்மடு ள் ( Production using 

hydroponic system) 

 

 

9. ெர்ெ அப்புகள்/  நிறுணங்கப எருங்கித்ல் 

- பிடம சதற்மடு ள் சதற்திட்ப் பிரிவின் கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள்ந.  
 

 

10. ெர்ெ ெனர்வுகள்/ கருத்ங்குகப ற்தரடு ெய்ல் ற்றும் 

தங்கற்நல் 

 

ரக்கங் ள் - விபசமதத் துயுன் டமர்ம அறிவு ணற்றும் அனுபத்ட சர்படச 

ரீதிதம  ரிணமறிக்  மள்ளுடல். 

விபசமத உற்த்தித் தி அதி ரித்துக்  மள்படற் ம  ஆசித மடு ள் டற்மது 

தன்டுத்தும் விபசமத மு ள் ற்றித அறிபப் ரிணமறிக் மள்பட 

முன்னிப்டுத்தி மத்டப்டும் சதணர்வு ளுக்கு ங் ளிப்பு சலுத்துடல். 

 

a. “விெர நீர் உற்தத்தித் திநண அதிகரிப்தற்கரண புதி ரரிப்பு ரழில்நுட்தங்களின்  

தன்தரடு” ற்றித ஆசித உற்த்தி தின் அணப்பின் (APO) சதணர்வு  
 
‚விபசமத நீர் உற்த்தித் தி அதி ரிப்டற் ம புதித டதமரிப்பு டமழில்நுட்ங் ளின்  

தன்மடு‛ னும் டப்பில் ஆசித மடு ளில் விபசமதத் துயுன் டமர்புத  அந்டந்ட 

டப்பிரின் விபசமத அறிப புதுப்பித்டல் ணற்றும் ரிணமறிக்  மள்நல் ன்பற்றுக் ம  

ஆசித உற்த்தித் தின் நிறுபத்துன் (APO)இஞந்து ந்து மள் 2018.07.23-27) சதணர்வு 

என்று மத்டப்ட்து. விபசமத நீர் உற்த்தி தி அதி ரித்து விபசமத உற்த்தி ந 

அதி ரிப்டற் ம ஆசித மடு ளில் விபசமதத் துயில் ணிபுரியும் உத்திதம த்டர் ளிம் 

உள்ந அனுபம் ணற்றும் அறிவு ணது விபசமதத் துயில் ணிபுரியும் 

உத்திதம த்டர் ளுக்குப் ற்றுக்  மடுப்டன் மூம் மி வும் மருத்டணமதும் தனுறுதி 

மிக் துணம விபசமத நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந திட்மிடும் ஆற்ப் ற்றுக் மள்பட 

இடன் பிடம அனுகூணமகும். இந்ட சதணர்வுக்கு விபசமதத்துயுன் டமர்புட்  13 

ஆசித மடு ளின் 28 பிதிநிதி ள் ங்குற்றிர். இடற் ம  எதுக் ப்ட் நிதி 3.5 மில்லிதன் 

ரூமய் ஆகும். அதில் சவு சய்தப்ட் டம  2.83 ரூமய் ள் ஆகும். 

 

b. கர்ச்சிகரண விெர விரிரக்க ரதிரிகள் தற்றி APO ெனர்வு 
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இடடிப்யில் விபசமத விரிபமக்   சபயின் சதற்மடு ந கிமமித ணக் ளுக்கு 

உடவும் ப  ற்றித ஆய்வு,  விசணம  குந்ட பப்பிசமடங் நக்  மண் முதிதமர், 

ண் ள் ணற்றும்  சிறுபர் ள் விபசமதப் ண்ஞ ணற்றும் ண்ஞ அல்மட சதற்மடு ளில் 

தனுறுதி மிக்  ப யில்  இஞத்துக் மள்ளுடல், விபசமத உற்த்தி ளுக்கு ட பல் 

டமழில்நுட்ம் ணற்றும் புள்ளிவி டமழில்நுட்ம் ன்பற்ப் தன்டுத்துபட 

ஊக்குவித்டல்,  பர்ச்சி ணம விபசமத விரிபமக்  ணமதிரி ள் ற்றித ஆய்வு ள்,  அங் த்துப 

மடு ளின் முன் அனுபத்தின் அடிப்யில் அபற்றின் பற்றி ணம மு ள் ற்றித 

ஆய்வு ன் இடன் மூம் திர்மர்க் ப்டுகின். இடற் ம  ஆசித ணற்றும்  சுபிக் பத 

மடு ளின் 24பிதிநிதி ள்   ந்து மண்துன், 2018 சப்ம்ர் ணமடம் 17 முடல் 21 ப 

ற்து. இடற் ம  எதுக் ப்ட் டம  (CF) 3.5 மில்லிதன் ரூமய் ள் ஆகும். 

 

இங் யில் விபசமத சதற்திட்ங் ளுக்கு உடவி நப் ற்றுக்  மள்ளுடல் ணற்றும் 

சம்ந்டப்ட் நிறுபங் ள்/அணப்பு ளுன் எருங்கிஞப் ணற் மள்நல் 

ன்பற்றுக் ம  பருமந்ட ங் ளிப்புத் டம  ந சலுத்துபடற்குறித படிக்  ந 

ணற் மள்நல். 

 

நிறுணம்/ அப்பு 

2018 ஆம் ஆண்டில் 

ெலுத்துற்குறி 

டடிக்க 

ற்கரள்பப்தட்ட 

தங்களிப்புத் ரக 

க்கித மடு ளின் உஞவு ணற்றும் விபசமத  அணப்பு (FAO) 
US $ 83,916.85 

EUR 58,345.57 

ஆசித ஆபிரிக்  கிமண அபிவிருத்தி நிறுபம் (AARDO) US $ 28.900 

ஆசித சுபிக் பதத்தின் டமபப் மது மப்பு ஆஞக்குழு 

(APPPC) 
US $ 834.00 

ஆசித சுபிக் பதத்தின் எருங்கிஞந்ட கிமமித 

அபிவிருத்தி நிதம் (CIRDAP) 
US $ 17,122 

   

2019 ஆம் ருடதில் டமுநப்தடுத்வுள்ப நிகழ்ச்சிகள் 
 

தங்களிப்புத் ரக ெலுத்ல்  
2019  திப்பீடுத் ரக 

(ரூ.மில்) 

க்கித மடு ளின் உஞவு ணற்றும் விபசமத  அணப்பு (FAO) 25.4 

ஆசித ஆபிரிக்  கிமண அபிவிருத்தி நிறுபம் (AARDO) 5.0 

ஆசித சுபிக் பதத்தின் டமபப் மது மப்பு ஆஞக்குழு 

(APPPC) 
0.2 

ஆசித சுபிக் பதத்தின் எருங்கிஞந்ட கிமமித 

அபிவிருத்தி நிதம் (CIRDAP) 
3.0 

CAPSA 5.0 

ITPGRFA 0.4 

உ கூட்டுத்டம   39 

சர்படச சதணர்வு ள் ணற்றும்  ருத்டங்கு ள்  7.0 

ணமத்டம்  46.0 
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கத்ரழில் அச்சின் கீழ் இங்கும் நிறுணங்கள் 
 

 

 

1. விெரத் திக்கபம் 

 

 
 

அறிமுகம் - இங் யின் ல்பறுட் விபசமதச் சூனல் பதங் ந உள்நக்கும் 

டமழில்நுட் நிறுபங் ள் ணற்றும் உடவிச் சப நிதங் ள் விபசமதத் திஞக் நத்தின் 

கீழ் சதற்டுபதுன், அது  மட்டின் மி  முக்கிதணமதும், விசமணமதுணம அச 

திஞக் நங் ளில் என்ம வும்  மஞப்டுகிது. இத்திஞக் நத்தின் தூமக்கு, 

சதற்ணிணற்றும் பிடம சதற்மடு ள் கீழ்க் ண்பமறு அணயும். 

 

ரனரக்கு : சிந்ட விபசமதத்தின் மூம் டசித ல்திஷ்த்ட அடல். 

 

ெற்தணி:  

புதித  ணம்டுத்தித விபசமத டமழில்நுட்ங் ந உருபமக்கி விரிபமக் ம் சய்டலினூம  

குறித்டசப ந விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் கூடித முக்கிதத்துபத்துன் அத்துப் 

ங்குடமமர் ளுக்கும் ற்றுக் மடுத்டலின் ஊம  டசித உஞவு ணற்றும் மசஞப் 

மது மப் உறுதிசய்படற் ம  உ ந்ட ணற்றும் நிம விபசமத அபிவிருத்திதமன் 

ற்றுக் மள்நல். (Check with books) 

 

பிரண ெற்தரடுகள்  

 ஆமய்ச்சி ள் ஊம  மநமவித ரீதியில் அத்து விபசமத சூனல் பதங் ளுக்கும் ற் 

விபசமதத் டமழில்நுட்த்டத் உருபமக்குடல் (நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் 

1,2,12)   
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 புதித ணம்டுத்டப்ட் விபசமத  டமழில்நுட்த்ட விபசமயி ளுக்கு ணத்தியில் 

விரிபமக் ல்  (நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் 1,2,4)  

 உதர் குஞமதிசதங் நக்  மண் விட ள் ணற்றும் டு ப் மருட் ந உற்த்தி 

சய்து விநிதமகித்டல் (நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் 1,2,3,12,13)  

 டமபப் மது மப்பு சட்ம், பீமசினி  மட்டுப்மட்டு சட்ம், ணண் மது மப்பு சட்ம் 

ணற்றும் விடச் சட்ம் ன்பற் முப்டுத்டல்  (நிம அபிவிருத்தி 

இக்கு ள் 1,2,3,12,13,15) 

 விபசமதம் டமர்ம டசித டமழிட் ட ண 3, 4 ணற்றும் 5,6 ஆம் டங் ளுக் ம 

மறி ந மத்டல், விபசமயி ள் ணற்றும் அதி மரி ளுக்குத் டபதம யிற்சி 

றி ந மத்டல் (நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் 1,2,4)     

 உஞவுப் யிர் ளின் உற்த்தி டமர்ம சமூ ப் மருநமடம ஆய்வு ந 

ணற் மள்நல் (நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள்  1,2,4)  
 
*  ருத்திற் மள்நப்டும் நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள்  

 

 

அட்ட இனக்கம்: 1 

 

2018 ஆம் ஆண்டுக்கரண விெரத் திக்கபம் ெற்திட்டங்களுக்கு அப் 

தற்றுக்கரண்ட எதுக்கீடுகள் ற்றும்  2018 ெப்டம்தர்  30 ஆம் திகதி ரண ெனவுகள் 

 

ெற்திட்டங்கள்  

மீண்டுரும் ெனவுகள் மூனண ெனவுகள் 

எதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

ெனவு 

(மில். ரூ) 

 

எதுக்கீடு 

(மில். ரூ) 

ெனவு 

(மில். ரூ) 

 

1. நிருபம ம் ணற்றும் டம 

சப ள்  
558.74 311.83 101.51 25.52 

2. விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் 

அபிவிருத்தி 
1741.22 1098.18 555.68 171.27 

3.விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி 1543.60 890.49 634.83 156.45 

4. விட சமன்றுறுதிப்டுத்டல் 

ணற்றும் டமபப் மது மப்பு  
1,484.37 880.90 841.04 339.53 

ரத்ம் 5,327.93 3,181.4 2,133.06 6,92.77 

 

 

அட்ட இனக்கம்: 2:  
 

2018 ஆம் ஆண்டுக்கரண விெரத் திக்கபம் தற்றுக்கரண்ட எதுக்கீடுகள் ற்றும்  2018 

ெப்டம்தர்  30 ஆம் திகதி ரண ெனவுகள்  
 

இன ெற்திட்டம் 
ெனவிண

த் னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு

  (மில் .

ரூ(  

 

 
மீண்டு பரும் சவு ள்  285 DOA 5327.93 3181.40 

 
மூட சவு ள் 285 DOA 931.66 101.11 

 

விபசமத திஞக் நத்தின் சவுத் 

டப்பின் கீழுள்ந வி 

சதற்திட்ங் ள் 
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உள்மட்டு )திசரி) நிதி   

  
1201.39 591.67 

 

பளிமட்டு நிதி  

(SDF/ AFACI/ KOPIA/ IRRI)   
81.06 40.395 

1.  விெர உற்தத்தித் திநன்  

1.1 

மிந மய், சமநம், பங் மதம், ணக் றி 

ணற்றும் ன ப  ள் ன்பற்றின் 

புதித  ப்பி ணற்றும் திந்ட ண ந்ட 

சர்க்  மூம் இம்ருக்கித 

பர்க் ங் ந விருத்தி சய்டலும் 

விட உற்த்தியும் ணற் மள்நலும்.  

285-02-02-

8-2507 

FCRDI 

HORDI 

FRDI 

80 24.69 

1.2 னக் கிமணங் ந நிறுவுடல்  
285-02-02-

9-2507 
FRDI 15 7.50 

1.3 

இங் யில் உஞவுப் மது மப் 

உறுதி சய்பதுன்  உஞவுப் யிர் 

உற்த்திக் ம  மநிக்குத் 

மருத்டணம சுணத் 

டமழில்நுட்ங் ந  

விருத்தி சய்டல். 

285-02-02-

13-2507 

RRDI 

HORDI 

FRDI 

80 10.32 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு 

)மில். 

ரூ(  

ெனவு

  (மில் .

ரூ(  

 

1.4 
ணண் மது மப்பு சட்த்ட 

முப்டுத்டல்  

285-02-02-

7-2507 
NRMC 5.0 2.31 

1.5 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சி 

சதற்திட்ங் ள்:  ஆசித ல் 

அறுப இபளித நிப்புடல்  

285-2-2-4-

2507 
RRDI 3.0 1.86 

1.6 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள்:  இங் யில் உதர் 

டம் ணற்றும் உற்த்தித் தினுக் ம 

ணமதிரி ற்சய் க் கிமணங் ந 

நிறுவுடல்  

285-2-2-4-

2507 
RRDI 7.659 5.163 

1.7 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள்  - இங் யின் 

பங் மத பர்க் ங் ளின் விடப் 

ருக் ம் ணற்றும் யிர்சய்  

டமழில்நுட்த்ட அபிவிருத்தி 

சய்டல்  

285-2-2-4-

2507 
FCRDI 14.723 4.027 

1.8 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள் - இங் யில் 

சமதம மஞ்சி உற்த்தி தி 

அதி ரிக்கும் மருட்டு 

டமழில்நுட்த்ட ணம்டுத்டல்  

285-2-2-4-

2507 
FCRDI 5.355 3.303 

1.9 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள் - 

டம/மத்டயின் டத்டயும் 

உற்த்தித் தியும் அதி ரிப்டன் 

மூம் இங்  விபசமயி ளின் 

பருணமத்ட அதி ரித்டல்    

285-2-2-4-

2507 
FRDI 5.355 2.469 

1.10 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள் -   மநமன் சய்  

ண்ணும் விபசமயி ளின் 

பருணமத்ட அதி ரிக் ச் 

சய்படற் ம  உற்த்தி ணற்றும் 

285-2-2-4-

2507 

RARDC, 

ணம ந்து 

ARDC, 

சீடமளித 

HORDI 

8.510 4.9 
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தன்மட்டுத் டமழில்நுட்ங் ந 

அபிவிருத்தி சய்டல்   

FRU 

ARS, 

டலிஜ்வி 

1.11 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள் - நிம 

சடப் யிர்ச் சய் க் ம ஆசித 

பதணப்பு  

285-2-2-4-

2507 
HORDI 1.516 1.156 

1.12 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள் - நீரிதல் டு  

)ட்மமனிக்ஸ்) உற்த்தி 

மு நப் தன்டுத்தி பஸ் ள் 

அற் விட உருநக் கினங்கு உற்த்தி 

டமழில்நுட்ங் ந ப்புடல்  

285-2-2-4-

2507 
HORDI 0.788 0.788 

1.13 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள் -  

அறுபக்குப் பிந்தித  நூல் 

டதமரிப்பும் அடன் தன்மடும்   

 

285-2-2-4-

2507 
HORDI 3.08 2.61 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு

  (மில் .

ரூ(  

 

1.14 

சிறித அநவிம ஆமய்ச்சிச் 

சதற்திட்ங் ள் - டமப ணணு 

பநங் ளின் எருங்கிஞந்ட 

மு மணத்துபம்   

285-2-2-4-

2507 
HORDI 5.4 0.271 

1.15 

NARP - விபசமயி ளின் ங் ற்புன் 

டமழ்மட்டு ஈ பதத்தில் 

உபர்த்டன்ண  மஞணம  

மதிப்ந்ட பள்நப்ருக்கு 

அச்சுறுத்டலுக்குள்நம க் கூடித ணண் 

ப  ளுக் ம ல் பர்க் ங் ளின் 

டரிவு    

285-2-2-5-

2507 

RRS,  

புதுப 
0.184 0.087 

1.16 

NARP - இங் யில் உபர்த்டன்ண 

 மஞணம ப் மதிப்ந்ட 

பிடசங் ளில் ல் உற்த்தித 

அதி ரிப்டற் ம  உபர்த்டன்ணக்கு 

ஈடு மடுக் பல் புதித ல் 

ப  ந விருத்தி சய்டல்  

285-2-2-5-

2507 
RRDI 1.792 1.43 

1.17 

NARP -  பி நி டமபத் 

டத்திதக்  (BPH) 

 ட்டுப்டுத்துபடற் ம  சூனலுக்கு 

ட்பு முதம  BPH திர்ப்பு புதித 

ல் பர்க் ங் ளின் அபிவிருத்தி   

285-2-2-5-

2507 
RRDI 1.609 1.26 

1.18 

NARP - ம் ந முன்மக்கிக் 

 மண்டு சல் புதித சுருக் த் 

டம  அபிவிருத்திக்கு 

இங் யிலுள்ந பிடம ல் 

பர்க் ங் ளில் பப்நி ளுக்கு 

ஈடு மடுக் பல் ணணு ரிணமற்ம் 

285-2-2-5-

2507 
RRDI 2.408 0.997 

1.19 

NARP - இங் யில் Xanthomonas oryzae 

மக்டீரிதம இ பளில் 

மதமக்கியின் மய் உருபமக் ல் 

ன்மு த்டன்ணதப் ரீட்சித்டல்  

  

285-2-2-5-

2507 
RRDI 0.8929 0.515 
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1.20 

NARP - உயிரிதல், சூனலிதல்  ணற்றும் 

த்டயிதல்  ஆகிதபற்றின் 

அடிப்யில் 

பதல் ளில்  லி ளுக் ம  

எருங்கிஞந்ட  ட்டுப்மட்டு மு 

என் உருபமக்குடல். 

 

285-2-2-5-

2507 
RRDI 1.248 0.756 

1.21 

NARP -  Leptocorisa oratorius ல் 

மூட்டுப்பூச்சியின் இப்ருக்  

முதிர்ச்சிக்கு  மஞணம ல்லில் 

 மஞப்டும் அலீம 

இசமதங் ளின் சதற்மடு ள். 

285-2-2-5-

2507 

RRRDC, 

மம்புப 
0.1825 0.054 

1.22 

NARP -   ந மசினி ளில் 

டங்கியிருப்ட குப்டற்கும் 

 ந ள்  மஞணம  

ம்மந்டமட் ணமபட்த்தில் 

அறுப இனப்பு ந 

குப்டற்கும் டி   விடப்பு ல் 

)DSR)  ளில் எருங்கிஞந்ட  நக் 

 ட்டுப்மட்டு அணுகுமு  

285-2-2-5-

2507 

RRS, 

அம்ன்

டமட் 

0.5548 0.248 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு

  (மில் .

ரூ(  

 

1.23 

NARP - இங் யில்  விருத்தி 

சய்தப்ட்  ணற்றும் மம்ரித 

அரிசி பர்க் ங் ளின் உயிர்ப்புள்ந 

கிநசீமிக் குறியீடு )GI) ணற்றும்  

சமடக்கூ  மு கிநசீமிக் 

குறியீடு ணற்றும் பி டமனித  

ஆக் க்கூறு ளும டமர்பு ள் 

ணற்றும் அபற்றின் பூர்வீ ம் 

டமர்ம  ணிப்பீடும். 

285-2-2-5-

2507 

RRS, 

அம்ன்

டமட் 

0.909 0.459 

1.24 

NARP -  இரும்பு )Fe) ச்சமக் த்த்டத் 

டமங்குபடற்கு ம் ணம ரிசமட 

முத அறிமு ம் சய்டல் 

285-2-2-5-

2507 

RRRDC, 

மம்புப 
0.095 0.04 

1.25 

ல்ப -மய் ளுக்கு (தறு ணஞ்சள் 

ணமசக், நுண்து ள் பூஞ்சக்  மநமன், 

துநப்மன்  (ஆகிதபற்றுக்கு திர்ப்பு 

சக்திதக்  மண்தும் பட்சிதத் 

டமங்கி பநக்கூடிததுணம தறு 

பர்க் ங் ந விருத்தி சய்டல்`  

285-2-2-5-

2507 
FCRDI 0.7609 1.096 

1.26 

NARP - பங் மதத்தில்  ரும்புள்ளிச் 

சிக்  அதமநம்  மஞல் ணற்றும்  

Trichoderma spp. ப் தன்டுத்தி 

அட உயிரிதல் 

ரீதிதம    ட்டுப்டுத்டல்    

285-2-2-5-

2507 
FCRDI 0.7851 0.472 

1.27 

NARP -  உர் ணற்றும் இநி 

பதங் ளின் விநமம்ன  

மூவுயிர் முடலுருக் ந ச ரித்டல், 

நிறுவுடல் ணற்றும் ணதிப்பீடு. 

285-2-2-5-

2507 

FCRDI 

GLORDC 
1.7050 1.06 



207 
 

1.28 

NARP - இங் யில் உநர் பதத்தில் 

ணமம பமரி விபசமதப் ண்ஞத் 

டமகுதி ளில் சிறித டமனிதங் ளின் 

நிம டன்ணக் ம 

டமழில்நுட்ப் மதி ந அறிமு ம் 

சய்டல்.  

285-2-2-5-

2507 

FCRDI 

GLORDC 
0.2352 0.193 

1.29 

NARP - டற்கு உர் பதத்தில் 

பள்நரிக் மய், அபயிப் யிர் ள் 

ணற்றும் மிந மய் ளில் பஸ் ணற்றும் 

பஸ் மன் மய் ந 

இங் மணுடலும் அபற்க் 

 ட்டுப்டுத்தும் பழிமு ந 

ஆமய்டலும். 

285-2-2-5-

2507 

FCRDI 

GLORDC 
0.4 0.23 

1.30 

NARP - ணய் விட ள் ணற்றும் 

குமிழ் ளின் உதர் உற்த்தித 

 மண்  மத்டணி பங் மத 

பர்க் ம்  /பர்க் ங் ளின் விருத்தி - II ஆம் 

 ட்ம்  

 

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

கிளிமச்சி 
3.177 1.883 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு  

(மில். 

ரூ) 

ெனவு 

(மில் .

ரூ(  

 

1.31 

 NARP – உயிரிதல் டமழில்நுட் 

 ருவி நப் தன்டுத்தி 

மருநமடம ரீதிதம  முக்கிதத்துபம் 

மிக்  குஞமதிசதங் ந உள்நக்கி 

ம ற் மய் பர்க் ங் ந விருத்தி 

சய்டல்   

285-2-2-5-

2507 
HORDI 0.576 0.371 

1.32 

NARP -இங் யில் சமசித 

குடும் ணக் றிப் யிர் ளில் க்டீரிதம 

பமலுக்குக்   மஞணம Ralstonia 

solanacearum இத் டமகுதியின் 

ன்மு த்டன்ண ற்றித ஆய்வு. 

   

285-2-2-5-

2507 
HORDI 0.36 0.249 

1.33 

NARP - மம்ரீத ணற்றும் மூக்கூற்று 

இப்ருக்  டமழில்நுட் 

மு நப் தன்டுத்தி உதர் 

பர்த்ட  ணதிப்புன் கூடித  உள்மட்டு 

ர்ம ப  ந விருத்தி சய்டல்  

 

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ண்மப

 

0.752 0.362 

1.34 

NARP -  மம, அங் ம ணர் ளின் 

ண்ணிக்  ரீதிதம ணற்றும் டத் 

டன்ண ன்பற் ணம்டுத்ட 

சம்ணதம விபசமதத் 

டமழில்நுட்ப் தன்மடு ளின் 

பூஞத்துபம்   

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ண்மப

ந  

0.5868 0.023 

1.35 

NARP - துந ணமபட்த்தில் மஞ்சி 

ணஞ்சள் நிணமடலுக்கு  மஞணம 

மதமக்கி Fusarium இங் ளின் 

இதல்மய்வும்  ட்டுப்டுத்டலும். 

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ண்மப

ந  

0.4291 0.42 
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1.36 

NARP -  த்டரித் டண்டு ணற்றும்  மய் 

துநப்மன் ளுக்கு 

திர்ப்புச்சக்தியுள்ந  /சகிப்புத்டன்ண 

 மண்  த்டரி  

மூவுயிர் முடலுருக் ளின்  

உற்கூற்றிதல் ணற்றும் உயிர் -இசமத 

கூறு ள் ற்றித ஆய்வு.   

285-2-2-5-

2507 
HORDI 0.468 0.3 

1.37 

NARP -ௌதீ  திரிபுருபமக் ம் மூம் 

புதித ணரிதல் பநர்ப்புப் பூ இங் ள் 

 /பர்க் ங் ந விருத்தி சய்டல்.  

285-2-2-5-

2507 
HORDI 0.3341 0.218 

1.38 

NARP -இங் யில் 

டரிவுசய்தப்ட் சி ணக் றி ளில் 

பர் -முடிச்சு ணட்மம 

)Meloidogyne spp.) இக் 

 ட்டுப்டுத்துபடற்கு தனுறுதி 

மிக் தும் வித்தின் மிக் துணம 

திர்ப்பு மக்டீரிதமக் ந 

பமக்குடலும்  

திள் பநர்ப் ணற் மள்நலும்.. 

285-2-2-5-

2507 
HORDI 0.4463 0.4463 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு 

(மில் .

ரூ(  

 

1.39 

NARP – ணக் றிச் சய் யில் 

வித்தின் மிக்  பூச்சிக் 

 ட்டுப்மட்டு நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந 

முப்டுத்துபடற் ம  

பிடம ணக் றிப் பீ ள் ,

பூச்சிமசினி ளுக்கு   மட்டும் திர்ப்பு 

நித  ண் மணித்டல்  

285-2-2-5-

2507 
HORDI 0.7367 0.378 

1.40 

NARP - உயிரிதல் டமழிநுட் 

இப்ருக்  மூமமதங் நப் 

தன்டுத்தி கு மிந மய் )ல் 

ப்ர்) இல் உள்ந  விருத்தி சய்ட 

டங் ந உற்த்தி சய்டல்  

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ண்மப

ந  

0.388 0.388 

1.41 

NARP - மம்ரீத  ணற்றும் மூக்கூற்று 

இப்ருக்  உத்தி ள் மூம்  துரு 

மய்க்கு திர்ப்பு சக்தியுள்ந மஞ்சி 

பர்க் ங் ந விருத்தி சய்டல் 

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ண்மப

ந  

0.70 0.70 

1.42 

NARP - டக் மளி அதி  பப்த்திற்கும் 

பட்சிக்கும் ஈட் மடுக்கும் ப யில் 

புதிததும் ணற்றும் விபமதுணம 

ணமற்றீட்டு மு ந விருத்தி 

சய்டல்  

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ண்மப

ந  

0.49 0.336 
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1.43 

NARP -  மது மப்மதும் மருநமடம 

ரீதிதம  இம ணமதுணம யிர் 

உற்த்திக்கு துந ணமபட் 

விபசமயி ளின் விபசமத 

இசமதங் ளின் தன்மட்டு 

மு ந ணம்டுத்டல் . 

 

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ண்மப

ந  

0.1406 0.1406 

1.44 

NARP - ணஞ்சள் ம்பு ணமக் 

பஸ் மயிற்கு திர்ப்புச் 

சக்தியுள்நதும் எப்பீட்நவில் சணணம 

அறுபதக் டக்கூடிததுணம   

பண்டிக் மய் இப் ருக்  

பழி ந விருத்தி சய்டல் 

285-2-2-5-

2507 

RARDC, 

ணம ந்து 
0.3515 0.2146 

1.45 

NARP - அதி  அறுபதக்  மண், 

உதர் ட  சிறுகினங்கு பர்க் ங் ந 

)Solenostemon rotundifolius) விருத்தி 

சய்டல்  

285-2-2-5-

2507 

ARS, 

டலிஜ்வி

  

0.4136 0.3319 

1.46 

NARP - இங் யில் பீக் 

 ட்டுப்மடு டமர்ம 

நிம  விபசமத அபிவிருத்தி ; 

டமபவிதல் பிரித்டடுப்பு 

ணற்றும்  இதற்  உயிரிதல்  மதிப்பு 

ன்பற்றின் இஞந்ட தன்மடு. 

 

 

285-2-2-5-

2507 

MOA 

HORDI 
3.521 0 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு 

(மில் .

ரூ(  

 

1.47 

NARP - வில்பம்னம் (Aegle marmelos), 

ம்பு   (Syzygium samarangense), சிமன் 

எலிவ் -பலு  (Elaeocarpus serratus), 

முள் சீத்டம  /சீத்டம்னம் ன்பற்றின்  

பூத்டல் த்ட ணற்றும் பூ உயிரிதல் 

ன்பற்றின் ண்பிதல் ஆய்வு 

285-2-2-5-

2507 
FRDI 0.7672 0.5502 

1.48 

NARP -  ப்புருபமக் த்தின் 

மூம்  மத்ட  /ணன்ரி  ணணு 

ரீதிதம  அபிவிருத்தி சய்டலும், பர்க்  

விருத்தியும். 

285-2-2-5-

2507 
FRDI 1.045 0.798 

1.49 

NARP - அதி  அறுபதத்  

டக்கூடித, சிந்ட ட ஆக் மய்தம 

பர்க் ங் ளின் டரிவுக் ம  அடன் 

ணணு பங்கிதமன்  நிறுவுடல்  

 

285-2-2-5-

2507 
FRDI 0.5604 0.2752 

1.50 

NARP - இங் யில் 

 ண்றிதப்ட்டுள்ந உண்டற்குப் 

மருத்டணம சீத்டம்னம் )Annona 

muricata L.) டமகுதி ளின் உயிரிதல் 

டமக் ம் மிகு மூக்கூறு ளின் 

ல்ப த் டன்ண டமர்ம 

ஆய்வு ள் ணற்றும்  மய்த்டல் ணற்றும் 

அறுபக்குப் பிந்தித ஆயுட் மம் 

ன்பற்றின் எழுங்குடுத்டலும். 

285-2-2-5-

2507 
FRDI 

 

1.04 
1.04 
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1.51 

NARP - உதர் விநச்சநக்  மண் ,

டத்தில் சிந்ட அன்மசிப்ன 

பர்க் க்  ப்பிங் ந விருத்தி 

சய்டல். 

285-2-2-5-

2507 
FRDI 0.9226 0.9226 

1.52 

NARP - டரிவுசய்தப்ட் கு 

மபயுள்ந ன ப   ளின் 

)மிங் , பலு /சிமன் எலிவ் , 

விளிம்பிப்னம், வில்பம் னம், 

விநமம்னம், டிம ன் ப்ரூட், 

ணகினம்னம், ணமதுந, 

சமத்டக் நம  /உகுஸ்(  உயிரிதல் 

டமக் ம் மிகு மூக்கூறு ந 

அதமநம்  மஞல். 

285-2-2-5-

2507 
FRDI 0.2585 0.2585 

1.53 

NARP - இங் யில் பிடமணம   

 மய்தம )Psidium guajava) பநரும் 

குதி ளில் பர் முடிச்சு 

ணட்மட் ளின் )Meloidogyne spp.) 

உயிரிதல் ணற்றும் அபற்றின் 

 ட்டுப்மடு ற்றித ஆய்வு ள். 

   

285-2-2-5-

2507 
FRDI 0.3402 0.1626 

1.54 

NARP - உயிரிதல்  ட்டுப்மட்டுக் 

 மணி ள் மூம்  மய்தம பமடுடல் 

மதக் மு மணத்துபம் சய்டல். 

285-2-2-5-

2507 
FRDI 0.517 0.242 

1.55 

NARP -சமடக் குனமய் பிழ்வுத் 

தூண்ல் மூம் சிந்ட விநச்சத் 

டர்க்கூடித ணமதுந ந விருத்தி 

சய்டல் .  

285-2-2-5-

2507 

FRDI 

PVIC 
0.3424 0.232 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு 

(மில் .

ரூ(  

 

1.56 

NARP - விபசமதத் திஞக் நத்திமல் 

சிமரிசு சய்தப்ட் ‘அக்ம’ பமன 

பர்க் த்திற்கு நுண் ண ந்டச்சர்க்  

எழுங்குமு என் டரிவு சய்டல்.  

  

285-2-2-5-

2507 

FRDI 

PVIC 
0.296 0.222 

1.57 

NARP - டரிவு சய்தப்ட் னப் யிர் 

ப  ளில் (ப்மசி, டமம் ணற்றும் 

அன்மசி ன்பற்றின் வி 

பர்க் ங் ள்) ண ந்டச் சர்க்  

மூமமதங் ள் மூம் பசு ள் 

அற் டு ப் மருட் ந உற்த்தி 

சய்படற் ம டமழில்நுட் 

மு ந அபிவிருத்தி சய்டல். 

285-2-2-5-

2507 

FRDI 

PVIC 
2.42 0.429 

1.58 

NARP - ணம ணற்றும் தூரிதமன் ளில் 

டண்டு துநப்மன்  நக் 

 ட்டுப்டுத்ட எருங்கிஞந்ட பீக் 

 ட்டுப்மட்டு நி ழ்ச்சி ளின் எரு 

அங் ணம  பீமசினித 

டண்டு ளுக்கு ஊசிதற்றும் 

எழுங்குமு என் உருபமக்குடல். 

  

285-2-2-5-

2507 

FRDI 

PVIC 
0.4 0.176 

1.59 
NARP - பமன இங் ளில் மணம 

மய்த் டமற் ற்டுத்தும்  Fusarium 

285-2-2-5-

2507 

FRDI 

PVIC 
1.116 0.529 
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oxysporum  பற்றி ணம  

 ட்டுப்டுத்துபடற்கு மய் திர்ப்பு 

சக்தியுள்ந மக்டீரிதமக் நப் 

தன்டுத்துபடன் சமத்திதப்மடு. 

1.60 

NARP – ப்மசி  ,ச்ச மிந மய் 

ணற்றும் ம ற் மய் ன்பற்றில் 

ற்டும் பஸ் மய் நக் 

 ட்டுப்டுத்ட பஸ் -திர்ப்பு 

அடிப் ளின் சமத்திதணம 

தன்மடு 

285-2-2-5-

2507 

FRDI 

PVIC 
1.4425 0.276 

3. ெந்ப்தடுத்ல் 

2.1 

சிறித அநவிம சதற்திட்ங் ள் – 

இங் யில் உள்மட்டுக்குப் 

மருத்டணம GAP நி ழ்ச்சித் திட்ம் 

ணற்றும் விபசமத உற்த்தி மது மப்புத் 

ட பல் டமகுதி ன்பற் விருத்தி 

சய்டல்   

285-2-2-4-

2507 
ETC 3.817 0.99 

2.2 

சிறித அநவிம சதற்திட்ங் ள் - 

விபசமத டமழில்நுட் ட பல் 

பதணப்பு (ATIN) 

285-2-2-4-

2507 
NAICC 5 1.462 

2.3 

சிறித அநவிம சதற்திட்ங் ள்  -

  ன ப  ளின்  அறுபக்குப் 

பிந்தித மு மணத்துபம் ணற்றும்  

அபற்றுக்குப் றுணதி சர்த்டல்  

285-2-2-12-

2507 
HORDI 11.45 7.327 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு 

(மில் .

ரூ(  

 

3.   னி ப அபிவிருத்தி 

3.1 
 விபசமத  ல்லூரி ந அபிவிருத்தி 

சய்டல் 

285-02-03-

8-2509 
ETC 77 38.62 

3.2 
விபசமத  ல்லூரி ளின் ண்ஞ ள் .

)நிம் ணற்றும் நி அபிவிருத்தி  ( 

285-02-03-

2-2105 

ETC 

NAICC 
50 24.98 

3.3 

 சுணதம னங் ள் ணற்றும் 

ணக் றி ளுக் ம சிந்ட விபசமத 

மு ந )GAP (பலுவூட்ல் 

ணற்றும் முப்டுத்டல்  

285-02-03-

9-2507 

ETC 

ROP 

NPQS 

SCS 

139 20.0 

3.4  ஊ  நி ழ்ச்சி ள்  
285-02-03-

4-2509 

FBS 

NAICC 

PU 

41 31.50 

3.5 

NARP -  இங் யில் நிக்  

சய் யில் சிமரிசு சய்தப்ட் 

விபசமதவிதல்  மு ள் ணற்றும் 

விபசமயி ளின் விருப்ங் ள் 

ன்பற் உள்பமங்குடல்  

285-2-2-5-

2507 

SEPC 

GLORDC 
0.3496 0.3496 

3.6 விபசமத டமழில்நுட் பூங் மக் ள்  
285-02-03-

7-2507 
NAICC 5 3.91 

3.7 
 விபசமத திஞக் நத்தின் பருமந்டக் 

 ருத்டங்கு  

285-02-03-

6-2401 
ETC 4 3.85 

4.  அணர்த் முகரத்துமும் கரனநினத்  ரக்கங்களும்  

4.1 
 டசித விட உற்த்தி ணற்றும் 

 மள்பவு நி ழ்ச்சித்திட்ம்  

285-02-04-

1-2509 
SPMDC 300 223.16 
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4.2 
 விடப் ண்ஞ ளின் துரிட 

அபிவிருத்தித் திட்ம்  

285-02-04-

5-2506 
SPMDC 150 81.49 

4.3 
உள்மட்டு விட உருநக் கினங்கு 

உற்த்தித ஊக்குவித்டல்  

285-02-04-

9-2507 
SPMDC 70 27.64 

4.4 

விடச்  சட்த்ட முப் 

டுத்துபடன் மூம் விட ணற்றும் 

டு ப் மருட் ளின் டத்ட 

சமன்றுறுதி சய்டல்  

285-02-04-

4-2507 
SCPPC 17 14.61 

4.5 

 விபசமத இசமதப் மருட் ளின் 

மபயிமல் ணனிட சு மடமத்தில் 

ணற்றும் சூனலில் ற்டும் மடம ணம 

டமக் ங் ந இதன்ப குத்டல்  

285-02-04-

8-2507 
ROP 5 1.43 

4.6 

  ன்மறுபயில் அணந்துள்ந  

மபயில் உள்ந டமப  ணணு 

பங்கித ழுது மர்த்டல் 

285-02-04-

10-2507 
PGRC 60 0.25 

4.7 

இக்குணதி ற்றுணதி சதற்மட்டின் 

மது முன்ற் ணம  டமபச் 

சு மடமப் மது மப்பு சப ந 

பனங்குபடற் ம  சர்படச 

அநவு மல் ளுக்கு அணயும் 

பண்ஞம் விணம நிதங் ளின் 

டமற்றுத் நீக்கும் நுனவு இங் ளின் 

பசதி ந அபிவிருத்தி சய்டல் 

285-02-04-

11-2507 
NPQS 53 44.99 

இன

க்கம் 
ெற்திட்டம் 

ெனவுத் 

னப்பு 
நிறுணம் 

எதுக்கீ

டு )மில். 

