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பி செனாபர்
மற்கு, த்தி, சற்கு> டக்கு> ட-மல்> ட-த்தி> ஊா> ெப்கமு, ற்றும் கிக்கு
ாகா ெபதகள்
அன்புள்ப பி செனாபர் அர்கமப>

நாகாணத்திற்குரின வருடாந்த அபிவிருத்தித் திட்டத்ததத் தனாரிப்தற்கா வழிகாட்டுதல்கள் –
2017
2017 வுசெனவுத்திட்ட திப்பீடுகபால் எதுக்கீடு செய்ப்தட்ட சளிாட்டு நிதிசதறும்
செற்றிட்டங்கள் உட்தட> ாகா குறிப்தpl;l அபிவிருத்தி nfhilகளின் கீழும் (PSDG)>
அடிப்தபட ொர்ந் ானிங்களின் கீழும் (CBG) உங்கபது ாகாத்திற்காகப் தகிப்தடும்
மூனண நிதி இத்துடன் அனுப்தப்தடுகின்நது.
PSDG யின் கீழ் உங்கபது ாகாத்திற்குரி 2017 இன் அபிவிருத்தித் திட்டத்பத்
ாரிக்கும்மதாது> பின்ரும் விடங்களுக்கு உங்கபது உரி கணத்பச் செலுத்துாறு
மகட்டுக்சகாள்பப்தடுகிறீர்கள்.
01. அபசாங்க அபிவிருத்திக் ககாள்தக
மசி அொங்க
எருபப்தாட்டு
சாபனமாக்காணது>
2020
ஆம்
ஆண்டபவில்
சதாருபாாத்ப மல் டுத் ருாண நிபனபக்கு உர்த்துமாகும். இந்த்
சாபனமாக்பகச் செற்தடுத்துற்காக> அொங்கம்> உர் பர்ச்சி ற்றும் ெமூகரீதிாண
ெத்துத்ப ஊக்குவித்ல் ஆகி இட்படக் குறிக்மகாள்கபபச் ொர்ந்துள்ப “ெமூகச்
ெந்ப”க்
கருதுமகாபப
அடிப்தபடாகக்
சகாண்ட
சதாருபாா
உதாத்பக்
பகக்சகாள்கிநது.
இவ்ாநாண
நிபனபயில்>
த்தி
கான
சதரும்சதாருபாா
இனக்குகபப
அபடதில்>
பின்ரும்
ந்து
விடங்களுக்கு
முன்னுரிப
ங்கப்தட்டுள்பது.




தத்து இனட்ெம் சாழில்ாய்ப்புக்கபப உருாக்குல்
க்களின் ருாண ட்டத்ப உர்த்துல்
கிாமிப் சதாருபாாத்ப அபிவிருத்தி செய்ல்
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காணி உபடபகபப> குறிப்தாக கிாமி ற்றும் சதருந்மாட்டப் தகுதிகளில்>
உறுதிப்தடுத்துல்
தந் ற்றும் தனாண த்தி குப்பிணப உருாக்குல்

இவ்ாநாண ெந்ர்ப்தத்தில்> பின்ருணற்றினூடாக ாகாங்கள் மசி அபிவிருத்திக்குப்
தங்களிப்தற்கு திர்தார்க்கப்தடுகின்நண:










உனகச் ெந்ப நிபனபப திர்சகாள்ற்காக> சதரி ற்றும் சிறி ட்ட
சாழில் முற்சிாபர்கபபயும் விொயிகபபயும் ஊக்குப்தடுத்துல்
ாகா ட்டத்தில் உவுப்தாதுகாப்பத உறுதிப்தடுத்துல்
கிாமிப் சதாருபாாத்ப அபிவிருத்தி செய்லும் விொயிகளின் முக்கிாண
பிச்சிபணகபபக் பகாளுலும்
கிாமி உட்கட்டபப்பத மம்தடுத்துல்
தத்து இனட்ெம் மபனாய்ப்புகபப உருாக்கும் மசி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்குப்
தங்களித்ல்
சதாருபாா முற்சிாபர்கபது திநன்கபப மம்தடுத்துனூடாக சிறி ற்றும்
டுத்ப் சதாருபாா முற்சிகபப (SME) ஊக்குவித்ல்
மபாண
ெதிகபபயும்
மெபகபபயும்
ங்குனூடாக>
சுற்றுனாக்
பகத்சாழிபன ஊக்குவித்ல்
ாட்டிணது னி ப மம்தாட்பட மாக்காகக் சகாண்டு> கல்வி ற்றும் சுகாாத்
துபநகளில் செற்றிட்டங்கபப படமுபநப்தடுத்ல்
றுபக்குட்தட்ட
குடும்தங்கபபக்
கணத்திற்சகாண்டு>
றுப
எழிப்பு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கபப படமுபநப்தடுத்துல்

02. ஜாதிதி கசனகத்தால் ஒன்றிதணக்கப்டும் ததசின நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
ஜணாதிததி செனகத்ால் என்றிபக்கப்தடும் பின்ரும் மசி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
சதறுமதறுகபப அபடற்காகப் தங்களிப்புச் செய்யும் வித்தில் து அபிவிருத்தித்
திட்டங்கபப ாகாங்கள் ாரித்ல் மண்டும்.





