தமிழ் நாடு பட்ஜெட் 2022-23
தமிழக நிதியமைச்சர் டாக்டர் பழனிவேல் தியாக ராென் 2022-23
நிதியாண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட்மட தாக்கல் ஜசய் தார்.
தமிழ் நாட்டின் GSDP (நிமலயான விமலயில் ) 2020-21 இல் 1.4% ேளர்சசி
் மயப்
பதிவு ஜசய் தது. ஒப் பிடுமகயில் , வதசிய ஜைாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தி 2020-21
இல் 6.6% எதிர்ைமறயான ேளர்சசி
் மயப் பதிவு ஜசய் தது.
 2020-21 இல் , தற் ப ோததய விதலயில் , விவசோயம் , உற் த்தி மற் றும்
பசதவத் துதறகள் ப ோருளோதோரத்தில் 13%, 33% மற் றும் 54%

ங் களித்தன.

 2020-21ல் தமிழ் நோட்டின் தனிந ர் ஜிஎஸ்டிபி (தற் ப ோததய விதலயில் )
ரூ.2,49,517; 2019-20 இல் பதோடர்புதடய எண்ணிக்தகதய விட 5.4% அதிகம் .
ஒ ் பிடுதகயில் , 2020-21ல் பதசிய அளவில் தனிந ர் பமோத்த உள் நோட்டு
உற் த்தி ரூ.1,46,087 ஆக இருந்தது (தற் ப ோததய விதலயில் ).
 2022-23 ஆம் ஆண்டிற் கோன தமிழ் நோட்டின் பமோத்த மோநில உள் நோட்டு
உற் த்தி (GSDP) ரூ 24,84,807 பகோடியோக இருக்கும் (தற் ப ோததய விதலயில் ),
2021-22 ஆம் ஆண்டிற் கோன GSDP இன் திருத்த ் ட்ட மதி ் பீட்தட விட 14%
வளர்ச்சி (ரூ 21,79,655) பகோடி) ஆகும் .
 2022-23 இல் (கடன் திரு ் பிச் பசலுத்துதல் தவிர்த்து) பசலவினம் ரூ. 3,33,251
பகோடியோக இருக்கும் என மதி ் பிட ் ட்டுள் ளது, இது 2021-22 இன்
திருத்த ் ட்ட மதி ்பீடுகதள விட (ரூ. 3,00,651 பகோடி) 11% அதிகமோகும் .
 2022-23க்கோன ரசீதுகள் (கடன் கள் தவிர்த்து) ரூ. 2,36,638 பகோடியோக
இருக்கும் என மதி ்பிட ் ட்டுள் ளது, இது 2021-22 இன் திருத்த ் ட்ட
மதி ் பீடுகதள விட (ரூ. 2,09,824 பகோடி) 13% அதிகமோகும் .
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 2022-23 நிதி ்

ற் றோக்குதற ரூ.90,114 பகோடியோக இலக்கு

நிர்ணயிக்க ் ட்டுள் ளது (ஜிஎஸ்டிபியில் 3.63%). 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ,
திருத்த ் ட்ட மதி ்பீடுகளின் டி, நிதி ்

ற் றோக்குதற GSDP-யில் 3.80% ஆக

இருக்கும் என்று எதிர் ோர்க்க ் டுகிறது, இது GSDP-யின்

ட்பெட்

மதி ் பீட்டோன 4.33% ஐ விட குதறவோக இருக்கும் .
 2022-23ல் வருவோய்

ற் றோக்குதற ரூ. 52,781 பகோடியோக இருக்கும் (GSDP-யில்

2.12%).
உறுதியான ஜசலவு:
 ஒரு மோநிலத்தின் உறுதியோன பசலவினம் ப ோதுவோக சம் ளம் ,
ஓய் வூதியம் மற் றும் வட்டிக்கோன பசலவினங் கதள உள் ளடக்கியது.


ட்பெட்டின் ப ரும் குதிதய உறுதியோன பசலவு ் ப ோருட்களுக்கு
ஒதுக்குவது, வளர்ச்சித் திட்டங் கள் மற் றும் மூலதனச் பசலவு ப ோன்ற பிற
பசலவின முன் னுரிதமகதள முடிவு பசய் வதற் கோன மோநிலத்தின்
பநகிழ் வுத்தன் தமதயக் கட்டு ் டுத்துகிறது.

 2022-23 ஆம் ஆண்டில் , தமிழ் நோடு அதன் வருவோய் வரவுகளில் , உறுதியோன
பசலவினங் களுக்கோக 68% அதோவது ரூ.1,57,802 பகோடிதய பசலவிடும் என
மதி ் பிட ் ட்டுள் ளது.
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தமிழ் நாடு பட்ஜெட் 2022-23ன் கீழ் துமற ோரியான ஜசலவுகள் (ரூ
வகாடியில் )
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தமிழ் ேளர்சசி
் ைற் றுை் கலாச்சாரை்
 தமிழ் பமோழியின் ப ருதமதய ்

ோதுகோத்து, உலகம் முழுவதும்

ர ் புவபத இந்த அரசின் பநோக்கமோகும் . தமிழ் பமோழிக்கும் இந்பதோஐபரோ ் பிய பமோழிக் குடும் த்துக்கும் இதடபய உள் ள உறதவ
நிதலநோட்டும் பநோக்கில் , பசோற் பிற ் பியல் அகரோதிதயத் தயோரிக்க
தமிழ் பசோற் பிற ் பியல் வல் லுநர்கள் குழு அதமக்க ் டும் .
 ப ரியோரின்