ரூ(  

ெனவு 

(மில் .

ரூ(  

 

4.8 

சிறித அநவிம சதற்திட்ங் ள் - 

ஆசித பதத்தின் பும்தர் 

மய் ள்  ணற்றும் பூச்சிப் பீ ளின்  

மய்த் டமற்றிதல் ட பல் ந 

ரிணமறும் மு என் 

உருபமக்குடல். 

285-2-2-4-

2507 
SCPPC 1.516 0.468 

4.9 

சிறித அநவிம சதற்திட்ங் ள்- 

இக்குணதி சய்தப்ட் 

மருட் ளில்  மஞப்டும் டமற்று  /

ஆக்கிமிப்பு  ந ந  துரிடணம  

அதமநம்  மண்டற்கு டமப 

டமற்று நீக் ல் சப  அதி மரி ளின் 

தின் ந விருத்தி சய்டல்  

285-2-2-4-

2507 
SCPPC 2.577 2.948 

4.10 

சிறித அநவிம சதற்திட்ம் - 

உஞவுப் யிர் ளின் டசித சிப்பு 

விட ந விநிதமகித்டல் ணற்றும் 

விபசமத டமழில்நுட் 

ரிணமல் ளுக் ம சதல்மு 

விநக்  நி ழ்ச்சி ந 

முப்டுத்டல். 

285-2-2-4-

2507 
SPMDC 1.307 0.831 
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4.11 

NARP -நீண்  மம் மது மக்கும் 

மருட்டும் டு ப் 

மருட் ந  உற்த்தி சய்படற்கும் 

உ ந்ட  ருவிதம  Dioscorea நுண் 

கினங்குருபமக் த்டப் தன்டுத்டல் .  

285-2-2-5-

2507 
PGRC 0.744 0.744 

4.12 

பீக்  ட்டுப்மட்டுக்கு விபசமத 

நு ர்வுப் மருட் ள் )டமனிதம் , உஞவு, 

விங்கு உஞவு ள், ணக் றி, னங் ள் ,

மர்ப் மருட் ள், அங் மத் 

டமபங் ள்  ( மள் ன் ள், 

மது மப்புக் கூங் ள், நூ  

ஆபஞங் ள், சமடி ள் ணற்றும் 

 நஞ்சிதங் ள் ன்பற்றில் 

டமற்றுத்   நீக் ல்  /டமற்று 

நீக் ல்மட   பு யூட்லுக் ம  

VAPORMATE ( மனீர் எட்சட்டு 83.7% 

இல் தில் மணட் 16.3%) ணற்றும் 

திப மஸ்பீன் ன்பற்றின் 

மபக்குப் மருத்டணம ட 

நிர்ஞதங் ந உருபமக்குடல். 

285-2-2-5-

2507 
NPQS 0.5936 0.499 

4.13 

NARP - ல்பறுட் விபசமத -சூனல் 

பதங் ளில் தன்டுத்டப்டும் உப் 

மப பழிமு ந அபற்றின் 

சந்டப்டுத்தும் விநச்சலுன்  

டமர்பு ளுக்கு அணத ணதிப்பீடு 

சய்டல். 

285-2-2-5-

2507 
SCS 0.22 0.22 

 
ரத்ம் 

  
1,282.45 410.94 

 

 

 

ARDC  -  விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதம் 

ARS  -  விபசமத ஆமய்ச்சி நிதம்  

DOA  -  விபசமதத் திஞக் நம்  

ETC -  விரிபமக் ம் ணற்றும் யிற்சி நிதம்  

FBS -  விபசமத பமமலி சப 

FCRDI   -   நப் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம் 

FRDI -  னப் யிர் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம்  

FRU  -  உஞவு ஆமய்ச்சிப் பிரிவு  

GLORDC  - 
 அபத் டமனித ணற்றும் ண்ஞய்ப் யிர் ளின் ஆமய்ச்சி ணற்றும் 

அபிவிருத்தி நிதம்   

HORDI  -  பூங் மயிதல் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதம்  

MOA  -   ணத்டமழில் அணச்சு 

NAICC  -  டசித விபசமத ட பல் டமர்மல் நிதம்  

NARP  -  டசித விபசமத ஆமய்ச்சி சதற்திட்ங் ள் 

NPQS -  டசித டமப டமற்று நீக் ல் சப  

NRMC  -  இதற்  பநங் ள் மு மணத்துப நிதம் 

PGRC -  டமப ணணு பநங் ள் நிதம்  

PU -  விபசமத பளியீட்டுப் பிரிவு 

PVIC -  டமப பஸ் அதமந அதமநம்  மணும் நிதம்  

RARDC -  பிமந்தித விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதம் 

ROP -  பீ மசினி ள் திபமநர்  மரிதமதம் 

RRDI  -  ல் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதம்  

RRRDC  -  பிமந்தித ல் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதம்  

RRS  -  ல் ஆமய்ச்சி நிதம் 

SCPPC  -  விட சமன்றுப்டுத்டல் ணற்றும் டமப மது மப்பும் நிதம்  
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SCS -  விட சமன்றுப்டுத்தும் சப  

SEPC -  சமூ  மருநமடம ணற்றும் திட்மில் நிதம்  

SPMDC  -  விட ணற்றும் டு ப் மருட் ள் அபிவிருத்தி நிதம் 

 

 

 

2018 ஆண்டில்  விெர திக்கபத்தின் ெற்திட்டங்களின் முன்ணற்நம் 
 

விட துந – 1 : விெரம் உற்தத்தித் திநன்  
 
ல் 

 டமழ் மட்டு, ஈபதத்தில் உபர்த்டன்ணயின் டமக் த்துக்கு உள்நம க்கூடித பள்நப் 

ருக்கு அச்சுறுத்டலுள்ந ணண் ப  ளுக்கு ற் ல் பர்க் ங் ந விருத்தி 

சய்படற் ம  30 ல் டங் ள்   டரிவு சய்தப்ட் 

  மநி ளுக்கு கிழ்வுத்டன்ணயுள்ந பர்க் ங் ந விருத்தி சய்த, ல்பறு 

விபசமத சூனல் பதங் ளில் ல் பர்க் ங் ளில்  மநி ரீதிதம 

மருத்டப்மட்யும் பர்க்  ரீதிதம எத்துப்மகும் டன்ணதயும் ணதிப்பீடு 

சய்படற்கு 10 ரிசமட ள் ணற் மள்நப்ட்.  

  மநி ணமற்ங் ள்  மஞணம  ற்க்கூடித மட ணம உயிற் நி ளின் கீழ் ற் 
சய் க் ம  எருங்கிஞந்ட யிர் மு மணத்துப மதிதமன் உருபமக்குபடற் ம 

சமட ள்  ணற் மள்நப்ட்டு  நப் ரிசமட ள் மத்டப்ட்டு  டவு ள் 

ச ரிக் ப்டுகின் . 

 உதர்ந்ட டத்டயும் உற்த்தி தியும்  மண் ணமதிரி ற் சய்  ணற் மள்ளும் 
கிமணங் ந உருபமக்கும் சதற்திட்த்தின் கீழ் மமங்  ஏன்டமம் தமத குதியில் 

ல் டப்டுத்தும் அ   ட்டிம் என்று நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்நது 

 டசித விபசமத ஆமய்ச்சி நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் (NARP) கீழ் ல் மூட்டுப்பூச்சி,  பி நி 

டத்தி, க்டீரிதம, இ பளில் ணற்றும் உபர் டன்ண, பள்நப்ருக்கு ணற்றும் இரும்பு 

ஞ்சமடல்  மஞணம  ற்டும் மட ணம நி ளுக்கு திர்ப்புச் சக்தியுள்ந ல் 

பர்க் ங் ந விருத்தி சய்யும் ணற்றும் டமனித டத்ட விருத்தி சய்யும் ஆமய்ச்சி ள் 

மத்டப்ட்.  

 

 

ண கபப் தயிர்கள் (னதிக உவுப் தயிர்கள்) 

 புதித  ப்பி ணற்றும் ணதி  உஞவுப் யிர் ளின் திந்ட ண ந்டச் சர்க்  மூம் 
விருத்தி சய்தப்ட் பர்க் ங் ந (மிந மய், சமநம், ரித பங் மதம், சிறித 

பங் மதம்) விருத்தி சய்தப்டுகின். அத்துன் உள்ந க்  ப்பு பழி ந விருத்தி 

சய்படற் ம   44 மிந மய் சந்டதி ள் அபிவிருத்தி சய்தப்டுகின். பளிமட்டு 5 

 ப்பிங் ள் ணதிப்பீடு சய்தப்டுகின்.  

 பர்க் த்துக்குரித இதமக்  நி சமடக் ம   (VAT) பட்சிக்கு உதர் சகிப்புத்டன்ண 

 மண் சமந  ப்பிங் ள் ணற்றும் சிந்ட 4 குறுகித  ம   மத்து பங் மதம் 

ன்பற்றின்  டரிவு ள் ணற் மள்நப்ட்டு புதித விருத்தி சய்தப்ட் பர்க் ங் ந 

உருபமக்  சிறித பங் மத 5 டமகுதி ளின் ருவிக் அமி ( மர்ப்புத் டன்ண) உள்ளீட் 

குப்மய்வு நிவு சய்தப்ட்டுள்நது.  

 பங் மத பர்க் ங் ளின் விருத்திக் ம  விட ருக் ம் ணற்றும் யிர்ச் சய் த் டமழில் 
நுட்ங் ளின் அபிவிருத்திக் ம  ரிசமட ள் ணற் மள்நப்டுகின்  

 ல்ப  மய் ளுக்கு திர்ப்புத் டன்ண  மண் (தற் ணஞ்சள் ணமசக், நுண்து ள் 

பூஞ்சக்  மநமன்), துநப்மன் ளுக்கு திர்ப்புத் டன்ண  மண் ணற்றும் எத்திசபமக்  

முதிர்ச்சிதக்  மண் பட்சிச் சகிப்புத்டன்ண  மண் தறு பர்க் ங் ந விருத்தி 

சய்படற் ம  சிந்ட ப  ள் இங்  மஞப்ட்டுள்ந. . 

 ஆமய்ச்சி  நங் ளில் நி அபிதிருத்திச் சதற்மடு ள் பூர்த்தி சய்தப்ட்டிருப்துன், 
 நப் யிர் ஆமய்ச்சி ளுக் ம உட் ட்ணப்பு பசதி ந அபிவிருத்தி சய்யும் பத் 

திட்ங் ளின் கீழ் நீர்ப்மச பசதி ந அபிவிருத்தி சய்டல், அங்குனு மஸ் 

ண்ஞய் ணற்றும் அபத் டமனித யிர் ள் ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிதத்தில் 

மது மக் ப்ட் இல்ங் ள் ணற்றும் ணன ணப்பு ள் ன்பற் ணம்டுத்டல் 
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ணற்றும்  கிளிமச்சி மன் பிமந்தித விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி 

நிதத்தின் அபிவிருத்தி ப ள் ற்று பருகின். 

 

 

பூங்கரயில் தயிர்கள்  

 தூத பழி  /F1  ப்பி பர்க் ங் ந விருத்தி சய்படற்கு மம்ரித ணற்றும் 
மூக்கூற்றுத் டமழில்நுட்ங் நப் தன்டுத்தி 12 யிர் ப  ளின் ( த்டரி, டக் மளி, 

 றி மிந மய், மஞ்சி, தற்ம்  மய், பீர்க் ங் மய், பண்டி, பள்நரிக் மய், ம ற் மய், 

 றி பமன, பூசணிக் மய் ணற்றும்  மற் த்டரி) விநச்சல் ணற்றும் டத்ட ணதிப்பீடு 

சய்யும் ப ள் ற்றுக் மண்டிருக்கும் அட பந சட விபசமதத்துக்கு 

உ ந்ட பர்க் ங் நத் டரிவு சய்படற் ம  குந்ட உள்ளீடு ளின் மபயின் கீழ் 7 

பர்க் ங் ள் (5 தற்ங் மய்  ணற்றும் டக் மளி)ணதிப்பீடு சய்தப்டுகின். 

 ல்பறுட் விபசமத சூனல் பதங் ளுக்கு மருத்டணம, உதர் விநச்சத் 
டக்கூடிததுணம உதர் டத்டக்  மண் ணமம்ன பர்க் ங் ந உற்த்தி சய்படற் ம  

3 டமகுப்பு ள்  டரிவு சய்தப்ட்டு, டரிவு சய்தப்ட் யிர் ப  ளில் இருந்து 

எட்டுக்  ன்று ள் 100 உற்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந. 

 டு ப் மருட் ள் (மணி டம - 10,000, ணமதுந - 6,000, Tom EJC – 6,000, 

 ருத்டக் மநம்மன் - 500)  மள்பவு சய்தப்ட்டுள்நதுன் திரு மஞண  

இமணுபப் சப பனங் ல் ள்  ல்லூரி,   ண்டி (தூரிதமன்) ணற்றும் அனுமடபும் 

(மணித் டம, லுமிச்ச ணற்றும் ணமங் மய் -Tom EJC) ஆகித பிடசங் ளில் னக் 

கிமணங் ள் நிறுபப்ட்டுள்ந. 

 அன்மசிச் சய் க் ம  சுணத் டமழில்நுட்த்துன் கூடித ணண் பநத்ட 
மு மணத்துபம் சய்யும் மதிதமன் டதமர் சய்படற் ம வும்  மநி 

ணமற்ங் ளிமல் ப்மசிச் சய் க்கு ற்டும் மதிப்பு நக் குப்தில் 

முக்கிதணம ங் ற்கும்  மணிதம இயின் த்திசன் ணட்த்ட அறிந்து 

 மள்படற்குணம  நப் ரிசமட ள் மத்டப்டுகின். 

 டனிணப்டுத்டப்ட் எளிரும் Pseudomonas இன் ஆய்வுகூ ணற்றும் டு  இல் உயிர் 

ணதிப்பீடு ள் பூர்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந. இங் யில் டரிவுசய்தப்ட் ணக் றிப் 

யிர் நத் டமக்கும் பிடமணம பர் முடிச்சு ணட்மம நக் (Meloidogyne spp.) 

 ட்டுப்டுத்துபற் ம  தனுறுதிமிக் , வித்திம திர்ப்பு மக்டீரிதமக் ந 

டனிணப்டுத்துபடற்கும்,  திள் பநர்ப்பு சதற்மடு ளுக்கும் டபதம ஆய்வுகூ 

இசமதப் மருட் ளுக் ம  மள்பவுக்  ட்ந ள்  பிப்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

 அறுபக்குப் பிந்தித மு மணத்துபம் ணற்றும் னங் ளில் ணதிப்ற்ம் சய்படற்குத் 
டபதம உட் ட்ணப்பு  பசதி ந அபிவிருத்தி சய்யும் பத்திட்த்தின் கீழ் 

குளிர் அ ள் ணற்றும் மதி சய்யும் கூங் ள் ந்து நிர்ணமணிக் ப்ட்டுள்நதுன், 

மதிசய்யும் ணற்றும் டனிடும் நிதங் ளுக் ம  நீர் பனங்கும் ப ள் நிவு 

சய்தப்டுகின் (80%) அட பந முத்டமர்பு மின்சம இஞப்பு பனங்கும் 

ப ளும் ற்றுக் மண்டிருகின். 

  மநமன் சய் தமநர் ளின் பருணமத்ட அதி ரிக்கும் மருட்டு  உற்த்தி 
ஊக்குவிப்பு ணற்றும் டமழில்நுட்ப் மபயின் கீழ் பர்க் த்துக்குரித இதமக் ப் 

ரிசமட ளுக்கு  (VAT) சீத்டமளித பிடசத்தில் இருந்து ப்ட் எய்ஸ்ர் 

 மநமன் பர்க் ம் சிமரிசு சய்தப்ட்டுள்நது.    

 

 

விட துந – 2 : ெந்ப்தடுத்ல் 
  
 இண்டு பளியீடு ள் திருத்டப்ட்டு பளியீட்டுப் பிரிவுக்குக்  தளிக் ப்ட்டுள்ந. 
உள்மட்டுக்கு ற் சிந்ட விபசமத மு ந (GAP) ணம்டுத்துபடற் ம ம  GAP 

சமன்றிடழ் அளிக்கும் ட பல் டநம் என் டதமரித்டல் ணற்றும் ஊ  பளியீடு ளின்  கீழ் 

GAP உற்த்திப் மதியிலுக் ம GAP முத்தி ள் 20,000 அச்சிப்ட். 

 மம்ரித  ண்ஞ ந  GAP ண்ஞ நம  ணமற்றுபடற்கு (50% விபசமயி ளின்     

ங் ளிப்புன் வி பிடசங் ளில் விபசமயி ளுக் ம  மலி இல்ங் நப் ற்றுக் 

 மடுத்டல், பீமசினி ள் ணற்றும் உக்  நஞ்சிதங் ளுக் ம உடவி ள் மன்) 

உடவி ள் பனங்குபற் ம  உள்ளீடு ந  மள்பவு சய்படற் ம விணனுக் ள் 

 மப்ட்டுள்ந. 
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 பூச்சிமசினி ள் ற்றித துரிட உயிர்ப் ரிசமடயின் எரு குதி பளியிப்ட்டுள்நது. 
மக் மலுக் ம எரு ங் சு மசினி ரிசமதிக் ப்ட்டுள்நதுன் சிந்ட விபசமத 

மு ள் (GAP) நி ழ்ச்சித்திட்த்ட உள்மட்டு ணட்த்தில் தன்டுத்டல் ணற்றும் 

இங் யில் விபசமத உற்த்திப் மது மப்புத் ட பல் டமகுதித அபிவிருத்தி சய்டலின் 

கீழ் த ணக் றிப் யிர் ளுக் ம பீமசினி ளுக் ம (பூச்சிமசினி ணற்றும் 

பீமசினி) துரிட உயிர்ப் ரிசமட ந உருபமக்  ரீட்சமத்டங் ள் 

ணற் மள்நப்டுகின்.  

 

 

விட துந – 3 : னி ப அபிவிருத்தி 
 

 விபசமதக்  ல்லூரி ந அபிவிருத்தி சய்டலின் கீழ் அங்குனு மஸ், 

அனுமடபும், புதுப, பமரிதம,  பிஞ்ச, ந்டன், மமு விபசமதக்  ல்லூரி ள் 

ணற்றும் பிபி பூங் மயிதல்ப் யிர் ள் யிற்சி ணற்றும் அபிவிருத்தி நிறுபம் ஆகித 

இங் ளின்  ட்மர்கூம், விடுதி, ணசகூம் ன்பற் நிர்ணமணித்டல் ணற்றும் 

 ற்ல் உ ஞங் ள்  மள்பவும் ணற் மள்நப்டுகின்.  

 விபசமதக்  ல்வித பலுவூட்டுபடற் ம  விபசமதக்  ல்லூரி  ளின் ண்ஞ ந  
அபிவிருத்தி சய்டலின் கீழ் குண்சம, அங்குனு மஸ், ல்ப, 

அனுமடபும், பவுனிதம, புதுப, பமரிதம,  பிஞ்ச, ந்டன், மமு விபசமதக் 

 ல்லூரி ள்,  ன்மருப ங்தமமண, அங்குனு மஸ் ணற்றும் அம்ம 

சப பனங்கும் யிற்சி நிறுபங் ள் ணற்றும் அனுமடபும் , க் , ணமம , 

ம்மந்டமட் ணம மஞ இ  ணப் பிடசங் ளின்  விரிபமக் க் 

 மரிதமதங் ளின் மது மப்பு பலி ந நிர்ணமணித்டல், படி மல்த் டமகுதி ந 

அபிவிருத்தி சய்டல், உள்ளீடு ளின்  மள்பவு சய்டல், மலி இல்ங் ள், நீர் 

பனங் ல்த் திட்ங் ள், உள்ந  வீதி ந புர்நிர்ணமஞம் சய்டல் ன் நிவு 

ணற் மள்நப்ட். 

 விபசமதத்தி ஊக்குவிக்கும் ஊ  நி ழ்ச்சி ள் னும் திட்த்தின் கீழ் 670 பமமலி 
நி ழ்ச்சி ள்  எலிப்பு சய்தப்ட்துன் 63,697 புத்ட ங் ள் ணற்றும் 201,100  தடு ள் 

அச்சிப்ட்.  

 ணத்தித ணம மஞத்தில் சுணமர் 40 விபசமத ஆமச ர் ள் சட சன்றிடழ்ப்டுத்டல் ணற்றும் 
சடப் யிர்ச் சய் த்  டமழில்நுட்ம் ற்றியும், 10 விபசமயி ள் ணற்றும் ணமஞபர் ள்  

 மம்மஸ்ட் டதமரிப்பு ற்றியும் யிற்றுவிக் ப்ட்ர். நிம சட 

விபசமதத்துக் ம ஆசித பதணப்பின் கீழ் விபசமத நிங் ளில் மசஞ 

மு மணத்துபம் ணற்றும் மய், பீக்  ட்டுப்மடு டமர்ம அநவீட்டு 

 ற்  ளுக் ம  நப் ரீட்சமத்ட படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டு பருகின். 

 விபசமத டமழில்நுட்த் ட பல் பதணப்புத்  (ATIN) திட்த்தின் கீழ் டனீ பநர்ப்பு 

ணற்றும் பன் டமனிதப் ட்டிதல் ன் ற்றித  நூல் ள் பிசுரிக் ப்ட்டுள்நதுன் பர்த்ட  

ரீதிதம  பூந்டமட் மு மணத்துபம் ணற்றும் பர் ணற்றும் கினங்குப் யிர் ள் ற்றி நூல் ள் 

டதமரிக் ப்ட்டு பருகின். 

 சமதம மஞ்சி விட  உற்த்திக் ம எப்ந்ட சய் தமநர் ளுக்கு மலித்தீன் ணற்றும் 
மலிசக் உ ள் பனங் ப்ட். உஞவுப் யிர் ந டசித ரீதிதம  சிந்ட விட 

ணற்றும் விபசமதத் டமழில்நுட்ங் ந விநினிதம ம் சய்பது டமர்ம ணமதிரிச் 

சதற்திட்திற் ம  3,257 மலித்தீன் உ ளும் 2,000 மலிசக் உ ளும்  மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந. 

 

 

விட துந – 4 : இடர் முகரத்துமும் கரனநினத் ரக்கமும் 
 

 எப்ந்ட விட உற்த்தி ணற்றும்  மள்பவு சய்யும் சதற்திட்த்தின் கீழ் 
சமன்றுப்டுத்தித 40,308 பூசல் விட ல்,  358.5 ணட்ரிக் டமன் திவு சய்தப்ட் 

ணற்றும் சமன்றுப்டுத்தித ணதி  உஞவுப் யிர் விட ள் ணற்றும் டநிதம  2,562 

கிம கிமம் ணக் றி விட ள் ன்  மள்பவு சய்தப்ட். 

 துரிட விடப் ண்ஞ அபிவிருத்தித் திட்த்தின் கீழ்  ந்டநமய் ண்ஞக்கு விட 
டனிடும் இதந்திம் என்க்  மள்பவு சய்படற்கும், அம்புஸ் ணற்றும் 

குண்சமப் ண்ஞ  ளின்  நீர்ப்மசத் டமகுதி ளின் அபிவிருத்திக்கும், ட்அத்ட, 
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ழுபன்குநம், அழுத்டண, ணற்றும் நிக் பட்டி ஆகித ண்ஞ ளில்  நஞ்சிதங் ந  

நிர்ணமணிக் வும் வி ணனுக் ள் பனங் ப்ட்டுள்ந. 

 டசித விட உருநக் கினங்குஉற்த்தித ஊக்குவிக்கும் மக்கில் டு  ஊ  
ரி ரிப்பு நிதம் என் நிர்ணமணிக்  (4 x 11.92 m2),  நஞ்சித பசதி ள் அபிவிருத்தி, G1 

டு  இல்ப் பிடசங் ளில்  மன்க்ரீட் மடதமன் நிர்ணமணித்டல் ணற்றும் சீத்டம 

ளித விடப் ண்ஞயின் சமடி இல்த்ட வீ ணதப்டுத்டல் (12.35 * 6.45 m2) 

ஆகிதபற்றுக்கு வி ணனுக் ள்  மப்ட்டுள்ந. 

 ணண் மது மப்புச் சட்த்தின் கீழ் சப் முப ணம மஞத்தில் ணண் மது மப்பின் தனுறுதித் 
டன்ணயி அதி ரிக்கும் 2 ணமதிரி நிங் ள், 3 மட இருணருங்கிலும்  அறிவித்டல் 

  ள் (விபசமத டமழில்நுட் பூங் மக் ள் –  ன்மருப,   டு ண்ஞமப 

ணற்றும்   ட) அணக் ப்ட்துன் ணத்தித ணற்றும் ஊபம ணம மஞங் ளில் ணண் 

மது மப்பு ணமதிரி ள் நிர்ணமணிக் ப்ட் நியில் உள்ந. 

 விடச் சட்த்தின் கீழ் விட ந  தமளுபர் ளில் 1,480 ருக்கு ( மலி,   ம, 

நுபலிதம ,  மஸ் ண, புத் ண, கிமந்துருக் மட், குரும ,  மழும்பு, 

ணமத்டந, ணற்றும் பம்ம) 19 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள்  மத்டப்ட்துன்  மலி, 

நிக் பட்டித, பிபி, ஹிங்குக் ம ணற்றும் சீடம ளித விட உற்த்தி சய்யும் 

விபசமயி ளுக்கு 13 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் மத்டப்ட்.   

 ணனிட சு மடமத்திலும் சூனல் மீதும் விபசமத இசமதங் ளின் மட ணம டமக் ங் ந 
இதன்ப குப்டற் ம நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ் பீ மசினி ள் ற்றித விபசமத 

விற் ணற்றும் டமழில்நுட் உடவிதமநர் ள் (ASTA) ணற்றும் விபசமயி ள் ஆகிதம 

யிற்றுவிப்டற் ம  அங்கீ மணளித்டல் ணற்றும் சப எப்ந்டம் ன்  நிவு 

சய்தப்ட்டுள்நதுன் யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந. 

 

 

 

 

 

 

2019 ருடத்திற்கரண நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

 
 

அட்ட இன 3 : 2019 ருடத்திற்கரண நிதி இனக்குகள் 

ெனவுத் னப்பு 
2019 ருடத்திற்கரண இனக்குகள் )மில். ரூ(  

 

மீண்டும் பரும் சவு ள் 4,930.69 

மூட சவு 2,042.22 

ணமத்டம் 6,972.91 

 

 

2019 ருடத்திற்கரக திட்டமிடப்தட்டுள்ப நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் கீ 

கரட்டப்தட்டுள்பண 
 

 
 
1. விெர ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 

  

ல் 

 உதர் விநச்சல் ணற்றும் மட ணம சூனல் நிந்ட ளுக்கு இசபமக் ம் அதக்கூடித 
ல் பர்க் ங் ந விருத்தி சய்டல் 

 உப் மபயின் வித்தின் ணற்றும் பீ ணற்றும் மய்  ட்டுப்மடு ள் டமர்ம 
ஆமய்ச்சி ள் ணற் மள்நல் 
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 ல் உற்த்தியுன் டமர்ம புதித டமழில்நுட்ங் ந விரிபமக் ம் சய்யும் 
ணமதிரி ந உருபமக்குடல் 

 விட உற்த்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ளுக்கு சிமரிசு சய்தப்ட் ல் பர்க் ங் ளின் 
இப்ருக்  விட ந உற்த்தி சய்டல். 

                               

னதிக உவுப் தயிர்கள் 

 உயிரிதல் ணற்றும் உயிற் அழுத்டங் ளுக்கு இதமக் ம் அதக்கூடித உதர் 
விநச்சத் டக்கூடித ணம்டுத்டப்ட் பர்க் ங் ந விருத்தி சய்டல் 

 நித்தின் உற்த்தித் தி அதி ரிக்கும் அடபந உற்த்திச் சபக் 
குப்டற் ம வும் தனுறுதிமிக்   விபசமதவிதல் தன்மடு ந அபிவிருத்தி சய்டல் 

ணற்றும் விஸ்டரிப்பு 

 விபசமயி ளின் டத்திற்கு ற்ப யில் ணம்டுத்தித ணண் ணற்றும் நீர்ப் மது மப்பு 
மு ந விரிபமக் ம் சய்டல் 

 பீ ள் மூம் ற்டும் யிர் இனப்பு நக் குப்டற் ம  எருங்கிஞந்ட பீ 
மு மணத்துபப் தன்மடு ந அபிவிருத்தி சய்டல். ணலும் உரித  மத்தில், உரித 

அநவில் சிமரிசு சய்தப்ட் பீமசினி ள் (ங் சு மசினி ள் ணற்றும் பூச்சி 

மசினி ள்)  மவிப்ட ஊக்குவித்டல்   

 சிமரிசு சய்தப்ட் பர்க் ங் ளின் இப்ருக்  விட ந  உற்த்தி சய்டல். 
 

 பூங்கரயில்ப் தயிர்கள் 

 னங் ள் ணற்றும் ணக் றி பர்க் ங் ளின் புதித  ப்பி ணற்றும் திந்ட ண ந்ட சர்க்  
மு பர்க் ங் ந அறிமு ப்டுத்டல் 

 டரிவுசய்தப்ட் கு மபப் னப் யிர் ளின் உயிரிதல் டமக் ம் மிகு 
மூக்கூறு ந அதமநம்  மஞல்.  

 னப்யிர் ளின் பீ ணற்றும் மய்க்  ட்டுப்மடு    
 
 
 
 
 
 
2. விரிரக்கல்  ற்றும் தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்    

 உள்மட்டு ணற்றும் சர்படச சந்டக்கு மது மப்ம, டத்தில் சிந்ட விபசமத 

உற்த்தி ந சமன்றுப்டுத்டலுக் ம  சிந்ட விபசமத மு ந (GAP) 

முப்டுத்டல்   

 விபசமதக்  ல்வித ணம்டுத்துபடற் ம  விபசமதக்  ல்லூரி ளின் உட் ட்ணப்பு 
பசதி ந அபிவிருத்தி சய்டல்  

 

3. வி ற்றும் டுகப் தரருட்கப உற்தத்தி ெய்ல், ெரன்றிழ் அளித்ல் ற்றும் ரப் 

தரதுகரப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

 அச ண்ஞ ளிலும் ணற்றும் எப்ந்ட சய் தமநர் ளின் நி ழ்ச்சி ள் ஊம வும் ல், 

ணதி  உஞவுப்யிர் ள் ணற்றும் ணக் றிப் யிர் ளின் விட உற்த்தி ணற்றும் 

 மள்பவு  

 விடச் சட்ம், டபப் மது மப்புச் சட்ம் ணற்றும் ணண் மது மப்புச் சட்ம் ன்பற் 

முப்டுத்டல் 

 உள்மட்டு விட உருநக் கினங்கு உற்த்தித ஊக்குவித்டல்  

 பீமசினி ள்  ட்டுப்மட்டுச் சட்த்தின் கீழ் மீண்டும் திவுசய்படற் ம  
பீமசினி நப் திவுசய்டல் ணற்றும் பீமசினி ந ணதிப்பீடு சய்டல்.  

 யிர் ணணு பநங் ள்  ஆமய்ச்சி ள், ச ரித்டல், ணற்றும் மது மத்டல்  
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2. கன அபிவிருத்தித் திக்கபம் 

 
ரன ரக்கு - 

இங் யின் விபசமயி ள் சமூ த்திதும் அத்து விபசமத நிங் ளிதும் நிம 

அபிவிருத்தி. 

 

ெற்தணி - 
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இங் யின் விபசமயி ள் சமுடமதத்தின் நிம அபிவிருத்தி ணற்றும் அத்து 

விபசமதக்  மணி ளில் இருந்தும் உச்ச உற்த்தி திப் ற்றுக் மள்ளும் விடத்தில் நிறுப,  

எத்துனப்பு, சட் ணற்றும் மு மணத்துப சப ந எழுங்குடுத்தி  மத்திற்கு ற்பமறு 

ணி பருடல்.  

 

அறிமுகம் - 

இங் யின் விபசமயி ளுக்குத் டபதம பசதி ந பனங்கும் மக்கில் 1957 எக்மர் 

01 ஆந் தி தி அப்மது இருந்ட உஞவுத் திஞக் நத்டக்  த்து விட்டு  ண சப ள் 

திஞக் நம் ஆம்பிக் ப்ட்து. 1958 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இக்  பதற்  மணிச் சட்த்தின் 

மூம் பலுவூட்ப்ப் இத்திஞக் ந டற்மது 2000 ஆம் 46 ஆம் இக்   ண 

அபிவிருத்திச் சட்ம் ணற்றும் அடன் திருத்டங் ளுக்கு இஞங்   ண அபிவிருத்தித் 

திஞக் நம் ன் தரில் இதங்கி பருகின்து. 

 

கன அபிவிருத்தித் திக்கபத்தின் குறிக்கரள் ற்றும் முக்கி கடகள் 

 அசமங்  விபசமதக்  மள்  ளுக்கு இஞங்கித முயில் விபசமதக்  மணி நப் 
தன்டுத்துபடற் ம ற்மடு நச் சய்டல். 

 விபசமதக்  மணி உரிணதமநர் ள், விபசமதக்  மணி உரிணயுள்ந விபசமயி ள் ணற்றும் 

ஆட்சியுரிண ள்  மண்பர் ள்/ விபசமயி ளின் விபசமத உரிண நப் 

மது மப்டற் ம ற்மடு நச் சய்டல்.  

 விபசமத அணப்புக் நப் திவு சய்டல் ணற்றும் ணி பருபது டமர்ம 
 ட்ந ந உருபமக்குடல் ணற்றும் அந்ட ற்மடு ள் முப்டுத்டப்டுபட 

உறுதிப்டுத்துடல். 

  ண அபிவிருத்திச் ச ந உருபமக்குடல் ணற்றும் அபற்றின் அதி மங்  நப் 
தன்டுத்துபடற் ம  பழி மட்டுடலும் ணற்மர்ப சய்டலும். 

 மடு முழுபதிலும் உள்ந அத்து  ண அபிவிருத்திச் ச  ளிதும் அதி மப் 
பிடசங் ளுன் டமர்புதடம  விபசமதக்  மணி டமர்ம ட பல் ள் 

அங்கித விபசமதக்  மணிப் தர்ப் ட்டிதல் ந டதமரித்து திருத்டங் ந ணி 

பருபடல். 

 விபசமதக்  மணி ளுன் டமர்புத  பம  மு விபசமயி ளின் பிச்சி ள் 
ணற்றும் த சிக் ல் நத் தீர்ப்டற்கு படிக்  டுத்டல். 

 சிறித நீர்ப்மசக் திட்ங் ள் ணற்றும் நீர் மூங் ளின் தனுறுதித்டன்ண, மது மப்பு, 

மு மண ன்பற்றுன் டமர்புத ற்மடு ந முப்டுத்துடல். 

   ண அபிவிருத்திச் சட்ம் ணற்றும் அசமங்  விபசமதக்  மள்  ந மீறும் 
டப்பிருக்கு திம  சட் படிக்  டுத்டல். 

 அசமங்  விபசமத ணற்றும் சண ம அபிவிருத்திச் சதற்திட்ங் ந 

முப்டுத்தும் மது த நிறுபங்ளுக்குத் டபப்டும் நிறுப, சட் 

ணற்றும் மு மணத்துபச் சப ந பனங்குடல். 