மசி
மசி
மசி
மசி

உவு உற்தத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
ெற்றுச்சூல் முகாபத்து நிகழ்ச்சித்திட்டம் (தச்பெ அபிவிருத்தி)
மதாபப்சதாருள் டுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்
சிறுநீக விாதி டுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

03. நிததா அபிவிருத்திக் குறிக்தகாள்கள்
க்கி ாடுகள் ெபதயின் 70 ஆது சதாதுச்ெபதக் கூட்டத்தில் பிகடணப்தடுத்ப்தட்ட
நிபனமதநாண அபிவிருத்திக் குறிக்மகாள்கபப (SDGs) அபடதில் பகசாப்தமிட்ட
ாடுகளில் இனங்பகயும் என்நாகும். 17 நிபனமதநாண அபிவிருத்திக் குறிக்மகாள்களும் 169
இனக்குகளும்
உள்பண.
ாகா
அபிவிருத்திக்குரி
நிபனமதநாண
அபிவிருத்திக்
குறிக்மகாள்கள் பின்ருாறு:



2030 ஆம் ஆண்டபவில் றுபப அன் ெகன டிங்களிலிருந்தும் எழித்ல்
2030 ஆம் ஆண்டபவில் தட்டினி ற்றும் மதாாக்கின்பப
அன் ெகன
டிங்களிலிருந்தும் எழித்ல்
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யிட்ஸ்> ெமாகம்> மனரிா ற்றும் பண சாற்றும் மாய்கபப 2030 ஆம்
ஆண்டபவில் எழிப்தற்கு அர்ப்தணிப்ததுடன்> ெகனதும் ஆமாக்கிம் ற்றும்
ல்ாழ்ப உறுதிப்தடுத்துல்
2030 ஆம் ஆண்டபவில் ெகன பதன்களும் சிறுமிகளும் ஆம்த ற்றும்
இபடநிபனக் கல்விப இனொகப் சதறுப உறுதிப்தடுத்துல்
2030 ஆம் ஆண்டபவில் சுத்ாணதும் லிாணதுாண குடிநீப உனகபாவிரீதியில்
கிபடப்தப உறுதிப்தடுத்துல்
2030
ஆம்
ஆண்டபவில்
உனகபாவிரீதியில்
மின்ொம்
கிபடப்தப
நிச்ெப்தடுத்துல்
ருாணம் ஈட்டுமாரில் ஆகவும் கீமயுள்ப ெவீத்திணருக்கு உமூட்டுற்காண
சகாள்பககபப
படமுபநப்தடுத்துலும்
தால்>
ொதி>
இண
மறுதாடின்றி
ல்மனாபயும் சதாருபா பப்தடுத்துலும்
2030 ஆம் ஆண்டபவில் புவிக்குரி சுற்றுச்சூபன> அாது ணங்கள்> ஈ
நினங்கள்> காய்ந் நினங்கள்> பனகள் ஆகிற்றின் உதமாகத்ப மீபபத்து
அபணப் மதணுல்.
நிபனமதநாண அபிவிருத்திக்காக> அபதிாணதும் ெகனருக்கும் ன்பதக்கத்க்க
வித்திலும் ெமூகங்கபப உர்த்துற்காக அர்ப்தணிப்புச் செய்ல்> ல்மனாருக்கும்
நீதிக்காண அணுகுபகப ங்குல்> ல்னா ட்டங்களிலும் சதாறுப்புக்கூநத்க்க
நிறுணங்கபப உருாக்குல்.

2017 வபவுகசவுத்திட்ட உதபயின் முக்கின குதிகள்
(அ) சதாதுாண ன்பகள்
i.
ii.

iii.
iv.
v.

2017 வுசெனவுத் திட்டத்தின் தந் ன்பாணது “ெகனருக்கும் ன்பதக்கும்
துரிப்தடுத்ப்தட்ட பர்ச்சி” ன்தாகும்.
2017
ஆம்
ஆண்டிபண
றுப
எழிப்புக்காண
ருடம்
ணப்
பிகடணப்தடுத்திபப உறுதிப்தடுத்க்கூடிாறு றிர்கபப பப்தடுத்தி
சகாள்பககளுக்கு ெதிளித்ல்.
தசுப ற்றும் புத்ாக்கம் ொர்ந் சதாருபாாசான்பநக் கட்டிசழுப்தற்காண
மசி அபிவிருத்தி உதாசான்றுடணாண இக்கம்
உட்கட்டபப்பு> ெட்ட ற்றும் நிருாகம்ொர் உவிகபப ங்கி> பர்ச்சியின்
இந்திம் ன்ந பகயில் னிார்துபநபப் மதாஷித்து பர்த்சடுத்ல்
ண்ணில் சதாருபாாம்> சுற்றுனாத்துபந> ர்த்கரீதியினாண விொம் ற்றும்
பகத்சாழில் ாக்கல் ஆகிற்றுக்கு சதாது ற்றும் னிார் முலீடுகபப
பப்தடுத்தி ஊக்குவித்ல்