தட ்புகளின் பதோகு ் பு ஐந்து பகோடி ரூ ோய் பசலவில் 21

இந்திய மற் றும் உலக பமோழிகளில் அச்சு மற் றும் டிஜிட்டல்

தி ் புகளில்

பவளியிட ் டும் .
 கடந்த ஆண்டு சிவகங் தக மோவட்டம் கீழடி, தூத்துக்குடி மோவட்டம்
சிவகோதல, அரியலூர் மோவட்டம் கங் தகபகோண்டபசோழபுரம் ,
கிருஷ்ணகிரி மோவட்டம் மயிலோடும் ோதற ஆகிய இடங் களில் அகழோய் வு
பமற் பகோள் ள ் ட்டது திருபநல் பவலி மோவட்டம் தூளூக்கர் ட்டி,
விருதுநகர் மோவட்டம் பவம் க்பகோட்தட, தர்மபுரி மோவட்டம்
ப ரும் ோதள ஆகிய இடங் களில் இந்த ஆண்டு அகழோய் வு நடத்த ் டும் .
 ஐந்து மோவட்டங் களில் புதிய கற் கோல இடங் கள் மற் றும் ப ோருதந
ஆற் றங் கதரயில் உள் ள பதோல் ப ோருள் இடங் கதளக் கண்டறியும்
வதகயில் பதோல் லியல் ஆய் வுகள் பமற் பகோள் ள ் ட்டு வருகின் றன.


ோண்டிய மன்னர்களின் சங் க கோலத் துதறமுகமோன பகோற் தகயில்
ஆழ் கடல் அகழ் வோரோய் ச்சிக்குத் தகுந்த இடத்ததக் கண்டறிய இந்திய
கடல் சோர்

ல் கதலக்கழகம் மற் றும் பதசிய கடல் பதோழில் நுட்
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நிறுவனத்துடன் இதணந்து பூர்வோங் க உளவு ்

ணிகள்

பமற் பகோள் ள ் டும் .
 தமிழ் பதோல் லியல்

ோரம் ரியம் மற் றும் நமது மோநிலத்தில் உள் ள

நிதனவுச்சின் னங் கதள ்

ோதுகோ ் து குறித்து, அகழ் வோரோய் ச்சி

பசய் ய ் ட்ட இடங் களுக்கு அருகில் உள் ள அருங் கோட்சியகங் கள் மற் றும்
பிற அருங் கோட்சியகங் கள் உருவோக்க ் ட பவண்டும் .
 இந்த ஆண்டு விழு ்புரம் , ரோமநோதபுரம் மோவட்டங் களில் ரூ.10 பகோடி
மதி ் பீட்டில் புதிய அருங் கோட்சியகங் கள் கட்ட ் டும் .
 பதன் கோசி மோவட்டம் குற் றோலத்தில்

ழங் குடியினர் ஆன்-தசட்

அருங் கோட்சியகம் , திருவள் ளூர் மோவட்டம் பூண்டியில் உள் ள வரலோற் றுக்கு
முந்ததய அருங் கோட்சியகம் , தர்மபுரி மோவட்டத்தில் உள் ள ஹீபரோஸ்படோன் ஆன்-தசட் அருங் கோட்சியகம் ரூ.10 பகோடி மதி ் பீட்டில்
பமம் டுத்த ் டும் .
ேருோய் ைற் றுை் வபரிடர் வைலாண்மை
 அரசு நிலங் கதள விதரவோகவும் துல் லியமோகவும் கணக்பகடு ் தற் கு
வசதியோக, பதோடர்ச்சியோகச் பசயல் டும் ஆதோர் நிதலயங் கள் (CORS)
அதம ் பு

ல ் டுத்த ் டும் .

 நில அளதவயோளர்களுக்கு நவீன பதோழில் நுட் ங் கள் மூலம் நில அளதவ
பமற் பகோள் ள “பரோவர்” இயந்திரங் கள் வழங் க ் டும் .
 அரசு நிலங் கள் , நீ ர்நிதலகள் உள் ளிட்டதவ ஆக்கிரமி ்புகளில் இருந்து
மீட்கவும் ,

ோதுகோக்கவும் சிற ் பு நிதியோக ரூ.50 பகோடி வழங் க ் டுகிறது.

 பசன்தன மோநகரில் பவள் ளத்தோல் ஏற் டும்

ோதி ் புகதள தடுக்க உரிய

ரிந்துதரகதள வழங் க ஆபலோசதனக் குழு அதமக்க ் ட்டுள் ளது.
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 இந்தக் குழுவின்

ரிந்துதரகளின் அடி ் தடயில் , பவள் ளத் தடு ் பு ்

ணிகள் முதற் கட்டமோக ரூ.1,000 பகோடியில் பமற் பகோள் ள ் டும் என்று
முதல் வர் அறிவித்துள் ளோர்.
 சூ ் ர் கம் ் யூட்டர்கள் , வோனிதல

லூன் கள் அதம ் பு, இரண்டு

வோனிதல பரடோர்கள் , 100 தோனியங் கி வோனிதல நிதலயங் கள் , 400
தோனியங் கி மதழ மோனிகள் மற் றும் 11 தோனியங் கி நீ ர் நிதல கருவிகள்
பகோண்ட பமம் ட்ட முன் எச்சரிக்தக அதம ் த

அரசோங் கம் நிறுவும் .