 

 

2018 ருடத்தில் கன அபிவிருத்தித் திக்கபத்திற்கு எதுக்கப்தட்ட மீண்டுரும் எதுக்கீடு 

ற்றும் 2018.09.30 ரண முன்ணற்நம் 
 

ெனவுத் னப்பு 
எதுக்கீடு 

)மில். ரூ(  

2018.09.30 ரண 

விடுவிக்கப்தட்ட 

ரக 

2018.09.30 

ெனவுகள் 

)மில். ரூ(  

நிதி ெரர் 

ெவீம்  % 

281-1-1-0-1001  266.2 222.75 171.15 77% 

281-1-1-0-1002  4.9 4.8 4.62 96% 

281-1-1-0-1003  118.8 108.4 73.12 67% 

281-1-1-0-1101  2 2 1.34 67% 

281-1-1-0-1102  2 2 1.52 76% 

281-1-1-0-1201  3 2.8 2.41 86% 

281-1-1-0-1202  10 10 7.9 79% 

281-1-1-0-1203  1.5 0.9 0.78 87% 

281-1-1-0-1301  6 6 4.82 80% 
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281-1-1-0-1302  1.5 1.5 1.49 99% 

281-1-1-0-1303  0.4 0.4 0.12 30% 

281-1-1-0-1401  0.6 0.6 0.65 108% 

281-1-1-0-1402  3 3 2.62 87% 

281-1-1-0-1403  7 7 5.88 84% 

281-1-1-0-1404  0.9 0.8 0.58 73% 

281-1-1-0-1408  40 40 0 0% 

281-1-1-0-1409  7.5 7.5 8.33 111% 

281-1-1-0-1506  3.3 3.3 2.66 81% 

281-1-1-0-1703  0.8 1.25 0.97 78% 

ரத்ம் 479.4 425 290.96 68% 
  

    
281-2-2-0-1001  4227.9 3703 2816.83 76% 

281-2-2-0-1002  8.5 8.5 8.27 97% 

281-2-2-0-1003  1792.1 1792.1 1668.4 93% 

281-2-2-0-1101  95 53.6 42.26 79% 

281-2-2-0-1102  1.3 1.3 1.21 93% 

281-2-2-0-1201  18 14.9 9.17 62% 

281-2-2-0-1202  16 16 15.02 94% 

281-2-2-0-1301  12 12 11.45 95% 

281-2-2-0-1302  3.7 3.7 1.91 52% 

281-2-2-0-1303  0.55 0.55 0.54 98% 

281-2-2-0-1402  10.5 9.9 7.29 74% 

281-2-2-0-1403  6.8 6.6 4.4 67% 

281-2-2-0-1404  0.85 0.4 0.4 100% 

281-2-2-0-1409  80 41.1 25.25 61% 

281-2-2-0-1506  65 56.7 36.45 64% 

281-2-2-0-1703  10 10 6.35 64% 

ரத்ம் 6348.2 5730.35 4655.2 81% 

 

 

 

 

2018 ருடத்தில் கன அபிவிருத்தித் திக்கபத்திற்கு எதுக்கப்தட்ட மூனண எதுக்கீடு ற்றும் 

2018.09.30 ரண முன்ணற்நம் 
 

ெனவுத் னப்பு 
எதுக்கீடு 

)மில். ரூ(  

2018.09.30 ரண 

விடுவிக்கப்தட்ட 

ரக 

2018.09.30 

ெனவுகள் 

)மில். ரூ(  

நிதி ெரர் 

ெவீம்  % 

281-1-1-0-2001  60 21.9 5.6 26% 

281-1-1-0-2003  18 18 17.71 98% 

281-1-1-0-2102  4.5 2 0.35 18% 

281-1-1-0-2401  2.5 2.5 1.24 50% 

281-2-2-0-2001  180 79.4 15.42 19% 

281-2-2-0-2002  10 8.8 7.69 87% 

281-2-2-0-2003  8 7.4 3.02 41% 

281-2-2-0-2102  20 19.5 11.4 58% 

281-2-2-0-2103  3.5 0.01 0.01 100% 

281-2-2-0-2104  20 14.3 2.85 20% 

281-2-2-10-2507  50 28.1 3.93 14% 

281-2-2-12-2506  1500 1227 42.6 3% 

281-2-2-13-2506  300 130.7 3.46 3% 

ரத்ம் 2176.5 1559.61 115.28 7% 

 

ெனவுத் னப்பு எதுக்கீடு  2018.09.30 ரண 2018.09.30  நிதி ெரர் 
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2019 ஆண்டுக்கரண நிதி ெரர் இனக்குகள்  

 

ெனவுத் 

னப்பு 

2019 ருடத்தின் 

இனக்குகள் 

)மில். ரூ(  

மீண்டுரும் 7,038.18 

மூனண 6,433.00 

 

 

 

 

 

 

1. ெற்திட்டம் :  சிறி நீர்ப்தரெணங்கபப் புணத்ல் ற்றும் கவிடப்தட்ட 

ல்களில் தயிர் ெய்ல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் – ( 1500 மில். ரூ) 
 

ெனவுத் னப்பு : 281-2-2-12-2506 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்/  மநி ணமற்ங் ள் ணற்றும் அர்த்ட 

மு மணத்துபம்  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் – 2018 பருத்தில் சிறித 

நீர்ப்மசங் நப் புணத்டல் ணற்றும்  விப்ட் பதல் ளில் யிர் சய்டல் 

நி ழ்ச்சித்திட்த்திற் ம  1500 மில்லிதன் ரூமய் எதுக் ப்ட்டுள்நது. 25 ணமபட்ங் ளுக்கும் 

இந்ட எதுக்கீட்டின் மூம் முப்டுத்ட இங் மஞப்ட்டுள்ந சதற்திட்ங் ளின் 

1053ஆகும். 
 
தங்கரபர்கள் - :  ண அபிவிருத்தி ணமபட்  மரிதமதம்/ நீர்ப்மசத் திஞக் நம் 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் – குநங் ளில் நீத் டக்கி பத்டல் ணற்றும் 

 மள்நநப அதி ரிப்டன் மூம் ற் சய்  ணற்றும் த யிர் ளுக்கு டபதம 

நீ டமர்ந்து பனங்குபதும் ற் சய் க்கு தன்டுத்டக்கூடித அத்து  விப்ட் 

பதல் ந மீண்டும் யிர்ச் சய் க்குத் டதமர்டுத்துபடற்குத் டபதம உட் ட்ணப்பு 

பசதி ந அபிவிருத்தி சய்பதுண இந்ட சதற்திட்த்தின் மக் ங் ள் ஆகும்.  
 

)மில். ரூ (  விடுவிக்கப்தட்ட 

ரக  

ெனவுகள்  

)மில். ரூ(  

ெவீம்  % 

மீண்டுபரும் 
6827.60 6155.35 4946.16 80% 

மூட 
2176.50 1559.61 115.28 7.39% 

ரத்ம் 
9004.10 7714.96 5061.44 65.6% 

ெனவுத் னப்பு 
எதுக்கீடு 

)மில். ரூ(  

2018.09.30 ரண 

விடுவிக்கப்தட்ட 

ரக 

2018.09.30 

ெனவுகள் 

)மில். ரூ(  

நிதி ெரர் 

ெவீம்  % 

118-2-3-40-2506 1000.00 841.5 26.24 3.1% 

     

ணமத்டம் 1000.00 841.5 26.24 3.1% 
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பிரண ெற்தரடுகள் - அஞக் ட்டு நப் புர்நிர்ணமஞம் சய்டல்,  மல்பமய் ள் 

புர்நிர்ணமஞம் சய்டல் , விபசமதப் மட ந புர்நிர்ணமஞம் சய்டல் , குநங் ந 

புர்நிர்ணமஞம் சய்டல்  

 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி/ நமுக – உநர் பதம், ஈர் பதம், ணற்றும் ணம மஞ 

இ  ண பதம் ஆகித அத்து பதங் ளிலும் விபசமதத்தில் ஈடுடும் சுணமர் 177,238 

விபசமதக் குடும்ங் ள். 

 

முடிவு -  329அஞக் ட்டு ள் புர்நிர்ணமஞம் சய்டல் , 548  மல்பமய் ள் புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல் , 35 விபசமத மட ள் புர்நிர்ணமஞம் சய்டல்,  141 குநங் ள் புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல் . 

தறுதறுகள் -  1.  விப்ட் பதல் ந 10% ஆல் குறித்டல். 

   2. ல் உற்த்தி அதி ரித்டல்  

                    3. விபசமதத் துயின் உட் ட்ணப்பு பசதி ந அபிவிருத்தி 

சய்டல்  

 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் -  6.3, 6.4, 6.5 ணற்றும் 6.6 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள்  -  6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2 ணற்றும் 6.6.1 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தட்டுச் குறியீடுகள் –  

ெற்திட்ட கரன ல்ன – 2018 பரி 01 முடல் 2018 டிசம்ர் 31 ப 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் : 

இல் 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - 25 ணமபட்ங் ளில். 

 
2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  (மில். ரூ) 

2018.09.30 ப  

690 சதற்திட்ங் ளுக்கு 

 

917 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் -  எதுக் ப்ட் நிதி 1500.00 (மில். ரூ) 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

அஞக் ட்டு ந 

புர்நிர்ணமஞம் சய்டல்  
325.05 

 

 

 

 

42.6 

ணதிப்பீடு டதமர் 

சய்தப்ட்டுள்ந 

சதற்திட் ண்ணிக்  – 

194 

சதல்டுத்தியுள்ந  

சதற்திட் ண்ணிக்  – 

516 

ப ள் நிவுற் 

சதற்திட் ண்ணிக்  – 85 

 மல்பமய் ந புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல்  
451.00 

விபசமத மட ந 

புர்நிர்ணமஞம் சய்டல்  
30.00 

குநங் ந புர்நிர்ணமஞம் 

சய்டல்  
399.95 

பிடம  மரிதமதம் (திடீர் 

அர்த்டம் ) 
100.00 

2017 றுப்பு ள் 194.00 

ரத்ம்  1500.00 42.6  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் - 
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குநங் ளில் நீர்  மள்நநவு அதி ரிப்டன் மூம் பட்சியிம ற்மடும் விநவு ள். 

குக் ப்டுடல். குநங் ந ஆனணமக்குடல்,  மல்பமய் ந சீணப்டன் மூமும் பள்நப் 

ருக்கு  ட்டுப்டுத்டப் டுபதுன் பள்நப் ருக்கிமல் ற்டும் அழிவு ள் 

குக் ப்டும். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் -  மநி 

ணமற்ங் ளுக்கு ஈடு மடுப்டற்கு அந்து  மள்ந பண்டித இக்கு ந பற்றி மள்ந 

உரித படிக்  ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந.  

 

2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள் – 3,984 மில். ரூமய்.  

 

 

 

2.  ெற்திட்டம் :  ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி 

 

ெனவுத் னப்பு : 281- 2- 2- 10- 2506 

விட துந : விபசமத உற்த்தித் தின்/  மநி ணமற்ங் ள் ணற்றும் அர்த்ட 

மு மணத்துபம், ணனிட பந அபிவிருத்தி 
 
ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

தரறுப்பு -  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் – 2018 பருத்தில் ஆமய்ச்சி  

ணற்றும் அபிவிருத்திக் ம  50 மில்லிதன் ரூமய் எதுக் ப்ட்டுள்நது. 25 ணமபட்ங் ளுக்கும் 

இந்ட எதுக்கீட்டின் மூம் சிறித நீர்ப்மசங் ளில்   நீரின் டப் ரிசமட, ணண் சு மடம 

அட், ணனவீழ்ச்சித் டவு ந ச ரித்டல், நிக்கீழ்  நீர் ரிசமட, பள்ந ருக்கு 

அச்சுறுத்டக் குப்டற்கு அமத அறிவிப்பு சய்படற் ம பழிமுத அமுல் 

சய்படற்கு அதமநம்  மஞப்ட்டுள்நது. 
 
தங்கரபர்கள் - :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - சிறித நீர்ப்மசங் ளில் நீரின் டத்ட 

ணற்மர்ப ணற்றும் ணம்டுத்டல், பதல் ளில் ணண் சு மடம நித ணற்மர்ப ணற்றும் 

ணம்டுத்டல், பள்ந ருக்கு அச்சுறுத்டல் நப் ற்றி அறிவூட்டும் பழிமு ந 

உருபமக்குடல், விபசமத முடிவு ந ணற் மள்படற் ம  டவு ந ச ரித்டல்.  

 

பிரண ெற்தரடுகள் - சிறித நீர்ப்மசங் ளில் நீரின் டப் ரிசமட, ணண் சு மடம 

அட், ணனவீழ்ச்சித் டவு ந ச ரித்டல், நிக்கீழ்  நீர் ரிசமட, பள்ந ருக்கு 

அச்சுறுத்டக் குப்டற்கு அமத அறிவிப்பு சய்படற் ம பழிமு 
 
தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி/ நமுக : 855,128 விபசமதக் குடும்ங் ள்  
 
முடிவு - 4 ணமபட்ங் ளின்  ண சப ள் நிதங் ளில் ரிசமடக் கூங் ந 

நிறுவுடல், 100,000 ணண் சு மடம அட் விநிதமகித்டல், 500  ண சப ள் நிதங் ளில் 

மநந்ட ணனவீழ்ச்சித் டவு ந ச ரித்டல், அதமநம்  மஞப்ட்  6 ணமபட்ங் ளில் 

நிக்கீழ்  நீர் ற்றித ஆய்வு, 7000 நீர் ணமதிரி ள் குநங் ளில் ரிசமதித்டல்  

 

தறுதறுகள் -   

1. கிமமித குநங் ளில் நீரின் டத் டன்ணத சன்றுப்டுத்டல்.                    
2. பதல் ளில் ணண் சு மடமத்ட சன்றுப்டுத்டல் 

3.  மநி ணமற்ங் ளுக் ம விபசமத திட்ம்  
4. நிக்கீழ்  நீர் மது மத்டல் ணற்றும் ணம்டுத்டல். 
5. பள்ந ருக்கு அச்சுறுத்டக் குப்டற்கு அமத அறிவிப்பு சய்படற் ம 
பழிமு. 

 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் -         இக் ம் 2.3, 6.3, 6.4, 6.5, 13.1, 13.2, 15.1  ணற்றும் 15.3 
 நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள்   -  2.3.1, 2.3.2, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2,  

13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 15.1.2  ணற்றும் 15.3.1 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தட்டுச் குறியீடுகள் – யிற்சி ணற்றும் 
விநக் ம் அளிக்கும் நி ழ்ச்சி ளின் ண்ணிக் , ணண் ணமதிரி ளின் ண்ணிக் . 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன - – 2018 பரி 01 முடல் 2018 டிசம்ர் 31 ப  

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருப்பின் அவ்ரறு அற்கரண கரம் : இல் 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் – 25 ணமபட்ங் ளில்  

 
2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

50.0 

 
 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் – 3.93 மி. ரூ 

திட்டமிடப்தட்ட ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

சிறித நீர்ப்மசங் ளில் நீரின் 

டத்ட ரிசமதித்டல்  
20.00 

 

 

 

3.93 

 

ணண் சு மடம அட் 10.00  

ணனவீழ்ச்சித் டவு ந 

ச ரித்டல் 
9.50  

நிக்கீழ்  நீர் ரிசமட 8.50  

பள்ந ருக்கு அச்சுறுத்டல் 

ற்றி அமத அறிவிப்பு 

சய்படற் ம பழிமு 

2.00  

ரத்ம் 50 3.93  
 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – ணண், நீர் பநங் ள் 

மது மக் ப்டும்.  

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல் 
 
2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள் – 400 மில்லிதன் ரூமய். 

3.  ெற்திட்டம் : கிரமிக் குபங்களின் கரல்ரய்த் ரகுதிகப அபிவிருத்தி 

ெய்ல் 
 
ெனவுத் னப்பு : 281-2-2-13-2506 

விட துந : கிமமிதக் குநங் ளின்  மல்பமய்த் டமகுதி ந அபிவிருத்தி சய்யும் 

நி ழ்ச்சித் திட்ம். 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

தரறுப்பு -  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் – இந்நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ் 21 

கிமமிதக் குநங் ளின்  மல்பமய்த் டமகுதி ள், அடன் கீழுள்ந 258 கிமமிதக் குநங் ள்   ணற்றும் 

அபற்றுன் இஞந்ட சுற்மல்த் டமகுதி நயும் அபிவிருத்தி சய்படற்குத் டபதம 

2000 மில்லிதன் ரூமய் நிதி எதுக்கீட் 5 பரு  மத்தினுள்  ண அபிவிருத்தித் 

திஞக் நத்திற்கு பனங் ப்டும். 2018 பருத்தில் ணமம , அம்மந்டமட் ணற்றும் 

பவுனிதம ஆகித மூன்று ணமபட்ங் ளிலும் இத்திட்ம் சதல்டுத்டப்ட்டுள்நது.   
 
தங்கரபர்கள் - :  ண அபிவிருத்தி ணமபட்  மரிதமதம், விபசமத அணப்பு ள், இங்  

இமணுபம்  
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  மநி ணமற்ங் ள்  மஞணம  அடிக் டி 

திர் மள்ளும் பட்சி ணற்றும் பள்நப் ருக்கு  ஆகித மட ணம விநவு நத் 

டவிர்ப்டற்கும்  மல்பமய்த் டமகுதி ளின் கீழ் ணற் மள்நப்டும் யிர்ச் சய்  ளுக்கு 
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அபசிதணம நீர்ப்மசங் ளின்  மூம் மதுணம அநவு நீ பனங்குபடன் மூமும் 

கிமணப்பு குடியிருப்பு ளில் நிம இருப் உறுதிப்டுத்துடல். 
 
பிரண ெற்தரடுகள் – 3  மல்பமய்த் டமகுதி ந புர்நிர்ணமஞம் சய்டல். இக்  மல்பமய்த் 

டமகுதி ளுன் டமர்ம சூனலிதல்  மணி ந ணம்டுத்டல்.  
 
தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி/ நமுக : சுணமர் 10000 விபசமதக் குடும்ங் ள்  
 
முடிவு – 40 நீர்ப்மசத் டமகுதி ள் (குநங் ள்) புர்நிர்ணமஞம் சய்தப்ல்  

 

தறுதறுகள் -  சதற்திட் மு மணத்துப அகு உருபமக் ப்ல்  

          கிமமித ணக் ளின் பமழ்க் த் டம் ணம்ல்  
 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் -  1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 13.1,  

13.2, 13.3, 15.1, 15.3, 15.9                                            

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள்  -  1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.3, 2.3.1,  

2.3.2, 2.4.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 13.1.1, 

13.1.2, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 15.1.2, 15.3.1, 15.9.1  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தட்டுச் குறியீடுகள் – அபிவிருத்தி 
சய்தப்டும் குநத் டமகுதி ளின் ண்ணிக் . 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன – 5 பருங் ள் 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் : 

இல் 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - ணமம , அம்மந்டமட் ணற்றும் பவுனிதம 

ணமபட்ங் ள் 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 
ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

 

300 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் -  3.46 மில். ரூ 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

நிதி 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ 

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

ணமம  136 

 

3.46 

 

அம்மந்டமட் 44  

பவுனிதம 120 

ணதிப்பீடு ள்  

டதமர் சய்தப்டுள்ந 

சதற்திட்ங் ளின்  

ண்ணிக்  – 12 

ரத்ம் 300.00 3.46  
 
4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – குநங் ள் ஆனணமக் ப்ல் 

ணற்றும்  மல்பமய் ள் சீணத்டல் ன்  மஞணம  பள்நப் ருக்கு  ட்டுப்மடு ணற்றும் 

பள்நப் ருக்கு அழிவு ள் குடல்.  
 
5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல். 
 
2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள் – 400 மில். ரூ 
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4. ெற்திட்டம் : கன அபிவிருத்தி பிரண அலுனகம் ற்றும் ரட்ட 

அலுனகங்கபத் திருத்தித்ல் 

 

ெனவுத் னப்பு : 281-1-1-0-2001 

விட துந : ணனிட பந அபிவிருத்தி  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

தரறுப்பு -  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - 2018 பருத்தில் இந்நி ழ்ச்சித் 

திட்த்திற் ம   எதுக் ப்ட் ணமத்ட டம  60 மில்லிதன் ரூமய் ஆகும். இடன் கீழ் 

முப்டுத்ட இங்  மஞப்ட்டுள்ந சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  18 ஆகும்.   
 
தங்கரபர்கள் - :  ண அபிவிருத்தி  ணமபட்  மரிதமதங் ளின் ஊழிதர் ள் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் – சப நப் ற்றுக் மள்ந பரு  

டரும் விபசமத ணக் ள் திருப்திப்டும் ப யில் அபர் ளுக்குத் டபதம சப ந 

பனங்குபடற் ம  சமட ணம அலுப  சூனயும் அடற்குத் டபதம உட் ட்ணப்பு 

பசதி ந அபிவிருத்தி சய்படற் ம   ண சப ள் பிடம அலுப ம் ணற்றும் ணமபட் 

அலுப ங் ந ணறுசீணத்டல்.  
 
பிரண ெற்தரடுகள் - பிடம அலுப த்ட புர்நிர்ணமஞம் சய்டல்,  ணமபட் 

அலுப ங் ந புர்நிர்ணமஞம் சய்டல், சுற்றும விடுதி ள் புணத்டல், ப ம திருத்தும் 
டநத்டப் புதுப்பித்டல். 
 
தணரபர்கள் ண்ணிக்க –  டி தணரபர்கள் -  ண அபிவிருத்தி பிடம 

அலுப த்தின் ணற்றும் ணமபட் அலுப ங் ளின் ஊழிதர் ள் 

நமுக தணரபர்கள் -  சப நப் ற்றுக் மள்ந 

பரு   டரும் ஊழிதர் ள் ணற்றும் சப றுர் ள்  

 

முடிவு - பிடம அலுப ம் ணற்றும் 15 ணமபட் அலுப ங் ள், 02 சுற்றும விடுதி ள் 

ன்பற் திருத்திதணத்டல்  
 
தறுதறுகள்   - டபதம பசதி ந அபிவிருத்தி சய்படன் மூம் சப பனங்கும் 

வித்தி அதி ரித்டல். 

ணத் திருப்தித அதி ரிப்டன் மூம் ஊழிதர் வித்தி அதி ரித்டல். 

 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள்  - 1 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் -   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தட்டுச் குறியீடுகள் – சபழிக் ப்ட் 
டம . 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன - 2018 பரி 01 முடல் 2018 டிசம்ர் 31 ப 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் : 

இல்ன 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - பிடம அலுப ம் ணற்றும் 14 ணமபட் அலுப ங் ள் 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /

பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம   

(மில். ரூ) 

2018.09.30 பயில்   

 

60 
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21 சதற்திட்ங் ளுக்கு 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் -   5.6 மில். ரூ 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

நிதி முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

பிடம அலுப ம், 14 

ணமபட் 

அலுப ங் ள்  ணற்றும் 

02 சுற்றும விடுதி ள் 

ன்பற் 

திருத்திதணத்டல் 

60 5.6 

ணதிப்பீடு ள் டதமர் 

சய்தப்டுள்ந 

சதற்திட்ங் ளின் 

ண்ணிக்  – 7 

சதற்மட்டு நியில்  உள்ந 

சதற்திட்ங் ளின் 

ண்ணிக்  – 8 

ப முற்றுப் ற்றுள்ந   

சதற்திட்ங் ளின் 

ண்ணிக்  - 6 

ரத்ம் 60 5.6  

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – மட ணம விநவு ள் 

துவும் இல்.  
 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல். 
 
2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள்-  136.5 மில். ரூ 

 

 

 

 

 

 

5. ெற்திட்டம் : கன அபிவிருத்தி நினங்கப திருத்தித்ல் 

 

ெனவுத் னப்பு : 281-2-2-0-2001 

விட துந : ணனிட பந அபிவிருத்தி 

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

தறுப்பு :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் – 2018 பருத்தில் இடற் ம  

எதுக் ப்ட்டுள்ந ணமத்ட எதுக்கீட்டு நிதி 180 மில். ரூ ஆகும்.  ண சப ள் நிதங் ந 

திருத்திதணத்டலின் கீழ் முப்டுத்ட இங்  மஞப்ட்டுள்ந சதற்திட்ங் ளின் 

ண்ணிக்  129 ஆகும்.  
 
தங்கரபர்கள் - :  ண அபிவிருத்தி  ணமபட் அலுப ம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் –  சப நப் ற்றுக் மள்ந பரு  

டரும் விபசமத ணக் ள் திருப்திப்டும் ப யில் புதித திட்மிலுக்கு அணத  ண 

சப ள் நிதங் ந திருத்திதணத்டல். 
 
பிரண ெற்தரடுகள் -  ண சப ள் நிதங் ளின் ட்மக்ர் திருத்துமிம், கூ, 

பலி, நுனபமயில், ணசகூத் டமகுதி ணற்றும் உக்  நஞ்சிதங் ள் ன்பற் 

திருத்திதணத்டல்.  
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தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி/ நமுக :  ண சப ள் நிதங் ளில் ணிதமற்றும் 

அத்து ஊழிதர் ளும், சப நப் ற்று மள்ந பரு  டரும் ணக் ள்  
 

முடிவு – திருத்திதணக் ப்ட்  ண சப ள் நிதங் ள் 129 ஆகும். 
 

தறுதறுகள் – ஊழிதர் ளின் ணத் திருப்தித அதி ரிப்டன் மூம் சப பனங் ல் 

வித்தி அதி ரித்டல்.  
 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் - 1 

நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் -   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தட்டுச் குறியீடுகள் – நிதங் ளின் 

ண்ணிக் , சபழிக் ப்ட் நிதி.  
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன - 2018 பரி 01 முடல் 2018 டிசம்ர் 31 ப 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் : 

இல் 

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - 25 ணமபட்ங் ளில் 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

(உள்மட்டு / 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம   

(மில். ரூ) 

2018.09.30 பயில்   

74 சதற்திட்ங் ளுக்கு 

 

194 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் -   180 மில். ரூ 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

 

நிதி 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப  

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம் 

129  ண சப ள் 

நிதணங் ந 

திருத்திதணத்டல் 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

15.42 

ணதிப்பீடு ள் டதமர் சய்தப்டுள்ந 

சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  – 19 

சதற்மட்டு நியில்  உள்ந 

சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  – 32 

ப முற்றுப் ற்றுள்ந   

சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  - 23 

ரத்ம் 180 15.42 
 

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – மட ணம விநவு ள் 
துவும் அறிதப்வில். 
 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல். 
2019 ஆம் பருத்தின் இக்கு ள்- 695 மில். ரூ 
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6. ெற்திட்டம் : கன அபிவிருத்தி நினங்களில் புதி கட்டடநிர்ரங்கள் 

 

ெனவுத் னப்பு : 281-2-2-0-2104 

விட துந : ணனிட பந அபிவிருத்தி/ விபசமத உற்த்தித் தின். 

டமுநப்தடுத்தும் நிறுணங்கள்  :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

தரறுப்பு  :  ண அபிவிருத்தித் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் - 2018 பருத்தில் இடற் ம  

எதுக் ப்ட்டுள்ந ணமத்ட எதுக்கீட்டு நிதி  20 மில். ரூ ஆகும்.  ண சப ள் நிதங் ளில்  

புதித  ட் நிர்ணமஞங் ளின் கீழ் முப்டுத்ட இங்  மஞப்ட்டுள்ந 

சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  6 ஆகும்.  
 
தங்கரபர்கள் - :  ண அபிவிருத்தி  ணமபட் அலுப ங் ள்.  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் – மபக்குப் மருத்டணற்  ண 

சப ள் நிதங் ந அ ற்றிவிட்டு பசதி ளுன் கூடித அலுப  சூன உருபமக்குடல். 
 

பிரண ெற்தரடுகள் – புதித திட்மிலுக்கு அணத  ண சப ள் நிதங் ந 

நிர்ணமணித்டல். 
 
தணரபர்கள் ண்ணிக்க - டி/ நமுக : அத்து ஊழிதர் ளும் சப நப் 

ற்றுக் மள்ந பரு  டரும் ணக் ளும்.  
 

முடிவு - 5  ணமபட்  மரிதமதங் ளில் புதித  ட் நிர்ணமஞம் 
 
தறுதறுகள் -  ணமபட்க்  மரிதமதங் ளின் உட் ட்ணப்பு பசதி ந அபிவிருத்தி 

சய்டல்.  
 
அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள் -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் – 1 
நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் -   

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தட்டுச் குறியீடுகள் – நிர்ணமணிக் ப்ட் 
புதித  ட்ங் ளின் ண்ணிக் . 
 
ெற்திட்ட கரன ல்ன - 2018 பரி 01 முடல் 2018 டிசம்ர் 31 ப 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் : 

இல் 
 
ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் - 5 ணமபட்ங் ளில் 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள் 

நிதி மூம் 

)உள்மட்டு  /

பளிமட்டு(  

உள்மட்டு 

 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  (மில். 

ரூ) 

2018.09.30 பயில்   

4 சதற்திட்ங் ளுக்கு 

 

13.56 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் -   20 மில். ரூ 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட 

நிதி (மில். ரூ) 

 

நிதி 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் /

ெற்திட்டத்தின் கீழ் ங்க 

உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

   ணதிப்பீடு ள் டதமர் 
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 ண சப ள் 

நிதம் என்யும்  5  

ணமபட் 

அலுப ங் நயும் 

நிர்ணமணித்டல் 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

2.85 

சய்தப்டுள்ந 

சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  – 

2 

ப முற்றுப் ற்றுள்ந   

சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  - 

2 

ரத்ம் 20 2.85  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – மட ணம விநவு ள் 

துவும் இல். 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் – இல். 

 

2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள் - 345 மில். ரூ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ல் ெந்ப்தடுத்ல் ெத 

 

 
 

ரன ரக்கு -  

ல் ணற்றும் அரிசித  மள்பவு சய்டல்,  நஞ்சிதப்டுத்டல், டப்டுத்டல் ணற்றும் 

சந்டப்டுத்டல் ஆகிதபற்றுக் ம பிடம அச ணத்திதஸ்டம  சதற்டுடல்  

  

ெற்தணி - 
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உற்த்திதமநர், நு ர்பமர் ஆகித இரு சமமரும் திருப்திப்டும் விடத்தில் ல் ணற்றும் அரிசித 

 மள்பவு சய்டல்,  நஞ்சிதப்டுத்டல், டப்டுத்டல் ணற்றும் சந்டப்டுத்தும்  

சதற்மடு ந அறிவும், திணயும் உள்ந ஊழிதர் குனமம் என்றினூம  சிப்ம  

ணற் மள்ளுடல். 

 

சுருக்கரண அறிமுகம் -   

 உத்டபமடப்டுத்தித விக்கு ல்க்  மள்பவு சய்டல், ல்க்  மள்பவு 

சய்படற் ம வும்,  மள்பவு சய்தப்ட் ல் இருப்பு ந மது மப்ம  ச ரித்து 

பக் த் டபதம  நஞ்சித பசதி ந ற்டுத்திக் மள்நல்.  

 

உரிக் கட்டபக்கு அரண ெற்தரடுகள் - 

• ல் விபசமயி ள் சந்டப்டுத்தும் வித உத்டபமடப்டுத்ட உத்டபமட விக்கு 
ல்  மள்பவு சய்டல் 

• ல் ணற்றும் அரிசியின் சந்ட வித உறுதிதம ப்  ணுடல் 

• இங் தர் ளின் உஞவுப் மது மப் உறுதிப்டுத்துடல் 

• ல் ணற்றும் அரிசி இருப்புக் நப் ணுடல்  
 

குறிக்கரள்கள் –  

ணற்குறிப்பிட் ணி ந நிபற்றுபடற் ம  ல் சந்டப்டுத்தும் ச 3 பிடம 

இக்கு ள் முப்டுத்துகின்து.  முடல் இக்கு விபசமயி ள் அயும் 

ன்ண ளுன் டமர்மதம வும் இண்மபது இக்கு நு ர்பமர் அயும் 

ன்ண ளுன் டமர்மபதம வும்  மஞப்டுகின்து.  

• ல்லுக் ம சந்டயில் நிதம உதர்ந்ட வி 

• சமடமஞ நிக்கு அரிசித ற்றுக்  மடுத்டல் 

• அரிசி அத்டல் ணற்றும்   நஞ்சிதப்டுத்தும் சதற்மடு ந  எழுங்குடுத்டல்  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வுெனவு 

2018.09.30 ஆம் திகதிக்கரண நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

 

ெனவுத் னப்பு 

(Vote) 

2018ஆண்டுக்

கு 

எதுக்கப்தட்

ட நிதி 

)மில்.ரூ(  

2018.09.30  

  

ங்கப்தட்ட 

நிதி 

)மில்.ரூ(  

2018.09.30 ரண நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

)மில்.ரூ(  

முன்ண

ற்நம் 

ெவீத்

தில் % 

உண்ர

ண 

ெனவு 

தரறு 

ப்புகள் 

முன் 

கரண்டு 

ெல்னல் 

 

மீண்டுபரும்  

154-01-2-2-1503 
150.0 89.5 149.1 - - 95% 

மூட * குறிப்பு 01 

154-01-2-2-2201 
207.0 * 145.0 140.5 130.8 - 70% 

ல்  மள்பவு  

154-01-2-1-1409 
500.0 250.0 252.5 - - 51% 

சவுத் டப்பு ணற்றும்  ணத்டமழில் அணச்சின் எதுக்கீட்டு அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ள் /

சதற்திட்ங் ள்/ஆய்வு ள்/தப 

இல் 

சவுத் டப்பு ணற்றும் திசரியின் டி எதுக்கீடு  /நிறுபத்தின் டி எதுக்கீடு/ பறு 

எதுக்கீட்டின் கீழ் ணற் மள்ளும் சதற்திட்ங் ள் 154-01-2-2-2201 
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* குறிப்பு 01       

1. நஞ்சிதங் நத் 

திருத்துடல்  
55.5 

 

 

 

 

 

* 145.0 

8.3 - - 15% 

2. 16  நஞ்சிதங் 

 ளுக் ம ற்  நங் ந 

நிர்ணமணித்டல்   

16.5 - - - 0% 

3. டநமங் ள் ணற்றும் 

 மரிதமத 

உ ஞங் நக் 

 மள்பவு சய்டல்  

4.0 1.0 - - 25% 

 4.  ஞணி 

பப்பின் 

உருபமக்குடல் 

2.0 2.3 - - 100% 

5. இருப் 

உறுதிசய்டலும் இருப்பு 

மருட் ளின் ஆய்வு ளும்                                      

2.0 1.7 - - 90% 

6.  மள்நநப 

அதி ரித்டல் 
2.0 2.2 - - 100% 

சவுத் டப்பு ணற்றும் பளிமட்டு சதற்திட்ங் ள் (சதற்திட் ப  ள்) 

சதற்திட் ப  (பளிமட்டு  ன்/ பளிமட்டு உடவி/ சணபலு நிதி, த ) 

ரத்ம்  857.0 484.5 542.1 130.8 -  

 
*  2018 மூடச் சவு ளுக் ம  திசரியில் இருந்து ப்ட் 125.0 மில்லிதன் ரூமய் 

2017 பருத்தில் சலுத்டப்பண்டி இருந்ட  ட்ஞங் நச் சலுத்துபடற்குப் 

தன்டுத்டப்ட்.             

          

 

2017 ஆம் ருட ெற்திட்டங்களுக்கரக 2018 ருடத்தில் ெய் கரடுப்தணவுகள்             மில். 

ரூ 

புதித  நஞ்சிதங் ள் ணற்றும்  ட்ங் ந  

நிர்ணமணிப்டற் ம  மடுப்வு ள்                       28.8 

 நஞ்சிதங் ள் ணற்றும்  ட்ங் ந புர்நிர்ணமஞம்  

சய்படற் ம  மடுப்வு ள்                40.2 

 மள்பவு சய்தப்ட் நிதம சமத்துக் ளுக் ம  

 மடுப்வு ள்           51.5 

 மடுப்டற் ம  எதுக்கி பக் ப்ட்டுள்ந டம         4.5 

ரத்ம்                                                   125.0 

          

2017 ஆம் பருத்தின் சதற்திட்ங் ளுக் ம   

2018 பருத்தில் ணலும் சலுத்ட பண்டித டம      73.3 

2017 பருத்திற்குரித கிக் ப்ற்றுள்ந  

உண்டிதல் ளுக் ம க்   மடுக்  பண்டித டம       57.5 

2017 பருத்திற்குரித கிக்  பண்டித  

உண்டிதல் ளுக் ம க்   மடுக்  பண்டித டம                     130.8 

 

இவ்வுண்டிதல் ளுக்கு சலுத்துபடற் ம  டசித தீட்டுத் திஞக் நத்தின் மூம் ணதி  

எதுக்கீட்டுக்  டிட இக் ம் 389 இனூம  121.2 மில்லிதன் ரூமய் எதுக்கீட்டுக் ம அனுணதி   

2018.07.20 ஆம் தி தி அளிக் ப்ட்டிருப்பினும், இதுபயில் திசரியிமல் ணற்டி 

எதுக்கீடு ல் சந்டப்டுத்தும் சக்கு பனங் ப்வில்.       

 

 

 

ெற்திட்டம் : ல் கரள்ணவு ெய்ல், புதி கபஞ்சி நிர்ரம், கபஞ்சி 

புணர்நிர்ரம் ற்றும் ண மூனணச் ெற்திட்டங்கள் 

 

ெனவுத் னப்பு  - 154-01-2-2-1503/ 154-01-2-2-22-2201/154-01-2-1-1409 
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விட துந - ல் ணற்றும் அரிசியின் சந்ட வித நிதம ப் ஞல் 

டமுநப்தடுத்தும் நிறுணம்:  ல் சந்டப்டுத்தும் ச 

தரறுப்புகள் - மட்டின் ல் விபசமயி நப் மது மத்து உற்த்திக்கு உச்ச விதமன்ப் 

ற்றுக்  மடுப்டற் ம  அச உத்டபமட விக்கு அணத ல்  மள்பவு 

சய்படற்குரித படிக்  ந ணற் மள்நல் ணற்றும் அச டபக்கு அணத உஞவுப் 

மது மப் உறுதி சய்படற் ம   மப்பு இருப்பு என்ப் ணுடல்.  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண - 

1. உத்டபமட விக்கு ல்க்  மள்பவு சய்டல் 

2. ல்க்  மள்பவு சய்படற் ம வும்  மள்பவு சய்ட ல் இருப்புக் ந 
மது மப்ம  ச ரித்து பப்டற்கும் அபசிதணம  நஞ்சித பசதி ந உருபமக்குடல் 

3. ல்க்  மள்பவு சய்படற்குத் டபதம  திடிக்கும்  நங் ந 
நிர்ணமணித்டல் 

4.  மள்பவு சய்ட ல் இருப் அரிசிதம  ணமற்றி சந்டக்கு விநிதமகித்டல் 

 

தங்கரபர்கள் - விபசமதத் திஞக் நம்/ ணம மஞ விபசமதத் திஞக் நம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் - 

1.  நஞ்சிதக்  மள்நநப அதி ரித்டல் 

2. தன்டுத்டப்மட  நஞ்சிதங் ந புர்நிர்ணமஞம் சய்டல் 

3. விஞ்ஜம ரீதிதம  ல்  நஞ்சிதப்டுத்டக் கூடித வீ டமழில்நுட்ங் ளுன் கூடித 
 நஞ்சிதங் ந நிர்ணமணித்டல் 

4.  மப்பு இருப் மது மப்ம  பத்திருப்டற்குப் மருத்டணம  நஞ்சிதங் நம  
ணமற்றுடல் 

 

பிரண ெற்தரடுகள் -  

i. ல் விபசமயி ளின் விற் வித உறுதி சய்டல் 

ii. உஞவுப் மது மப் உறுதி சய்டல் ணற்றும் நு ர்வு வி ந நிதம  

பப்டற் ம  ல் ணற்றும் அரிசி இருப்பு ந ணுடல் .  