(ஆ) துதசார் முன்னுரிதநகள்
(i) விொம்



குபநந் விபபச்ெல்> குபநந் ருாணம்> சின தயிர்களில் ாத்திம் ங்கியிருக்கும்
நிபன ன்தற்றிலிருந்து ர்த்கரீதினாண> அதிக ருாணமீட்டும்> ற்றுதி ொர்ந்
என்நாக விொத்துபநப ாற்றுல்
அதிக மதம்மதசும் ெக்தியுபடமாாக விொயிகபப ாற்றுற்கு விொக்
கூட்டுநவு அபப்புகபப உருாக்குல்
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சதறுதிச்
ெங்கிலிப
எருங்கிபப்தற்கு
ெதிளிப்தற்காக
“சிறி
உற்தத்ாபர்-சதரி ற்றுதிாபர்” ன்ந சளி பர்ப்தாபர் ாதிரிபப்
பின்தற்றுற்கு ஊக்களித்ல்
உருபபக் கிங்கு> சதரி சங்காம்> மிபகாய்> மொம்> மொா ஆகி ந்து
தாரி உவு உற்தத்தியில் ன்னிபநப அடிப்தபடாகக் சகாண்டு> மசி உவு
உற்தத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் என்றிற்கு ெதிளித்ல்
உர் சாழில்நுட்த நீர்ப்தாெண முபநகள்> உற்தத்திப ஊக்குவிக்கும் விொத்
சாழில்நுட்தங்கபபப் தன்தடுத்துல் ஆகிற்பந ஊக்குவித்துப் பிமாகித்ல்
தண்ப
இந்திாக்கல்
முபநகபப
ஊக்குவிப்ததுடன்>
அற்குரி
இந்திங்கபப இநக்குதி செய்தில் சுங்கத் தீர்ப ற்றும் பண இநக்குதி
ரிகபபக் குபநப்தனூடாக இபணச் செய்ல்

(ii) தாற்தண்பத் சாழில்




சாழில்
முற்சிாபர்
ன்ந
பகயில்
செற்தடும்
சுசாழில்
தாற்தண்பாபர்களுக்கு
அதிக
தால்
உற்தத்திபத்
க்கூடி
தசுக்கபப
ங்குல்
தாற்தண்ப அபிவிருத்தி னங்கபபத் சரிவுசெய்ப்தட்ட ந்து ாட்டங்களில்
அெ> னிார் தங்மகற்பினூடாகத் ாபித்ல்
தாற்தண்பாபருக்கு இபடசளி நிப்பும் நிதி ெதிக் கடன்கபப ெலுபக வீ
அடிப்தபடயில் ங்கிகளினூடாக ங்குல்

(iii) உள்ாட்டு மீன்பிடி




உள்ாட்டு மீன்பிடித் சாழிபன ஊக்குவிப்தற்காக என்றிபக்கப்தட்ட உள்ாட்டு
மீன்பிடிக் கிாங்கபபத் ாபித்ல்
மசி நீரில்ப அபிவிருத்தி அதிகாெபதயின் உவியுடன்> ர்த்காண
உள்ாட்டு மீன்பிடித் சாழிபன ஊக்குவிப்தற்காக சாழில்நுட்த உவிகபப
ங்குல்
மறு துபநகளுடணாண மெர்ப்பத ங்கும் சளிார் பர்ப்பு முபநபபப்
தன்தடுத்தி அனங்கா மீன் உற்தத்தித் சாழிபன ஊக்குவித்ல்

(iv) கல்வி







உட்கட்டபப்பு அபிவிருத்தி> ஆசிரிர் தயிற்சி> தாடத்திட்ட அபிவிருத்தி> விஞ்ஞாண
சாழில்நுட்த
அடிப்தபடயினாண
கல்வி
ஆகிற்றுக்கு
மலும்
நிதிகள்
ங்கப்தடுல்
கிாப் தாடொபனகளுக்காண குப்தபநகள்> ஆய்வுகூட உதகங்கள்> பதாடங்கள்
மதான்ந அடிப்தபட ெதிகபபப் சதறுற்குத் மபாண உவிகபப ங்குல்
பகக்கனி ற்றும் கனிகள் மதான்ந வீண கற்கும் உதகங்கபபக்
சகாண்டுள்ப “ஸ்ார்ட் குப்தபந” ன்ந ண்க்கருவினூடாக தாடொபனப்
பிள்பபகளுக்காண சூபன உருாக்குல்
சதருந்மாட்டத் சாழினாபர்கபது பிள்பபகபது கல்விப மம்தடுத்துற்காக
சதருந்மாட்டப் தாடொபனகபப உரி ெதிகளுடன் உர்த்துல்
ாற்றுத்
திநனுபட
சிறுர்களுக்கு
உவுற்காக
கல்
சாழில்நுட்த
ொணங்கபபப் தன்தடுத்தி விமெட முபநொாக் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கபப
மம்தடுத்துல்
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ாடு ழுவி ரீதியில் 5 – 19 துக்கிபடப்தட்ட தாடொபனப் பிள்பபகளுக்காண
காப்புறுதித் திட்டசான்பந அறிமுகஞ் செய்ல்