 முதிபயோர் ஓய் வூதியம் , ஆதரவற் ற விததவ ஓய் வூதியம் மற் றும் மோற் றுத்
திறனோளிகளுக்கோன ஓய் வூதியம் ப ோன்ற
ஓய் வூதியத் திட்டங் களுக்கோன

ல் பவறு சமூக ்

ோதுகோ ் பு

ட்பெட், சமூகத்தின் நலிந்த பிரிவினரின்

நலனுக்கோக பசயல் டுத்த ் டும் அரசோல் பசயல் டுத்த ் டுகிறது.
 இந்த

ட்பெட்டில் வருவோய் மற் றும் ப ரிடர் பமலோண்தம துதறக்கு

ரூ.7,474.94 ஒதுக்கீடு பசய் ய ் ட்டுள் ளது.
கூட்டுறவு, உணவு ைற் றுை் நுகர்வோர் பாதுகாப் பு
 விவசோய கடன் தள் ளு டிக்கு ரூ.2,531 பகோடியும் , நதகக்கடன் தள் ளு டிக்கு
ரூ.1,000 பகோடியும் , சுயஉதவிக்குழுக் கடன் கதள தள் ளு டி பசய் ய ரூ.600
பகோடியும் என பமோத்தம் ரூ.4,131 பகோடி ரூ ோய் இந்த ஆண்டு

ட்பெட்டில்

கடன் தள் ளு டிக்கோக ஒதுக்க ் ட்டுள் ளது.
நீ ர்ப்பாசனை்
 நீ ர் ஆதோரங் களின்

யன் ோடு மற் றும் பமலோண்தமயில் சிறந்த

பசயல் திறன், உறுதியோன

ோசனம் வழங் குதல் கோவிரி ்

டுதக

படல் டோவின் நீ ர் ் ோசன அதம ் பில் விரிவோக்கம் , புது ் பித்தல் மற் றும்
நவீனமயமோக்கல் (ERM)

ணிகள் ரூ. 3,384 பகோடியில் பதோடங் க ் டும் .

 சோத்தனூர், பசோதலயோர், பமட்டூர் மற் றும்
அதணகளின்

ோ நோசம் உள் ளிட்ட 64 ப ரிய

ோதுகோ ் பு மற் றும் பசயல் ோட்டுத் திறதன பமம் டுத்தும்
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பநோக்கில் , இரண்டோவது அதண மறுசீரதம ் பு மற் றும் பமம் ோட்டுத்
திட்டத்திற் கு (டிஆர்ஐபி-II) அரசு அனுமதி அளித்துள் ளது.
கால் நமட ேளர்ப்பு
 வள் ளலோரின் 200வது பிறந்தநோதள நிதனவுகூரும் வதகயில் ,
தகவிட ் ட்ட மற் றும் கோயமதடந்த பசல் ல ் பிரோணிகள் மற் றும்
அதலந்து திரிந்த விலங் குகதள

ரோமரிக்கும் தன் னோர்வ பதோண்டு

நிறுவனங் களுக்கு ஆதரவோக “வள் ளலோர்

ல் லுயிர் க ் ல் கள் ” என்ற

புதிய திட்டம் பதோடங் க ் டும் .
சுற் றுச்சூழல் , காலநிமல ைாற் றை் ைற் றுை் காடுகள்
 லண்டனில் உள் ள கியூ கோர்டன்ஸ் நிறுவனத்துடன் இதணந்து, பசன்தன
அருபக ரூ.300 பகோடி பசலவில் தோவரவியல் பூங் கோதவ அரசு
அதமக்கவுள் ளது.
 கோலநிதல மோற் ற முயற் சிகள் , தணி ் பு மற் றும்

சுதமயோக்கும்

திட்டங் களுக்கு நிதியளிக்க, அரசோங் கம் “தமிழ் நோடு

சுதம கோலநிதல

மோற் ற நிதிதய அதமக்கும் .
 தமிழ் நோட்டின் மோநில விலங் குகதள

ோதுகோ ் தற் கோக, அரசு நீ லகிரி

வதரயோடு திட்டத்தத பசயல் டுத்தும் .
 கோடுகள் மற் றும் வனவிலங் குகள் குறித்த விழி ் புணர்தவ
குழந்ததகளுக்கு சிறுவயதிலிருந்பத ஏற் டுத்த, குழந்ததகள் இயற் தக
பூங் கோ அதமக்க அரசு முடிவு பசய் துள் ளது.
 பகோள் தக மோற் றங் கதள

ரிந்துதரக்க அரசோங் கம் வன ஆதணயத்தத

அதமக்கும் .
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 பசத்துமதட (பகோதவ மோவட்டம் ), மணவனூர் மற் றும் தடியன் குடிதச
(திண்டுக்கல் மோவட்டம் ) மற் றும் ஏலகிரி (திரு ் த்தூர் மோவட்டம் )
ஆகியதவ ப ோது-தனியோர் கூட்டு முதறயில் சுற் றுச்சூழல் சுற் றுலோ
தளங் களோக பமம் டுத்த ் டும் .
பள் ளிக் கல் வி
 கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கணிசமோன கற் றல் இழ ் த க் கருத்தில்
பகோண்டு, “இல் லம் பதடி கல் வி” திட்டம் அடுத்த ஆண்டும் ரூ.200 பகோடி
ட்பெட் ஒதுக்கீட்டில் பதோடர ் டும் .
 இந்த ஆண்டு கல் வியில் பின் தங் கிய மோவட்டங் களில் 10 மோதிரி ்
ள் ளிகள் மற் றும் 10 புதிய

ள் ளிகதள அரசு நிறுவியுள் ளது.