 

தணடரர் ண்ணிக்க - டி/ணமு  -  

டி - இங் யில் ல் உற்த்தி சய்யும் விபசமயி ள்  

ணமு  - அரிசி நு ர்பமர்  

 

 

 

 

முடிவு -  

i. ல்  மள்பவு  

தரகம் 
ரடு 

 .ர .  

ெம்தர 

 .ர  

ரத் 

கூட்டுத்ரக 

 .ர ..  

தறுதி 

மில்லின் ரூ. 

2017/18 ரும் ம ம்  4,605 - 4,605 174.99 

2018 சிறு ம ம் 2,033 05 2,038 77.46 

ரத்ம்  6,638 05 6,643 252.45 

 
• மடு கிம கிமம் என்று ரூமய் 38 வீடமும்  சம்ம ல் கிம  கிமம் என்று ரூமய் 

41வீடமும்  மள்பவு சய்தப்ட். 

 

(ii). புதி கபஞ்சிங்கப நிர்ரணித்ல்  

2018 பருத்தில் அங்கீ ரிக் ப்ட் 207 மில்லிதன் ரூமய் மூட எதுக்கீட்டிலிருந்து 2017 

பருத்தில் சலுத்துபடற்கு இருந்ட மூட சதற்திட்ங் ளுக் ம சலுத்ட பண்டியிருந்ட 

உண்டிதல் ளுக் ம  125.0  மில்லிதன் ரூமய் சலுத்டப்ட்டுள்நணதமல் ஞ்சித 82  



235 
 

மில்லிதன் ரூமய் எதுக்கீட்டிலிருந்து புதித  நஞ்சிதங் ந நிர்ணமணிக்  நிதி 

எதுக் ப்வில்.  

  

(iii). கபஞ்சிங்கள் புணர்நிர்ரம் ெய்ல்  

17  நஞ்சிதங் நத்  திருத்திதணத்டல், இரு பிமந்தித அலுப ங் நத் திருத்திதணத்டல், 

திர்பரும் பருத்தில் ஆம்பிக் ப்வுள்ந இண்டு புதித   நஞ்சிதங் ளின் பூர்பமங்  

ப ந ணற் மள்நல், 03 சுற்றும விடுதி நத் திருத்திதணத்டல் ணற்றும்   

 நஞ்சிதங் ளுக் ம  03 அலுப  அ ந நிர்ணமணித்டல் 16  நஞ்சிதங் ளுக் ம புதித 

 திடிப்புக்  நம். 

 

(vi.) நினரண ெரத்துக்கபக் கரள்ணவு ெய்ல்  

டநமம் ணற்றும்  மரிதமத உ ஞங் ள்  மள்பவு,  ஞணி பப்பின்ல், இருப் 

உறுதிப்டுத்டல் ணற்றும் அநபச் ச சதற்மடு ள்,  மள்நநவு அதி ரிப்பு 

  

தறுதறுகள் - ல்  மள்பவுக் ம வும்  மப்பு இருப்பு என் பத்திருப்டற் ம வும் 

 நஞ்சிதக்  மள்நநப அதி ரித்டல்  

 

அடற்கு திர்தரர்க்கப்தடும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்  -  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் ண - 1 ணற்றும் 2 

நிம அபிவிருத்திச் சுட்டி ள் - 1.1.1 ணற்றும் 2.1.2 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ கருத்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுச் சுட்டிகள் - 

 

ெற்திட்டக் கரனம் - எரு பரும் 

 

ெற்திட்டக் கரனம் அதிகரிக்கப்தட்டிருப்பின் அற்கரண கரங்கள் –  

 நஞ்சிதங் ளில் ல் இருப்பு இருந்டடமல் ணற்றும் ணதிப்பீடு மீநமய்வு 

சய்தப்ட்ணதமலும் சதற்திட்ம் ஆம்பிக் த் டமணடணமகிதது 

 

டமுநப்தடுத்தும் பிெங்கள் –  

திரு மஞண ணமபட்ம், ணட்க் நப்பு  ணமபட்ம், அம்ம  ணமபட்ம், துந  

ணமபட்ம், குருஞம ல்  ணமபட்ம், புத்டநம்  ணமபட்ம், ணமத்டந  ணமபட்ம், 

மன்றுப  ணமபட்ம், கிளிமச்சி  ணமபட்ம், , ணன்மர்  ணமபட்ம், முல்த்தீவு  

ணமபட்ம், ம்மந்டமட்  ணமபட்ம், ணமம   ணமபட்ம், இத்திபுரி  

ணமபட்ம், அனுமடபும்  ணமபட்ம் 

 

2. நிதி  ெரர் கல்கள்  

நிதி மூனம்  

(உள்ரட்டு/ ளிரட்டு) 
உள்ரட்டு 

ரத் திப்பீட்டுத் ரக 

ல் கரள்ணவு ெய்ல் 

மூனண ெனவு 

மீண்டும் ரும் ெனவு 

மில்லின் ரூ. 

 

4,000.0 

207.0 

150.0 

4,357.0 

       

சதற்திட் ப  

(பளிமட்டு  ன்/ 

பளிமட்டு உடவி/ 

சணபலு நிதி) 

 

மீநமய்வு சய்தப்ட் ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் 

டம  (மில். ரூ) 

(பருங் ளுக்கு ற் பறு பம ) 

 

2018         மில்லிதன் ரூ. 

 

ல்  மள்பவு சய்டல்       500.0                                  

 மூட சவு                   82.0       

 மீண்டும் பரும் சவு       150.0 

                   732.0 
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2018 பருத்தில் அங்கீ ரிக் ப்ட் 207 

மில்லிதன் ரூமய் மூட எதுக்கீட்டிலிருந்து 

2017 பருத்தில் சலுத்துபடற்கு இருந்ட மூட 

சதற்திட்ங் ள் அணபம  சலுத்ட 

பண்டியிருந்ட உண்டிதல் ளுக் ம  125.0  

மில்லிதன் ரூமய் சலுத்டப்ட்டுள்நணதமல் 

இந்ட பருத்துக் ம மூட எதுக்கீட்டுக் ம  

ஞ்சித டம   82  மில்லிதன் ரூமய். 

 

2019         மில்லிதன் ரூ. 

ல்  மள்பவு சய்டல்         4,000.0 

 மூட சவு                                    200.0  

 மீண்டும் பரும் சவு          147.0 

                     4,347.0 

 

 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

1. ல்  மள்பவு 

சய்டல் 
500.0 252.5 

2017/18 ரும் ம த்தில் 4,605 ணட்ரிக் 

டமன் மட்டு அரிசி  மள்பவு 

சய்தப்ட்து.  இது  அம்ம, 

அம்மந்டமட், ணமம , 

இத்திபுரி ணற்றும் ணட்க் நப்பு 

ணமபட்ங் ளில் இருந்து ப்ட்து.  

2018 சிறும த்தில் 2033 ணட்ரிக் டமன் 

மட்டு அரிசியும் 05 ணட்ரிக் டமன் 

சம்ம அரிசியுணம  ணமத்டணம  2038 

ணட்ரிக் டமன் ல்  மள்பவு 

சய்தப்ட்து.  அப அம்ம, 

அம்மந்டமட், ணமம , 

இத்திபுரி, ணமத்ட, முல்த்தீவு 

ணற்றும் ணட்க் நப்பு ணமபட்ங் ளில் 

இருந்து  மள்பவு சய்தப்ட். 

(மடு கிம கிமம் என்று ரூமய் 38 

வீடமும்  சம்ம ல் கிம  கிமம் என்று 

ரூமய் 41வீடமும்  மள்பவு 

சய்தப்ட்.) 

2.  நஞ்சிதங் ள் ணற்றும் 
 ட்டிங் ந  

வீணதப்டுத்டல்  

55.5 8.3 

2018 பருத்தில் அங்கீ ரிக் ப்ட் 207 

மில்லிதன் ரூமய் மூட 

எதுக்கீட்டிலிருந்து ப்ட் 125.0 

மில்லிதன் ரூமய் நிதி   2017 பருத்தில் 

சலுத்துபடற்கு இருந்ட மூடப் 

மறுப்பு ளுக் ம  சவு சய்த 

பண்டியுள்நடமல் 2018 பருத்தில் 

மூட சதற்திட்ங் ளுக் ம  

மீடணம வுள்ந டம   82  மில்லிதன் 

ரூமய்  ஆகும். இந்ட ஞ்சித மூட 

எதுக்கீட்டின் மூம் நிபற் 

உத்டசித்துள்ந  ருத்திட்ங் ளுக் ம 

மீநமய்வு சய்தப்ட் சதல் திட்ம் 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

ணற்றும் எதுக்கீட்டு திட்ம் 

ன்பற்றுக் ம ணிப்மநர் சயின் 

அனுணதித ப்ட்டு இருப்துன் 

இந்ட இந்ட ஞ்சித எதுக்கீட்டின் 20.0 

மில்லிதன் ரூமய் டம த 

திசரியிமல் ஆ ஸ்ட் ணமட 

டுப்குதியில் பனங் ப்ட்து.   

 நஞ்சித ணற்றும்  ட்டி 

வீணதப்டுத்டல் வீப்டுத்தும் 

ப ள் குறித்ட ணமபட் அல்து 

பிடச சத த்திமல் 

நிபற்ப்டும். அந்ட ணமபட் 

அல்து பிடச சத த்தின் மூம் 

பனங் ப்ட்டுள்ந ணதிப்பீடு ளுக் ம  

அங்கீ மம் அளித்டலும் முற்ஞம் 

பனங்குபதும் ஆ ஸ்ட் ணமட இறுதியில் 

ணற் மள்நப்டும். 

3. 16  நஞ்சிதம் 

 ளுக் ம  திடிப்புக் 

 நங் ந 

உருபமக்குடல் 

16.5 - 

திமறு  நஞ்சிதங் ளுக் ம 

 திடிப்பு  நங் ள்  நிர்ணமணிப்டற் ம  

ணதிப்பீடு ந டதமரித்டல்,  ணற்மர்ப 

சய்டல் ணற்றும் த ஆமச 

சப ளுக் ம  மறியிதல் 

படிக்  டமர்ம ணத்தித 

ஆமச சத த்தின் உடவித 

ற்றுக் மள்ந டதமர் சய்தப்ட் 

அணச்சப த்திம் ஆமச 

மறியிதமநர் ஊம  விபசமத 

அணச்சின் சதமநரின் 

அங்கீ மத்துக்கு 

சணர்ப்பிக் ப்ட்டுள்நதுன்  அடற் ம 

அங்கீ மமும் ப்ட்டுள்நது.  

டற்மது அணச்சப த்திம் 

 ௌப அணச்சருக்கு சணர்ப்பிப்டற்கு 

உரித பிரிவுக்கு பனங் ப்ட்டுள்நது. 

இடற் ம எதுக்கீட்டி 

திசரியிமல் இதுப 

பனங் ப்வில். 

4. டநமம் ணற்றும் 

 மரிதமத 

உ ஞங் ந 

 மள்பவு சய்டல் 

 

 

4.0 

 

1.0 

திசரியிமல் ஆ ஸ்ட் ணமட 

டுப்குதியில் 20 மில்லிதன் ரூமய் நிதி 

பனங் ப்ட்டிருப்டமல்  மள்பவு 

டமர்ம று  படிக்  ள் 

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது. 

5.  ஞனி 
பப்பின் 

உருபமக்குடல் 

 

 

2.0 

 

2.3 

 ணினி பப்பின்ல் 

உருபமக் ப்ட்டுள்நது அது டமர்ம 

 ட்ஞங் ள் சலுத்டப்ட்டுள்ந. 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

6. இருப் சரிமர்த்ட 

லும் உறுதிப்டுத்டலும் 

அநப ச 

சதற்மடு ளும் 

 

2.0 

 

1.7 

இருப்பு உறுதி சய்யும் படிக்  ள் 

நிவுற்று இருப்துன் அநப ச 

படிக்  ள் ஆம்பிக் ப்வுள்ந 

7.  மள்நநவு 
அதி ரித்டல் 

 

2.0 2.2 

விஞ்ஜம ரீதிதம  நஞ்சிதப்டுத்டல் 

ற்றித யிற்சி றி ணற்றும் ல் 

இருப்புக் ந அரிசி ஆக்குடல் ற்றித 

யிற்சி றி ன்  மத்டப்ட் 

ரத்ம் 582.0 268.0  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலில் ற்தடும் ரக்கங்கள் –  

சமட ணம டமக் ங் ள் - 

மட ணம டமக் ங் ள் - 

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட குறிக்கரள்கப அட முடிரல் தரய் இருப்பின் அற்கரண 

கரங்கள் - 

 2018 ஆம் ஆண்டுக் ம அங்கீ ரிக் ப்ட் மூட எதுக்கீட்டில் இருந்து ப்ட் 

நிதித 2017 ஆம் ஆண்டின் சலுத்துபடற்கு இருந்ட மூட மறுப்பு ளுக் ம  சவு 

சய்த பண்டி இருந்டது. 

 2018ம் ஆண்டின் ஞ்சித எதுக்கீட்டின் நிதிதயும் திசரியிமல் பனங் ப்மண 

 மஞணம  திர்மர்க் ப்ட் சதற்திட் ஆம்ம் டமணடணமது. 

 

2019 ஆம் ஆண்டுக்கரண இனக்குகள்:  

 

                       மில்லின் ரூ.            மில்லின் ரூ. 

i. ல்  மள்பவு சய்டல் 

ரும்ம த்தில் ல் 100,000 ணட்ரிக் டமன்  

ணற்றும் சிறும த்தில் 100,000 ணட்ரிக் டமன்  

 மள்பவு சய்டல்        4,000.0 

 

ii. மூடச் சவு ள் 

புதித  நஞ்சிதங் ள் நிர்ணமணித்டல் - 02 x 40.0 மில்.ரூ.  80.0 

 திர் அடிப்பு  நங் ள் 20  நஞ்சிதங் ளில்  

நிர்ணமணித்டல்   -  20 x 1.0 மில்.ரூ  20.0 

 நஞ்சிதங் ள் ணற்றும்  ட்டிங் ளின்  

புஞர்நிர்ணமம்      90.0 

த சதற்திட்ங் ள்  

    - நிதம சமத்துக் ளின்  மள்பவு   10.0     200.0 

           

iii. மீண்டுபரும் சவு ள்        

டனிர் படம்                139.0 

மக்குபத்து சவு ள்     2.0 

பனங் ல் ள்        6.0     147.0 

          4,347.0 

 

2019 ஆண்டுக்கரண நிதி இனக்குகள்  
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ெனவு னப்பு (Vote) 
2019 ருடத்திற்கரண இனக்குகள் 

(மில்.ரூ) 

மீண்டு பரும் சவு ள் 147.0 

மூட 200.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. கத்ரழில் ற்றும் கனக் கரப்புறுதிச் ெத 
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அறிமுகம் – 

திடீர் அர்த்ட நிண ளின் ணத்தியில் உள்மட்டு விபசமதத்டயும் விபசமயி நயும் 

மது மப்தில் அசமங் த்திம்  தளிக் ப்ட்டுள்ந மறுப்பி ஈற்றுபடற் ம  1973 

இன் 27 ஆம் இக்   ணத்டமழில்  மப்புறுதிச் சட்த்திமல்  ணத்டமழில்  மப்புறுதிக் ம ப 

எதுக் ப்ட் எதமர் அச நிறுபணன்ப யில்  ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக் 

 மப்புறுதிச்ச நிறுபப்ட்டுள்நது. 1999 இன் 20 ஆம் இக்   ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக் 

 மப்புறுதிச் சட்ம் மூணம   ணத்டமழில்  மப்புறுதிச் சதமது  ணத்டமழில் ணற்றும் 

 ணக்  மப்புறுதிச் சதம  மீள் நிறுபப்ட்து.  

 ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக்  மப்புறுதிச் சயின் டமமக்கு, சதற்ணி ணற்றும் 

மக் ங் ள்  

ரனரக்கு - 

உள்மட்டு விபசமதத்துயின் உன்டணம மது மபம  ணமறுபடன் ஊம  

டற் மசிதமவின் மி ச்சிந்ட முன்னுடமஞணம த் தி ழும்  ணத்டமழில்  மப்புறுதி 

நிறுபணமடல்  

ெற்தணி - 

 ணத்டமழில்  மப்புறுதி ணற்றும் மது மப்பி பனங்குபடற் ம கூட்டு முதற்சி ள் ணற்றும் 

ற்புத நிறுபங் ளின் இஞப்மக் த்தினூம  சர்படசரீதிதம  ற்றுக் மள்நக்கூடித 

டசிந்ட சபத பனங்குடல்.  

ரக்கங்கள் - 

1. உள்மட்டு விபசமதத்தின் அமதர்விக் குப்டற் ம வும் நிறுபத்தின் நிதிசமர் 

உறுதிநித ற்டுத்துபடற் ம வும்  நிவுகின்  மப்புறுதி சதற்றிட்ங் ந 

இற்ப்டுத்துடலும் புதித  மப்புறுதி சதற்றிட்ங் ந அறிமு ஞ் சய்டலும். 

2. உள்மட்டு விபசமயிக்கு உறுதிநித பனங்குபடற் ம  நிவுகின் சமூ  மருநமடம 
சதற்றிட்ங் ந இற்ப்டுத்துடலும் புதித சதற்றிட்ங் ந அறிமு ஞ் சய்டலும்.  

3. நிறுபத்திற்கு ற்புதடமகின் உள்மட்டு ணற்றும் சர்படச டச் சமன்றிடழ் நப் 
ற்றுக் மள்நல். 

4. சம்ந்டப்ட் த நிறுபங் ளுன் சிப்ம இஞப்மக் த்ட ணிபருடல். 
5. திருப்தி ணம பமடிக் தமநர் அணிதமன்றி ணிபருடல். 
6. நிறுபத்தின் ணனிட ணற்றும் ௌதீ  பநங் ளின் அபிவிருத்தியும் நிர்பம த்ட  

முதம வும் கிணணம வும் ணிபருடலும்.  
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ணலும்  ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக்  மப்புறுதிச் சயிமல் ஈற்ப்டுகின் 

அரும்ணித விபசமத அமதர்வு மு மணத்துபம் ணற்றும் சமூ  மம்ல்  

இண்டு பிடம குதி நம  ப ப்டுத்திக்  மட்மம்.    

கத்ரழில் ற்றும் கனக் கரப்புறுதிச் ெதயிணரல் டமுநப்தடுத்ப்தட்ட கரப்புறுதிச் 

ெற்றிட்டங்கள்  

1. தயிர்க்கரப்புறுதி ெற்றிட்டங்கள்  

ற் சய் , சமநம், ணதி  யிர்ச் சய்  (தறு, நிக் , சமதம, உளுந்து), ரித 

பங் மதம்,  ரும்பு, ற்றுணதிப் யிர் ள், ருந்டமட்ச் சய்  ள் (டயி), டங்கு, 

ணர் ள், இஞ்சி, மிந மய்,  மய் றி ள், பமன, னங் ள்  

2. கரல்டக் கரப்புறுதிச் ெற்றிட்டம் 

           ஆடு ள், ணமடு ள், சுக் ன்று ள்   

3. தரதுக் கரப்புறுதிச் ெற்றிட்டங்கள்  

  நஞ்சிதக்  மப்புறுதி சதற்றிட்ம்  

 விபசமத உ ஞ  மப்புறுதி சதற்றிட்ம்  

 திடீர் வித்து  மப்புறுதி சதற்றிட்ம்  

 சுபபட சு மடமக்  மப்புறுதி சதற்றிட்ம்  

 2 சக் , 4 சக்  உனவு இதந்திங் ள் ணற்றும் மூன்மந் டப்பு  மப்புறுதி சதற்றிட்ம்   

 

4. கக்கரர் ஏய்வூதி ெமூகப் தரதுகரப்பு னன்புரித் திட்டம் 

5. கடற்நரழினரபர் ஏய்வூதி ெமூகப் தரதுகரப்பு னன்புரித் திட்டம்  

 

வுெனவு 

நிதிெரர்முன்ணற்நம் 2018.09.30ஆந் திகதியில் (ரூ. மில்லின்) 

ெனவுத் னப்பு  (vote) 

2018 ஆம் 

ஆண்டுக்கர

க எதுக்கி 

ரக 

2018.09.30 ஆந் 

திகதி  

எதுக்கியுள்ப 

ரக 

2018.09.30 ஆந் திகதியில் நிதிெரர் 

முன்ணற்நம் 

நிதிெரர் 

முன்ணற்

நம் 

ெவீரக 

% 

உண்

ரண 

ெனவு 

கடப்தர

டுகள் 

ரடர்ச்

சிரண 

மீண்ழும் 2,835 2,115 2,115 
  

74.6% 

மூட 4.5 - 
    

  
      

சவுத் டப்பு ணற்றும்  ணத்டமழில் அணச்சு ற்மடு ள் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ள் 

/ ருத்திட்ங் ள் /ஆமய்ச்சி ள்/ பி 

1.118-02-03-43-2202 2,200 437.9 437.9 
  

19.9% 

 

*பமனி குறி மட்டி ளின் அடிப்யிம  மப்புறுதி சதற்றிட்த்திற் ம  

பருமந்டமறும் ஞம் எதுக் ப்வில் ன்டமடு ணமத்டக்  ருத்திட்த்திற் ம  

1,430,000 அணரிக்  மர் ள்  ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக்  மப்புறுதிச் ச ணற்றும் 

சர்படச மஞத நிதிதத்திமல் உப்டுகின்து . 

 

ெனவுத் னப்பு (vote) 2019 ஆண்டின் இனக்குகள் (ரூ. மில்) 

மீண்ழும் 3586.42 

மூடம்  35 

2018 ஆம் ஆண்டில் அமுனரக்கப்தடுகின்ந அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

நினதநரண அபிவிருத்தி ரக்கங்கள் 1. று அன் ல்னர டிங்களிலும் அணத்து 

இடங்களிலும் முடிவுறுத்துல்  
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 ஏய்வூதித ணற்றும் சமூ ப் மது மப்பு ன்புரித் திட்ங் ள்  

டசித மருநமடமத்ட ணப்டுத்ட ணமரும் ங் ளிப்பி சய்கின்  ணக் மர் ணற்றும் 

 ற்மழிமநர் சமுடமதத்திருக்கு 60 பததி விஞ்சித பின்ர்  ணக் மருக்கும்  ணக் மர் 

குடும்த்திருக்கும் மருநமடமரீதிதம  ம்சர்த்டல் இடன் பிடம மக் ணமகும்.    

1987 இன் 12 ஆம் இக்   ணக் மர் எய்வூதித சமூ ப்மது மப்பு சட்த்தின் எழுங்குவிதி ள் 2014 

ணமர்ச்சு ணமடம் 14 ஆந் தி தித 1855/49 ஆம் இக்  அதிவிச பர்த்டணமனிப் த்திரி  மூணம  

ணறுசீணக் ப்ட்டு  ணக் மர் எய்வூதிதத் திட்ம் 2014 சபரி 01 ஆந் தி தியில் இருந்து புதித 

சதற்றிட்ணம  முப்டுத்டப்ட்து. 2014 சபரி 01 ஆந் தி தியில் இருந்து 

முயிலுள்ந  ணக் மர் ஏய்வூதிதம் சலுத்துடல் கீன  மட்ப்ட்பமறு அணயும்.  

பதது (பருங் ள்)   ணமடமந்ட ஏய்வூதிதம் (ரூ.) 

60 - 63                                                           1000/- 

64 - 70                                                           1250/- 

71 - 77                                                           2000/- 

78 ணற்றும் அட விஞ்சித                        5000/- 

 

2018 ஆம் ஆண்நவில் 959,254  ணக் மர் ள்  ணக் மர் ஏய்வூதித, சமூ ப்மது மப்பு 

ன்புரித்திட்த்தில் ங் ளிப்புச் சய்துள்நர்.    

  ற்மழிமநர் ஏய்வூதித சமூ ப்மது மப்பு ன்புரித்திட்ம்  

 ற்மழிமநர் ளின் இநப்மற்று பமழ்க் த மது மக்கும் ணற்றும் மீன்பிடிக் 

 த்டமழி  எரு டமழின்ப யில் உறுதிப்டுத்தும் மக் த்துன்  ற்மழில் 

ணற்றும் நீ பநங் ள் அணச்சுன் இஞந்து 1990 இன் 23 ஆம் இக்  சட்த்தின் மூணம   

 ற்மழிமநர் ஏய்வூதித, சமூ ப் மது மப்பு ன்புரித்திட்ம் அறிமு ஞ் சய்தப்ட்து. 

2018 சத்டம்ர் ணமடம் 30 ஆந் தி திதநவில்  69,046  ற்மழிமநர் ள்  ற்மழிமநர் 

ஏய்வூதித, சமூ ப் மது மப்பு ன்புரித்திட்த்தில் உறுப்புரிண ற்றுள்நர்.      

நினதநரண அபிவிருத்தி ரக்கங்கள் 2 -  ரக்குப்பிடிக்கக்கூடி, உள்ளீர்க்கத்க்க  ற்றும் 

நினதநரண தரருபரர அபிவிருத்தியும் முழுரணதும் தனுறுதிமிக்கதுரண  

ரழினயும் அணருக்கும் கௌரண ரழில்ரய்ப்பிணயும் ங்குல். 

 விபசமயி ளுக் ம  மூன்மந்டப்பு  மப்புறுதித அறிமு ஞ் சய்டல்  

 ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக்  மப்புறுதிச் சட்ம் மூணம   ணத்டமழில்  மப்புறுதிச் 

சக்கு கித்துள்ந டத்துபங் ளின் பி மம் விபசமயியின் அசயும் ணற்றும் அசபற் 

ஆடங் ந  மப்புறுதி சய்படற் ம முழுணதம உரிண  சக்கு கித்துள்நடமடு  

டற்மது அமுலில் உள்ந சமூ ப் மது மப்புத் திட்ங் ளுக்கு ணதி ணம  விபசமயி ளின் 

ணமட்மர் பம ங் ளுக் ம மூன்மந்டப்பு  மப்புறுதித அறிமு ஞ் சய்டலும் 

முப்டுத்துடலும் ணற் மள்நப்டுகின்து. இந்ட மூன்மந்டப்பு  மப்புறுதித 

அறிமு ஞ் சய்படற் ம மு பர் பதணப்பி நிறுவுடல் ஊம  கிமமித 

டமழிலின்ண வீடத்ட குத்துக் மள்ந ணது நிறுபத்திற்கு இதலுணமடமகி உள்நது.  

நினதநரண அபிவிருத்தி ரக்கங்கள் 3 - தசிரல் ரடு முடிவுறுத்துல், உவுப் 

தரதுகரப்பும் உர்ரண தரெரக்கிண அடலும் ற்றும் நினதநரண விெரத் 

ம்தடுத்துலும்   

 உ ணமனிதத் திட்த்துன் இஞந்ட  மப்புறுதித் திட்ம் 

இந்ட சதற்றிட்த்ட முப்டுத்டல் 2014/15 ரும் ம த்தில் இருந்து ணது 

சயிம்  தளிக் ப்ட்து. அடற்கிஞங்  2016 ஆம் ஆண்டிலும் 2016 சிறும த்திலும் 

2016/17 ரும்ம த்திலும் இந்ட சதற்றிட்ம் மி வும் பற்றி ணம  

முப்டுத்டப்ட்து. இடன்மது குறிப்ம  உ ணமனிதம் ற்றித அசமங் த்தின் புதித 

 மள்  ளுக்கு அணபம  2016 சிறும த்திலும் 2016/17 ரும் ம த்திலும் 

டபஞப்ஞம் அவிப்மணல் யிர்சடத்திற் ம  இனப்பீட்டுத் டம யிச் சலுத்ட 

படிக்  டுக் ப்ட்டுள்நது.   
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 2017 பவு சவு முன்ணமழிவு ளுக்கிஞங்  அத்திதமபசித யிர்க்  மப்புறுதி (பவு 

சவுத்திட் பிஞ ளின் கீழ் விணம  குறிப்பிப்ட்டுள்நது)  

2017/18 ரும்ம த்திற் ம  ல், சமநம், சமதம, ரித பங் மதம், உருநக் கினங்கு 

ணற்றும் மிந மய் மன் ஆறு ப தம யிர் ளுக் ம அர்த்ட மு மணத்துப 

சவிக் குக்கும் குறிக் மளுன் க் ருக்கு ரூம 40,000  மப்புறுதிக்  மப்பீட்டி 

பனங்  முன்ணமழிதப்ட்து. இடன்மது  ணக் மமல் க் ருக்கு ரூ. 675 டபஞப் ஞம் 

சலுத்டப்ல் பண்டுணன்டமடு மிகுதி டபஞப்ஞம் அசமங் த்திமல் ற் ப் 

முன்ணமழிதப்ட்து. இந்ட  ட்மதக்  மப்புறுதிச் சதற்றிட்ம் மூணம  பட்சி, 

பள்நப்ருக்கு ணற்றும்  மட்டுதம நமல் ற்டுகின் சடங் ள் டமர்பில்  மப்புறுதிக் 

 மப்பீடு பனங் ப்டுபடமடு டசித உ ணமனித நி ழ்ச்சித்திட்த்திற்கு சணமந்திணம  இந்ட 

 மப்புறுதிக்  மப்பீடு பனங் ப்ட்து.   

 2018 சிறும த்தில் இருந்து ஆறு பிடம யிர்ச் சய்  ளுக் ம  இபசணம 

 மப்புறுதிக்  மப்பீடு பனங் ப்டுடல்.  

  18/0624/728/021 ஆம் இக்  அணச்சப நிரு தீர்ணமங் ளுக்கு அணபம  ல், சமநம், 

சமதம, ரித பங் மதம், உருநக் கினங்கு ணற்றும் மிந மய் ஆகித ஆறு பிடம யிர் 

ப  ளுக் ம   ணக் மமல் சலுத்டப்ட் க் ருக் ம ரூ. 675 டபஞப்ஞத்டயும் 

அசமங் த்திமல் ற்  தீர்ணமனிக் ப்ட்து.  அடற்கிஞங்  2018 சிறும த்தில் இருந்து   

 ணக் மமல் சலுத்டப்பண்டித  மப்புறுதித் டபஞப்ஞம் அசமங் த்திமல் 

சலுத்டப்டுபடற்கு  ட்டுப்ட்டம  ற்யிருக்கு  05 க் ர் ளுக்கும்  த 

யிர் ளுக் ம  2.5 க் ர் ளுக்கும் பள்நப்ருக்கு, பட்சி ணற்றும்  மட்டுதம நமல் 

ற்டுகின் சடங் ளுக் ம  எரு க் ருக்கு ரூ. 40,000 அதி ட்ச  மப்புறுதி  மப்பீட்டி 

இபசணம  பனங்  திட்மிப்ட்டுள்நது.  

நினதநரண அபிவிருத்தி ரக்கங்கள் 4  - கரனநின ரற்நங்கள் ற்றும் அன் ரக்கங்கப 

டுப்தற்கரண துரி டடிக்ககப  ற்கரள்பல்  

 சுட்டி ந அடிப்தம க் மண்  மப்புறுதித் திட்ம் ( ருத்திட் இக் ம் 600663) 

உ  பங்கியுன் இஞந்ட சர்படச நிதிக்  ம்னியின் (IFC) டமழில்நுட் உடவியுன் 

சுட்டி ந அடிப்தம க் மண்  மப்புறுதித் திட்ணமன் அறிமு ஞ் சய்படற் ம 

 ருத்திட்ணமன்று ( ருத்திட் இக் ம் 600663) முப்டுத்டப்ட்டு பருகின்து. 

 ணத்டமழில்  மப்புறுதியின் தனுறுதித முன்ற்றுடலும் அடன் மூணம  இங் யின் 

 ணத்டமழில்  மப்புறுதித  மப்புறுதிச் சந்டயில் விஸ்டரிப்தும் இக் ருத்திட்த்தின் பிடம 

குறிக் மநமகும்.  

பமனி ணதங் ள், டவு நப் ற்றுக் மள்ளும் இதலுண,  ணக் மர் ளின் 

குடித்டம  ணற்றும் விபசமயி ளின் ம்ல் ஆகித  மணி ந அடிப்தம க் மண்டு 

அநுமடபும், மமன்றுப, குரும ல், பவுனிதம ணற்றும் அம்ம ஆகித 5 

ணமபட்ங் ள் முன்மடிக்  ருத்திட்த்திற் ம  டரிவுசய்தப்ட். டற்மது 

ற்சய் க் ம  புதித  மப்புறுதித் திட்ணமன்று அபிவிருத்தி சய்தப்ட்டுள்நது. 

முன்மடிக்  ருத்திட்த்திற் ம  டரிவுசய்தப்ட் ணமபட் அலுப ங் ளின் 

டவிதணியிர் ணற்றும்  ணத்டமழில் திஞக் நம்,  ண அபிவிருத்தி திஞக் நம் ஆகித 

திஞக் நங் ளின் ணற்டி ணமபட்ங் ளில் சம்ந்டப்ட் விதத்திற்குப் மறுப்ம 

உத்திதம த்டர் நயும் ங் ற் ச் சய்வித்து ட பல் ந ரிணமற்றிக்  மள்நலும் 

சுட்டி ந அடிப்தம க் மண்  மப்புறுதித் திட்ம் ற்றித அறிவி விருத்திசய்து 

 மள்படற் ம சதணர்வு ளும் ல்பறு யிற்சித் டமர் ளும்  மத்டப்ட். இந்ட 

முன்மடிக்  ருத்திட்த்தின் முடமபது டிமு 2017/18 ரும்ம த்தில் பவுனிதம 

ணமபட்த்ட முடன்ணதம க் மண்டு ஆமய்ச்சி ணட்த்தில் அமுமக் ப்ட்டமடு அடன் 

இனப்பீடு  ணிப்பிடுட நிவுகின் முயிதலின் கீனம இனப்பீட்டுக்  ணிப்பீட்டுன் 

எப்புமக்கும் படிக்  ள் ணற் மள்நப் உள்ந.   

2018 சிறும த்திற் ம  இந்ட புதித முயிதல் பவுனிதம ணற்றும் அநுமடபு ண மபலி H 

பதத்திற் ம  அமுமக்  திர்மர்க் ப்டுகின்து. 
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று கரப்புறுதி  (Re-Insurance) ெற்தரங்கு 

 ட்மதக்  மப்புறுதி சதற்றிட்த்தின் கீழ்  ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக்  மப்புறுதிச் சக்கு 

மரித மறுப்பி  (Liability) ற்  ரிடுபடமடு  அவிப்டுகின் டபஞப் 

ஞத்டக் மண்டு  ணற்டி மறுப்பி ற்  ரிடுபடமல் ணறு மப்புறுதி சதற்மங்கில் 

பிபசித்டது. அடற்கிஞங்  2018-03-31 ஆந் தி தியில் இருந்து 2019-03-31 ஆந் தி தி பதம 

ணறு மப்புறுதி பருத்திற் ம சலுத்துடல் ள் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந.  

நிர்ரகச் ெனவுகப தற்றுக்கரள்பல் 

1973 இல் ச நிறுபப்ட்தில் இருந்து 2017 ப திசரியிமல் சயின் நிர்பம ச் 

சவு ளுக் ம  நிதிதற்மடு ள் பனங் ப்ட்மதிலும்  2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ணற்டி 

ற்மடு ள் பனங் ப்டுபது இநிறுத்டப்ட்து. அடற்கிஞங்  2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

ச சுதநிதியீட்ல் அடிப்யில் இதங்கிபருபடமடு அசமங் த்திற்கு சுணதம  

அணதமணல் சயின் நிதிதங் ளிலிருந்து நிர்பம ச் சவு நப் ற்றுக் மள்நல் 

இம்ற்று பருகின்து.  

 

015/2016/2017 ற்றும் 2018 திெம்தர் ெத்ம்தர் 30  ப்த ருரணமும் இப்பீடு 

ெலுத்துலும். 