(v) சுகாாம்









பிாணாக
ார்ட்டுகள்>
ெத்திசிகிச்பெ
அபநகள்>
ஆய்வுகூடங்கள்
ற்றும்
உதகங்கள் உள்ளிட்ட பத்திொபனகளுக்காண உட்கட்டபப்பு ெதிகபப
மம்தடுத்துல்
சாற்நா மாய்களின் ாக்கத்பக் குபநப்தற்கு சுகாா அதிகாரிகள் ஊடாக
தாடொபனப்
பிள்பபகளுக்கு
சாற்நா
மாய்கள்
தற்றி
அறிவூட்டபன
மற்சகாள்ளுல்
மகாகப் தவும் சிறுநீக மாய் ற்றும் சாற்நா மாய்கள் தற்றி ஆய்வு
டடிக்பககளுக்கு ெதிளித்ல்
சிசு த்பக் குபநப்தற்காக சரிவுசெய்ப்தட்ட பத்திொபனகளில் விமெட
சிறுர் பத்திப் பிரிவுகபபத் ாபித்ல்
சாபன- ருத்து நிகழ்ச்சித்திட்டங்கபபத் ாபிப்தனூடாக சுகாாப் தாரிப்பில்
கல் சாழில்நுட்தத்பப் தன்தடுத்துப ஊக்குவித்ல்
ாட்டில் சுகாா ற்றும் மதாப அலுனர்கபது ட்டுப்தாடு நினவுால்>
அர்கபது ண்ணிக்பகப அதிகரித்ல்
அொங்க
பத்திொபனகளில்
னிார்துபநால்
டாத்ப்தடும்
ருத்துப்
தரிமொபண ஆய்வுகூடங்கபப நிறுவுல்
ஆயுர்ம ருத்துத்துபநயில் ஆய்வு ற்றும் அபிவிருத்தி டடிக்பககபப
ஊக்குவித்ல்
சிறி ற்றும் டுத் சாழில்முற்சிகள்

(vi)





அொங்க பிபப்சதாறுப்தற்ந நிதியீட்டத்தின் கீழ் சிறி ற்றும் டுத்
சாழில்முற்சிகளுக்காண கடன் உத்ாத் திட்டத்பப் தனப்தடுத்துல்
அொங்கத்திணால் 50% ட்டிப ானிாக ங்கும் பகயில் சிறி ற்றும்
டுத் சாழில்முற்சிகளுக்கு ெலுபகக் கடன் ெதிகபப ங்குல்
புபடப ற்றும் பகத்றித் சாழிற்துபநப மீபபப்தற்காக பகத்சாழில்
அபிவிருத்திச் ெபதயின் உவிகளினூடாக அசிாண உட்கட்டபப்பு ற்றும்
தயிற்சி ெதிகபப ங்குல்
தாரி
தப்புள்வுப்
பிச்சிபணகபப
திர்மாக்கும்
உள்ாட்டுக்
பகவிபணக்கபனஞர்களின் ெந்ப ெதிகபப மம்தடுத்துல்

(vii) சுற்றுனாத்துபந






அசிாண
உட்கட்டபப்பு
ற்றும்
எழுங்குதடுத்ல்
கட்டபப்புகபப
ங்குன்
மூனம்
சுற்றுனாக்
பகத்சாழிலில்
முலீடு
செய்ற்காக
னிார்துபநயிணப ஊக்குவித்ல்
ம ாட்டல்களிலுள்ப ெதிகபப உர்த்துற்கு கடன்கபப ங்கி> கடன் ட்டிக்கு
ானிங்கபப ங்குனூடாக ம ாட்டல் உரிபாபர்களுக்கு உவுல்
சுற்றுனா அபிவிருத்தி நிதிபப் தன்தடுத்தி> சுற்றுனாப் தணிகபபக் கரும்
இடங்களில் கனாொக் காட்சிகபப எழுங்குசெய்ல்
உள்ளூர்ப் சதாருபாாத்தில் சதறுதிச் ெங்கிலிகபப உருாக்குற்காக சுற்றுனாக்
பகத்சாழிலில் உள்ளூர் உற்தத்திகளின் தன்தாட்பட ஊக்குவித்ல்
சரிவுசெய்ப்தட்ட ாட்டங்களில் அெ> னிார் தங்மகற்பினூடாக MICE
கண்காட்சி நிபனங்கபப உருாக்குல்
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கிக்குக்
கபமாப்
தகுதியில்
உள்ளூர்
பகவிபணப்
சதாருட்கபபப்
பிதல்ப்தடுத்துற்காக கல் நிபனசான்பநயும் தயிற்சி நிபனசான்பநயும்
உருாக்குல்