 அடுத்த ஐந்தோண்டுகளில் அரசு ்

ள் ளிகதள (ஆதி திரோவிடர்,

ழங் குடியினர் மற் றும் கள் ளர் சீரதம ்பு ்
நவீனமயமோக்க, “ப ரோசிரியர் அன் ழகன்

ள் ளிகள் உட் ட)
ள் ளி பமம் ோட்டுத் திட்டம் ”

என்ற மோப ரும் திட்டத்தத அரசு பதோடங் கும் .
 அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் , புதிதோக உருவோக்க ் ட்ட 6
மோவட்டங் களில் நவீன உள் கட்டதம ் புடன் கூடிய மோவட்ட தமய
நூலகங் கதள அரசு நிறுவும் .
வைற் படிப் பு
 சர்வபதச ஒத்துதழ ்பு மூலம் அறிவு நகரம் உருவோக்க ் டும் .
நான் முதல் ேன்
 மோண்புமிகு முதலதமச்சரின் கனவுத் திட்டமோன "நோன் முதல் வன் "
திட்டத்தின் முதன்தம பநோக்கம் , அவர்களின் கல் வி, அறிவு, அறிவுத்திறன்,
ஊக்கம் மற் றும் திறன் ஆகியவற் தற பமம் டுத்துவதன் மூலம் ஒவ் பவோரு
ஆண்டும் ஐந்து லட்சம் சோததன

தடத்த இதளஞர்கதள உருவோக்க
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பவண்டும் . இத்திட்டத்தின் கீழ் , அரசு மற் றும் அரசு உதவி ப றும்
கல் லூரிகள் மற் றும்

ள் ளி,

ல் கதலக் கழக மோணவர்களின் தனித்திறதமகள்

கண்டறிய ் ட்டு ஊக்குவிக்க ் டும் .
இமளஞர் நலன்
 "ஒலிம் பிக் பகோல் ட் குபவஸ்ட்" திட்டம் நம் நோட்டில் ஒலிம் பிக்

தக்கம்

பவன்றவர்களுக்கு வழிகோட்டுவதில் பவற் றி ப ற் றுள் ளது.
 தமிழகத்ததச் பசர்ந்த உலகத் தரம் வோய் ந்த விதளயோட்டு வீரர்கள்
மற் றும் ஒலிம் பிக்கில்

தக்கம் பவன் ற வீரர்கதள உருவோக்க இபதப ோன்ற

திட்டம் பசயல் டுத்த ் டும் .
 அதிநவீன விதளயோட்டு வசதிகள் மற் றும் உள் கட்டதம ் புகளுடன் கூடிய
நவீன விதளயோட்டு வளோகத்தத அரசு உருவோக்கும் . பசன்தன
ரோதோகிருஷ்ணன் நகரில் இந்த வசதி ஏற் டுத்த ் டும் .
ஜசஸ் ஒலிை் பியாட்
 பசஸ் ஒலிம் பியோட் என் து பசஸ் துதறயில் மிகவும் மதி ் புமிக்க
ப ோட்டியோகும் . ப ோதுவோக இந்த ப ோட்டிதய நடத்த

ல நோடுகள் ப ோட்டி

ப ோடுகின்றன. இந்த நிகழ் தவ நடத்த இந்தியோவுக்கு இதுவதர வோய் ் பு
கிதடக்கவில் தல. அரசின் தீவிர முயற் சியோல் முதன் முதறயோக
பசன்தனயில் ப ோட்டி நதடப றவுள் ளது.
ஜபாது சுகாதாரை்
 தரமோன மனநலச் பசதவகதள வழங் குவதற் கோக, கீழ் ் ோக்கம் மனநலக்
கழகத்தத (IMH) பமம் டுத்துவதன் மூலம் தமிழ் நோடு மனநலம் மற் றும்
நரம் பியல் அறிவியல் கழகத்தத (TNIMHANS) நிறுவ அரசு திட்டமிட்டுள் ளது.
 கோஞ் சிபுரம் மோவட்டத்தில் 1969 ஆம் ஆண்டு நிறுவ ் ட்ட அரசு அறிஞர்
அண்ணோ நிதனவு புற் றுபநோய் மருத்துவமதன மற் றும் ஆரோய் ச்சி
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தமயம் , பமலும் 750

டுக்தககள் பகோண்ட தன் னோட்சி நிறுவனமோக தரம்

உயர்த்த ் டும் .
 டோக்டர்.முத்துலட்சுமி பரட்டி மக ் ப று உதவித் திட்டத்திற் கு ரூ.817 பகோடி
ஒதுக்க ் ட்டுள் ளது.
சமூக நலை்
 மூவலூர் ரோமோமிர்தம் அம் தமயோர் திருமண உதவித் திட்டம் 1989 ஆம்
ஆண்டு முத்தமிழறிஞர் கதலஞர் அவர்களோல் கல் விதய பமம் டுத்தவும் ,
ஏதழக் குடும் த்ததச் பசர்ந்த ப ண் குழந்ததகளின் திருமணத்தத
ஊக்குவிக்கவும் பதோடங் க ் ட்டது.
 அரசு ்