கரப்புறுதி 

ெற்றிட்டம் 

2015 2016 2017 

2018 

ெத்ம்தர் 30 

 



ப்த 

ருர

ணம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீ

டு 

ெலுத்

துல் 

)ரூ.மில்(  



ப்த 

ருரண

ம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீ

டு 

ெலுத்

துல் 

)ரூ.மில்(  



ப்த 

ருரண

ம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீடு 

ெலுத்து

ல் 

)ரூ.மில்(  



ப்த 

ருரண

ம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீ

டு 

ெலுத்

துல் 

)ரூ.மில்(  

 ட்மதக் 

 மப்புறுதி 

 

-  -  -  -  3.61 - 105.39 1,058.99 

 த்டட் அருஞ 

DIA 
-  -  -  -  5,233.36 5,233.36 -  -  

டட் அருஞ DIA 

 மப்புறுதி 

டபஞப்ஞ 

பருணமம் 

-  -  -  -  693.12 - - 

 

 த்டட் அருஞ 

ற்யிர்க் 

 மப்புறுதி 

1,006.39 913.24 602.80 163.35 - 30.71 - 444.47 

ற்யிர்க் 

 மப்புறுதி  (பணி )  
79.87 139.39 64.75 182.8 52.4 126.03 12.67 52.10 

த யிர்க் 

 மப்புறுதி 
24.72 43.59 30.93 41.59 22.4 60.74 14.71 37.17 

கரப்புறுதி 

ெற்றிட்டம் 

2015 2016 2017 

2018 

ெத்ம்தர் 30 

 

ப்த 

ருரணம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீடு 

ெலுத்துல் 

)ரூ.மில்(  

ப்த 

ருரணம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீடு 

ெலுத்துல் 

)ரூ.மில்(  

ப்த 

ருரணம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீடு 

ெலுத்துல் 

)ரூ.மில்(  

ப்த 

ருரணம் 

)ரூ.மில்(  

இப்பீடு 

ெலுத்துல் 

)ரூ.மில்(  
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 மல்க் 

 மப்புறுதி 
9.01 7.56 10.57 6.00 11.55 5.16 8.21 3.88 

டீர் வித்துக் 

 மப்புறுதி  
16.43 0.42 15.61 0.8 3.11 0.27 1.85 0.12 

விபசமத உ ஞ/ 

 நஞ்சிதக்  மப்புறுதி 
0.09 -  0.02 -  0.21 - -  -  

மூன்மந் டப்பு 

 மப்புறுதி  
1.00 -  7.78 -  44.31 - 94.41 -  

ரத்ம் 1,137.51 1,104.2 732.46 394.54 6,064.07 5,456.27 237.24 1,596.73 

 

2018 கக்கரர் / கடற்நரழினரபர் ஏய்வூதி, ெமூகப்தரதுகரப்பு னன்புரித் திட்டம் (2018 

ெத்ம்தர் 30 )  

 

ெற்றிட்டம் 
ரரர் 

ண்ணிக்க 

ரணம் 

)ரூ.மில்(  

ஏய்வூதிம் 

தறுணர் 

ண்ணிக்க 

ஏய்வூதிம் 

ெனத்துல் 

)ரூ.மில்(  

 ணக் மர் 

எய்வூதிதம் 
   959,254 

16.61*  
       154,302 

2,084.49  

2,035
# 
 

 
 ற்மழிமநர் 

ஏய்வூதிதம்  
   69,046 0.19     4,335 46.49  

 
*பருமந்ட பருணமம்  # அச ங் ளிப்பு 

 

2018 வு ெனவு ற்தரடுகப எதுக்கீடுெய்ல் 

ெனவுத் னப்பு (vote) 2019 ஆண்டின் இனக்கு )ரூ.மில்(  ெனவு )ரூ.மில்(  

மீண்டழும் (1503) 
2,835 2,115 

மூனணம் (2201) 
4.5 - 

 

2019 அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்  

2017/18 ரும்ம த்தில் இருந்து ல், சமநம், சமதம, ரித பங் மதம், உருநக் 

கினங்கு ணற்றும் மிந மய் ஆகித ஆறு பிடம ம ங் ளுக் ம அர்த்ட மு மணத்துப 

சவு ந குக்கும் மக் த்துன் க் ருக்கு ரூ. 40,000  மப்புறுதிக்  மப்பீட்டி பனங்  

முன்ணமழிதப்ட்து. இந்ட  ட்மதக்  மப்புறுதித் திட்ம் மூணம  பட்சி, 

பள்நப்ருக்கு,  மட்டு தம நமல் ற்டுகின் சடங் ளுக் ம   மப்புறுதிக்  மப்பீடு 

பனங் ப்டுபடமடு டசித உணமனித நி ழ்ச்சித்திட்த்திற்கு சணமந்திணம  இந்ட  மப்புறுதிக் 

 மப்பீடு பனங் ப் திர்மர்க் ப்டுகின்து. இந்ட  மப்புறுதிக்  மப்பீடு 2018 சிறும த்தில் 

இருந்து இபசணம  அமுமக் ப்டுபடமடு 2018/19 ரும்ம த்தில் இருந்து  ட்மதணம 

ஆறு ம ங் ளுக்கு ணதி ணம  சின் பங் மதம் ணற்றும் உழுந்து யிர் ளுக் ம வும் 

அமுமக் ப் திர்மர்க் ப்டுகின்து. 

அச ணற்றும் டனிதமர் பங்கி ள் மூணம  பனங் ப்டுகின் யிர்ச் சய் க்  ன் ளுக் ம  

 மப்புறுதிக்  மப்பீட்டி பனங்  படிக்  டுக் வும், அச அனுசஞயின் கீழ் 

 ணக் மர் ளுக்கு விபசமதக்  ன் பனங்கு யில் சம்ந்டப்ட்  மப்புறுதி படிக்  ந 

இந்ட ச ஊம  ணற் மள்நவும் டற்மது அச பங்கி ளுன் நிவுகின் புரிந்துஞர்வு 

உன்டிக்  ந  இற்ப்டுத்தி த டனிதமர் பங்கி ள், நிதி நிறுபங் ள் ணற்றும் 

ற்றுணதி விபசமதத் திஞக் நம், டயி சிறுற்றுநிங் ள் அபிவிருத்தி அதி மச,  

டங்கு அபிவிருத்திச் ச, விங்கு உற்த்தி சு மடம திஞக் நம், மீன்டிக் கூட்டுத்டமம், 
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ல் சந்டப்டுத்டல் ச மன் அச நிறுபங் ளுன் புதித புரிந்துஞர்வு 

உன்டிக் ந சய்து மள்நவும் திர்மர்க் ப்டுகின்து. 

டற்மது அமுமக் ப்ட்டு பருகின் சுட்டி ந அடிப்தம க் மண் 

 மப்புறுதித்திட்த்ட ( ருத்திட் இக் ம் 600663) இங் யின் த ணமபட்ங் ளுக்கும் 

துரிடணம  விஸ்டரிக் வும் படிக்  ள் ற்மடு சய்தப்ட்டுள்ந. ணலும் இந்ட 

சயிமல் அமுமக் ப்ட்டு பருகின் த அத்துப் யிர் ளிதும் இனப்பீட்டி 

 ணிப்பீடு சய்படற் ம வும் இந்ட புதித டமழில்நுட் முயி பிதமகிக்  

திர்மர்க் ப்டுகின்து.    

 ணத்டமழில் ணற்றும்  ணக்  மப்புறுதிச் சயிமல் அமுமக் ப்டுகின்  மப்புறுதி 

முயிதல் ந  ணக் மர் ணத்தியில் விரிபமக்கும் மக் த்துன் நிறுபப்ட்டுள்ந  ணக் மர் 

மு பர் பதணப்பி டமபித்டல் ணற்றும் விழிப்புஞர்வூட்ல் நி ழ்ச்சித்திட்ம் 

எவ்பமரு விபசமத ணமபட்த்டயும் இக் ம க் மண்டு டமர்ந்தும் விஸ்டரிக் ப் 

திர்மர்க் ப்டுகின்து. புதித மு பர் ந சர்த்துக் மண்டு டமர்ச்சிதம யிற்சித் 

டமர் ந மத்தி அபர் ளின் அறிவி இற்ப்டுத்டவும் அபர் ளுக்கு புதித 

டமழில்நுட் முயிதல் ந அறிமு ஞ்சய்து சயின் சதற்மங்கி ணலும் 

வித்தின்  மண்டம  அணக் வும் திட்ங் ள் பகுக் ப்ட்டு பருகின். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   சி உவு ஊக்குவிப்பு ெத 
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ரன ரக்கு - 

விபசமயி ளிதும் பசதி குந்ட ணக் ளிதும்  ௌபத்ட மீண்டும் ற்டுத்துபடற் ம 

நி ழ்ச்சி ந முப்டுத்துபடன் ஊம  மருநமடம சுடந்தித்டயும் 

டன்ம்பிக் தயும் ற்டுத்டல்.   

ெற்தணி - 

தமளி ளின் மருநமடம சுதமதீத்ட ற்டுத்தும் மருட்டும், பிரில் சமர்ந்திருக்கும் 

 மசமத்திலிருந்து விடுவிக்கும் மருட்டும் விபசமத,  மல் ணற்றும் த து ளின் 

தின் அபிவிருத்தி மருட்டும் ங்கு மள்ளும் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந 

சதற்டுத்துடல்.  

அறிமுகம் - 

டசித உஞவு ஊக்குவிப்புச் சதமது 1973 ஆம் ஆண்டில் இங்  டசித ட்டினி எழிப்பு 

இதக் ச் சதம  மமளுணன் சட்த்தின்மூம் டமபிக் ப்ட் 

நிறுபணமன்மகும்.முன்த தர் 2009.05.15ஆம் தி தி ற் அணச்சபக் 

கூட்த்தில் டசித உஞவு ஊக்குவிப்புச் சதம  ணமற்றுபடற்கு தீர்ணமனிக் ப்ட்து. 1973 ஆம் 

ஆண்டில் இந்டச் சத அணப்டற்கு க்கித மடு ள் (UN) உஞவு ணற்றும் விபசமத 

அணப்பின் ( Food and Agriculture Organization - FAO ) உடவியும் கிக் ப்ற்து. இது 

 ணத்டமழில் அணச்சின் மக் ல்யின் கீனம சதமன்மகும். இச்சதமது, 

பளிமட்டு ன் மயுன் ஆம்பிக் ப்ட் சதற்றிட்ங் ளுக்கு பசதிதளித்து 

எருங்கிஞக்கும் அணப்ம  ஆம்த்தில் சதமற்றிதது. இச்ச, 1978 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

இங் யில் மி வும் வீணம ணற்றும் எதுக் ப்ட் குழுக் ள் ணத்தியில் பறுணத 

எழிப்ட மக் ம க் மண்டு ல்பறுட் சமுடமத அபிவிருத்தி சதற்றிட்ங் ந 

டிதம  சதற்டுத்திபருகின்து.  

ரக்கங்கள் - 

• அசமங் த்திமல் டதமரிக் ப்டுகின் அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்ங் ளுக்கு இஞங்  சமூ , 

மருநமடம அபிவிருத்தி மருட்டு உள்மட்டு, பளிமட்டு, அச சமர்ற் 

மு பமண்ண ளின் ன் ம நப் ற்றுக்  மள்ளுடல் 

• மது பசதி ள், சமூ  மம்ல், மருநமடம அபிவிருத்தித் திட்ங் ந 

சதற்டுத்து யில் நிறுபங் ளுக்கும் பி ச ளுக்கும் உடவுடல் 

• விபசமத, த்டமழில் அபிவிருத்திமல் ஈடுடுத்டப்ட் குறித்துத்ட 

சதற்றிட்ங் ளுக்கு ன் ம பனங்குடலும் ணம்டுத்டலும், எருங்கிஞப்பு 

சய்டலும் 

தேசிய உணவு 
ஊக்குவிப்பு சமை 
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• விபசமத,  த்டமழில் உற்த்தி ந அதி ரிப்டற் ம  சதற்றிட்ங் ந 

முப்டுத்துபதில் அச சமர்ற் மு பமண்ணத ஊக்குவித்டல் 

• சருபடச ட்டினி எழிப்பு இதக் ம் ணற்றும் த அடற்குச் சணணம பளிமட்டு 
நிறுபங் ள், சங் ங் ள் அல்து சமூ ங் ளுன் எத்துனத்டல்   

 
நிறுணத்தின் ெற்தரடுகள் 

1. ச்சுப்மருட் ந அ ற் உள்மட்டு ணற்றும் மம்ரித உஞவு ப  ந 
ஊக்குவித்டல் மூம் ணக் ள் ணத்தியில் அபற் டமமநணம  கிக் ச் சய்டல் 

2. றுணதி சர்க் ப்ட் உள்மட்டு உஞவு ப  ந உற்த்தி சய்டல் ணற்றும் 
ணற்றும் அபற் உற்த்தி சய்து சந்டப்டுத்துபடற்கு டபப்மடும் பசதி ந 

பனங்குடல் 

3. அச  ட்ந ளுக்கு அணத டபதமமது குறிப்பிப்டும் டமனித ப  ந 
 மள்பவு சய்டல் ணற்றும் இக்குணதி சய்டல் 

  

 இங்  உள்மட்டு ணற்றும் மம்ரித உஞவு ப  ந ணக் ள் ணத்தியில் 
பில்தப்டுத்டல் ணற்றும் டத்தில் சிந்ட றுணதி சர்க் ப்ட் உஞவு ப  ள் 

உட் அத்து உஞவு ப  நயும் நு ர்பமருக்கு பனங்குடல் ன்பற் 

இக் ம க்  மண்டு விபசமயி ளிதும் சிறித டமழில் முதற்சிதமநர் ளிதும் 

உற்த்தி ந சந்டப்டுத்டபடற் ம வும் பமமந்ட சந்ட நி ழ்ச்சித் திட்ணம (Food Pro 

Market) பமமந்ட சந்ட னும் தரில் அத்து ணமடங் ளில் சனி ணற்றும் ஜமயிறு 

திங் ளில் முற் ல் 10 ணணி முடல் இவு 9 ணணி ப சுடந்தி சதுக் த்துக்கு அண்ணயில் 

அணந்துள்ந Arcade Independence இல் இங்  எலிப்புக் கூட்டுத்டமத்துக்குச் 

சமந்டணம இத்தில் மத்துபடற்கு ற்மடு ள் சய்தப்ட்டுள்ந. 

 

 இங் யின் உள்மட்டு ணற்றும் மம்ரித உஞவு ப  ந இந்மட்டு ணக் ள் ணத்தியில் 
ணட்டுணல்மது பளிமடு ளில் இருந்து சுற்றும பருபமர் ணத்தியிலும் பில்தப் 

டுத்டல், மம்ரித உஞவு ள் ணற்றும் உஞவு ட்டிதல் ந மசம ணமஞப 

ணமஞவிதர் ளுக்கு அறிமு ம் சய்டல்,  மழும்பு  த்தில் ணற்றும்  மழும்புக்கு பரு  

டரும் ணக் ந ணகிழ்ச்சிப்டுத்டல், அசமங் த்திமல் விபசமதத்துயில் 

ணற் மள்நப்ட்டுள்ந  அபிவிருத்தித ணக் ள் ணத்தியில் பிப்டுத்டல் ஆகித 

மக் ங் ந அடிப்தம க்  மண்டு உஞவு  ண் மட்சி என்று டிசம்ர் ணமடம் 07, 08, 09 

K9ஆகித மூன்று திங் ளிலும்  மழும்பு Green Path இல் மத்துபடற்கு ற்மடு ள் 

சய்தப்ட்டுள்ந. 

 

 உ  உஞவு நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் அனுசஞயின் கீழ் சு மடம அணச்சரும்  ல்வி 
அணச்சரும் ங் ளிப்புன் இரும்பு ணற்றும் ஃமலிக் அமி ன்பற்மல் மச 

ஊட்ப்ட் அரிசி ப  ந உதமகித்து அனுமடபு ணமபட்த்தில் டம்புத்ட ண 

 ல்வி பதத்தில்  ல் உஞவு முயில் உள்ந மசம ளுக்கு  லுஞவு 2018 

பம்ர் ணமடம் முடல் எரு பருத்திற்கு பனங் ப்வுள்ந உள்நது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 2018.09.30 ரண நிதி ெரர் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

2018.09.30 ரண முன்ணற்நம் 
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ெற்தரடுகள் 
 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் தௌதீக முன்ணற்நம் 

ருடரந்

 ெனவு 

(மில். ரூ) 

ருடரந் 

ருரணம் 

)மில். ரூ(  
 

மற்றுண 

மன்பிட்டி 

இக்கு 10.69 12 
 ர்ப்பு பமசி ளுக்கு டபதம 

அத்து வீட்டுத் டமட் 

அபிவிருத்திக்குணம மற்று ள் ,உம், 

 ருவி ள் ன்பற் இங்கு 

ற்றுக் மள்நமம். 
முன்ற்ம் 6.9 8.9 

மற்றுண 

டஹிபந 

இக்கு 4.3 4.72 
 ர்பு பமசி ளுக்கு வீட்டுத் டமட் 

அபிவிருத்திக் ம  டபதம 

அத்து மருட் நயும் சலு  

வியில் பனங்குபடற்கு இந்ட 

விற் நிதம் 

ஆம்பிக் ப்ட்து. 

முன்ற்ம் 4.2 4.9 

டஹிபந 

விற் நிதம் 

இக்கு 50 51 நு ர்பமருக்கு மம்ரித ணற்றும் 

உள்மட்டு உஞவுப் மருட் ந 

பனங்குபடற் ம  படிக்  

டுக் ப்ட்டுள்நது. முன்ற்ம் 30.9 31 

சுபமம 

சதற்திட்ம் 

இக்கு 1.48 1.65 
200 g x 1110 க் ற்று ள் உற்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்ந 
முன்ற்ம் 3.5 0.07 

ணவ்மம 

சதற்திட்ம் 

இக்கு 2.35 3.3 
1 Kg x 665, 40 Kg x 150 க் ற்று ள் 

உற்த்தி சய்தப்ட்டுள்ந 
முன்ற்ம் 0.85 1.15 

மம்ரித அரிசி 

சதற்திட்ம் -

 ல்மங்குட்டி 

இக்கு 21.96 26.88 
1 Kg x 1484  க் ற்று ள் உற்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்ந 
முன்ற்ம் 1.1 0.29 

அரிசி ணம 

சதற்திட்ம்  

இக்கு 3.48 3.8 அரிசி ணம 750 g x 1776, டமச ணம 400 g x 

2080  க் ற்று ள் உற்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்ந 

 முன்ற்ம் 0.6 0.3 

சமதம உற்த்திப் 

மருட் ந 

டதமரித்டல் 

இக்கு 1.5 

முன்மடி 

சதற்திட்

ம் 

சமதமவிமல் டதமரிக் ப்டும் பிஸ் ட் 

ணற்றும் குடிமங் ள், அசு ணற்றும் 

டனிதமர் டமழில் முதற்சிதமநர் ளின் 

உடவியுன் உற்த்தி சய்து 

விநிதமகிப்டற் ம புரிந்துஞர்வு 

எப்ந்டம்  ச்சமத்திப்வுள்நது .

)அணச்சின் எதுக்கீட்டிலிருந்து நிதி 

பனங் ப்ட்டுள்நது( 

 

முன்ற்ம் 0.58248 0.8 

மடதம உஞவு 

ப  ந 

ஊக்குவித்டல் 

இக்கு 15.88 

சப 

சதற்திட்

ம் 

47 டள்ளுபண்டி ள் விநிதமகிப்டற்கு 

பிமந்தித அபிவிருத்தி பங்கியின் மூம் 

தர் ட்டிதல் அனுப்ப்ட்டுள்நது. 

ணதி  படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின் 
முன்ற்ம் * * 
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ெற்தரடுகள் 
 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் தௌதீக முன்ணற்நம் 

ருடரந்

 ெனவு 

(மில். ரூ) 

ருடரந் 

ருரணம் 

)மில். ரூ(  
 

கு மப 

னங் ள் மூம் 

னச்சமறு 

டதமரித்டல் 

இக்கு 0.645 0.26 
சித்டப் னம்.- 633 ணற்றும் பலு- 3323 

ஆகித னச்சமறு மத்டல் ள் உற்த்தி 

சய்தப்ட்டு உள்ந  .அசு ணற்றும் 

டனிதமர் டமழில் முதற்சிதமநர் ளின் 

உடவியுன் உற்த்தி சய்து 

விநிதமகிப்டற் ம புரிந்துஞ் வு 

எப்ந்டம்  ச்சமத்திப்வுள்நது. 

முன்ற்ம் 0.4 0.24 

டணல்வி 

விபசமதப் 

ண்ஞ  

இக்கு 1.77 1.05 பிடசத்தில் பமழும் ட்டினிதமல் 

அபதியுறும் குடும்ங் ந இஞத்து 

8 க் ர் பதல் சய்  

ணற் மள்நப்ட்டுள்நது. முன்ற்ம் 0.35 0.02 

புத்டந விபசமத 

ண்ஞ 

இக்கு 8.44 4.2 115.4 mt கூட்டு சந ணற்றும் 71.0 mt 

சமடி உங் ள் உற்த்தி 

சய்தப்ட்டுள்ந முன்ற்ம் 0.5 0.002 

சமநச் உற்த்தி 

சதற்திட்ம் -

அனுமடபும் 

ணற்றும் 

ணமம  

ணமபட்ங் ளுக் ம

து 

இக்கு 101.8 104 
அனுமடபு ணமபட்த்தில் 5.517 mt 

ணற்றும்  ணமம  ணமபட்த்தில் 

14.546 mt   மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந. அதில்   39.9 mt 

விற் சய்தப்ட்டு 2.125 

மில்லிதன் ரூமய் பருணமம் 

ப்ட்டுள்நது . 

 

முன்ற்ம் 2.4 2.125 

சமநம் இக்குணதி 

சய்யும் 

சதற்திட்ம் 

இக்கு 8544.61 8697.61 சம இருப்பு எக்மர் ணமடம் 

முடல்  மண்டுபப்ட்டு 

விநிதமகிக் ப் உள்ந. 
முன்ற்ம் * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த நிறுணம் 
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ரனரக்கு –  

டசித உஞவுப் மது மப்புக் ம நிம அறுபக்குப் பிந்தித அபிவிருத்தியின் 

சிப்புமிக்  ணத்தித நிதணம  ணமறுடல்.  

 

ெற்தணி –  

வித்தின்மிக் தும் தனுறுதிபமய்ந்டதுணம அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் 

டயீட்டின் ஊம  டசித உஞவுப் மது மப்பில் நிம அபிவிருத்தித 

ற்டுத்துபடற் ம  மட்டி வியின் அடிப்யில் உள்மட்டு ணற்றும் பளிமட்டு 

சந்டக்கு உதர் டத்திமம மது மப்ம உஞவு உற்த்தி ந பனங்குபடற்கு பனங் ல் 

ணற்றும் றுணதிச் சங்கிலி ந ப்டுத்டல்.  

 

சுருக்கரண அறிமுகம் -   

1972 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இக்  அச விபசமத கூட்டுத்டம. சட்த்தின் ற்மடு ளின் கீழ் 

இங்  மத  சமலிச குடிதசின் 1137/10 இக்  அதி வி பர்த்டணமனி 

அறிவித்டலின் மூம் 2000 ஆம் ஆண்டு ூன் ணமடம் 19 ஆம் தி தி இந்நிறுபம் 

டமபிக் ப்ட்து.  
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வுெனவு  - 2018.09.30 ஆம் திகதிக்கரண நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

 

ெனவுத் னப்பு 

(Vote) 

2018ஆண்டு

க்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

)ரூ. மி(  

2018.09.30  

  

ங்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

2018.09.30 ரண நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்நம் 

ெவீத்தில் % 

உண்

ரண 

ெனவு 

தரறுப் 

புகள் 

முன். 

கர. 

ெல்னல் 

 

மீண்டுபரும்  

 (118-02-05-03-1503) 
115 85 85 - - 100 

மூட (118-02-05-03-2201 

ணற்றும் 118-02-03-20-2509) 
115.5977 14.447 7.93 50.208  50.3 

சவுத் டப்பு :118-02-03-20-2509   ணத்டமழில் அணச்சின் எதுக்கீடு – அபிவிருத்தி 

சதற்திட்ங் ள்/ஆய்வு ள்  

    1. அபிவிருத்தி   

 சதற்திட்ங் ள்  
85.215 1.25 1.124 33.277  40.3 

2.ஆமய்ச்சி ள்  10.3827 1.947 0.214 6.489  64.5 

 சவுத் டப்பு - திசரியின் டி எதுக்கீட்டின் கீழ் ணற் மள்ளும் சதற்திட்ங் ள் (118-02-05-03-

2201) 

1.ஆமய்ச்சி நிறுப 

அபிவிருத்தி ணற்றும் 

ஊழிதர் அபிவிருத்தி 

படிக்  ள் 

20.0 11.25 6.6 10.44  82.34 

சவுத் டப்பு ணற்றும் பளிமட்டு சதற்திட்ங் ள் (சதற்திட் ப  ள்)  (பளிமட்டு  ன்/ 

பளிமட்டு உடவி/ சணபலு நிதி, த ) 

ரத்ம் 230.5977 99.447 92.93 50.208  62.07 

   

 

2019 ஆண்டுக்கரண நிதி இனக்குகள்  

ெனவு னப்பு (Vote) 
2019 ருடத்திற்கரண 

இனக்குகள் (மில். ரூ) 

மீண்டு பரும் சவு ள் (118-02-05-03-1503) 161.05 

மூட (118-02-05-03-2201 ணற்றும் 118-02-03-20-

2509) 
219.494 

 

நிறுணத்தின் ெற்தரடுகள் - அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட்த்துன் டமர்ம 

ஆய்ச்சி ள் ணற்றும் அபிவிருத்தி படிக்  ள்.  

ரக்கங்கள் -  

 இங் யில் அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட்த்ட ணம்டுத்துபடற்குத் 
டபதம ஆமய்ச்சி ந இங் ண்டு, முன்னுரிணப்டுத்தி அபற் 

முப்டுத்ட. அடடிப்யில் ல், அரிசி ணற்றும் த டமனித ப  ள் 

ணக் றி ணற்றும் னங் ள்,  நப் யிர் ள், பமச திவித யிர் ள் ணற்றும் அங் ம 

ணர் ள் ன்பற்றின் அறுப சய்டல்,  தமளுடல் ணற்றும் மக்குபத்து , 

 நஞ்சிதப்டுத்டல், மது மத்து பத்டல், ஆம் ணற்றும் இண்மம் நி சதமக்  

மு ள், க் விந மருட் ளின் மப, டச்  சமன்றுப்டுத்டல் ஆகிதப 

டமர்ம டமழில்நுட்ங் ந இங்  மலும் ணற்றும் ப்புடலும் 

 விபசமதப் யிர் ளின் ஆம் ணற்றும் இண்மம் நி சதமக்  சவு ந 
குப்டற் ம  அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் மு ந இதந்தி ணதணமக்குபது 

ணற்றும் முதம அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் பழிமு ளின் ஊம  

விபசமதப் யிர் ளின் மச ணட்த்ட அதி ரித்டல் ணற்றும் அடன் மூம் ணக் ளின் 

மச ணட்த்ட ணம்டுத்துடல் 
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 விபசமயி ளின் பருணமம் ணற்றும் டமழில் பமய்ப்பு ந அதி ரித்டல் ணற்றும் 
ஜீபமமத பழிமு ந விருத்தி சய்படற் ம  கிமமித ணட்த்தில் நிம 

விபசமதத்துன் டமர்ம  த்டமழில் ந அபிவிருத்தி சய்டல் ணற்றும் 

பமக் ல்  

 உற்த்தி ளின் சந்டப்டுத்டலின் டத் டன்ணத,  அறுபக்குப் பிந்தித 
டமழில்நுட்த்துன் டமர்ம புதித நிபுஞத்துப மு ளின் மப ணற்றும் 

மருட் ளின் விற் பசதி ந ணம்டுத்துடல் உட் அறுபக்குப் பிந்தித 

டமழில்நுட் துயில் முன்ற் ணம நிபுஞத்துப மு ள் ற்றித தனுறுதி மிக்  

டமழில்நுட் ரிணமற்ம் ணற்றும் அபற் விபசமயி ளுக்கு, விபசமத சங் ங் ளுக்கு , 

த ங்குடமர் ளுக்கு ணற்றும் த இடனுன் டமர்ம இக்குக் குழுக் ளுக்கு 

ணத்தியில் பில்தப்டுத்டல் 

 

நிறுணம் மூனம் அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  

சுட்டிகள் - நிறுபம் மூம் அபடற்கு திர்மர்க்கும் நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் 

ணற்றும்  சுட்டி ள்  இக்கு ள் 2 ஆகும். 

 இக்கு இக் ம்  2 – அபருக்கும் உஞப ளிதில் கிக் ச் சய்டல் ணற்றும் 
உஞவுப் மது மப் ற்டுத்டல்  

 இக்கு இக் ம்  12 -  நிம நு ர்வு ணற்றும் உற்த்திப் மக் மன் உறுதி 
சய்டல்  

 

அடன் டி நிம அபிவிருத்தி சுட்டி ள் ணற்றும் இக்கு ள் 2. 2.1 ணற்றும்  2.2.4,   12.1 

ணற்றும்  12.4 நிறுபத்தின் மூம் பூர்த்தி சய்த பண்டியுள்நது.  

விெர அச்சின் எதுக்கீட்டின் கீழ் ற்கரள்பப்தட்ட ஆரய்ச்சி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள். 

- இது ற்றி அணச்சின் பிடம நி ழ்ச்சித் திட்ங் ளின் கீழ் விரிக் ப்ட்டுள்நது. 
 

 

 

ெற்திட்டம் -  இனங்கயில் உவு தரதுகரப்த ற்தடுத்துற்கரக 

அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த ெற்தரடுகப அபிவிருத்தி ெய்ற்கரக 

அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த நிறுணத்தில் அபிவிருத்தி டடிக்ககள் 

ற்கரள்பல் 

 

ெனவுத் னப்பு - 118-02-05-03-2201 

விட துந - விபசமத உற்த்தித் தின், சந்டப்டுத்டல் ணற்றும் ணனிடபந அபிவிருத்தி  

ெல்தடுத்தும் நிறுணம் -  அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் நிறுபம் 

தரறுப்பு - ணிப்மநர், அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட் நிறுபம்  

தங்கரபர்கள் - ணம மஞ மறியிதநமநர் திஞக் நம், வீதி அபிவிருத்தி அதி ம ச 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் –  

 இங் யில் உஞவுப் மது மப் ற்டுத்துபடற் ம  அறுபக்குப் பிந்தித 
டமழில்நுட் சதற்மடு ந அபிவிருத்தி சய்டல்  

 நிறுபத்துக் ம சுத பருணம பழி ந உருபமக்குடல்  
 

பிரண ெற்தரடுகள் –  

 ஆமய்ச்சி – மருநமடம ரீதிதம  முக்கிதத்துபம் பமய்ந்ட உள்மட்டில் 

ற்றுக் மள்நக்கூடித ணக் றிப் யிர் ளுக்கு உ ந்ட குந்ட பப்நி 

 நஞ்சிதப்டுத்டல் நித ற்றித ணதிப்பீடு 

 அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட்ம் ற்றித யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் ஆமச 
சப ள் 
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 சர்படச ட நிர்ஞதங் ளுக்கு அணத ஆய்வுகூ பசதி ந ணம்டுத்டல்  

 மி வும் மருத்டணம சப ந பனங்குபடற் ம  அறுபக்குப் பிந்தித 
டமழில்நுட் நிறுபத்தின் ௌதீ  பநங் ந அபிவிருத்தி சய்டல்  

 அறுபக்கு பிந்டத டமழில்நுட் நிறுபத்திற்கு முதம ட பல் டநம்  என் 
உருபமக்குடல்  

 ஊழிதர் டன்முப்மற்ல் ணற்றும் டமழில்மு அபிவிருத்திக் ம உடவி ந 
பனங்குடல்  

 அறுபக்கு பிந்டத டமழில்நுட் நிறுபத்தின் ஊழிதர் ளுக்கு மி வும் உசிடணம 
ணிச் சூனல் என் உருபமக்குடல் 

 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க –  டி/ ணமு   

டி - சுணமர் 4000 (பருணமன்றுக்கு ) 

ணமு ம் -  சுணமர் 200 

 

முடிவு – அபிவிருத்தி சய்தப்ட் விடுதி, ஆய்வுகூ ணற்றும் அலுப  பசதி ள் 

 

தறுதறுகள் - அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட்ம் ற்றித 35 யிற்சி றி ள்  

மத்டப்ட்டு 1280 ர் யிற்றுவிக் ப்ட்டுள்நர். 3190 ருக்கு விடுதி ணற்றும்  ருத்டங்கு 

பசதி ள் பனங் ப்ட்டு 7 மில்லிதன் ரூமயும், அறுபக்குப் பிந்தித டமழில்நுட்ம் ற்றித 

ஆமச சப மூம் 3 மில்லிதன் ரூமய் பருணமம் ஈட்ப்ட்டுள்நது. ஊழிதர் 

டன்முப்மற்ல் ணற்றும் டமழில்மு அபிவிருத்திக் ம 4 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

மத்டப்ட். 

 

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்  

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள் – 2 ணற்றும்  12 

நிம அபிவிருத்தி  சுட்டி ள் - 2.1 2.4 ணற்றும் 12.1  12.4 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் – 

அபிவிருத்தி சய்தப்ட் விடுதி, விஞ்ஜம கூம் ணற்றும் அலுப  பசதி ளின் ஊம  

சப நப் ற்றுக்  மண் தமநர் ளின் ண்ணிக்  ணற்றும் ப்ட் 

பருணமம்  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன - ஆம்பிக் ப்ட் தி தி -01.01.2018 

நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந தி தி  - 31.12.2018 

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் – 

நிவு சய்த உத்டசித்துள்ந தி தி  மநீட்டிப்பு ப்வில். 

 

ெல்தடுத்தும்  பிெங்கள் -அறுடக்குப் பிந்தி ரழில்நுட்த நிறுணம் 

2. நிதி ெரர் கல்கள்      

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ பளிமட்டு ) 
உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத்  

டம  (மில். ரூ) 2018.09.30 

தி தி பக்கும் 4 

சதற்திட்ங் ளுக்கு  

20 
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3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் - 13.039 மில். ரூ 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

2018 

ஆண்டுக்

கு 

எதுக்கப்

தட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ணற்

நம் 

(மில். ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /ெற்திட்டத்தின் 

கீழ் ங்க உத்சித்துள்ப 

னகள்/ ெகள் ற்றும் 

தௌதீக முன்ணற்நம்  

மருநமடம ரீதிதம  

முக்கிதத்துபம் பமய்ந்ட 

உள்மட்டில் 

ற்றுக் மள்நக்கூடித 

ணக் றிப் யிர் ளுக்கு உ ந்ட 

குந்ட பப்நி 

 நஞ்சிதப்டுத்டல் நித 

ற்றித ணதிப்பீடு 

 

0.115 0.095 

புதித டமழில் நுட்ங் ந 

உருபமக்குடல்  /ஆமய்ச்சி ள் 

மத்டப்டுகின் 

சர்படச ட நிர்ஞதங் ளுக்கு 

அணத ஆய்வுகூ பசதி ந 

ணம்டுத்டல்  

 

4.12 4.06 

சர்படச ட நிர்ஞதங் ளுக்கு 

அணத குப்மய்வு பசதி ந 

ற்டுத்டல்  /உரித இசமத 

டமர்த்டங் ள் ணற்றும் 

உ ஞங் ள்  மள்பவு 

சய்தப்டுகின் 

மி வும் மருத்டணம 

சப ந பனங்குபடற் ம  

அறுபக்குப் பிந்தித 

டமழில்நுட் நிறுபத்தின் 

ௌதீ  பநங் ந 

அபிவிருத்தி சய்டல்  

 

9.4 7.62 

விடுதி ணற்றும் த ௌதீ  

பநங் ந அபிவிருத்தி சய்டல்  /

சம்ந்டப்ட் படிக்  ள் 

ணற் மள்நப்டுகின் 

அறுபக்கு பிந்டத 

டமழில்நுட் நிறுபத்திற்கு 

முதம ட பல் டநம்  

என் உருபமக்குடல்  

1.1 0.63 

ட பல் டமழில்நுட் பசதி ந 

ற்டுத்டல்  /படிக்  ந ்  

ஆம்பிக் ப்ட்டுள்ந 

ஊழிதர் டன்முப்மற்ல் 

ணற்றும் டமழில்மு 

அபிவிருத்திக் ம உடவி ந 

பனங்குடல்  

0.6 0.034 

டமழில்மு யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ந மத்டல்  /4 

நி ழ்ச்சி ள் மத்டப் ட்டுள்ந 

அறுபக்கு பிந்டத 

டமழில்நுட் நிறுபத்தின் 

ஊழிதர் ளுக்கு மி வும் 

உசிடணம ணிச் சூனல் 

என் உருபமக்குடல் 

4.665 4.66 

அலுப  பசதி ந அபிவிருத்தி 

சய்டல்  /அடனுன் டமர்ம 

உ ஞங் ள்  மள்பவு 

சய்தப்ட்டுள்ந 

ரத்ம் 20 17.04   

 

4.ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் –சப ந ற்றுக் 

 மள்ளும் தமநர் ளின் ண்ணிக்  அதி ரித்டண  மஞணம  சூனலுக்கு ற்டும் 

மட ணம விநவு ள் அதி ரிக்  பமய்ப்புள்நடமல்  ழிவுப் மருட் ளின் மு மணத்துபம் 

எழுங்கு டுத்டப்ட்டுள்நது  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட குறிக்கரள்கப அட முடிரல் தரய் இருப்பின் அற்கரண 

கரங்கள் – இல். 

 

2019 ஆம் ருடத்தின் இனக்குகள்  - 40 மில்லிதன்  ரூமய் ள். 
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7.  இனங்க விெர ஆரய்ச்சி கரள்க ெத 

 
ரன ரக்கு - 

இங் யின் சமூ -மருநமடம அபிவிருத்தித உறுதி சய்யும்  சிந்ட ணற்றும் 

நிம விபசமத ஆமய்ச்சி அபிவிருத்தி ணற்றும் வீணதப்டுத்தும் டமகுதி ந 

உருபமக் ல். 

ெற்தணி – 

 மள்  உருபமக்  பசதி ந பனங் ல், எருங்கிஞத்டல், ணற்மர்ப ணற்றும் ணதிப்பீடு 

ன்பற்றின் மூம்  விபசமத ஆமய்ச்சி ள் அபிவிருத்தி ணற்றும் வீணதப்டுத்டல் டசித 

அபிவிருத்தி இக்கு ந மக்கி  ர்பட உறுதி சய்டல். 