(viii) கிாமி அபிவிருத்தி (கிாத்தினூடாக ாட்படக் கட்டிசழுப்புமாம்)







தவீக்கத்துடன்
சாடர்புதட்ட
பகயில்
து
மொபனரிகபப
மீபபப்தனூடாக
உள்ளூாட்சி
அதிகாெபதகள்
து
ருாணத்ப
உர்த்துனூடாக> து பிமெங்களில் அடிப்தபடச் மெபகபப மம்தடுத்துல்
அெ> னிார் தங்மகற்பினூடாக உள்ளூாட்சி அதிகாெபதகள் து கழிகற்நல்
முபநபயிபண ர்த்கரீதிாக படமுபநப்தடுத்ல்
க்கபது ெமூக னன்கபப மம்தடுத்துற்காகவும் கிாமிப் சதாருபாா
டடிக்பககபப மம்தடுத்துற்காகவும் கிாமி வீதிகபபப் புணபத்ல்
சிறி குபங்கபப புணபத்ல்> மிபபத்ல் ற்றும் தூர் டுத்ல்
கிாமித் துப்புவு ெதிகபப> விொ அடிப்தபடயினாண பகத்சாழில்கபப>
விொ ஆாச் மெபகபப மம்தடுத்துல்
உள்ளூர்த்
பனபகபப
ெக்தியூட்டுற்காக
மசி
சகாள்பககள்
ற்றும்
சதாருபாா அலுல்கள் அபச்சின் கீழ் விமெட நிதிசான்பநத் ாபித்ல். இது
கிாமி அபிவிருத்தி டடிக்பககளுக்குக் கடன் ெதிப ங்கும்.

04. துதசார் வழிகாட்டல்கள்
4.1 சமூக உட்கட்டதநப்பு
கல்வி
கல்வித்துபநயினாண முலீடுகள் மசி ற்றும் ெர்மெச் ொல்கபப சற்றிகாக
திர்மாக்குன் சதாருட்டு> ாட்டின் னிபத்ப மம்தடுத்துபன இனக்காகக்
சகாண்டிருத்ல்
மண்டும். ல்னா உட்கட்டபப்பு ெதிகபப
ங்கும்மதாதும்>
ஆசிரிர்களுக்குத் மபாண தயிற்சிகபப ங்குனூடாகவும்> உரி உதகங்கபப
ங்குனூடாகவும் கல்வியின் ங்களில் முக்கி கணஞ் செலுத்ப்தட மண்டும். இச்
செற்தாட்டில்>
ங்கள்
குபநாகக்
காப்தடுகின்ந
கிாமிப்
பிமெங்களுக்கு
முன்னுரிப ங்கப்தடுல் அசிாணாகும்.

தநற்கத்ததன நருத்துவம்
சுகாாத் துபநயின் கீாண செற்றிட்டங்களும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் மாய்த்டுப்பு
முபநக்கு அதிக கணத்ப ங்குனூடாக சுகாா மெபகளின் த்ப உர்த்துதில்
கணஞ் செலுத் மண்டும். ல்னா பத்திொபனகளிலும் தயிற்நப்தட்ட தவிணியிணர்
இருப்தப உறுதிப்தடுத்தும் அமமபப> சுகாாச் சுட்டிகள் திர்தார்க்கப்தடும் த்தில்
இல்னா கிாமிப் பிமெங்களுக்கு விமெட அாணஞ் செலுத்ப்தடுன் ஊடாக>
மபப்தடும் உட்கட்டபப்பு ற்றும் உதகங்கள் ங்கப்தட மண்டும். சாற்றும்
ற்றும் சாற்நா மாய்களின் டுப்பு டடிக்பககள்> மாாளிகளுக்கு ெதிாண
மெபகபப ங்குல்> சிநந் சுகாா படமுபநகபபப் பின்தற்றுற்கு க்கபபத்
தூண்டுல் ஆகிண> ாட்டில் இநப்பு வீம் ற்றும் மாயுற்ந வீம் ஆகிற்றிலுள்ப
பிாந்தி ற்நத்ாழ்வுகபப இல்னாசாழிப்தற்கு மிகவும் முக்கிாணப.
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உள்ாட்டு நருத்துவம்
ழுத்தில்
இல்னா
தாம்தரி
ருத்து
முபநகபப
திர்கானச்
ெந்தியிணரின்
தன்தாட்டிற்காக>
வீண
சாழில்நுட்தங்கபபப்
தன்தடுத்திப்
தாதுகாப்தற்கு
டடிக்பககள்
டுக்கப்தட
மண்டும்.
தாம்தரி
ருத்துர்களின்
மெபகள்
ஆக்கபூர்ாண பகயில் ெமூகத்திற்குக் கிபடப்தப உறுதிப்தடுத்திக்சகாள்ப மண்டும்.
உள்ளூர் ட்ட ருந்து உற்தத்திக்கு ெதி செய்ற்காக> தாம்தரி ருத்துத்
ாங்களின்
மாட்டங்கபப
சதாருத்ாண
இடங்களில்
அபப்தது
மிகவும்
முக்கிாணாகும்.