ள் ளிகளில் உயர்கல் வி

யிலும் ப ண் மோணவர் பசர்க்தக

விகிதம் மிகவும் குதறவோக இரு ் தத உணர்ந்து மூவலூர் ரோமோமிர்தம்
அம் தமயோர் நிதனவு திருமண உதவித் திட்டம் மூவலூர் ரோமோமிர்தம்
அம் தமயோர் உயர்கல் வி உறுதித் திட்டமோக மோற் ற ் டுகிறது.
 அரசு ்

ள் ளிகளில் 6-ஆம் வகு ் பு முதல் 12-ஆம் வகு ் பு வதர

அதனத்து ் ப ண் மோணவர்களுக்கும் இளங் கதல ்
டி ் ளபமோ மற் றும் ஐடிஐ

டித்த

ட்ட ் டி ் பு,

டி ்புகதளத் ததடயின்றி முடிக்கும் வதர

மோதந்பதோறும் ரூ.1,000/- அவர்களின் வங் கிக் கணக்கில் பநரடியோகச்
பசலுத்த ் டும் .
 மற் ற கல் வி உதவித்பதோதககளுடன் மோணவர்கள் இதற் குத் தகுதி
ப றுவோர்கள் .
 இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் , ஒவ் பவோரு ஆண்டும் சுமோர் 6,00,000 மோணவிகள்
யன் ப ற முடியும் .
 தற் ப ோது நதடமுதறயில் உள் ள ஈ.வி.ஆர்.மணியம் தமயோர் நிதனவு
விததவ மகள் திருமண உதவித் திட்டம் , டோக்டர் முத்துலட்சுமி பரட்டி
நிதனவு சோதிகளுக்கு இதடபயயோன திருமண உதவித் திட்டம் , அன்தன
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பதரசோ ஆதரவற் ற ப ண்கள் திருமண உதவித் திட்டம் மற் றும் டோக்டர்
தர்மோம் ோள் அம் தமயோர் நிதனவு விததவத் திருமண உதவித் திட்டம்
ஆகியதவ பதோடரும் .
 பசங் கல் ட்டில் உள் ள ஆத்தூரில் "சமூக பமம் ோட்டிற் கோன
ஒருங் கிதணந்த

யிற் சி தமயம் " கட்ட ் டும் .

ஆதி திராவிடர் ைற் றுை் பழங் குடியினர் நலத்துமற


ட்டியலிட ் ட்ட சோதி மற் றும்

ழங் குடியினர் (SC மற் றும் ST)

பதோழில் முதனபவோரின் ஸ்டோர்ட்அ ் கதள ஆதரிக்க தமிழ் நோடு
ஸ்டோர்டஅ
்
் மற் றும் இன் பனோபவஷன் மிஷன் (டோன்சிம் ) க்கு ரூ.30 பகோடி
நிதி வழங் க ் டும் .
 இருளர் ப ோன்ற குறி ் ோக

ோதிக்க ் டக்கூடிய

ழங் குடியின

குழுக்களுக்கு (பிவிடிஜி) ரூ.20.7 பகோடி பசலவில் இந்த ஆண்டு 443 வீடுகள்
கட்ட அரசு அனுமதி அளித்துள் ளது.
 இந்த

ட்பெட்டில் , பிற் டுத்த ் ட்படோர், மிகவும் பிற் டுத்த ் ட்படோர்

மற் றும் பநோட்டிஃத ட் பசய் ய ் ட்ட சமூக மோணவர்களுக்கோன பமட்ரிக்
டி ் புக்கு பிந்ததய கல் வி உதவித்பதோதகயோக ரூ.322 பகோடியும் , இலவச
தசக்கிள் வழங் குவதற் கோக ரூ.162 பகோடியும் ஒதுக்க ் ட்டுள் ளது.
சிறுபான்மையினர் நலன்
 பசன்தனயில் உள் ள பவஸ்லி சர்ச் மற் றும் பசயின்ட் தோமஸ் மவுண்ட் சர்ச்,
திருபநல் பவலியில் கோல் டுபவல் சர்ச், நோகர்பகோவில் புனித பசவியர் சர்ச்,
பசன்தன நவோ ் வோலோெோ மசூதி, ஏர்வோடி தர்கோ, நோகூர் தர்கோ ப ோன்ற
ழதமயோன வழி ோட்டு தலங் கள் புது ்பிக்க ் டும் .
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ைாற் றுத் திறனாளிகள் நலன்
 அரசு சோரோ நிறுவனங் களோல் நடத்த ் டும் மோற் றுத்திறனோளிகளுக்கோன
கல் வி நிறுவனங் களுக்கு தரமோன கல் விச் பசதவகதள உறுதி
பசய் வதற் கோக சம் ள மோனியங் கதள வழங் குவதன் மூலம் அரசோங் கம்
ஆதரவளித்து வருகிறது.
 இந்த நிறுவனங் களில் பிசிபயோபதரபிஸ்ட் மற் றும் சிற ் புக்
கல் வியோளர்களுக்கோன மோதோந்திர கவுரவ ஊதியம் ரூ.14,000 லிருந்து
ரூ.18,000 ஆக உயர்த்த ் டும் .
ஊரக ேளர்சசி
் த் துமற
 பிரதோன் மந்திரி ஆவோஸ் பயோெனோ (கிரோம ் புறம் ) திட்டத்தின் கீழ் 2016-20
ஆம் ஆண்டில் அனுமதிக்க ் ட்ட 1,77,922 வீடுகதள விதரவோக
முடி ் தற் கோக, கூடுதல் கூதர பசலவோக ரூ.70,000 உட் ட பமோத்தம்
ரூ.1,68,000 மோநில அரசு வழங் குகிறது.
 அதணத்து கிரோம அண்ணோ மருமலர்ச்சி திட்டம் -II கிரோமங் களில் உள் ள
உள் கட்டதம ் பு