பிரண ெற்தரடுகள் -   

 விபசமத ஆமய்ச்சி ள் மு மணத்துபம்  

 ஆமய்ச்சி ள் ற்றித பின்டமர் படிக்  ள் ணற்றும்  ஆமய்ச்சி ளின் 
முன்ற்ங் ந ணதிப்பீடு சய்டல்  

 விபசமத ஆமய்ச்சிக்  மள்  ணற்றும் முன்னுரிணப்டுத்டல் நத் டதமரித்டல்  

 விபசமத ஆமய்ச்சிதமநர் ளுக்கு டன்முப்மற்  பனங் ல் 

 விபசமத ஆமய்ச்சி ளுக் ம நிதியுடவி ந பனங் ல்  

 விபசமத ணனிட பந அபிவிருத்தி  
 

ெனவுத் னப்பு - 118-2-5-4-2201 

விட துந - விபசமத ஆமய்ச்சி மு மணத்துபம் 

டமுநப்தடுத்தும் நிறுணம் - இங்  விபசமத ஆமய்ச்சி  மள்  ச 

தரறுப்பு - இங்  விபசமத ஆமய்ச்சி  மள்  ச 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டம் தற்றி சுருக்கரண அறிமுகம் -  

1987 ஆம் அண்டு 47 ஆம் இக்  இங்  விபசமத ஆமய்ச்சி  மள்  ச சட்த்தின் மூம் 

1987 டிசம்ர் ணமடம் 22 ஆம் தி தி விபசமத அணச்சின் கீழ் நிறுபப்ட் இந்நிறுபத்தின் பிடம 

சதற்மடு நம  ஆமய்ச்சி ளுக்குத் டபதம சமட ணம சூன உருபமக்குபடன் ஊம  

விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தித ப்டுத்துபடற் ம  விபசமத ஆமய்ச்சிக் 
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 மள்  ள் ணற்றும் மூமமதங் நத் டதமரித்டல். அடன் அடிப்யில் ஆமய்ச்சி 

முன்னுரிணத் து நஇங்  மஞல், உரித ஆய்வுத் து ளில் ட பல் நப் 

ரிணமறிக் மள்படன் ஊ  ஆமய்ச்சி ளின் மது மு ங்  மடுக்கும் பிச்சி ளுக்குத் தீர்வு 

 மஞல் ணற்றும் விபசமத விஞ்ஜமனி ளுக்குப்  ட்ப் பின்டிப்பு பமய்ப்பு ந பனங்குபடன் 

மூம்  விபசமத ஆமய்ச்சிப் பிரிவின் ணனிட பந அபிவிருத்தித ற்டுத்டல், விபசமத ஆமய்ச்சி 

நிறுபங் ளின் ௌதீ  ணற்றும் ணனிட பநங் ள் டமர்ம ட பல் ந உரித அணச்சு ளுக்கு 

பனங் ல் ணற்றும் விபசமத ஆமய்ச்சிதமநர் ந ஊக் மூட்டும் நி ழ்ச்சித் திட்ங் ந ற்மடு 

சய்டல் ன் பிடம சதற்ட்டு ள் ஆகும். 

 

தங்கரபர்கள் - டசித விபசமத ஆமய்ச்சி ள் முண (NARS) / டசித விபசமத 

ல் க் ன ங் ள்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் ரக்கங்கள் -  

 ஆமய்ச்சி ளுக் ம  சமட மணம சூன உருபமக்குபடன் மூம்  விபசமத ஆமய்ச்சி 
ணற்றும் அபிவிருத்தித் துதப் ப்டுத்டல். 

 விபசமத ஆமய்ச்சி ணற்றும் அபிவிருத்தித் துதப் ப்டுத்துபடற் ம  விபசமத 
ஆமய்ச்சி ள்  மள்  ள், முன்னுரிணப்டுத்டல் ள் ணற்றும் மூமமதங் ள் 

ன்பற்த் டதமரித்டல்.  

 விபசமத விஞ்ஜமனி ளுக்குப்  ட்ப் பின்டிப்பு பமய்ப்பு ந பனங்குடல் ணற்றும் 
விபசமத ஆமய்ச்சிதமநர் ந ஊக் ப்டுத்தும் நி ழ்ச்சித் திட்ங் ந ற்மடு 

சய்டல் ன்பற்றின் மூணம  விபசமத ஆமய்ச்சிப் பிரிவின் ணனிட பந 

அபிவிருத்தித ற்டுத்டல். 

 விபசமத ஆமய்ச்சி நிறுபங் ளின் ௌதீ  ணற்றும் ணனிட பநங் ள் டமர்ம 
ட பல் ந உரித அணச்சு ளுக்கு பனங்குபடன்  ஊம  ஆமய்ச்சி ளில் 

திர்மக்கும் பிச்சி ளுக்குத் தீர்வு  மஞல்  

 
பிரண ெற்தரடுகள் -   

 நிறுபத்தின் எழுங்குமு ளுக்கு அணத ணற்குறிப்பிட் பிடம சதற்மடு ள் 
பற்றி ணம  ணற் மள்நப்ட்டு பருகின்.  

 

தணரபர்கள் ண்ணிக்க  - டி / ணமு  – அத்து ணக் ளும் 

 

முடிவு -  விபசமத ஆமய்ச்சி ள்  

தறுதறுகள் -  இங் யின் சமூ -மருநமடம அபிவிருத்தித உறுதி சய்யும்  சிந்ட 

ணற்றும் நிம விபசமத ஆமய்ச்சி அபிவிருத்தி ணற்றும் வீணதப்டுத்தும் 

டமகுதி ந உருபமக் ல் ணற்றும்  மள்  உருபமக்  பசதி ந பனங் ல், 

எருங்கிஞத்டல், ணற்மர்ப ணற்றும் ணதிப்பீடு ன்பற்றின் மூம்  விபசமத ஆமய்ச்சி ள் 

அபிவிருத்தி ணற்றும் வீணதப்டுத்டல் டசித அபிவிருத்தி இக்கு ந மக்கி  ர்பட 

உறுதி சய்டல்.  

அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும் சுட்டிகள்   

நிம  அபிவிருத்தி இக்கு ள்  - 2 ணற்றும் 13 

நிம  அபிவிருத்தி சுட்டி ள் -   2.4  ணற்றும் 13.1 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் பிரண ெற்தரட்டுக் குறியீடுகள் –  

 முன்ற்ங் ள் ணதிப்பீடு சய்தப்ட் ஆமய்ச்சிச் சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்   

 ஆமய்ச்சி ள் அணர்வு ளின் ண்ணிக்    

 பளியிப்ட் ர்ல் ள் / சஞ்சி  ளின் ண்ணிக்   

பனங் ப்ட் ட்ப் பின்டிப்பு பமய்ப்பு ளின் ண்ணிக்  

நிதியுடவி பனங்கித ஆமய்ச்சிச் சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  

 

ெற்திட்ட கரன ல்ன - 2018.01.01 – 2018.12.31 

ெற்திட்ட கரனம்  நீடிக்கப்தட்டிருந்ரல் அவ்ரறு நீடிக்கப்தட்டக்கரண கரம் - இல் 

ெல்தடுத்தும் பிெங்கள் -  இங்  முழுபதும்  



258 
 

 

2. நிதி ெரர் கல்கள்  

நிதி மூம்  

(உள்மட்டு/ 

பளிமட்டு) 

உள்மட்டு 

ணமத்ட ணதிப்பீட்டுத் டம  

(மில். ரூ) 

2018.09.30 தி தி பக்கும் 4 

சதற்திட்ங் ளுக்கு 

20.0 

3. 2018.09.30 ரண நிதி ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் – 20 மி. ரூ 

 

திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்

கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

கயிரு

ப்பிலுள்

ப 

வினப்

தட்டில்

கள் 

(மில். ரூ) 

ரத்

ம் 

(மில். 

ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

1. விெர 

ஆரய்ச்சி 

முகரத்தும்  

  

15.855 1.509 2.13 3.639 

 

1.1 விெர ஆரய்ச்சி நிறுணங்கப 

மீபரய்வு ெய்ல்  

i. மீநமய்வு சய்தப் பண்டித 
நிறுபங் ளின் ண்ணிக்  – 6  

ii. மீநமய்வு சய்தப்ட் 

நிறுபங் ளின் ண்ணிக்  – 6  

iii.  ௌதீ  முன்ற்ம்  - 100%  

 

1.2 சி விெர ஆரய்ச்சித் 

திட்டத்தின் (NARP) கீழ் 

டமுநப்தடுத்ப்தடுகின்ந 

ஆரய்ச்சிச் ெற்திட்டங்களின் 

முன்ணற்நங்கப மீபரய்வு ெய்ல் 

i. முன்ற்ம் மீநமய்வு சய்தப் 
பண்டித சதற்திட்ங் ளின் 

ண்ணிக்  - 68 

ii. முன்ற்ம் மீநமய்வு சய்தப்ட் 
சதற்திட்ங் ளின் ண்ணிக்  - 38 

iii.  ௌதீ  முன்ற்ம் -55% 

 

1.3 NARS நிறுணங்களின் நிதி, தௌதீக 

ற்றும் னி பங்கள் ற்றும் 

ஆரய்ச்சித் கல்கள் அடங்கி 

INFORM கல்த் பம்  

i. ட பல் பனங்  பண்டித NARS 

நிறுபங் ளின் ண்ணிக்  - 29 

ii. ட பல் பனங்கியுள்ந NARS 

நிறுபங் ளின் ண்ணிக்  - 20 

iii. ௌதீ  முன்ற்ம் – 69% 

 

2.  

விெர ஆரய்ச்சிக் 

கரள்ககள் 

ற்றும் 

முன்னுரிப்தடுத்

ல்கபத் 

ரரித்ல் 

1.545 0.027 0.045 0.072 

 

2.1  NARS இன் ஆரய்ச்சி  ெல் திட்டப் 

தகுப்தரய்வு 

i. குப்மய்வு சய்த பண்டித NARS 

நிறுபங் ளின் சதல் 

திட்ங் ளின் ண்ணிக்  – 21 

ii. குப்மய்வு நிவு 
சய்தப்ட்டுள்ந NARS 

நிறுபங் ளின் ண்ணிக்  – 21 

iii. ௌதீ  முன்ற்ம் – 100% 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்

கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

கயிரு

ப்பிலுள்

ப 

வினப்

தட்டில்

கள் 

(மில். ரூ) 

ரத்

ம் 

(மில். 

ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

2.2 விெரத் துநயின் புதி 

முன்னுரிகள் தற்றி விபக்கம் 

அளிப்தற்கரண கருத்ங்குகப 

டரத்ல் 

i. ற்மடு சய்தப் பண்டித 
 ருத்டங்கு ள்/ சதணர்வு ளின் 

ண்ணிக்  – 5 

ii. ற்மடு சய்தப்ட் 
 ருத்டங்கு ள்/ சதணர்வு ளின் 

ண்ணிக்  – 3 

iii. ௌதீ  முன்ற்ம் – 60% 

 

3. 

விெர 

ன்முணப்பு 

நிகழ்ச்சிகள்  

4.72 4.041 0.07 4.111 

 

3.1   ெர்ெ விெர ஆரய்ச்சி 

ரரடுகள்  

i. சணர்ப்பிக்  உத்டசிக் ப்ட் 

ஆமய்ச்சிக்  ட்டு ளின் 

ண்ணிக்  - 100 

ii. சணர்ப்பிக் ப்ட் ஆமய்ச்சிக் 

 ட்டு ளின் ண்ணிக்  - 107 

iii. ௌதீ  முன்ற்ம்   - 100% 

 

3.2 இனங்க உவு ற்றும் 

விெரத்திற்கரண ெஞ்சிக 

i. 2018 பருத்தில் பளியிப் 
பண்டித சஞ்சி  ள் 

ண்ணிக்  - 2 

ii. 2018 பருத்தின் முடல் 

அதமண்டில் பளியிட் 

சஞ்சி  ள் ண்ணிக்  - 1 

iii. ௌதீ  முன்ற்ம்   - 50% 

 

4. 

விெர 

ஆரய்ச்சிகளுக்கு 

நிதியுவி ங்கல்  

3 1.495 0.5 1.995 

 

4.1 நிறுணங்களுக்கு இடயினரண 

ஆரய்ச்சிகளுக்கு நிதியுவிகப 

ற்தரடு ெய்ன் மூனம் சி 

விெர ஆரய்ச்சிகளின் த்யும் 

முக்கித்துத்யும் அதிகரித்ல்  

i. அங்கீ ரிக் ப்ட் சதற்திட் 

முன்ணமழிவு ளின் ண்ணிக்  - 

4 

ii. நிதியுடவி பனங் ப்ட் 

சதற்திட் முன்ணமழிவு ளின் 

ண்ணிக் - 3 

iii. ௌதீ  முன்ற்ம்  - 75% 

 

5 

விெர னி ப 

அபிவிருத்தி  

2 0.995 0.872 1.867 

 

சர்படச  விபசமத ஆமய்ச்சி 

நிறுபங் ளுக்கு இயில் 

எருங்கிஞப்பு படிக்  ந 
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திட்டமிடப்தட்ட 

ெற்தரடுகள் 

 

2018 

ஆண்டுக்

கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

 

 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

(மில். ரூ) 

கயிரு

ப்பிலுள்

ப 

வினப்

தட்டில்

கள் 

(மில். ரூ) 

ரத்

ம் 

(மில். 

ரூ) 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்/ ெற்திட்டத்தின் கீழ் 

ங்க உத்சித்துள்ப னகள்/ 

ெகள் ற்றும் தௌதீக முன்ணற்நம் 

ணற் மண்டு குறுகித  ம யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் ட்ப் பின்டிப்பு 

பமய்ப்பு ளுக் ம  உள்மட்டு விபசமத 

ஆமய்ச்சிதமநர் ளுக்கு சந்டர்ப்ம் 

அளித்டல்  

 

 

 

 

5.1 புரிந்துர்வு எப்தந்ங்களின் 

அடிப்தடயினரண குறுகி கரன 

ளிரட்டு தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

i. ற்மடு சய்த உத்டசித்ட குறுகித 
 ம யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் 

ண்ணிக்  - 21 

ii. ற்மடு சய்ட குறுகித  ம 
யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் ண்ணிக்  - 

16 

iii. ௌதீ  முன்ற்ம் - 76% 

 

5.2 தட்டப் பின்தடிப்பு தயிற்சிகள் 

பனங்கித ட்ப் பின்டிப்பு யிற்சி 

நி ழ்ச்சி ள் ண்ணிக்  – 41 
 

ண மூனண 

டடிக்ககள் 

7.88 0.868 2.4 3.268 
ௌதீ  முன்ற்ம் 88% 

ரத்ம் 
35 8.935 6.017 14.952  

 

4. ெற்திட்டத்தின் கரரக சூலுக்கு ற்தடும் ரக்கங்கள் – (சமட ணம, மட ணம 

விநவு ள் இண்யும் குறிப்பிடு  ) 

-  மநிப் மதிப்பு ளின்  மஞணம  விபசமதத் துக்கு ற்டும் மட ணம 

விநவு நக் குப்டற் ம  விபசமத ஆமய்ச்சி ந ஊக்குவிக்கிகும்  ருத்டங்கு ள் 

ணற்றும் விநக் ம் அளிக்கும் நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் ஆமய்ச்சி ளுக் ம  நிதியுடவி பனங் ல் ணற்றும் 

அபற்றுக் ம  மள்  ந உருபமக்குடல்.  

 

5. திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகள் அடவில்ன னில் அற்கரண கரங்கள் –  

திர்மர்க் ப்ட் இக்கு ள் பற்றி ணம  அதப்டுகின்  

 

2019 ருடத்தின் இனக்குகள்-   

 NARS நிறுபங் ளின் ஆமய்ச்சித் திட்மில் ந குப்மய்வு சய்டல்  

 விபசமதத் துயின் புதித முன்னுரிண நப் ற்றி விநக் ம் அளிப்டற் ம  
 ருத்டங்கு ந மத்டல்  

 NARS நிறுபங் ளின் ஆமய்ச்சிதமநர் ள் ற்றித ட பல் நத் திட்டி, குப்மய்வு 

சய்து அபற்றின் றுறு ந உரித அதி மரி ளுக்கு விநக் ம் அளித்டல் 

 NARS நிறுபங் ளில்  பளிப்பு விசமஞ சிமரிசு ந 

முப்டுத்டப்ட்டுள்நபம ன்று டமர் படிக்  ள் ணற் மள்நல் 
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 விபசமத சிப்புத் டசித விருது பனங்கும் நி ழ்வு  

 நிறுபங் ளுக்கு இயிம ஆமய்ச்சி ளுக்கு நிதியுடவி பனங் ல்  

 ட்ப் பின்டிப்பு  ற் றி ள்  ணற்றும் குறுகித  ம யிற்சி நி ழ்ச்சி ளுக் ம 
பய்ப்பு ந விபசமத ஆமய்ச்சிதமநர் ளுக்கு ற்டுத்திக்  மடுத்டல்.  

 

 

 

8. யக்டர் கரப்தகடு கன ஆரய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி நிறுகம் 

 

அறிமுகம் – 

க்ர்  மப் டுப  ண ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி நிறுப ம் 1972 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 

இக்  விபசமத படிக்  ள் ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி பனங்கும் நிறுப  சட்த்தின் கீழ் 

1972 ஆம் ஆண்டு நிறுபப்ட்து.  ணத்டமழில் அணச்சின் கீழ் இது எரு நிததிச்சட் 

நிறுபணம  இதங்குகிது. இந்நிறுபம் நிறுபப்ட்டுள்ந பிடம இக்கு நம   மள்  

ணத ஆமய்ச்சி ந ஊக்குவிப்து ணற்றும் விபசமத ணற்றும் கிமமித து ளில்  மஞப்டும் 

யிற்சித் டப ந நிவு சய்பது ன்பமகும்.  

ரனரக்கு - 

நிம விபசமத  ணற்றும் கிமமித அபிவிருத்திக் ம அறிப உற்த்தி சய்து 

விநிதமகிப்தில் முன்ணி நிறுபணம  தி ழ்டல்.  

தணிக்கூற்று - 

ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி படிக்  ளுக்கு ஊம  விபசமத ணற்றும் கிமமிதத் து நப் 

ப்டுத்துடல். 

ெற்தரடுகள் – 

விபசமத து ணற்றும் விபசமத படிக்  ளின் அபிவிருத்தியுன்  டமர்ம சமூ  

மருநமடம ஆமய்ச்சி ந ணற் மள்நல் ணற்றும் அவ் ஆமய்ச்சி ளில்  ண்றிதப்ட் 

விதங் ந  மள் த் தீர்ணமங் ந ணற் மள்படற் ம   மள்  பகுப்மநர் ளுக்கு 

பனங்குடல் ன் இடன் பிடம சதற்மமகும். 

நிறுணத்தினூடரக அடற்கு திர்தரர்க்கும் நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  

சுட்டிகள் -  ஆமய்ச்சி ள் ணற்றும் யிற்சி ள் பனங் ப் பண்டித து ள் ணற்றும் உரித 

நிம அபிவிருத்தி இக்கு ள்/ சுட்டி ள்  - 1, 2, 2.4, 5, 3, 12, 13, 6, 8, 8.2, 14, 14.3   

இனக்கு 1: அணத்து இடங்களிலும் அணத்து விரண று நிநவு ெய்ல். 
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இடன் மூம் உருபமக் ப்டும் புதித அறிவு ளின் மூம் மநமந்டம் சூனலுக்கு விடுவிக் ப்டும் 

உக் மட  ழிவுப் மருட் ளின் அநவு  ட்டுப்டுத்டப்டும். அப ட ம் சய்தப்டுபடன்  

 மஞணம  சூனலுக்கு விடுவிக் ப்டும் ச்ச வீட்டு பமயுக் ளின் அநவும் 

 ட்டுப்டுத்டப்டும். சமுத்தித்திற்கு சர்க் ப்டும் மலித்தீனின் அநவு குக் ப்டும். 

இடமல் நிம சுற்றுச்சூனல் என்று உருபமகும். 

 

 

 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம்: 

ெனவுத் 

னப்பு 

2018 

ஆண்டுக்கு 

எதுக்கப்த

ட்ட நிதி 

(மில். ரூ) 

2018.09.30 

 

விடுவிக்க

ப்தட்ட 

நிதி 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

(மில். ரூ) 

நிதி ெரர் 

முன்ண

ற்நம் 

ெவீத்தி

ல் % 

உண் 

ெனவு 

தரறு

ப்புக

ள் 

முன் 

கரண்

டு 

ெல்னல் 

 

மீண்டுபரும் சவு ள் 160 118.47 128.89   80.5 

மூட  34 21.6 18.123   53.3 

சவுத் டப்பு ணற்றும் சதற்திட் ப  : (பளிமட்டு  ன்/ பளிமட்டு உடவி/ சணபலு நிதி/ 

த) 

1.ண மபலி ஆற்றுப் 

ள்நத்டமக்கு ளில் பமழும் 

விபசமத சமூ த்ட  மநி 

ணமற்ங் ளுக்கு இசபமக்கும் 

திட்ங் ள்  

534.2 1.013 1.25   123.4 

2.இங் யில் டரிவு 

சய்தப்ட் பிடசங் ளில் 

அன்மசி, பமன ணற்றும் 

ணமம்னம் மன் னங் ளின் 

றுணதிச் சங்கிலி ந 

குப்மய்வு சய்யும் 

அடிப் ஆய்வு 

1.4 
1.26 

 
0.635   50.4 

3.நிம ணற்றும் 

 மநி ணமற்ங் ளுக்கு 

திர்ப்பு டன்ணயுள்ந 

மூமமதங் ந யிர்ச் 

சய்  டமகுதி ளுக்கு 

உள்பமங்குடல் டமர்ம 

பிமந்தித மூமமதங் ந 

அறிமு ப்டுத்தும் 

சதற்திட்ணம ‚பநங் நப் 

மது மத்து யிர் சய்டல்‛ 

 

74.17 

 

 

 

0.789 

 

0.186   23.5 

ரத்ம்  
 

 
    

 
ெற்தரடுகள் -   மத்துக்குத் டபதம  விதடமத் துயின் கீழ் நிறுபப்ட் ந்து 

பிரிவு ளின் கீழ் ஆமய்ச்சி ணற்றும் யிற்சி படிக்  ள் ணற் மள்நப்டுகின். இந்ட 

ஆமய்ச்சி ந முப்டுத்துபடன் மூம் நிம அபிவிருத்தி இக்கு ந 

அந்து  மள்ந முடியும். 

 

அட்ட இனக்கம்: 02   

ஆரய்ச்சிகளின் முன்ணற்நம் 

ஆரய்ச்சிகள் தௌதீக முன்ணற்நம் நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 
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எதுக்கீடு 

(மில்.ரூ) 

ெனவு 

(மில்.ரூ) 

1. விற்தண 

1.1 விபசமத விற் ட பல் 

திட்ம் 

உஞவுப் மருட் ள் ற்றித 

மநமந்ட ட பல் ந ச ரித்டல் 

ணற்றும் வினிதமகிக்கும் 

ற்மட்டில்  மள்  

பகுப்மநர் ள், 

உற்த்திதமநர் ள் விதமமரி ள் 

ணற்றும் நு ர்பமர் 

எருங்கிஞப்பு 

36 28 

1.2 ஊபம ணம மஞத்தில் பறுணத 

இல்மணல் ஆக்குபடற் ம நுண் 

நிதி பனங் ல் ளின் ப்நவு 

ணற்றும் உற்த்தித் தின் 

ட பல் குப்மய்வு ணற்றும் 

அறிக்  ழுடல் ன் 

றுகின்  

0.9 0.72 

1.3 மலித்தீன்  ள் ணற்றும் 

உஞவுத் டமள் ள் ன்டற்கு 

திம  ணமற்றீட்டு மருட் ந 

இங் மணுபது ற்றித ஆய்வு ள் 

80% ட பல் ள் 

திட்ப்ட்டுள்ந. அறிக்  

ழுடப்டுகின்து 

0.8 0.751 

1.4 இங் யில்  னங் ள் ணற்றும் 

ணக் றி ளுக்கு ‚சிந்ட விபசமத 

மு ள்‛ விபசமத GAP 

நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந  

முப்டுத்தும்மது 

ற்டும்  மஞப்டும் சபமல் ள் 

ணற்றும் மக்கு மக்கு ள் 

ட பல் ள் திட்ப்டுகின்  0.7 0.177 

2. அணர்த் முகரத்தும் ற்றும் கரனநினப் தரதிப்புகள் 

2.1  இங் யின் உர்பத யிர் 

உற்த்தி டமகுதி ளின் மீடம  

 மநி ணமற்த்தின் டமக் ம் 

ட பல் குப்மய்வு ணற்றும் 

அறிக்  ழுடல் ன் 

றுகின்  

1 0.87 

2.2 பணத்தித ணம மஞத்தின் 

மது மப்ம நீர் மூணம  ணனநீர் 

மபத அதி ரிப்டற் ம 

பழிமு ந ஆய்ந்டறிடல்  

ட பல் திட்ல் ணற்றும் ட பல் 

 ணினி ணதப்டுத்டல் 

நிபற்றியிருக்கிது. 

0.9 0.738 

2.3  மநி ணமற்ங் ளுக்கு ற் 

இசபமக் ம் அயும் ப யில் 

உர்பதத்தில் மது மக் ப்ட் 

இல்ங் ளில் ணக் றிச் சய்  

ற்றித ஆய்வு 

 

ட பல் ள்  

திட்ப்டுகின் 

0.3 0.282 

2.4 இங் யில் மினிப் நீர் மச 

திட்த்தில் படி மல்த் 

டமகுதி ந மு மணத்துபம் 

ணற்றும் ணம்டுத்டல் டமர்ம 

முன்மடி திட்ம் 

  

விபசமயி ளுக் ம சதணர்வு 

என்று மத்டல் 
0.163 0.05 

 விப்ட்டுள்ந கிமமித 

குநங் ந புர்நிர்ணமஞம் சய்து 

 மநி மதிப்பு ளுக்கு மு ம் 

 மடுக்கும் ப யில் ஆற் 

ணம்டுத்தும்  சமத்திதப்மடு ற்றித 

ஆய்வு 

ஆமய்ச்சி முன்ணமழிவு 

டமதமரிக் ப்டுகின்து  
- - 

3. விெர உற்தத்தித் திநன் 

3.1  இங் யின் டணம விட 

உருந கினங்கு உற்த்திக்கு அச 

ணற்றும் டனிதமர் துயிரின் 

 

50%  ட பல் ள்  

திட்ப்ட்டுள்ந 

0.7 0.642 
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ஆரய்ச்சிகள் தௌதீக முன்ணற்நம் 

நிதி ெரர் முன்ணற்நம் 

எதுக்கீடு 

(மில்.ரூ) 

ெனவு 

(மில்.ரூ) 

ங் ற்பின் மக்கு  

3.2 இங் யின் 

விபசமதத்துயில் மத்டப்ட் 

ஆமய்ச்சி ள் ணற்றும் அபிவிருத்தி 

முடலீடு ள் ற்றித ஆய்வு 

ட பல் ள் திட்ப்ட் 

பண்ஞம் இருக்கின்து. இண்டு 

நிறுபங் ளின் ட பல் ள் 

குப்மய்வு சய்தப்ட்டுள்ந 

0.7 0.249 

3.3  ற் சய் யில் டற்மது 

நிவும் பீ மசினி ள் 

மபத குப்டற் ம 

சமத்திதப்மடு ந  ண்றிடல் 

ட பல் ள் திட்ப்ல் 0.9 0.202 

3.4 இங் யில் சிறு ரிணம மல் 

உற்த்தி துயுன் டமர்ம 

றுணதிச் சங்கிலி ற்றித ஆய்வு 

ஆமய்ச்சி முன்ணமழிவு ள் 

டதமரிக் ப்டுகின் 
0.384 0.013 

4. வினங்குப் ததிப்பும் கரப்புறுதியும் 

4.1 ஊபம ணற்றும் கினக்கு ணம மஞ 

பவிங்கு பதங் ளுன் 

டமர்ம பவிங்கு 

ணமடல் ள் ற்றித ஆய்வு 

  

ட பல் திட்ல் ணற்றும் ட பல் 

 ணினிணதப்டுத்டல் , அறிக்  

டதமரிப்பு ன் 

றுகின்து 

1 0.955 

4.2 இங் யில்  மநிக் 

 மப்புறுதி ற்றித ஆய்வு 

ட பல் ள்  

திட்ப்டுகின் 
0.5 0.298 

5. னி ப அபிவிருத்தி 

5.1 சிடமு ண ளிர் விபசமத 

அணப்பு ளின் டம் ணற்றும் 

பலுவூட்ல் டப ள் ற்றித 

ஆய்வு 

ட பல் திட்ல் ணற்றும் ட பல் 

 ணினிணதப்டுத்டல் நிவு 

சய்தப்ட்டுள்நது. குப்மய்வு 

சய்து அறிக்  

டதமரிக் ப்டுகின்து.  

0.95 0.899 

5.2 விபசமதத் திஞக் நத்திற்கு 

சமந்டணம  முன் 

நிதங் ள் ற்றித டற்மடத 

முன்ற் ணதிப்பீடு சய்யும் 

ஆய்வு 

 

ட பல் ள்  

திட்ப்டுகின் 

0.7 0.343 

 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் (னிப அபிவிருத்தி) 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ளின் கீழ்   2 யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் ணற்றும் 3 அணர்வு ள் மத்டப்ட்டு 220 

விபசமத டபர் ள் யிற்றுவிக் ப்ட்டுள்நர். அதில் 90 வீடணமபர் ள் ண் விபசமத 

டபர் ள் ஆபர். 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் முன்ணற்நம்: 

தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 
தௌதீக 

முன்ணற்நம் 

எதுக்கீடு 

(மில்.ரூ) 

ெனவு 

(மில்.ரூ) 

கிமண அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி ந 

திட்மில் ணற்றும் 

மு மணத்துபத்துக்கு ணக் ள் ங் ற்பு 

மு ந உதமகித்டல் ற்றித 

யிற்சி நி ழ்ச்சி ள் (ணமத்டந 

ணமபட்ம்) 

ணமத்டந ணமபட் 114அச 

ஊழிதர் ளுக்கு  யிற்சி 

அளித்டல் 

0.6 0.2 

விபசமத ண் ந பலுவூட்டும் 

எருமள் யிற்சிறி 

அனுமடபு ணமபட்த்தில் 

2015 விபசமத 

டபர் ளுக்கு யிற்சி 

அளிக் ப்ட்து 

 

 

1.6 

 

 

0.967 
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2019 ஆம் ஆண்டுக்கரண இனக்குகள் 

ெனவுத் னப்பு 2019 ருடத்தின் இனக்குகள் (மில். ரூ) 

மீண்டுபரும் சவு ள் 218 

மூட சவு ள் 40 

9. இனங்க யபி அதிகர ெத 

 
ரன ரக்கு -  

நிதம  மணி ள் ணற்றும் இதற்  பந மு ணயின் மருட்டு சப 

ல்ப ப்டுத்டலின் ஊம  சுண நிந்ட சூனல் – பநம் நிந்ட மடு 

 

ெற்தணி - 

திம  மணி மு ணத்துபம் ணற்றும் முதம நீர் மது மப்பு ணற்றும் உச்ச அநவில் 

ணனிடபநத்ட தன்டுத்துபடன் ஊம  சூனலிதல் சமூ   மசம ணற்றும் மருநமடமத்ட 

உயிர்ப்பிப்டன் மருட்டு டபதம ங் ளிப் ல்குடல்.    

 

அறிமுகம் -  

குடிதற் ஆட்சிக்  மம் முற்றுப் றுகின் பயில் ணத்தித ண மட்டிலும் ணற்றும் 

அட சூனவுள்ந பிடசங் ளிலும் ற்ட் அபிவிருத்தி படிக்  ள் ணற்றும் ணனிட 

சதற்மடு ள்  மஞணம   சூனலிதல் பிச்சி ளும் முக்கிதம் றுகின். இடற்கு 

பிடம  மஞணம  அணபது ணத்தித ண மட் உள்நக்கிதடம  அதி ணம அழிவு ள் 

ற்ட்ணதமகும். அடன் றும  ணண்ஞரிப்பு அதி ரித்துக்  மஞப்ட்ட்ண, 

நீர்மூங் ள் அரித்துச் சல்ப்ட்ண, ஆறு ளில் சற்று ணண் ள் பந்து சறுடல் மன் 

ல்பறு சூனலிதல் பிச்சி ள் ற்ட்ண குறிப்பித்டக் து. அத்ட த சூனலிதல் 

பிச்சி ளின் ஊம  ழுந்ட சமூ  மருநமடம பிச்சி ள் பமகும். இந்ட ச  

பிச்சி ளுக்கும் தீர்வி ற்றுக்  மள்படன் மருட்டு மருத்டணம 

அதி மங் ளுன் கூடித நிறுபணம  1978 ஆம் ஆண்டு டசித விபசமத ணற்றும் 

ல்ப ப்டுத்டல் ணற்றும் குடியிருப்பு அபிவிருத்தி அதி ம சதம  (ட்சம) னும் இந்ட 

நிறுபம் ஸ்டமபிக் ப்ட்து. பின்ர் 1991 ஆம் ஆண்டு இந்நிறுபத்தின் தர் இங்  

ச்சப் புல்பளி  அபிவிருத்தி ச (சிறி ங் ம ரித்டடவ் பிம் சங்பர்ட அதி மச)  

வும் பின்ர் அது இங்  டபிண அதி ம ச  திருத்டம் சய்தப்ட்து. அடற்கு 

அணத சுணமர்  ந்ட 04 டசமப்ட  மப்குதியில் ல்பறு சதற்திட்ங் ள்  முதம  

ணற் மள்நப்ட்டு பந்டதுன் டற்மடக்கு இங்  சூனல் மது மப்பு, விபசமத  

அபிவிருத்தி, டசித உஞவு மது மப்பு ன்பற் உறுதி சய்படன் மருட்டு டசித 

சதற்திட்ங்ந ணற் மண்டு பருகின். இக் மப் குதியினுள் ல்பறு சட் 
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திட்ங் ள் பர்த்டணம அறிவித்டல் ள் ணற்றும் விபசமத அபிவிருத்தி உமத பழி மு ள் 

அறிமு ம் சய்து பப்டற்கும் சந்டர்ப்ங் ந ற்டுத்தி டந்துள்ந.     

  

ெட்ட விதி முநகளுக்கு அ அதிகர ெதக்கு களிக்கப்தட்டுள்ப ெற்தரடுகள்  

அவ்பப்மது பளியிப்டுகின் பர்த்டணம அறிவித்டல் ளுக்கு அணத இங்  

டபிண அதி ம சயின் ல்பறு அபிவிருத்தி உமத பழி மு ந இங் மண்டற்கு 

படிக்  ள் ண மள்நப்ட்டுள்ந.  

 

 அடற்கு அணத 1978 ப்பரி 2 ஆம் தி தியிப்ட் இக் ம் 302/12 பர்த்டணம 

அறிவித்டலுக்கு அணத விபசமத ல்ப ப்டுத்டல், குடியிருப்புக் ளின் அபிவிருத்தி, 

முழுணதம நீர் பப்பு மு மண, சூனல் மது மப்பு, நீர் பந மது மப்பு, குடியிருப்புக் ளின் 

அபிவிருத்தியின் மருட்டு குறிக் மநம க்  மண் மு மணத்துபம், விபசமத உற்த்தி ந 

டதமர் சய்டல் ணற்றும் சந்டப்டுத்டல் மன் சதற்மடு ளின் மருட்டு மநமந்ட 

எதுக்கீடு கிக் ப் ற்றுள்நது.    

 

 1991 டிசம்ர் ணமடம் 7 அம் தி தி அன்று பளியிப்ட் இக் ம் 678/15 பர்த்டணம 

அறிவித்டலுக்கு அணத அன்று ப டசித விபசமத ல்ப ப்டுத்டல் ணற்றும் குடியிருப்பு 

அபிவிருத்தி அதி ம ச னும் தரில் இருந்ட அதி ம ச இங்  ரிட த்டவ் பிம் 

சங்பர்த்ட ணத்தித அதி ம ச ச்ச புல்ப ளி அபிவிருத்தி ணத்தித அதி ம ச  (டபிண 

அதி ம ச )  திருத்டம் சய்தப்ட்டு அத்துன் அன்று ப   ம ணற்றும்  ண்டி 

ணமபட்த்தில் 02 ணமபட்ங் ள் ணமத்திம் ணட்டுப்டுத்டப்ட்டு இருந்ட அதி ம ற்மடு ள் 07 

ணமபட்ங் ளுக்கு விஸ்டரிக் ப்ட்டுள்ந. 

 

 2016 ணமர்ச் ணமடம் 16 ஆம் தி தி பளியிப்ட் 1958/7 இக் ம்  மண் பர்த்டணம 

அறிவித்டலுக்கு அணத அது பயில் விபசமத அணச்சின் விதப் ப்பிற்கு உரித்டம 

இங்  டபிண அதி ம சயின் பிடச அபிவிருத்தி  அணச்சின் விதப் ப்பிற்கு 

உரித்டமகின்.  

 

 2017 ஆம் ஆண்டு யூ ணமடம் பளியிப்ட் இக் ம் 2012/45  மண் அதி வி 

பர்த்டணம அறிவித்டலுக்கு அணத ணமபட்ங் ள் சிபற்றிற்கு ணட்டுப்டுத்டப்ட்டு இருந்ட 

அதி ம சயின் சதற்மடு ள் மநமவித ரீதியில் விஸ்டரிக் ப்ட்டுள்ந. அவ்பம 

புதித அபிவிருத்தி மூமமதத்தி இங்  மண்டற்கு படிக்  ணற் மள்நப்ட்டு 

இருப்துன் பர்த்ட  விபசமத ணம்மடு, உள்மட்டு பளிமட்டு முடலீடு ந 

ஊக் ப்டுத்டப்டுகின்.   

 

 ணண் நீர் மன் இதற்  பநங் ந நிதம  மு மண சய்து சுண மிக்  

இங்  திரு மட்  ட்டி ழுப்புபடன் மருட்டு ங் ளிப்புச் சய்டல்  

 

 புதித டமழில்நுட்த்ட தன்டுத்துபட இக் ம க்  மண்  மணி ளின் 

உற்த்தித திம  விருத்தி சய்து டசித விபசமத மருநமடமத்திற்கு சக்தித ற்றுக் 

 மடுத்டல்.   

 

 விபசமத ல்ப ப்டுத்டல் ணற்றும் எருங்கிந்ட ண்ஞ ளின் மு மணத்துபத்தின் 

ஊம  பமழ்பமடமத்ட அபிவிருத்தி சய்படன் மருட்டு டபதம பத் திட்ங் ள் 

திட்மிப்ட்டு ணற்றும் சதற்டுத்துடல்   

 

 சந்ட பில்தப்டுத்டல் ணற்றும் நு ர்பமநர் நது  ள்வித இக் ம க்  மண்டு 

கிமமித உற்த்திதமநர் ள் ழுந்து நிற்டன் ஊம  உற்த்தி அநவி அதி ரித்துக்  மண்டு 

உஞவு உற்த்தியின் மருட்டு சந்ட ந அறிமு ம் சய்து பத்டல்.  