விதனாட்டு
விபபாட்டு வீர்களுக்கு அர்கபப ாகா> மசி> ெர்மெ ட்டங்களுக்கு அனுப்பும்
மாக்கில் ஆளிப்தற்கு முன்னுரிப ங்கப்தட மண்டும். விபபாட்டு ற்றும்
உடற்தயிற்சி
செற்தாடுகளில்
ஈடுதடுனூடாக>
க்களுக்கு
ஆமாக்கிாண
ாழ்க்பகமுபநபப் மதணுற்கு உரி ெதிகள் ங்கப்தட மண்டும். சாற்நா
மாய்கபபத் டுக்கும் பகயில் உடற்தயிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்னுரிப ங்கப்தடுது
உகந்சண இங்கு குறிப்பிடப்தடுகிநது.

ன்டத்ததயும் சிறுவர் ாதுகாப்பும்
நிறுணப்தடுத்லினூடாகவும் ற்பிபஜகபாகச் ெமூகத்துடன் இபப்தனூடாகவும்>
ெமூகத்திலிருந்து வினக்கப்தட்ட சிறுருக்கு றுாழ்ளிப்தற்காக நிதி எதுக்கீடுகள்
தன்தடுத்ப்தட மண்டும். ன்டத்பயின் கீழுள்ப சிறுது> உரிபகள் ற்றும்
தாதுகாப்பு உள்ளிட்ட ாபாந்த் மபகள் ற்றும் னன்களுக்கு விமெட கணம்
செலுத்ப்தட மண்டும். சிறுது உடல் ற்றும் ணப அபிவிருத்தி> தாதிக்கப்தட்ட
சிறுபச் ெமூகத்துடன் இபத்ல்> அர்கபது அறிபயும் திநன்கபபயும் விருத்தி
செல்> அர்கபபப் சதற்மநாரிடம் அல்னது உநவிணரிடம் அல்னது தாதுகானரிடம்
பகளித்ல் மதான்நண முன்னுரிப ங்கப்தட மண்டி பிாண டடிக்பககபாகும்.

சமூக தசதவகள்
மாயுற்நர்கள்> ாணர்கள்> இனார்கள் ற்றும் அாபகள் மதான்ந தாதிக்கப்தட்ட
ஆட்கபது னன்கபப உறுதிப்தடுத்துற்காண> ெமூக மெபகளுக்காண மூனண எதுக்கீடுகள்
ப்தட்டுள்பண. ாகா அதிகாரிகள்
க்கி ாடுகள் ெபதச் ொத்திற்கிங்கவும்>
ாட்டின் விதிகள் ற்றும் உதவிதிகளுக்கபாகவும்> மாதிதர்களுக்காண இல்னங்கபப
அபத்துப் மதணுற்கு டடிக்பககபப டுக்க மண்டும். ெமூகத்தில் து சொந்
வீடுகளில் மாதிதர்கள் தாரிக்கப்தடுப ஊக்கப்தடுத்துற்காண உதாங்களும்
படமுபநகளும் பின்தற்நப்தடுல் முக்கிாணது. ெமூகத்தில் தாதிக்கப்தட்மடாருக்கு
அர்கபது
ெமூக
அந்ஸ்பப்
மதணுற்காக>
சுசாழில்
ாய்ப்புக்கபப
அறிமுகப்தடுத்துலும் மபப்தடுகிநது.

காசாப நற்றும் சநன விவகாபங்கள்
திர்கானச் ெந்தியிணருக்காக> து கனாொ தண்தாடுகபபப் மதணுற்கு உக்கூடி
செற்றிட்டங்களுக்காக ங்கப்தட்ட நிதி எதுக்கீடுகள் தன்தடுத்ப்தட மண்டும்.
செற்றிட்டங்கபபயும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கபபயும் ாரிக்கும்மதாது> சாட்டுக்கூடி
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ற்றும் சாட்டு முடிா கனாொச் சொத்துக்கள் குறித்து கணத்திற் சகாள்பப்தடுல்
இங்கு திர்தார்க்கப்தடுகிநது.

வீடதநப்பு
ருாணம் குபநந் ற்றும் மபாண குடும்தங்களுக்கு தாதுகாப்தாண ங்குமிடங்கபப
ங்குற்காக வீடபப்பு நிதி எதுக்கீடுகள் தன்தடுத்ப்தட மண்டும். குபநந்
ருாணம் சதறும் குடும்தங்களுக்காண வீடபப்பு அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் ானிங்கள்
ங்கப்தடும்மதாது> அர்கபது தங்களிப்பும் ஊக்குவிக்கப்தட மண்டும். மலும்> குபநந்
ருாணம் சதறும் குடும்தங்களுக்காண வீடபப்பு ெலுபகக் கடன்கள் வீடபப்புக்
கடன்கபப ங்கும் நிறுணங்களின் எத்துபப்புடன் ங்கப்தடனாம்.