ற் றோக்குதறதய ப ோக்கவும் ,

ன்முக வளர்ச்சிதய

ஏற் டுத்தவும் , இந்த அரசின் முதன்தமத் திட்டமோன கதலஞர் அதனத்து
கிரோமங் களின் ஒருங் கிதணந்த பவளோண்தம வளர்ச்சித் திட்டம் உட் ட
ல் பவறு அரசின் திட்டங் களுடன் ஒருங் கிதணந்து பசயல் டுத்த ் டும் .
 முத்தமிழறிஞர் கதலஞர்,

ோகு ோடு இல் லோத சமத்துவ தமிழ்

சமுதோயத்தத உருவோக்கும் பநோக்கத்தில் ப ரியோர் நிதனவு
சமுத்துவபுரங் கதள நிறுவினோர். கடந்த

த்து ஆண்டுகளோக

ரோமரி ் பின் றி புறக்கணிக்க ் ட்ட 149 சமத்துவபுரங் கள்
புது ் பிக்க ் டும் .
 பிரதோன் மந்திரி கிரோமீன் சதக் பயோெனோ (PMGSY) -III-ன் கீழ் , 1280 கிமீ நீ ளம்
பகோண்ட 280 சோதலகள் வரும் ஆண்டில் ஏற் டுத்த ் டும் .
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 மகோத்மோ கோந்தி பதசிய ஊரக பவதல உறுதித் திட்டத்திற் கு ரூ.2,800 பகோடி
வழங் க ் ட்டுள் ளது.
நகராட்சி நிர்ோகை்
 திடக்கழிவு பமலோண்தம உட் ட பமோத்த சுகோதோரத்தத உறுதி
பசய் வதற் கோக மத்திய அரசின் உதவியுடன் ஸ்வச்

ோரத் மிஷன் 2.0 (SBM-

2.0) ஐ அரசோங் கம் பசயல் டுத்தும் .
 பகோடுங் தகயூரில் மரபு கழிவுகதள

பயோ-தமனிங் பசய் யும் திட்டம்

வரும் ஆண்டில் பசயல் டுத்த ் டும் .
 AMRUT 2.0ன் கீழ் நீ ர் வழங் கல் மற் றும் கழிவுநீ ர் பமலோண்தமக்கோன
திட்டங் கள் மோநில அரசு, உள் ளோட்சி அதம ் புகள் ,

ல

லதர ் பு நிதியளி ் பு

நிறுவனங் கள் மற் றும் மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன்
பமற் பகோள் ள ் டும் .
 புதிதோக அதமக்க ் ட்டுள் ள தோம் ரம் , கோஞ் சிபுரம் , கும் பகோணம் , கரூர்,
கடலூர், சிவகோசி ஆகிய 6 மோநகரோட்சிகளில் அடி ் தடக் கட்டதம ் பு
வசதிகதள ஏற் டுத்த சிற ் பு நிதியோக ரூ.60 பகோடி வழங் க ் டும் .
 இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ெூன் 1822 இல் , இன்தறய "நீ லகிரி"
மோவட்டத்தின் ததலதமயகமோன உதகமண்டலம் முதன் முதலில் ெோன்
சல் லிவன் என்ற ஆங் கிபலய அதிகோரியோல் கண்டுபிடிக்க ் ட்டு
கட்ட ் ட்டது. இதத நிதனவு கூறும் வதகயில் சிற ் பு நிதியோக ரூ.
சிற ் புத் திட்டங் கதள பசயல் டுத்தவும் , நிகழ் சசி
் கதள நடத்தவும் 10
பகோடி ரூ ோய் வழங் க ் டுகிறது.
 நகர் ் புற உள் ளோட்சி அதம ் புகளில் அடி ் தடத் பததவகதள
நிதறபவற் றும் வதகயில் கதலஞர் நகர்புற பமம் ோட்டுத் திட்டம் , சிங் கோர
பசன்தன 2.0 ஆகிய திட்டங் களுக்கு ரூ.

ட்பெட்டில் முதறபய 1000 பகோடி

மற் றும் ரூ.500 பகோடி வழங் க ் டும் .
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தண்ணிர் விநிவயாகை்


ட்பெட்டில் ெல் ஜீவன் மிஷனுக்கோக ரூ.3,000 பகோடி வழங் க ் ட்டுள் ளது.