 

 பர்த்ட  ணற்றும் ற்றுணதித அடிப்தம க்  மண்டு விபசமத  த்டமழி  ட்டி 

ழுப்புபடன் மருட்டு ணனிட பந அபிவிருத்தி ணற்றும் மு மணத்துபம் சய்டல்  
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நிறுணத்திணர ஊடரக  அடந்து கரள்ற்கு ண்டி நினதநரண அபிவிருத்தி 

ரக்கங்கள் ற்றும் இனக்குகள் :   

 

ெற்தரடுகள் 
நினரண 

அபிவிருத்தி ரக்கம்  

நினரண 

அபிவிருத்தி இனக்கு 

சற்குமுள்ந விபசமத எழுங் ணப்பு 

ணம்மடு  GAP 
2 2.4 

நிதம இதற்  பந மு மண 15 15.3 

எருங்கிஞந்ட சிறித ண்ஞ மு மண 2 2.4 

நிதம விபசமத குடிதற் அபிவிருத்தி  9 9.3 

பர்த்ட  ண்ஞ அபிவிருத்தி 2 2.4 

விபசமத உற்த்தி சந்டப்டுத்டல் அபிவிருத்தி  12 12.345 

 

 

1. தசு நிநந் சி உவு உற்தத்தி ழுச்சியின் தரருட்டு தங்களிப்பு ெய்ல்  

 

1.1. விடவிரண தயிற்சி  

சுண நிந்ட டசித உஞவு உற்த்தி ழுச்சியின் மருட்டு ங் ளிப்பு சய்படன் நிமித்டம் 

ணதி  உஞவுப் யிர் ந யிர் சய்டல், யிர் ல்ப ப்டுத்டல், சட உ உற்த்தி 

மன்  து ள் டமர்ம  டபதம டமழில்நுட் அறிவி விபசமத சமூ த்திற்கு 

ற்றுக்  மடுப்ட மக் ம க்  மண்டு  ந ணட்த்தில் இந்டத் டமழில்நுட் யிற்சி 

பத் திட்ம் எழுங் ணக் ப்ட். அந்ட பத் திட்ங் ளின் சதமற்று  கீழ் 

குறிப்பிப்ட்டுள்நடற்கு  அணத  ஆகும். 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

பத்திட்ம்  

200 

 

1.5 

 

179 

 

1.289 

 

 

1.2. தயிர் தல்கப்தடுத்ல் ற்றும் னதிக தயிர் அபிவிருத்தி 

 

யிர் சய்தப்மட  மணி ளின் யிர்ச் சய் யின் படிக் யின் மருட்டு ஈடுட்டு 

பந்ட விபசமத சமூ ம் பர்த்ட  விபசமத படிக் யின் மருட்டு ஈடுச் சய்து அபர் நது 

பருணமம் உனக்கும்  இதலுணத அபிவிருத்தி சய்படன் மருட்டு நிதம 

 ன்று ந டு ச் சய்படன் மருட்டு விபசமயி ந ஈடுச் சய்டல் 

இக் ருத்திட்த்தின் மக் ணமகும். அடற்கு அணத 2018 ஆம் ஆண்டின் மருட்டு 100  

க்தர் ளில் மருநமடம யிர் டு ச் சய்படன் மருட்டு அதி ம சயிமல் 

திட்ங் ள் டதமர் சய்தப்ட்டுள்ந. அந்ட பத் திட்ங் ளின் சதமற்று  கீழ் 

குறிப்பிப்ட்டுள்நடற்கு  அணத ஆகும். 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

க்தர் 

 

100 

 

2.5 

 

90 

 

1.933 

 

 

 

1.3. னதிக உவுப் தயிர்ச் ெய்க னத் திட்டங்கள்  
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உள்மட்டு உஞவுத் டபப்மட்டுக்கு டபதம ணதி  உஞவுப் யிர் ந இக்குணதி 

சய்படன் மருட்டு பளிமடு ளுக்கு டுத்துச் சல்ப்டுகின் அன்னிதச் சமபனியின் 

அநவி குத்துக்  மள்படன் மருட்டு உள்மட்டு உற்த்தி ந யிர் சய்து ணதி  

உஞவு ந ளிதில் கிக் ச் சய்படன் மருட்டு யிர் சய்தப்மட டரிசு நிங் ந 

யிர்ச் சய்  படிக் யின் மருட்டு ஈடு ச் சய்ப இக் ருத்திட்ம் மக் ம க் 

 மண்டு இருப்துன் இந்ட  ருத்திட்த்தில்  ௌபி, தறு,  ச்சமன்  மட், குக் ன், 

ள்ளு மன் யிர் க்தர் 1000 இல் யிர்ச் சய்படற்கு திட்மிப்ட்டுள்ந. 

அத்துன்  இந்ட பத் திட்ங் ளின் சதமற்று  கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள்நடற்கு  அணத 

ஆகும். 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

க்தர் 

 

1000 

 

15.0 

 

676 

 

7.129 

 

 

1.4. சிறு விெர அபிவிருத்தி னத் திட்டம்  

 

¼ க் ருக்கு குபம  மணியில் புதித டமழில்நுட்த்ட தன்டுத்தி நிதம யிர்ச் 

சய்  பத்திட்த்ட சதற்டுத்துபடன் மூம் அந்ட சிறித ண்ஞ ந 

அபிவிருத்தி சய்படன் மருட்டு இந்ட பத்திட்த்தின் ஊம  மக் ம க் மண்டு 2018 

ஆம் ஆண்டு இவ்பமம  இக் ம க்  மண் அகு ளின் ண்ணிக்  3500 ஆகும். அடற்கு 

அணத இந்ட பத் திட்ங் ளின் சதமற்று  கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள்நடற்கு  அணத 

ஆகும். 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

சிறித ண்ஞ அகு 

 

3500 

 

8.75 

 

3200 

 

7.221 

 

 

1.5.  ெண  உ  உற்தத்தி பிதல்ப்தடுத்தும்  னத்திட்டம்.   

 

ச்சு ணருந்து தன்டுத்டமது சட விபசமதத்தின் மருட்டு விபசமத சமூ த்ட 

ஈடுடுத்துபடன் மக் ம க்  மண்டு சமூ  ங்கு ற்று யின் ஊம  சட உம் 4000 

ணற்றிக் டமன் உற்த்திச் சய்பது இக் ருத்திட்த்தின் பிடம மக் மகும். சட உ 

உற்த்தியின் மருட்டு டபதம டமழில்நுட்ம் விபசமயி ளுக்கு ற்றுக் 

 மடுக் ப்ட்துன் சட உ உற்த்தித ஊக் ப்டுத்தும் மருட்டு விபசமத உ ஞத் 

டமகுதி ற்றுக்  மடுப்டற்கு தீர்ணமனிக் ப்ட்டுள்ந. அடற்கு அணத இந்ட பத் 

திட்ங் ளின் சதமற்று  கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள்நடற்கு  அணத ஆகும் 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி  

(மில். ரூ) 

கியில் உள்ப 

தற்றுச் சீட்டுக்கள் 

 

ணற்றிக்டமன்  

 

4000 

 

10.0 

 

2760 

  

3.168 

 

 

1.6  ரழில் முற்சிரபர்களின் ெண உ உற்தத்தி  

 

சட ண்ஞ ளின் மருட்டு விபசமத சமூ த்ட உயிர்ப்பிக்கின் மது பிடம 

பிச்சிதம  சடப் சந டபதம அநவு பனங்  முடிதமணல் இருப்து 

அறிதப்ட்டுள்ந. சடப் சந உற்த்தி பதறுக் ப்டுபதுன் உற்த்தி 

சய்தப்டுகின் உற்த்தி சய்தப்டுகின் சட உத்தின் மருட்டு நிவுகின் அதி  
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 ள்வி இந்நிணக்கு  மஞணம  மணித அணகின்து. இந்நிணத குத்துக் 

 மள்படன் மருட்டு இங் மஞப்ட்டுள்ந சட உ டமழில் 

முதற்சிதமன்ணதமநர் ளின் மருட்டு டபதம பசதி ள் ணற்றும் டமழில்நுட்த்ட 

ற்றுக்  மடுப்டன் ஊம  சட உம் ணற்றிக் டமன் 1000 இ உற்த்தி சய்பது இந்ட 

 ருத்திட்த்தின் மக் ணமகும். அடற்கு அணத இந்ட பத் திட்ங் ளின் சதமற்று  

கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள்நடற்கு  அணத ஆகும் 

 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி  

(மில். ரூ) 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

ணற்றிக்டமன் 

 

1000 

 

1.0 

 

228 

 

 

 

1.7  ெமூகத் அடிப்தடரகக் கரண்டு ரற்று ட ஸ்ரபித்ல்  

டசித உஞவு உற்த்தி பத் திட்த்தின் மருட்டு டபதம மற்றுக் ந 

பனங்குபடன் மருட்டு ழுகின் பிச்சிகு எரு தீர்பம  இஞங் மஞப்ட்டு விபசமயி ள் 

25 ருக்கு  ன்று உற்த்தி சய்படன் மருட்டு அபிவிருத்தி சய்பது இந்ட 

பத்திட்த்தின் பிடம மக் மகும். அடற்கு அணத இந்ட பத் திட்ங் ளின் 

சதமற்று  கீழ் குறிப்பிப்ட்டுள்நடற்கு  அணத ஆகும் 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி  

(மில். ரூ) 

தௌதீக நிதி  

(மில். ரூ) 

 

மற்று 

ண  

 

25 

 

2.5 

மற்று ணதமநர் ள் 21 ர் 

மருட்டு உ ஞத் டமகுதி 

பனங் ப்ட்டுள்ந.   

 

1.485 

 

 

1.8  விெர ெமூகத் விழிப்பூட்டல் ற்றும் திப்பீட்டு னத்திட்டம்  

ணற்கூப்ட் சதற்மடு ளில் ஈடுட்டுள்ந விபசமயி ந விழிப்பூட்டுபடன் மருட்டு 

அபர் ந ணதிப்பீட்டுக்கு உட்டுத்துகின் வி பத்திட்ம் என்று 

சதற்டுத்துபடன் மருட்டு இந்ட  ருத்திட்த்தின் ஊம  ஆமசிக் ப்ட்டுள்ந. அடற்கு 

அணத இந்ட எவ்பமறு துயும் மருட்டும் அதி ம் டமம ங் ளிப் ற்றுக் 

 மடுக்கின் விபசமயி ந ணதிப்பீடு சய்து அபர் ளுக்கு ரிசில் ள் ணற்றும் சின்ங் ள் 

பனங்குபடற்கு ஆமசிக் ப்ட்டுள்ந. அத்துன் 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் ணமடத்திற்குள் 

இந்ட பத் திட்ம் சதற்டுத்துபடற்கு திர்மர்க் ப்டுகின் அட ப எதுக்கீடு 

சய்தப்ட் நிதித்டம  ரூம 2.0 மில்லிதன் ஆகும்.  

 

 

2. ெமூக ரழ்ரர அபிவிருத்தியின் தரருட்டு எருங்கிணந் தண் முகர  

 

கிமமித ணக் ளின் மசஞ டபப்மட்டி நிபற்றுபது சிற்நவிம  மல் 

பநர்ப்பு மு அறிமு ம் சய்து  மடுக் ப்ட்து. அபர் ளுக்கு உரித  மணி ளில் 

எருங்கிஞந்ட ண்ஞ மு மண ப திட்த்தின் கீழ் சதற்டுத்துபதும் இந்ட 

பத்திட்த்தின் மக் ணம  அணந்துள்நதுன் இடன் மருட்டு கீன 

குறிப்பிப்ட்டுள்ந சதற்மட்டு  ருத்திட்ங் ளின்  ஊம  சதற்டுத்டப்டுகின்.  

 

 

2.1. விடவிரண தயிற்சி  

 

சிற்நவிம  மல் பநர்ப்பு பத்திட்ணம  அ இல்மு  மழி பநர்ப்பு 

பத்திட்ம் ண்ஞதமநர் ள் மருட்டு அறிமு ம் சய்து பப்டற்கு படிக்  

ண மள்நப்டுபதுன் அடன் மருட்டு இங் மஞப்ட் விபசமயி ளின் மருட்டு 

அ இல் மு  மழி பநர்ப்பு டமர்பில் முதம டமழில்நுட்ப்ப் யிற்சி ற்றுக் 
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 மடுப்டற்கு படிக்  ண மள்நப்ட்துன் அந்ட பத்திட்த்தின் 

முன்ற்ம் பின்பருணமறு ஆகும்.  

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

பத் திட்ம்  

 

10 

 

0.075 

 

10 

 

0.076 

2.2. கிரமி ெமூக தரெ னத்திட்டம்.  

ணற்கூப்ட்டுள்நபமறு இங் மஞப்ட்டுள்ந விபசமயி ளின் மருட்டு எவ்பமறு 

விபசமத குடும்ங் ளுக்கும்  மழிக் குஞ்சு ள் 10 ன் அடிப்யில் பனங்குபடற்கு 

படிக்  ணற் மள்நப்ட்டமடு இந்ட விங்கு ளுக்கு டபதம இல்ம் ணற்றும் 

த பசதி ள் சமூ மத்தின் ங் ளிப்புன் பனங்குபடற்கு ஆமசிக் ப்ட்டுள்ந. அடற்கு 

அணத இந்ட  ருத்திட்த்தில் ற்றுக்  மடுக் ப்டுகின் சதமற்று  பருணமறு  

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

இல் அகு  

 

1140 

 

4.0 

 

777 

 

3.125 

 

 

3. நினரண  குடிற்ந அபிவிருத்தி அடிப்தடரகக் கரண்ட இற்க ப 

முகர 

 

இங்  டபிண அதி ம சயின் அபிவிருத்தி பத் திட்ங் ந 

சதற்டுத்டப்டுகின் கிமமித பிடசங் ளில் உள்ந சமூ த்தின் பமழ்க்  டத்தி 

நிதமடம  பத்திருப்டன் மருட்டு அப்பிடசத்தின் மருட்டு  மஞப்டுகின் 

இதற்  பநங் ந மது மத்டல் ணற்றும் மு ணத்த்துபப்டுத்டல் மன்பற் 

ணற் மள்பது இந்ட  ருத்திட்த்தின் மக் ணம   மஞப்டுபதுன் அடன் மருட்டு கீன 

குறிப்பிப்ட்டுள்ந சதற்மடு ள்  ருத்திட்த்தின் ஊம  சதற்டுத்டப்டுகின்.  

 

 

3.1. விடவிரண ரழில்நுட்தப் தயிற்சி  

 

இதற்  பநங் ந நிதமடம  மது மத்து மு மண சய்பது டமர்பில் டபதம 

டமழில்நுட் அறிவி விபசமத சமூ த்திற்கு ற்றுக்  மடுக்கும் மக்கில்  ந ணட்த்தில் 

இந்டத் டமழில்நுட்ப் யிற்சி பத்திட்ம் எழுங் ணக் ப்ட்து. இங்கு நீர் நி ளின் 

மது மப்பு,  ணண்ஞரிப்பு மது மப்பு,  நீர் பப்பு மு மண,  ண்ஞ ளுக்கு பளித 

ணண்ஞரிப்பு மது மப்பு ன் டமர்பில் டபதம புதித டமழில்நுட் அறிவி 

விபசமயி ளுக்கு ற்றுக்  மடுப்டற்கு படிக்  ண மள்நப்ட்டுள்நதுன் 

இவ்பத் திட்த்தின் சதமற்று  பின்பருணமறு . 

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி 

(மில். ரூ) 

தௌதீக நிதி (மில். 

ரூ) 

பத்திட்ம்  

10 

 

0.075 

2019 ஆம் ஆண்டின் மருட்டு 

விபசமயி ந டரிவு சய்பட 

மன் மம்  மமண்டில் ண மள்படற்கு 

திட்மிப்ட்டுள்ந.  

 

0.01 

 

 

3.2. நீர் மூனங்களின் தரதுகரப்பு  

 

 ருத்திட் அதி மப் பிடசங் ளில் நிவுகின் ணனிட சதற்மடு ள் ணற்றும் இதற் யின் 

 மஞணம  அழிவுக்குட்டுகின்டம   பத்திற்  மள்நத்டக்  சூனலில்  மஞப்டுகின் 

உஞர்ச்சி மிக்  நீர் நி ள் அதமநங்  மஞப்ட்டு, அந்ட நீர் மூங் ந மது மப்டன் 
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மருட்டு இந்ட பத் திட்த்டன் ஊம  திர் மர்க் ப்டுகின். நீர் மூங் ந 

மது மப்பு சய்படன் மருட்டு எவ்பமறு நீர் மூங் ளுக்கும் எவ்பமன்றிற்கும் 

பவ்பம சதற்மடு ள் ணற் மள்நப்டுகின். விணம  டமப மது மப்பு 

மீண்டும் ஸ்டமபிப்டற்கு டபதமபற் உருபமக்கி டதமரித்டல், நீர் பளி ந 

மது மப்து இபற்றுல் என்மகும்.  இவ்பத் திட்த்தின் சதமற்று  பின்பருணமறு. 

      

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

நீர் மூங் ள் 

 

50 

 

7.5 

 

23 

 

3.928 

 

 

3.3. ஆம்த ெமூகத் அறிவூட்டல் 

 

இதற் பந மது மப்பு ணற்றும் மு ணத்துபம் மன்பற்றின்  சதற்மடு ளின் மருட்டு 

ங்குற்று  கிமமித அபிவிருத்தி சதற்திட்த்தின் கிழ் கிமமித சமூ த்தின் டி 

பிதிநிதித்துபத்ட ற்றுக்  மண்டு அபர் நது ங்குற்று யுன் உரித சதற்மட்டிற்கு 

முன்னுரிண பனங்குபது, திட்மிடுபது, டபதம பமறு  ம அட்ஞ டதமரித்டல் 

மன் சதற்மடு ள் ணற் மள்நப்டுகின். அடற்கு அணத இந்ட பத்திட்த்தின் 

சதமற்று  பின்பருணமறு      

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி 

(மில். ரூ) 

தௌதீக நிதி  

(மில். ரூ) 

 

பத்திட்ம் 

 

25 

 

0.1875 

2019 ஆம் ஆண்டின் மருட்டு 

விபசமயி ந டரிவு சய்பட 

மன் மம்  மமண்டில் ண மள்படற்கு 

திட்மிப்ட்டுள்ந.  

 

0.005 

 

 

3.4.  னத்து அபிவிருத்தி னத்திட்டம் 

 

இங்  டபிண அதி ம சயின் ஊம  சதற்டுத்டப்டுகின் சூனல் மது மப்பு ணற்றும் 

விபசமத உட் ட்ணப்பு பசதி ளின் அபிவிருத்தி பத் திட்ங் ள் மருட்டு கிமமித 

ணக் நது டணத்துபத்ட ற்றுக்  மள்நல் ணற்றும் உடவிக் குழுவிம  டரிவு சய்டல் 

மன்பற்றி மக் ம க்  மண்டு கிமமித ணட்த்தில் டணத்துபத்ட இங் ண்டு 

அபர் ளின் மருட்டு டணத்துப  அபிவிருத்தி டமர்பில் முதம யிற்சி ள் 

ற்றுக்  மடுக் ப்ட். அடற்கு அணத இந்ட பத்திட்த்தின் ஊம  அதப் 

ற் சதமற்று  பின்பருணமறு      

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

பத்திட்ம் 

 

5 

 

0.5 

 

5 

 

0.455 

 

 

3.5. விெர நினங்களிற்கு ளியில் ண் ற்று நீர் தரதுகரப்பு  

 

விபசமத சமூ த்திற்கு உரித்டம நிங் ளில் ணண்ஞரிப் குத்துக்  மள்படன் மருட்டு 

ண்ஞக்கு பளித மது மப்பு சய்தக் கூடித நீர் பளி ள், மதிக் ப்டுகின்   ள் 

வீதி அரிப்பு இங் ள் முதற்று சல்லும் நீர் பழி ள் டதமர் சய்டல் மன் மது மப்பு 

பத் திட்ங் ள் சதற்டுத்டப்டுகின். இந்ட பத் திட்த்தின் ஊம  அதப் 

ற் சதமற்று  பின்பருணமறு      

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 
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தௌதீக நிதி  

(மில். ரூ) 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

மது மப்பு சய்டல்  

 

40 

 

40.0 

 

12 

 

15.3 

 

 

3.6. ண்ரி ப்த குநத்துக் கரள்ன் தரருட்டு தரதுகரப்பு கட்டப்த 

ஸ்ரபித்ல். 

 

ணண்ஞரிப்பு அதி  அநவில் இம் றுகின் பிடசங் ளில் விபசமயி ளிம் உள்ந 

 மணி ளில் ணண்ஞரிப்பு ற்டுகின் நிணத குத்துக்  மள்படன் மருட்டு மி வும் 

விஞ்ஜம பூர்பணம முக்கு அணத ணண்ஞரிப்பு மது மப்பு ஸ்டமபித்து ணண்ஞரிப்பு 

நிணத குத்துக்  மள்பது இவ் பத் திட்த்திமல் திர்மர்க் ப்டும் 

ணண்ஞரிப்பு மது மப்பு டமர்பில் புதித டமழில் நுட்த்ட விபசமயி ளுக்கு ற்றுக் 

 மடுத்து முதம  ணண்ஞரிப்பு மது மப்பு ணற் மள்நப்டுகின் விபசமயி ளின் 

மருட்டு இர்  மடுப்பம  க்தர் என்றிற்கு ரூம 20,000.00 நிதி டம  ற்றுக் 

 மடுப்து இக் ருத்திட்த்திமல் ணற் மள்நப்டுபதுன் இந்ட பத் திட்த்தின் 

ஊம  இதுப அதப் ற் சதமற்று  பின்பருணமறு      

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 

க்தர் 

 

850 

 

17.0 

 

849.78 

 

16.79 

 

 

 

4. ர்த்க தண் அபிவிருத்தி ற்றும் விெர முற்சிரன் அபிவிருத்தி  

 

4.1 தல்னகன கரத்ன விெர தண்கள் அபிவிருத்தி  

 

ணது அதி ம சயின் கீழ் சதற்டுகின் ல்  ணற்றும்  மத்ண விபசமத 

ண்ஞ ந பர்த்ட  ரீதியில் உனக்கும் ணட்த்திற்கு உதர்த்தும் மக்கில்  ருத்திட்ங் ள் 

சதற்டுத்துபடற்கு ஆமசிக் ப்ட்டுள்ந. அவ்ப யில் இந்ட பத் திட்த்தின் 

ஊம  இதுப அதப் ற் சதமற்று  பின்பருணமறு      

 

அனகு இனக்கு ெனரற்றுக 

தௌதீக நிதி  

(மில். ரூ) 

தௌதீக நிதி (மில். ரூ) 

 த்திட்ம்  

5 

 

5.0 

 

2 

 

0.701 

 

 

5. நிறுண ெனரற்றுக ெ ங்கல் திநண ம்தடுத்ல்  

 

இங்  டபிண அதி ம சயின் ஊம  சதற்டுத்டப்டுகின் அபிவிருத்தி 

பத்திட்ங் ளின்  தின் ணற்றும் உற்த்தி ன்பற் உதர்த்துபடன் மருட்டு 

நிறுபத்திம் உள்ந ணனிட பந ணற்றும் ௌதீ பந மது மப்பின் மருட்டு டபதம 

திட்மில் ள் டதமரிக் ப்ட்டுள்ந. அடற்கு அணத கீன குறிப்பிப்ட்டுள்ந 

சதற்மடு ள் சதற்டுத்டப்டுகின்.  

 

 

5.1. னிப அபிவிருத்தி . 

இந்ட பத்திட்த்தின் ஊம  அதி ம சயின்  ந டவிதனியிர் மருட்டு சப 

நித யிற்சி பத்திட்ம் ணற்றும் அலுப  டவிதனியிரின் மருட்டு சதல் 

முண யிற்சி பத் திட்ங் ள் சதற்டுத்டப்ட். இந்ட சதற்மடு ள் மருட்டு 

எதுக்கீடு சய்தப்ட் நிதித் டம  ரூம 1.5 மில்லிதன் ள் ஆகும். அத்துன் இது பயில் 
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ரூம 0.399 சவு சய்து உத்திதம த்டரின் மருட்டு யிற்சி பத் திட்ங் ள் 

சதற்டுத்டப்ட்.   

 

 

 

 

5.2.   தௌதீக ப அபிவிருத்தி  

 

அதி ம சயின் சதமற்று த உதர்த்துபடன் நிமித்டம் டபதம உ ஞங் ள், 

 ட்ங் ள், மக்குபத்து படிக்  ள் ன்பற் ணம்டுத்துபடன் மருட்டு ரூம 

4.00 மில்லிதன் எதிக்கீடு சய்தப்ட்டுள்ந. அத்துன் இந்நிதியில் இருந்து 2018.09.30 ஆம் 

தி தி ஆகின் மது ரூம 1.429 மில்லிதன் சவு சய்த பண்டியுந,  த மருட் ள் 

டமர்பில்  ள்வி ணனுக்  மல் ணற் மள்நப்ட்டுள்ந. அத்துன்  உரித ற்றுச் 

சீட்டுக் ள் சலுத்துபடட் ம  உள்ந.  

 

 

5.3. னி ப ற்றும் தௌதீக ப ம்தரட்டு னத்திட்டம். 

 

இங்  டபிண அதி ம சயிமல் மநமவித ரீதியில் ணற்  மள்நப்டுகின் 

அபிவிருத்தி சதற்மடு ள் டமர்பில் டசித ணக் ந அறிவூட்டுபடற்கு பத்திட்ங் ள் 

திட்மிப்ட்டு சதற்டுத்டப்டும் இடன் கீழ் மின்னிதல், அச்சு ஊ  

பத்திட்ங் நப் மப டசித  ன் மட்சி ணம்மட்டு பத் திட்ங் ள் 

சதற்டுத்டப்டுகின். இடன் மருட்டு ரூம 1.5 மில்லிதன் எதுக்கீடு 

சய்தப்ட்டுள்நதுன் இந்ட நிதித் டம யில் இருந்து ரூம 0.293 மில்லிதன் சவு 

சய்தப்ட்டு ஊ  விநம் ணம்மட்டு பத் திட்ம் சதற்டுத்டப்ட்.  

 

 

5.4. நிறுண அபிவிருத்தி ற்றும் ெனரற்றுக மீபரய்வு  

இங்  டபிண அதி ம சயின் ணமத்ட சதற்மட்டு பத்திட்ங் ள் டமர்பில் 

சதமற்று  மீநமய்வு ணற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு சதற்டுத்டப்ட் பத்திட்ங் ள் 

டமர்பில் ணமபட் ணற்றும் பிடச சதமநர் ந அறிவூட்ல் சய்யும் 

பத்திட்ங் ந சதற்டுத்துடல் ஆது இடன் கீழ் ணற் மள்நப்ட்து. அடற்கு 

அணத 2018 ஆம் ஆண்டு அபிவிருத்தி திட்மில் பத்திட்ம் 2018.02.23 ஆம் தி தி ரூம 

261,822.00 நிதி சவிப்ட்டு ணற் மள்நப்டுபதுன் ணமடமந்ட சதமற்று  மீநமய்வு 

என்று கூல் உட் டற்டத இந்ட நிதியின் ரூம மில்லிதன் 0.3444 சவிப்ட்ட் 

உள்ந.  

 

 

இனங்க யபி அதிகர ெத 

2019 இல் ெற்தடுத்ப்தடவுள்ப அபிவிருத்தி னத்திட்டங்கள் 

டம. 

இ 
 ருத்திட்ம் 

எதுக்கீடு 

சய்தப்ட் 

நிதி (ரூம.மி) 

1 ணதி  உஞவுப் யிர் வீப்டுத்தும்  ருத்திட்ம் 25.00 

2 

நீர் மூங் ளின் மது மப்பு ணற்றும் ணண்ஞரிப்பு நிணத 

குத்துக்  மள்நல் டமர்ம  சதற்மட்டு திட்மில் 

என்றி டதமரித்டல்  

5.00 

3 முதற்சிதமன்ணதமநர் ளின் அபிவிருத்தி  ருத்திட்ம் 10.00 

4 பர்த்ட  ணட்த்தில் சட உ உற்த்தி சய்யும்  ருத்திட்ம் 10.00 

5 
சமூ  உயிர்ப்பிப்பு பத்திட்ம் ணற்றும் விபசமத 

சமூ த்ட எழுங் ணப்பு சய்டல் 
10.00 
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6 
விபசமத உற்த்தி ளின் சந்டப்டுத்டல் அபிவிருத்தி 

பத்திட்ம் 
15.00 

7 சிந்ட விபசமத முண ணம்மடு 10.00 

8 ணனிட பந ணற்றும் ௌதீ  பந அபிவிருத்தி  15.00 

 ரத்ம் 100.00 

 

 

10. சி உச் ெனகம் 

 
(உத்துக் ம ணமனித நிதியுடவி பனங் ல் ணற்றும் உச் சட்த்ட முப்டுத்துபது 

டமர்ம விங் ள் பிடம அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ்  மட்ப்ட்டுள்நது.) 

 
 

அறிமுகம் –  

1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இக்  உங் ந எழுங்குடுத்தும் சட்த்தின் கீழ் 1988 டிசம்ர் 23 

ஆந் தி தி இங்  சமத  சமசலிசக்க் குடிதசின் பர்த்டணமனி அறிவித்டலின் டி டசித 

உச் சத ம் ஆம்பிக் ப்து. 

 

 

ரனரக்கு –  

இங் யில் யிரிப்டும் அத்துப் யிர் ளிதும் உற்த்திப் தனுறுதித் டன்ணத 

ணம்டுத்துபடற் ம  சட ணற்றும் அசட உங் ந உரித டங் ளில்  மள்பவு சய்து 

பனங்குடலும் அபற்றின்  தன்மட் உறுதிப்டுத்துடலும். 

 

 

ெற்தணி –  

உத்ட எழுங்குடுத்தும் சட்த்தின் பழிமு ளுக்கு அணத உரித அத்து 

ங்குடமர் நயும் எருங்கிஞத்து விஞ்ஜம ரீதிதம சிமரிசு ளின் டி உத் டபத 

ணதிப்பீடு சய்டல், உ இக்குணதி ணற்றும் இருப்பு ந நிர்பகித்டல், உரித டத்டக்  மண் 

உத்ட விநிதமகித்டல் ணற்றும் சந்டப்டுத்டல் ன்பற் உறுதி சய்டல், சட ணற்றும் 

அசட உப் மபயின் மது சூனல் ட்புன் கூடித முயில் உப் மபத 

ஊக்குவித்டல், விபசமத சமூ த்தின் பருணமத்ட அதி ரிக்கும் மக்கில் உ ணமனித நி ழ்ச்சித் 

திட்த்ட சதற்டுத்துடல் ணற்றும் உப் மபத் துயில்  மஞப்டும் மு டு ந 

டடுப்டற் ம பழிப  ந ணற் மள்நல்.   
 
 

நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் – 2, 12 
 
 
 

ற்தடி இனக்குகப அடந்துகரள்ற்கரக ெனகத்தின் தங்களிப்பு 

 டத்தில் சிந்ட உங் ந விபசமயி ளுக்கு ற்றுக் மள்படற்கு உடவுபடன் மூம் 
ச் சய்  ணற் மள்நப்டும் நிப் ப்பு ணற்றும் விநச்ச அதி ரித்டல் 

 உத்துக் ம ணமனிதத்ட ஞணம க்  மடுப்டன் மூம் விபசமயி ளின் உற்த்திச் 
சவு குந்து விபசமயி ளின் பருணமம் அதி ரிக்கும். 

 ல் ணற்றும் ணதி ப் யிர் ளுக்கு உ ணமனித நிதித பனங்குபடன் ஊம  உஞவுப் 
யிர் ளின் உற்த்தி அதி ரிப்டமல் கிமமித ணக் ளின் பருணமம் அதி ரிக்கும்  

 

குறிக்கரள்கள் - 

 உள்மட்டு உத் டபயி இங் மணுடல் 
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 உ இக்குணதி ணற்றும்  யிருப்புக்  ட்டுப்மடு.  ட்டுப்மடு 

 உங் ளின் டத்ட உறுதிசய்டல் 

 உத்திற் ம  நிதி உடவி பனஙகும் நி ழ்ச்சித முப்டுத்துடல் 

 உ விநிதம ச் சதற்மடு ந முதம  எழுங்குடுத்டல். 
 

 

 

 

ெற்தரடுகள் -  
 

சி உச் ெனகம் 
அெ உக் கம்தனிகள் (இனங்க உக் 

கம்தனி, கரழும்பு கரர்ல் உம்) 

 1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இக்  உச் சட்த்ட 

முதம  முப்டுத்துடல். 

 விஞ்ஜம ரீதிதம உச் சிமரிசு ந 

அடிப்தம க்  மண்டு உத் டப நச் 

முதம   இம்  மணுடல் 

 உத் டப ள் உரித த்தில் 

பூர்த்திசய்ய்டுபட உறுதிப்டுத்துடல் 

 உங் ளின் டத்ட உறுதிசய்டல் 

 எவ்பமரு யிருக்குணம சிமரிசு சய்தப்ட் 
உப் மபத எழுங்குடுத்துடல் 

 அசமங் த்தின் உ ணமனித பத் திட்த்ட 
முதம  முப்டுத்துடல் 

 உம் டமர்ம சதற்மடு ளில் ஈடுட்டுள்ந 
நிறுபங் ளின் ணி ந எழுங்குடுத்துபடற் ம  

நிறுபங் நப் ப்டுத்துடல் 

 உப் மபத் துயில் நி ழும் 

மு டு நக் குப்தும்  உம் டமர்ம 

உத்திதம பூர்ப ட பல் ந பளியிடுடலும் 

 உப் மப ணற்றும் விநிதம ம் டமர்ம 
டவுத் டமகுதிதமன்ப் ணி பருடல் 

 உ இக்குணதி,  ப சய்டல், 

விநிதம ம் ணற்றும் விற் 

சய்டல் 

  மப்பு இருப்பு உத் 

டம தமன் ணிபருடல்  

 

 
(உத்துக் ம ணமனித நிதியுடவி பனங் ல் ணற்றும் உச் சட்த்ட முப்டுத்துபது 

டமர்ம விங் ள் பிடம அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் கீழ்  மட்ப்ட்டுள்நது.) 
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11. றுக்கப்தட்ட இனங்க உக் கம்தனி 

(கத்ரழில் அச்சு) 

 

ரக்கு - 

இங் யின் உச் சந்டயில் முன்மடி ன் ப யில் விபசமதத்து ணற்றும் அது சமர்ந்ட 

புதித உற்த்தி ள், சப ள் ணற்றும் உள்ளீடு ள் ன்பற் பனங்குகின் 

ல்ப ணப்டுத்டப்ட் புதித உகிற்குப் மருத்டணம முன்ணி நிறுபணம த் 

தி ழ்டல். 

 
 
ெற்தணி - 

அசமங் த்தின்  மள்  ளுக்கு அணபம  இஞங்  க்மம குடும்த்தின் உச்ச 

அநவிம ங் ளிப்புன் இங் யின் விபசமத,  ண சப ள் துயின் 

உற்த்தி நயும், பருணமத்டயும் இமமீட்டும் டன்ணதயும் அதி ரிப்டற் ம  

ல்ப ச் சந்டக்  ள்வி ளுக்குப் மருத்டணம உங் ந உற்த்தி சய்டல் ணற்றும் 

சந்டப்டுத்டல் ன்பற்றின் ஊம  நிறுபத்தின் இமமீட்டும் நிம இருப் 

உறுதி சய்டல்.  

 

ெட்ட பின்புனம் - 

1. 1957 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இக்  அச  த்டமழில் கூட்டுத்டமச் சட்த்தின் கீழ் 

இங்  விபசமத ணக் ளின் உத் டபதப் பூர்த்தி சய்யும் மக்குன், ர்ணனிதக் 

குடிதசின் நிதி ணற்றும் டமழில்நுட்ப் ங் ளிப்புன் 1964 இல் இங்  உக் 

கூட்டுத்டமம் ஆம்பிக் ப்ட்து. 

2. இக் கூட்டுத்டமம் 1987 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இக்  அச கூட்டுத்டமங் நயும், 

அசுக்குச் சுவீ ரிக் ப்ட் நிறுபங் நயும் பதறுக் ப்ட்  ம்னி நம  ணமற்றும் 

சட்த்தின் பி மம், 1992 சப்டம்ர் ணமடம் 15 ஆம் தி தியிலிருந்து அமுலுக்கு பருணமறு 

பதறுக் ப்ட் இங்  உக்  ம்னி னும் தரில் மீந நிறுபப்ட்து. 

3. இக்  ம்னி டற்சணதம் 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இக்  புதித  ம்னிச் சட்த்தின் கீழ் 

மீள் திவு சய்தப்ட்டுள்நது. 

4. 2008.08.01 ஆம் தி தியிலிருந்து அமுலுக்கு பருணமறு, பதறுக் ப்ட் இங்  உக் 

 ம்னியுன் பதறுக் ப்ட் டணன் டுப விபசமத உக்  ம்னி இஞக் ப்ட்டு, 
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பதறுக் ப்ட் இங்  உக்  ம்னியின் மன்றுப பிமந்தித உக் 

 நஞ்சிதத் டமகுதிதம  இதங்கி பருகின்து. 

 

விெரத்துநயில் றுக்கப்தட்ட இனங்க உக் கம்தனியின் கிதரகம் - 

டயி, இப்ர், டங்கு முடம மம்ரித ற்றுணதிப் யிர் ளுக்கும், த விபசமதப் 

யிர் ளுக்கும் டபதம அத்து ப தம உ ப  நயும் இக்குணதி சய்டல், 

உற்த்தி சய்டல், மட்டிச் சந்டயில் விற் சய்டல் ணற்றும் விநிதமகித்டல் 

முடமப இக்  ம்னியின் பிடம ணி நமகும். 

 

இடற் ணத இங் யின்  விபசமத ணக் ளுக்கு 2018/2019 பருத்திற் ம பதல் உத்தின் 

சுணமர் 60% அநவு உ ணமனிதத்ட இங்  முழுபதும் விநிதம ம் சய்யும் ணற்றும் 

சந்டப்டுத்தும்  படிக்  ந ணற் மண்டு பருகின்து. 