கூட்டுவுச் சங்கங்கள்
கூட்டுநவு அபப்புகபப அபிவிருத்தி செய்தில் அாணஞ் செலுத்தும் நிகழ்ச்சித்
திட்டங்களுக்காகவும்> கூட்டுநவு அபப்புக்களின் அங்கத்ர்களுக்கும் தவிணியிணருக்கும்
தயிற்சிகபப ங்குல்> அற்பந எழுங்குதடுத்துல் ஆகிற்றுக்கும் இந் நிதி
எதுக்கீடுகள் தன்தடுத்ப்தட மண்டும். விாதா டடிக்பககளில் ஈடுதடும் கூட்டுநவு
அபப்புகளுக்கு மடி ானிங்கபாக இந் நிதி எதுக்கீடுகள் தன்தடுத்ப்தடனாகாது.

4.2

nghUshjhu cl;fl;likg;G

khfhz ghijfs;
Gjpa ghijfis mikj;jy;> jw;NghJs;s ghijfis mgptpUj;jp nra;jy;> nghUj;jkhd
ghijf; fl;likg;G guhkupg;Gr; nraw;ghLfis tpupTgLj;jy; vd;gdtw;Wf;F Kd;Dupik
toq;fg;gly;
Ntz;Lk;.
Khfhzg;
ghijfspd;
mgptpUj;jpapy;
Njrpa
ghij
fl;likg;Gldhd njhlu;gpid cWjpg;gLj;Jjy; kw;Wk; khfhz fpuhkpa kl;lq;fspYs;s
cw;fj;jpahsu; kw;Wk; re;ij vd;gtw;Wf;fpilapy; xU rpwe;j njhlu;gpid cUthf;Fjy;
,d;wpaikahjjhFk;.
fopTePufw;wy;
fl;likg;G
kw;Wk;
Vida
njhlu;ghd
fl;likg;GfSf;Fk; mjpf ftdQ; nrYj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

kiyaf cl;fl;likg;G
kiyafj;jpy; thOk; kf;fspd; tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf mtu;fsJ r%f
kw;Wk; nghUshjhu cl;fl;likg;Gf;fis toq;Fk; tifapy; epjp gad;gLj;jg;gLjy;
Ntz;Lk; (cjhuzk;:- foptfw;wy; trjpfs;> ghJfhg;ghd FbrPu; trjpfs;> kiyehl;bd;
ghijfs;> ……..). kiyaf r%fj;jpy; r%f mgptpUj;jpia Vw;gLj;Jtjw;fhf Njrpa
nraw;wpl;lk; (2016 – 2020) xd;wpd; %yk; fUj; jpl;lq;fis jPu;khdpg;gjw;W rpghu;R
nra;ag;gLfpwJ.

Nghf;Ftuj;J
,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rigapdhy; guhkupf;fg;glhj g];jupg;Gfis mikj;jYk;>
Gdu;epu;khzk; nra;jYk; tplaj;jpy; $Ljy; ftdQ; nrYj;jg;fgly; Ntz;Lk;. ,jw;fhf
,r; nraw;ghLfSf;F
xOq;fike;jnjhU njhlu;ghly; ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig>
Njrpa Nghf;Ftuj;J Mizf;FO vd;gtw;Wld; Nkw;nfhs;sg;gl NtzLk; vd;gJld;
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,jd;NghJ kf;fSf;F Njitahd mbg;gil trjpfis Nkk;gLj;jg;gly; mtrpak;.
,jd;NghJ kh.F.m.nfh epjp tu;j;jfk; rhu; eltbf;iffshd g]; jupg;G epiyaq;fspy;
filj; njhFjpfisNah> rpw;Wz;b; rhiyfs;Nyh mikg;gjw;Wg; gad;gLj;jg;gly; $lhJ.
NgUe;J
epiyaq;fisAk;
jupg;gplq;fisAk;
mikf;Fk;
NghJ
nghJthf
mq;ff
P upf;fg;gl;l jstiuT gad;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.

fhzp
Rw;Wr;#oy; ghjpg;GWtij Fiwg;gjw;fhf ePu; epiyfs; kw;Wk; kz; ghJfhg;gpy; $ba
ftdQ; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. NkYk; nghUj;jkhd rl;lq;fis ,aw;Wtjw;Fk;> mur
fhzpfis mYtyfj; NjitfSf;fhf xJf;Fjy; kw;Wk; khfhz kl;lj;jpy; fhzp
tq;fpfis elhj;Jjy; vd;gdtw;Wf;F epjp gad;gLj;jg;gly; mtrpakhfyhk;.