வீட்டுேசதி ைற் றுை் நகர்ப்புற ேளர்சசி
்
 தமிழ் நோடு வீட்டுவசதி வோரியத்தோல் கட்ட ் ட்ட

தழய மற் றும்

ோழதடந்த குடியிரு ் புகதள மறுகட்டதம ் பு பசய் வதற் கோக இந்த
ஆண்டு "மறுபமம் ோட்டு பகோள் தகதய" அரசு பவளியிடும் .
 மீஞ் சூர் முதல் வண்டலூர் வதரயிலோன 62 கிபலோமீட்டர் நீ ளமுள் ள
பவளிவட்டச் சோதலயின் (ORR) கிழக்கு ்

குதிதய ஒட்டிய 50 மீட்டர்

அகலமோன நிலம் பமம் ோட்டு வழித்தடமோக உருவோக்க ் டும் .
ஜநடுஞ் சாமலகள்
 பசன்தனயின் வணிக வளர்ச்சிக்கு இன் றியதமயோத மதுரவோயல் பசன்தன துதறமுகம் உயர்த்த ் ட்ட நதடபமதட திட்டத்தத புத்துயிர்
அளித்து பசயல் டுத்த அரசு உறுதிபூண்டுள் ளது.
 ப ோக்குவரத்து பநரிசதல குதறக்க, கோட்டு ் ோக்கம் சந்தி ்பில் , பரோட்டரி
வசதியுடன் கூடிய கிபரடு பிரி ் ோன் அதமக்க ் டும் .
வபாக்குேரத்து
 மோண்புமிகு முதலதமச்சர் அவர்களின் ப ண்களுக்கு இலவச ப ருந்து
பசதவ வழங் குவதற் கோன அறிவி ் பின் விதளவோக, ப ண்

யணிகளின்

ங் களி ் பு 40 சதவீதத்தில் இருந்து 61 சதவீதமோக அதிகரித்துள் ளது.
 இத்திட்டம் ப ண்களின் சமூக-ப ோருளோதோர நிதலயில் ப ரும்
தோக்கத்தத ஏற் டுத்தியுள் ளது.
ப ருந்து

ட்பெட்டில் , ப ண்களுக்கு இலவச

யணத்துக்கோக ரூ.1,520 பகோடியும் , மோணவர்களுக்கோன ப ருந்து

கட்டண சலுதகயோக ரூ.928 பகோடியும் , டீசல் மோனியமோக ரூ.1,300
பகோடியும் வழங் க ் டும் .
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எரிசக்தி துமற
 இலவச விவசோய மின் இதண ்புகளுக்கு முன்னுரிதம அளித்து
ஓரோண்டில் 1,00,000 விவசோய மின் இதண ் புகள் வழங் க ் டும் என
மோண்புமிகு முதலதமச்சர் அவர்கள் அறிவித்துள் ளோர்.
 மோண்புமிகு முதலதமச்சர் அவர்களோல் திறந்து தவக்க ் ட்டுள் ள
"மின்னகம் " என்ற நுகர்பவோர் குதற தீர்க்கும் தமயத்தின் மூலம் மின்
விநிபயோகம் பதோடர் ோக ப ோதுமக்களிடம் இருந்து ப ற ் டும்
மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு கோண ் ட்டு வருகிறது.
ஜதாழிலாளர் நலன்
 71 அரசு பதோழில்

யிற் சி நிறுவனங் கதள (ITI) பதோழில் நுட் ம் மற் றும்

திறன் தமயங் களோக பதோழில் 4.0 தரநிதலகதள பூர்த்தி பசய் யும்
வதகயில் மோற் றுவதற் கு புகழ் ப ற் ற நிறுவனங் களுடன் இதணந்து ஒரு
சிற ் பு திட்டம் பசயல் டுத்த ் டும் .
குறு, சிறு ைற் றுை் நடுத்தர நிறுேனங் கள் (MSME)
 MSME கிளஸ்டர்களுக்கு உதவும் பநோக்கில் , அரசோங் கம் ஒரு புதிய
“தமக்பரோ கிளஸ்டர் பமம் ோட்டுத் திட்டத்தத” பதோடங் கும் .
 திருபநல் பவலி மோவட்டத்தில் சதமயல்

ோத்திரங் கள் பதோகு ்பு,

கோஞ் சிபுரம் மோவட்டத்தில் நரிக்குறவர்களோல் பசயற் தக நதககள்
தயோரித்தல் , கடலூர் மோவட்டத்தில் முந்திரி

த ் டுத்தும் பதோகு ் பு,

மதுதர மோவட்டத்தில் ப ோம் தமகள் கிளஸ்டர் என 20 தமக்பரோ
கிளஸ்டர்கள் இந்த ஆண்டு ரூ.50 பகோடி ஒதுக்கீட்டில் பமற் பகோள் ள ் டும் .
 தமிழ் நோட்டில் தயோரிக்க ் டும் ஜிபயோ படக்ஸ்தடல் ஸ் மற் றும் பதன்தன
நோர் பித் ப ோன்ற மதி ் பு கூட்ட ் ட்ட பதன் தன நோர் ் ப ோருட்கதள
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உள் நோட்டு மற் றும் ஏற் றுமதி சந்ததகளில் பிர ல ் டுத்தவும் , மோநிலம்
முழுவதும் பதன்தன நோர் பதோழிதல பமம் டுத்தவும் பதன்தன நோர்
துதறதய பமம் டுத்துவதற் கோக பகோதவயில் தமிழ் நோடு பதன்தன நோர்
வணிக பமம் ோட்டுக் கழகம் அதமக்க ் டும் .
ஜதாழில் கள்
 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ் நோட்டில் 100 பில் லியன் டோலர் ஏற் றுமதி
இலக்தக அதடய, மோண்புமிகு முதலதமச்சர் அவர்கள் பச ் டம் ர் 2021
இல் தமிழ் நோடு ஏற் றுமதி ஊக்குவி ் பு உத்திதய பவளியிட்டோர்.
 பவதலவோய் ் த