 

அச ணற்றும் டனிதமர்  ம்னி ளின் எருங்கிஞந்ட பத் திட்ணமன்றினூம  

ற்டுத்திக்  மள்நப்ட் புரிந்துஞர்வு உன்டிக் தமன்றிற்கு அணத சடப் 

சந ந சந்டப்டுத்தும் சதற்திட்ணமன்று ஆம்பிக் ப்ட்டுள்நது. புதித 

அசமங் த்தின்  மள் க்கு அணத, இசமத உப் மபயிலிருந்து விபசமத ணக் ந 

டிப்டிதம  வி ச் சய்து, அடற்குப் திம  சடப் சநப் மபயின் க் ம் 

விபசமத ணக் நப் னக் ப்டுத்தும் நிம அபிவிருத்தி இக்கு ந பற்றி 

 மள்படற்கு ணது  ம்னி ங் ளிப்புச் சலுத்துகின்து. டற்சணதம் ‘சங்ஸ்த்டம’ னும் 

தரில் சட திண்ண உம், ‘சங்ஸ்த்டம’ கூட்டுப்சந ணற்றும் ‘சங்ஸ்த்டம’  சட திபப் 

சந மன் சடப் சந ப  ள் அறிமு ம் சய்தப்ட்டுள்நதுன், இந்ட கூட்டுப் 

சந ப  ந விபசமத ணக் ள் ணத்தியில் பில்தப்டுத்துபடற்குத் டபதம 

சந்டப்டுத்டல் ஊக்குவிப்பு படிக்  ளும் முன்டுக் ப்ட்டு பருகின். 

 

நிர்ரக கட்டப்பு  

இந்டக்  ம்னி டபர், நிபற்றுப் ணிப்மநர் ணற்றும் மது மு மணதமநர் 

 மரிதமதங் ள் உட் நீதி, ணனிட பநம்,  மள்பவு, சந்டப்டுத்டல், விநிதம ம், உள்ந  

 ஞக் மய்வுண, நீதி, இதந்திவிதல் ணற்றும் ட பல் டமழில்நுட் ஆகித பிரிவு நயும் 

 மண்டுள்நது. 

 

விநிரக னப்பு 

இந்ட நிறுபத்தின் பிடம நிர்பம   மரிதமதம் ணற்றும் ணத்தித  நஞ்சிதத் டமகுதி பத்டந 

ுனுப்பிட்டிதவில் அணந்துள்நதுன் இங் யின் அத்துப் பிடசங் ளுக்கும் 

விநிதமகிக்கும் ப யில் 41ணமபட் உக்  நஞ்சிதங் ளுன் கூடித ந்ட சந்டப்டுத்டல் 

ணற்றும் விநிதம  பதணப்க்  மண்து. பிடம  நஞ்சிதத் டமகுதியில் 67,000  

ணட்ரிக் டமன் உமும் மன்றுப பிடம பிமந்தித  நஞ்சிதத் டமகுதியில் 18,500 

ணட்ரிக் டமன் உட் இங்  முழுபதும் அணந்துள்ந அத்து பிமந்தித 

 நஞ்சிதங் ளிலும் சுணமர் 49,975  ணட்ரிக் டமன் உத்டக்  நஞ்சிதப்டுத்ட கூடித பசதி ள் 

 மஞப்டுகின்.  

 

ரக்கங்கள் 

 2030 ஆம் ஆண்நவில் சிறித அநவிம விபசமத உற்த்திதமநர் ளின் விபசமத 

உற்த்தி ந இரு ணங் ம  ணமற்றுபடற்கு ங் ளிப்பு சலுத்டல் ணற்றும் உயிரிதல் 

டமகுதித மது மத்டல்  

 உயிரிதல் டமகுதித மது மக்கும் அட பந  2030 ஆம் ஆண்நவில் 

நிம விபசமதத் துத  ட்டி ழுப்புடல் ணற்றும் உற்த்தித இரு 

ணங் மக்குடல்  

2018 ஆம் ஆண்டு ஆண்டு மூன்நரம் கரனரண்டில் நிதி, தௌதீக முன்ணற்நம் 

ணமனித உ விற் இக்கு 6521 ணட்ரிக் டமன் ள் ஆகும். இந்டக்  மமண்டில் 

சந்டப்டுத்தித உத்தின் அநவு ணட்ரிக் 4437.053 ணட்ரிக் டமன் ஆபதுன் அடற்கு 

சபழித்ட டம  44.37 மில்லிதன் ரூமய் ஆகும். அது ணமத்ட டம யில் 68% ஆகும். 
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சந்டப்டுத்டப்டுத்தித த ணமனித உ ப  ளின்  அநவு 420.031 ணட்ரிக் டமன் 

ஆகும்.  அடற் ம  12.6 மில்லிதன் ரூமய் ள் சபழிக் ப்ட்டுள்ந. 

சட உம்   மம்மஸ்ட்    6.185 ணட்ரிக் டமன்   93,349.00 ரூ. 

துண்டு உம்  (ல்ட்)  31.890 ணட்ரிக் டமன்   1,193.43 ரூ. 

சமங்ஸ்டம  திப உம்       389லிட்ர்            100,840.75 ரூ. 

 
 
2018 ஆம் ஆண்டின் மூன்மபது  மமண்டில் உ இக்குணதி ற்றித விங் ள். 
 

யூரிதம (ண. டமன்)   டி.ஸ்.பி (ண. டமன்)   ம்.ஏ.பி (ண. டமன்)  

73,104    18,000    63,000 

2019 ஆம் ஆண்டுக்கரண அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் தற்றி விதம்  

விபசமயி ளுக்குத் டபதம ணமனித உத்ட த்திற்கு பனங்குடல்.  

 

‚ஆயிம் குநங் ள் - ஆயிம் கிமணங் ள்‛ னும் டசித நி ழ்ச்சித் திட்த்தின் ஆம் நி ழ்வு 

 ணத்டமழில் இமமங்  அணச்சர்  ௌப பசந்ட அலுவிம அபர் ளின் டணயில் 

மீபநத்ட கிமணத்தில் 2018.08.05 ஆம் தி தி சு முகூர்டத்தில் ஆம்பித்து பக் ப்ட்து. 

இந்ட டசித நி ழ்ச்சித் திட்த்திற் ம  ப/ இங்  உக்  ம்னி பூஞ அனுசஞத 

பனங்கிததுன், இந்நி ழ்வின் மது க்மம சட திப உம் ற்றி விநக் ம் 

அளிக் ப்ட்துன் அபற்ப் மதுணக் ளுக்கு இபசணம  பனங்குபடற்கும் 

படிக்  ள்  ணற் மள்நப்ட். இந்நி ழ்வில் பிமந்தித விற் மு பர் ள், 

ணமபட் விற் நிபற்று அதி மரி ள் ணற்றும் சடப் சநப் பிரிவின் அதி மரி ளும் 

 ந்து  மண்ர். 
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12. கரழும்பு கரர்ல் உக் கம்தனி 
 

ரன ரக்கு – 

விபசமதத் துக்குத் டபதம மருட் ள் ணற்றும் சப ந உனுக்குன் உற்த்தி 

சய்து விநிதமகிப்டன் மூம் இங்  விபசமதத்துக்கு ர்ண ங் ளிப் 

சலுத்தும் அச துயில் முன்ணமதிரிதம நிறுபணம  சதற்ல். 

 

தணிக்கூற்று –  

இங் யின் முன்ணி உ உற்த்திதமநர் ணற்றும் விநிதம த்டம  ணமறுபதும் அசின்   

விபசமதத்து டமர்ம டமமக்கில் ருணக்குரித ங் மநம  ணமறி உற்த்திப் 

ல்ப ப்டுத்டல், உதர் டத்திம உற்த்தி ந பளிக் மஞர்டல் ணற்றும் நிறுபத்தின் 

ங் மநர் ளின் அத்துத் டமப ளுக்கும் பளிப்தம  படிக்  ள் 

ணற் மள்ளும் சுதமதீ நிறுபணமன்ம  சதற்டுபடற் ம சந்டர்ப்த்ட உருபமக்கிக் 

 மள்நல். 

 

அறிமுகம் -   

பதறுக் ப்ட்  மழும்பு  மணர்ல் உக்  ம்னி 142 பரு நீண் பமற்றுக்கு உரிண 

 மரும் நிறுபணமகும். இந்ட நிறுபம் மப்பிதர் நமல் 1872 ஆம் ஆண்டு 

ஆம்பிக் ப்ட்துன் டற்மது அது 100% அசுக்குச் சமந்டணம நிறுபணம  விபசமத 

அணச்சின் ணற்மர்பயின் கீழ் ணிப்மநர் ச என்றிமல் நிர்பகிக் ப்டுகிது. 

ெற்தரடுகள் - 

இங் யின் ற் யிர்ச் சய் க்குத்  டபப்டும் உத்தின் 40% குதித இக்குணதி 

சய்து இங் யில் உள்ந  ண சப நிதங் ள் ஊம  விபசமயி ளுக்கு ணமனித 

நி ழ்ச்சித்திட்த்தின் கீழ் ணமனித விக்கு டட்டுப்மடின்றி உரித த்திற்கு உத்ட 

பனங்குடல். 

 

ரக்கங்கள் -   

ஆண்மன்றுக்கு மட்டுக்கு டபதம உத்தின் அநப டசித உச் சத த்துன் 

இஞந்து வித்திம  இக்குணதி சய்டல் ணற்றும் யிர்ச் சய்  ளுக்கு  உரித 

 மத்தில் டட்டுப்மடு ற்மட பண்ஞம் ணமனித விக்கு உங் ந விநிதமகித்டல். 

  

நிறுணம் அட ண்டி நினதநரண அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்  சுட்டிகள்:   

சுட்டி ள்:   - விபசமத சமூ த்தின் பமழ்க் த்டம்  

- விபசமதத்துயின் டன்னிவுத் டன்ண  
 

இக்கு ள் :  - பறுண எழிப்பு  

- சிதப் மக்குடல், உஞவு மது மப்பு ணற்றும் மசத் டத்ட 

 அதி ரித்டல் ணற்றும் நிம விபசமதத் துத அபிவிருத்தி 

 சய்டல் 

 

ரட்ட ரீதிரக முன்ணற்நத்தின் ெரரம்ெம்: 

ரட்டம் உ ககள் (.ர) ரத்ம் 
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யூரிர (P) 

(.ர) 

யூரி (G) 

(.ர) 

டீ .ஸ்.பீ  

(.ர) 

ம் .ஏ.பீ.  

(.ர) 

கன 

உம் 

(.ர) 

(.ர) 

அம்ம 2,731.230 42.550 644.100 716.350 46.750  4,180.980  

அனுமடபும் 4,261.900 1,934.000 1,216.700 1,299.800 136.298  8,848.698  

துந 1,186.450 389.100 408.400 495.950 132.888  2,612.788  

ணட்க் நப்பு 1,309.800 20.000 324.350 343.350 -  1,997.500  

 மழும்பு 46.549 55.750 26.450 54.600 103.431  286.780  

 மலி 105.750 20.500 58.600 118.550 9.250  312.650  

 ம்ம 285.525 237.050 162.602 440.620 17.270  1,143.067  

அம்மந்டமட் 2,108.000 609.300 612.300 843.750 57.988  4,231.338  

 ளுத்து 245.300 - 125.950 267.350 6.000  644.600  

ரு ம் 211.850 13.600 73.550 119.250 12.650  430.900  

  ம - 1.000 - 2.000 -  3.000  

கிளிமச்சி 53.100 - 4.800 - -  57.900  

குரும ல் 3,459.800 652.550 953.650 1,057.850 18.081  6,141.931  

ணன்மர் 105.500 392.550 171.450 133.800 5.000  808.300  

ணமத்டந 508.350 556.500 194.200 204.050 15.000  1,478.100  

ணமத்ட 360.200 113.900 163.200 363.650 58.250  1,059.200  

ணமம  1,516.650 463.600 473.350 542.350 456.730  3,452.680  

முல்த்தீவு 115.650 56.750 54.600 36.400 9.900  273.300  

நுபலிதம 174.300 448.900 149.150 144.550 194.550  1,111.450  

மன்றுப 4,376.100 2,173.200 1,294.150 1,848.900 132.500  9,824.850  

புத்டநம் 948.200 293.850 273.050 264.400 26.500  1,806.000  

இத்திபுரி 531.200 14.500 142.250 173.450 11.000  872.400  

திரு மஞண 2,050.500 441.100 475.900 590.300 -  3,557.800  

பவுனிதம 87.250 62.050 56.050 30.900 5.000  241.250  

தமழ்ப்மஞ - 30.000 13.500 - -  43.500  

ரத்ம் 26,779.154 9,022.300 8,072.302 10,092.170 1,455.036  55,420.962  

.  
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13. றுக்கப்தட்ட னங்கர தரஸ்தட்  அெ கம்தனி 
 

ரனரக்கு - 

ப்மப மஸ்ட் சர்ணமத்ட உச்ச அநவில் தன்டுத்தி மசமிக்  

மஸ்சக்  மண்டு ணது டமய் மட்ட்டு ணண் பநத்ட பநப்டுத்டல். 
 
ெற்தணி - 

சூனல் ட்பு ணற்றும் புதித மு ளின் ஊம  மஸ்ஸில் டன்னிந்து டசித  

மஸ்ஸ் உத்தின் டபயி நிவு சய்து  மள்நல்.  
 
அறிமுகம் -  

ப்மப மஸ்ட் சர்ணமம் 1971ஆம் பரும் ப்ல் ணமடம் 04ஆம் தி தி புவியிதல் 

ஆமய்ச்சி திஞக் நத்டமல்  ண்டு பிடிக் ப்ட்து. இச்சர்ணமம் 60 மில்லிதன் ணட்ரிக் 

டமன்க்  மண் சர்ணமம் னினும் ப பிடசத்தில் 40 மில்லிதன் ணட்ரிக் 

டமன்னும் டன் பிடசத்தில் 20 மில்லிதன் ணட்ரிக் டமன்னும்  மண்து. சர்ணமம் ஆறு 

குன்று ளின் உருபமக் த்தில் முக்கிதத்துபம் றுபடற்கு உச்ச உதர்ச்சித  ல் 

ணட்த்திலிருந்து க்குத 200 மீட்ரில் ணற்றும் க்குத 324 க்தர் நிப்ப்பில் 

ந்து  மஞப்டுகிது.  டற்மழுது 33-40%  மசுற்று  (P205)  உள்நக்கித சுணமர் 60 

மில்லிதன் டமன்  மஞப்டும்   ஞக்கிப்ட்டுள்நது. அத்துன் இது உகித 

டத்தில் சிந்டதும் டனிச்சிப்புக்  மண்துணம மஸ்ட் சர்ணமம்   ருடப் 

முடியும். 
 
ப/ட் ங் ம மஸ்ட் நிறுபம் 1992 ஆம் பரும் ூ ணமடம் 10 ஆந் தி தி எரு 

ணட்டுப்டுத்டப்ட்  ம்னிதம  1982ஆம் பரு இக் ம் 17  மண்  ம்னி ள் 

சட்டத்தின் கீழ் நிறுபப்ட்து அச அ ழ்வு ணற்றும்  னிப்மருள் அபிவிருத்தி கூட்டுத் 

டமத்தின் ப்மப மஸ்ட் சதற்திட்த்ட, 1987ஆம் பருத்தின் 23 இக் ம் 

மதுக் கூட்டுத்டம அல்து அசுக்கு சமந்டணம விதமமங் ந மறுப்ற்கும் மது 

 ம்னி நம  ணமற்றும் சட்த்தின் கீனமகும். னினும் 2007ஆம் பரு 07 இக்   ம்னி ள் 

சட்த்தின் கீழ் குறிப்பிட்  ம்னி மீள்-திவு சய்தப்ட்து. 

 

முக்கி டடிக்ககள் ற்றும் டடிக்ககளின் ன் - 

 ம்னியின் முக்கித படிக்  நம  விபசமதப் யிர் ளுக்கு மஸ்ட் டிணத்ட 

அ ழ்டல், டதமரித்டல் ணற்றும்  விற் ன்பற்றுன்,  இடற்கு ணதி ணம  2014ஆம் 

பரும் நிறுபத்திமல் பமரிதம,  த்டபந டங்கு உங் நக்  க்கும் 

டமழிற்சமதமன் நிறுவி டத்தில் சிந்டதும் நிதமதணம விதக்  மண்துணம 

டன் உம் உற்த்தி சய்து விநிதமகிக் ப்டுகிது.  

 

ெற்திட்டங்கள் ற்றும் ரழிற்தரடுகள் 

2017 ஆம் பருத்தின் முடல் 8 ணமடங் ளில் ஈட்டித பருணமம் 268.61 மில்லிதன் ரூமய் 

ஆபதுன்  ந்ட பருங் ளுன் எப்பிடு யில் இது எரு  ணிசணம வீழ்ச்சிதமகும். 

 ம்னிக்கு ப்மப மக் மஸ்ட் (ERP)  22,342.25 ணட்ரிக் டமன் ணற்றும் உதர்-ட 

ப்மப மக் மஸ்ட் (HERP)  4,900.65 ணட்ரிக் டமன் சந்டப்டுத்டப் 

டுத்டக்கூடிதடம  இருந்டதுன் நிவித மட ணம   மநி,  டுணதம பட்சி, 

நிதற் உக்  மள் , த ணமற்றீட்டு உங் ளின் இருந்ட வி அதி ரித்டண ன் 

இந்ட ஆண்டில் மஸ்ட்டிற் ம   ள்வி குபடற் ம  மஞணம  அணந்ட.  
 
ணற்கூறித  மஞங் நமல் நிறுபத்தின் ணிப்மநர் சயிமல் அபிவிருத்தி 

படிக்  ள் ணற்றும் நிறுபத்துக் ம  மள்பவு ள் (அபசணம ணற்றும் 
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முக்கிதணமடத் டவிர்த்து)  மஞப்டும் சந்ட நிண ந சீமகும் ப குப்டற்கு 

தீர்ணமனிக் ப்ட்டுள்நது.  
 
பிடமணம  மக் மஸ்ட்டுக் ம  ள்வி கீன உள்ந  மணி ளில் டங்கியுள்நது. 

1. டயி, இப்ர், டங்கு ஆகித பிடம யிர் ளுக் ம கிமக்கி ணற்றும் அபற்றின் சந்ட 

வி ள் 

2. பளி மட்டிலிருந்து இக்குணதி சய்யும் மக் மஸ்ற்றுக் ம சவு. 
3. மக் மஸ்ற்றுக் ம  சந்டயில்  மஞப்டும் திலீடு ளின் வி ள். 
4. இங் யியின் ற்றுணதிச் சந்டயின் ஸ்தித்டன்ண  
5. இங்  அசமங் த்திமல் பனங் ப்டும் நிபமஞங் ள் ணற்றும் அசமங் த்தின் 
 மள்  ள் 

2018.01.01 முல் 2018.07.31 ரண நிறுண ரீதிரண முன்ணற்நம் ரடர்தரண தரழிப்பு 

அறிக்க 

 

நிதி ெரர்  ற்றும் தௌதீக நினகள் 
 
2018.01.01 முடல் 2018.07.31 பதம நிறுபத்தின் ஈ.ஆர்.பீ. ணற்றும் ச்.ஈ.ஆர்.பீ. உங் ளின் 

உற்த்தி, விற் ணற்றும் பருணமம் டமர்ம டவு ள். 

 

உ க உற்தத்தி விற்தண ருரணம் )ரூதர(  

ஈ .ஆர்.பீ  
30,259.50 26,281.32 259,018,715 

ச்.ஈ.ஆர்.பீ 
7,441.90 6,626.65 76,247,500 

ன்ண 
648.15 350.56 12,500,065 

ணமத்டம் 
38,349.55 33,258.53 347,766,280 

 
 
நிறுணத்தினுள் ெனரற்றுக ம்தடுத்துற்கரண திர்கரனத் திட்டங்கள்  
 
1. குறுகித  மப் யிர் ளுக் ம  மட்டில்  மஞப்டும் டப நப் பூர்த்தி சய்படற் ம  
மஸ்ற்று உங் நப் தன்டுத்துபடன் ஊம  மும்ண சுப்ர் மஸ்ற்று (TSP) 

ணற்றும் சிங் ல் சுப்ர் மஸ்ற்று (SSP) ன்பற் உற்த்தி சய்படன் ஊம  

 ணிசணம அநவு டசித டப நப் பூர்த்தி சய்த முடியும் ன்று இங் 

 ண்டுள்நதுன் பருணமன்றுக்கு சுணமர் 100,000 ண.டம சிங் ல் சுர் மஸ்ற்று 

உத்ட உற்த்தி சய்துபடற் ம சதற்திட்ணமன்று நில் அணச்சுக்கு 

சணர்ப்பிக் ப்ட்டுள்நது. இடற் ம ணதிப்பீடு 9,000 ரூம.மில். ஆகும். 

2. பக் மல், சமஞம், கிணிசீரிதம (அல்பீசிதம) ணற்றும் ப்மப மக் மஸ்ற்று 

ன்பற்ப் தன்டுத்தி சட உணம மஸ்ம  மம்மஸ்ட் உத்ட உற்த்தி 

சய்படன் ஊம  சூனல் ட்புபம உங் ந விபசமதத் துக் ம ப் 

தன்டுத்துபடற்குத் தூண்டுடல். 

3. திர்பரும் பருங் ளில் இப்ர்,  றுபம ணற்றும் ணர்ச் சய்  ளுக் ம த் டனித் டனிதம  
உங் ந உற்த்தி சய்து ல்ப ணப்டுத்துடல். 

4.  ஞக்கீட்டுப் மதித இற்ப்டுத்துடலும் நிறுபத்திற் ம இஞதடநணமன் 
உருபமக்குபடன் ஊம  உற்த்திதயும் பளிப்த்டன்ணதயும் ணம்டுத்துடல். 

5. டசித டபதமன் நிபற்றுபடற் ம  உற்த்தியின் அநப அதி ரிக்கும் 
மருட்டு  புதித இதந்திங் நக்  மள்பவு சய்டலும் ணதி  யிர் ந 

ணம்டுத்துடலும். 

6. அறிவூட்ல் நி ழ்ச்சி ந ற்மடு சய்து உள்மட்டு உங் நப் தன்டுத்துபடன் 
ஊம  அதி  மருநமடம ணற்றும் சூனல்சமர் தன் நப் றுபது டமர்பில் 

விபசமயி ளுக்கு அறிவூட்டுபடற்கு படிக்  டுத்டல். 
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விட பிரிவு - விெரயிகள் ம்பிக்க நிதிம் 
 

விெரயிகள் ம்பிக்க நிதிம் 
 

ஆம்தம் -  

விபசமயி ள் ம்பிக்  நிதிதம் 1994 ணமர்ச் ணமடம் 09 ஆந் தி தி அசின் சமர்பில் நிதி அணச்சின் 

சதமநர் ணற்றும் நிதிதத்தின் சமர்பில் அப்மடத விபசமத அபிவிருத்தி ணற்றும் ஆமய்ச்சி 

அணச்சின் சதமநர், அவ் அணச்சின் இமமங்  சதமநர், விபசமத உற்த்தி ணற்றும் 

சந்டப்டுத்டல் டமர்ம அணச்சின் சதமநர்,  ண சப ஆஞதமநர் ணற்றும் 

திசரியின் பிதிச் சதமநர் ஆகிதம உள்நக்கித சதமன்று  ச்சமத்திட் 

ம்பிக் ப் மறுப்பு உறுதிதமன்றின் மூம் டமபிக் ப்ட்து. 

 

ெற்தணி -  

சிறு விபசமயி ளின் விபசமத அபிவிருத்தி ணற்றும் மம்லுக்குத் டபதம 

பின்ணித 

உருபமக்கி சிறு விபசமயி ளின் சதலூக் மிக்  ங் ளிப்புன் விபசமத ரீதியில் 

டன்னிபந்ட இங் த உருபமக்குடல். 

 

குறிக்கரள்கள் -  

1994 ஆம் ஆண்டில் டமபிக் ப்ட் ம்பிக்  உறுதியில் குறிப்பிட்டுள்ந விடத்திலும் 2002 ஆம் 

ஆண்டில் அணச்சப விஞ்ஜமணமன்றின் மூம் குறிக் மள் ந விரிவுடுத்திதடன் 

மூம் விபசமயி ள் ம்பிக்  நிதிதம் பின்பரும் குறிக் மள் ளுன் இதங்கி பருகின்து. 

 

 இங் யில் விபசமத அபிவிருத்தி ணற்றும் விபசமயி ளின் மம் 
ணம்டுத்துடல். 

 சிறு விபசமயி ளுக்கு குறுகித  ம விபசமதக்  ன் பசதி ந பனங்குடல். 

 சிறு விபசமயி ளுக்கு விபசமத உள்ளீடு ந பனங்குடல். 

 சிறு விபசமயி ளின் நிதிக்  ஷ்ங் ந மக்கிக்  மள்படற் ம  சிறு விபசமயி ளுக்கு 
சந்டக்  ன் பசதி ந பனங்குடல். 

 சிறு விபசமயி ளின் விபசமத அபிவிருத்தி ணற்றும் மம்லுக் ம  அறிவூட்ல் 
நி ழ்ச்சி ந மத்துடல். 

 யிர் ணற்றும் விங்கு உற்த்தி சதற்மடு ள் ணற்றும் உற்த்தித் டதமரிப்பு 
ன்பற்றுக் ம  சிறு விபசமயி ளுக்குத் டபதம த அனுசஞ ந 

பனங்குடல். 

 விபசமத அபிவிருத்திக்கு பசதி ந பனங்குபடற் ம  விச விபசமத நி ழ்ச்சி ந 
முப்டுத்துடல். 

 

பிரண ெற்தரடுகள் 

1) ணமனிதங் ள் (ல்பறு அபிவிருத்தி திட்ங் ந சதல்டுத்துபடற்கு நிதி 
பனங் ப்டுபதுன் அபற் மீநப் ப்டுபதில். ஆமல்  ஞக்குக் 

 ட்ப்ட்டுத் தீர்க் ப் பண்டும்) 
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2)  ன் ள் (விபசமத பங்கி ள் ணற்றும் பிமந்தித அபிவிருத்தி பங்கியின் மூம் சலு  பட்டி 
விகிடங் ள் ணற்றும்  மடுப்வு ளுக்கு சலு  டபஞ ள் அடிப்யில் ல்பறு 

சதற்திட்ங் ளுக்கு)  

3) முற்ஞம் (நிறுபங் ள் ணற்றும் திஞக் நங் ளின் சதற்திட்ங் ந 

முப்டுத்தும் சதற்திட்ங் ளுக்கு  பனங் ப்டும். பட்டி விதிக் ப்ம விடினும் 

ப்ட் டம  திருப்பிச் சலுத்டப் பண்டும்). 

 

தணிப்தரபர் ெத 

நிதிதத்தில்  தீர்ணமணடுக்கும் சதற்மடு ணிப்மநர் சதமன்றிமல் 

ணற் மள்நப்டுபதுன், அத்து சதற்திட்ங் ளுக்கும் அங்கீம் அளிக்கும் அதி மம் 

இப்ணிப்மநர் சதத சமரும்.  ணிப்மநர் ச பின்பரும் உறுப்பிர் நக் 

 மண்டிருக்கும்.  

 

டபர் - விபசமத அணச்சின் சதமநர் 

உறுப்பிர் -  ண அபிவிருத்தி ஆஞதமநர் மத ம் 

உறுப்பிர் - டண  ஞக் மநர் (விபசமத அணச்சு) 

உறுப்பிர் - திசரியின் சிப்புப் பிதிநிதி  

 

நிதித்தின் பிரண ருரண மூனம் 

நிதிதத்துக் ம பிடம பருணம மூம்  மவிசத்ட மத்டர் சீட்டு விற்யின் குறித்ட 

எரு  சடவீடமும், நிதிதத்தின் ணதி ணம நிதிதத்ட முடலீடு சய்து ப்டும் 

பட்டியுணமகும்.  

 

 

நினதநரண 

அபிவிருத்தி இனக்குகள் 

ற்கரள்பப்தடும்  

அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /

ெற்திட்டம் 

திர்தரர்க்கப்தட்ட 

நினதநரண 

அபிவிருத்தி 

இனக்குகள் 

1 

அத்து விடணம 

பறுணத  அத்து 

இங் ளிலும் எழித்டல்  

 

இங் யில்  

விபசமத அபிவிருத்தி 

ணற்றும் விபசமத 

சமூ த்தின் 

மம் 

ணம்டுத்டல்  

சிறு விபசமயி ளின் 

ருநமடம 

அபிவிருத்தி  

டங்கி பமழும் 

நியில் இருந்து 

பணி ப் 

மருநமடமத்துக்

கு முன்றித 

தமநர் 

ண்ணிக் . 

சிறு விபசமயி ளின் 

விபசமத 

உள்ளீடு ந 

பனங்குடல்  

கிமமித ணட்த்தில் 

உஞவு மது மப் 

உறுதி சய்டல்  

சிறு 

விபசமயி ளுக் ம  

பனங் ப்ட் 

விபசமத 

உள்ளீடு ளின் 

ண்ணிக்  

2 

ட்டினித இல்மணல் 

சய்டல், உஞவுப் 

மது மப்பு ணற்றும் 

உதர்ந்ட மசமக்கு 

ணட்த்ட அந்து 

 மள்நல் ணற்றும்  

நிம 

விபசமதத்ட 

ஊக்குவித்டல் 

விபசமத 

அபிவிருத்திக்கு உடவி 

பனங்குடல் ணற்றும் 

விபசமத நி ழ்ச்சித் 

திட்ங் ந 

முப் 

டுத்துபடற்கு  ன் 

உடவி ந 

பனங்குடல்  

உஞவு உற்த்தித 

ஊக்குவித்டல் 

 

 

 

 

உஞவுப் 

மது மப் உறுதி 

சய்டல்  

பனங் ப்ட் 

 ன் டம  

 

தமநர் ளின் 

ண்ணிக்  

 

பனங் ப்ட் 

 ன் டம  

 

தமநர் ளின் 

ண்ணிக்  
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நினதநரண 

அபிவிருத்தி இனக்குகள் 

ற்கரள்பப்தடும்  

அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  /

ெற்திட்டம் 

திர்தரர்க்கப்தட்ட 

நினதநரண 

அபிவிருத்தி 

இனக்குகள் 

3 

நிதம 

உட் ட்ணப்பு 

பசதி ந 

உருபமக்குடல்  ,

உள்பமங் ல் ணற்றும் 

நிம 

டமழில்ணதணமக் ல் 

ந  ஊக்குவித்டல் ,

புத்டமக்  முதற்சி ளுக்கு 

ஊக் ணளித்டல் 

சிறு விபசமயி ளின் 

விபசமத 

உட் ட்ணப்பு 

பசதி ந 

அபிவிருத்தி 

சய்படற்கு நிதி 

ற்மடு சய்டல்  

கிமமித சிறித 

நீர்ப்மசங் ந  

திருத்தி அணத்டல் 

ணற்றும் அபிவிருத்தி 

சய்டல்  

அபிவிருத்தி 

சய்தப்ட் 

கிமமித சிறித 

நீர்ப்மசங் ளின் 

ண்ணிக்  

 

கிமமித விபசமத 

மட ந திருத்தி 

அணத்டல் ணற்றும் 

அபிவிருத்தி சய்டல் 

 

 ண சப 

நிதங் ளில் உக் 

 நஞ்சிங் ந 

நிர்ணமணிப்டன் 

ஊம  துரிடணம  

உத்ட 

விநிதமகித்டல் 

அபிவிருத்தி 

சய்தப்ட் 

கிமமித விபசமதப் 

மட ளின் 

ண்ணிக்  

 

நிர்ணமணிக் ப்ட் 

உக் 

 நஞ்சிதங் ளின் 

ண்ணிக்  

ணற்றும் விற் 

அதி ரித்ட அநவு 

 

நிதி  ஷ்ங் ந 

குப்டற் ம  சிறு 

விபசமயி ளுக்கு 

விதமமக்  ன் 

பசதி ந 

பனங்குடல்  

 

-  ண பங்கி ள் 

ஊம   ன் 

பசதி ள் பனங்குடல் 

 

- பிமந்தித 

அபிவிருத்தி பங்கி ள் 

ஊம   ன் 

பசதி ந 

பனங்குடல் 

 ண பங்கி ள் 

ஊம   ன் 

பசதி ந 

பனங்குபடன் மூம் 

கிமமித சிறு 

அநவிம 

சதற்திட்ங் ளின் 

நிம 

டன்ண உறுதி 

சய்தப்டும் . 

 

விபசமத டமழில் 

முதற்சிதமநர் ந 

உருபமக்குடல்  

பனங் ப்ட்  

 ன் டம யின்  

றுணதி 

 

தமநர் ளின் 

ண்ணிக்  

 

 

 

 

பனங் ட்   ன் 

டம யின்  

றுணதி 

 

தமநர் ளின் 

ண்ணிக்  

 

 

2018.01.01 இலிருந்து 2018.09.30 ரண நிதி ெரர் கல்கள் 

 

 

ரக்கங்கள் 

இனக்கு 

)ரூதரய்(  

 

முன்ணற்நம் 
% 

1 

இங் யில் விபசமத அபிவிருத்திதயும்  

விபசமத ணக் ளின் மதுமம்ல் நயும்  

ணம்டுத்டல் 

212.698 19.8 9 

2 
சிறு விபசமயி ளுக்கு விபசமத உள்ளீடு ள் 

பனங் ல் 
6.03 0.054 1 

3 

யிர் ணற்றும் விங்கு உற்த்திச் சதற்மடு ளில் 

ணட்டுணல்மது உற்த்தி ந டனிடுடல் /

ரி ரிப்புக் ம சிறு விபசமயி ளுக்கு டபதம 

த உடவி நயும் பனங்குடல் 

33.17 0.92 3 
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4 

சிறு விபசமயி ளின் விபசமத அபிவிருத்தி ணற்றும் 

மது மம்ல் ள் ற்றித விழிப்புஞர்வு 

நி ழ்ச்சி ந மத்துடல் 

5.0 0 0 

5 

விபசமத அபிவிருத்திக்கு பசதி ந 

ற்டுத்துபடற் ம  விச விபசமத 

நி ழ்ச்சித்திட்ங் ந முப்டுத்டல் 

8.0 3.0 37.5 

6 
சிறு விபசமயி ளுக்கு குறுகித ம விபசமத  ன் 

பசதி ந சய்து  மடுத்டல் 
21.0 0 0 

7 

சிறு விபசமயி ளின் நிதி சமர் பிச்சி ளிலிருந்து 

விடுடுபடற் ம  சிறு விபசமயி ளுக்கு விதம  

 ன் பசதி ந சய்து  மடுத்டல் 

299.85 69.97 23.33 

8 முற்ஞம் 101.0 0 0 

 

 

 

 

 

ரரிப்புக்குப் தங்களிப்பு ங்கிரர்.......  

 

 

ழிகரட்டல்  

திரு. பீ. விதத்  
சதமநர் ( ணத்டமழில் 

அணச்சு) 

திரு. டீ.வீ  ந்துச  
சதமநர் ( ணத்டமழில் 

இமமங்  அணச்சு) 

திருணதி.  
ன். நிணல் ம தஸ்  

ணதி  சதமநர் 

 ( ண் மணிப்பு ணற்றும் 

ணதிப்பீடு  ) 

திரு. ப்ளியு. ப்ளியு. ஸ். 

ணங் ந  
ணிப்மநர் (திட்மில் ) 

எருங்கிப்பு ற்றும்  
ெரி தரர்த்ல்   

திரு.  
ச்.பீ.ஈ.ம் திஸ்சம  

உடவிப் ணிப்மநர் 

(திட்மில்) 

 

உடவிப் ணிப்மநர் 

(திட்மில்) 

திருணதி  
ச்.ல்.சி.ன் சவ்பந்தி  

ரரிப்பு   
திருணதி.  
.ஸ். பமத்தி  

அபிவிருத்தி அதி மரி 

( ணத்டமழில் அணச்சு) 

கல்கள்  
ங்கி  

 

அத்து நிறுபங் ளிதும் 

டபர் ள் ணற்றும் 

விதங் ளுக்குப் மறுப்ம 

அதி மரி ள்  

புகப்தடங்கள் ரடர்தரண 

ஆனரெணகள்  

திரு. ப்ளியு.ம். டீ. 

பன்னிமதக்  
ணிப்மநர், ஊ ப் பிரிவு  

அட்டப்தடம்  திரு. ஹிரு ம  

 ஞணித் டவு இதக்குர், 

ஊ ப் பிரிவு ( ணத்டமழில் 

அணச்சு) 

ரழிதர்ப்தரபர்  - 

ஆங்கினம்  

திரு. பீ. ஆரிதம ணற்றும் 

நிறுபத்தின் ஊம   

ணமழிதர்ப்மநர்   

( ணத்டமழில் அணச்சு) 

ஆங்கின கணி தக்க 

டிப்பு  

திருணதி. டமம  மவிந்தி 

த்மதக்    

 ஞணிப் யிலுர், 

திட்மில்ப் பிரிவு, 
( ணத்டமழில் அணச்சு) 
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ரழிதர்ப்தரபர்  - 

ஆங்கினம், தக்க டிப்பு 

ற்றும் டிப்பு பூர்த்தி 

ெய்ல்  

திருணதி. ஸ்.ன்.ம் 

சதுரிக் ம சணவீ  

ணமழிதர்ப்மநர்,   
ண அபிவிருத்தித் 

திஞக் நம்  

ரழிதர்ப்தரபர்  - மிழ் 
திரு. மும்ணத் மபிர் 

ரிழ்பமன்  
க்கித அபு இமச்சித தூட ம் 

ரழிதர்ப்தரபர்  - மிழ் 

எருங்கிப்பு ற்றும் 

டிப்பு  
பூர்த்தி ெய்ல் 

திரு. ர்மன் மஸிக்  
டசித உச் சத ம் - 

( ணத்டமழில் அணச்சு) 

புத்க அச்சிடல் 

டடிக்ககள்  
று ப் பிரிவு   ( ணத்டமழில் அணச்சு) 

புத்கம் கரர்த்ல்  
ற்றும் அச்சிடல்  

அக்கு பிரின்ர்ஸ், த்டமுல்  

ளியீடு  திட்மில்ப் பிரிவு, ( ணத்டமழில் அணச்சு) 
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