அதிக ் டுத்தும் பதோல் மற் றும் கோலணித் துதறகதள

பமம் டுத்தும் வதகயில் , புதிய கோலணி மற் றும் பதோல் பதோழில்
பமம் ோட்டுக் பகோள் தக பவளியிட ் டும் .
 பகோதவ, ப ரம் லூர், மதுதர, பவலூர், திருவள் ளூர் ஆகிய
மோவட்டங் களில் புதிய பதோழில் பூங் கோக்கதள அதமத்து, மோநிலம்
முழுவதும்

ரவலோன பதோழில் வளர்ச்சிதய பமம் டுத்த அரசு

நடவடிக்தக எடுக்கும் .
 மின்னணு ப ோருட்கள் உற் த்திக்கோக, மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன்
பிள் தள ் ோக்கம் மற் றும் மணலூரில் இரண்டு பிரத்பயக கிளஸ்டர்கள்
ஏற் டுத்த ் டும் .
 ப ோக்குவரத்தத எளிதோக்கவும் , கனரக வோகனங் கள் நிறுத்துவதத
முதற ் டுத்தவும் பசய் யோறு மற் றும் கும் மிடி ் பூண்டியில் டிரக்
படர்மினல் வசதிகள் ஏற் டுத்த ் டும் .
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புதிய ஜதாடக்கங் கள் (Start ups)
 மோநிலத்தில் சோதகமோன பதோடக்க புதிய பதோழில் சூழல் அதம ் த
உருவோக்க அரசோங் கம் ஒரு விரிவோன உத்திதய வகுத்துள் ளது.
 தமிழ் நோடு ஸ்டோர்டஅ
்
் மற் றும் இன் பனோபவஷன் மிஷன் (டோன்சிம் )
ஈபரோடு, மதுதர மற் றும் திருபநல் பவலியில் மண்டல ஸ்டோர்ட்அ ்
தமயங் கதள அதமத்து, தமிழகம் முழுவதும் அதனத்து
மண்டலங் களிலும் ஸ்டோர்டஅ
்
் சுற் றுச்சூழல் அதம ்பின் வளர்ச்சிதய
உறுதி பசய் யும் .
 தமிழ் நோடு பதோழில் வளர்ச்சிக் கழகம் (டிட்பகோ) மூலம் பசன்தன
நந்தம் ோக்கத்தில் ரூ. மதி ் பீட்டில் அதனத்து வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு
பதோடக்க பதோழில் முதனவர் தமயம் நிறுவ ் டும் .
தகேல் ஜதாழில் நுட்பை்
 பசயற் தக நுண்ணறிவு, இயந்திர கற் றல் மற் றும் பிளோக்பசயின் ப ோன்ற
வளர்ந்து வரும் பதோழில் நுட் ங் களின் முக்கியத்துவத்தத அரசோங் கம்
அங் கீகரிக்கிறது. பசன்தனயில் ரூ.54.61 பகோடி பசலவில் i-Tamil Nadu
Technology (iTNT) தமயத்தத அரசு அதமக்கும் .
சுற் றுலா


ழதமயோன தமிழ் கலோச்சோரத்தத சுற் றுலோ

யணிகள் அனு விக்கவும் ,

ழங் கோல பகோவில் கள் மற் றும் கட்டிடக்கதலகதள

ோரோட்டவும் , சுற் றுலோ

பசதவகள் அறிமுக ் டுத்த ் டும் .
 கோஞ் சிபுரம் , திருச்சிரோ ் ள் ளி, தஞ் சோவூர், ரோமநோதபுரம் ப ோன்ற
மோவட்டங் களில் தனியோர்

ங் பகற் புடன் சுற் றுலோத் பதோகு ்புகள்

விரிவு டுத்த ் டும் .
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 சமண மற் றும் புத்த மத இடங் கதள ஆரோயும் வதகயில் , கோஞ் சிபுரம் ,
திருவண்ணோமதல, நோக ் ட்டினம் , கரூர், மதுதர ப ோன்ற
மோவட்டங் களில் தனியோர் நிறுவனங் களுடன் இதணந்து உலகத்தரம்
வோய் ந்த சுற் றுலோ வசதிகள் உருவோக்க ் டும் .
இந் து சைய ைற் றுை் அறப் பணிகள்
 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் பமலோன
ோரம் ரியம்

ழதமயோன பகோவில் கதள,

ோதிக்கோத வதகயில் , புனரதமத்து, புது ் பிக்க அரசு

நடவடிக்தக எடுக்கும் . பமோத்தம் ரூ.100 பகோடியில்

ணிகள்

பமற் பகோள் ள ் டும் .
ைாநிலத்தின் ஜசாந் த ேரி ேருோயின் முக்கிய கூறுகள் (ரூ வகாடியில் )
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முக்கிய துமறகளுக்கான ஒதுக்கீடு (ரூ வகாடியில் )
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