tptrhak;
tptrhaj;
Jiwapd;
fPo;
,dq;fhzg;gl;Ls;s
mgptpUj;jpr;
nraw;wpl;lq;fis
eilKiwg;gLj;Jtij Cf;Ftpf;Fk; mNjNtis cw;gj;jp mjpfu;g;G> tpidj;jpwd;> rpwpa
kw;Wk; eLj;ju tu;j;jf uPjpahd gapu;r;nra;if vd;gtw;Wf;F trjpia Vw;gLj;jpf;
nfhLj;jy;> tptrhak; rhu;e;j/ ngWkjp Nru;f;fg;gl;l njhopy; Jiwia tpUj;jp nra;jy;>
iftplg;gl;l ney;tay;fspy; khw;W gapu;fis mwpKfg;gLj;jy;> tptrha ghijfis
Gduikj;jYk; guhkupj;jYk; kw;Wk; khfhz tptrha gz;izfisAk; gapw;rp
epiyaq;fisAk; etPdkag;gLj;jy; vd;gdtw;Wf;F tpNrl ftdQ; nrYj;jg;gly;
Ntz;Lk;. Cs;ehl;L kw;Wk; ru;tNjr NjitfSf;F Vw;w tifapy; tpepNahfr; rq;fpyp
mgptpUj;jpapd; ghy; tpNrl ftdQ; nrYj;jg;gLjy; ,d;wpaikahjjhFk;.

fhy;eil
khfhzq;fspy;
ghy;
tpepNahfk;>
Kl;ilfs;
kw;Wk;
,iwr;rp
tpepNahfq;fis
Nkk;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. ,t; tplak; njhlu;ghf tpidj;jpwdhd
fhy;eil itj;jpa Nritfis gz;izfSf;F toq;Fjy;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju
fhy;eil tu;j;jf gz;izfSf;F trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;> ghy; Nrfupg;G
kw;Wk; fsQ;fpag;gLj;jy; Njitfisg; G+u;j;jp nratjw;F trjpNaw;gLj;jpf; nfhLj;jy;>
nraw;iff; fUT+l;lypDhlhf fyg;G tpyq;Ffis cUthf;Ftjid Cf;Ftpj;jy;
vd;gdtw;Wf;F tpNrl ftdQ; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. czT tu;j;jfj; JiwahdJ
Jiwrhu;e;j cw;gj;jpfis njhlu;GgLj;Jtjw;F xU rpwe;j mk;rkhFk;.

cs;Su; kPd; tsu;g;G
kPd; cw;gj;jpia mjpfupj;jy;> re;ij trjp tha;g;Gf;fis Nkk;gLj;jy;> myq;fhu kPd;
tsu;g;ig Cf;Ftpj;jy; vd;gdtw;wpw;F Kd;Dupik toq;fg;gly; Ntz;Lk;. kPdtu;fSf;F
mtrpakhd njhopy;El;g trjpfis toq;Ftjw;fhd eltbf;iffis NAQDA
cjtpAld; Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; kPdg
; pb r%fj;ij tYg;gLj;Jjy; vd;gd mtu;fsJ
nraw;ghLfisj; jpwk;gl Kfhikj;Jtk; nra;tjw;F kpfTk; mtrpakhFk;. cs;ehl;L
kPdg
; pbj; njhopy;Jiwia ngWkjp Nru; juj;jpw;F cau;j;Jtjw;F fUj;jpl;lq;fs;
eilKiwg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. NkYk; kPd;gpb r%fj;jpw;F kPdg
; pbg;gjw;Fj; Njitahd
cgfuzq;fis toq;Fjy; kpf mtrpakhFk;.
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ePu;g;ghrdk;
tptrha epyq;fSf;F Nghjpa ePu;g;ghrd trjpfis toq;Fjy; cWjpg;gLj;jg;gly;
Ntz;Lk;. jw;NghJs;s ePu;g;ghrd
fl;likg;gpid guhkupj;jy;> Gjpa ePu;g;ghrd
fl;likg;Gfis cUthf;Fjy;> xOq;F Kiwahd ePu; Kfhikj;Jtk;> tptrha
mikg;Gfspd; mjpAr;r gq;Fgw;Wjiy ngWjy; vd;gd ,r; nraw;ghLfspd; mj;jpahtrpa
mk;rq;fshFk;.
kpfTk;
rpwg;ghd
ePu;
Kfhikj;Jt
nraw;ghLfspDhlhf
ney;
tay;fSf;F Nkyjpfkhf Vida Jiwrhu; gapu;fSf;Fk; ePu; toq;fy; nra;ag;gly;
Ntz;Lk;. tpidj;jpwdhd ePu; Kfhikj;Jtk; rk;ge;jkhf tptrhapfSf;Fg; nghUj;jkhd
mwpT+l;ly; e;fo;rr
; pj; jpl;lq;fs; elhj;jg;gly; Ntz;Lk;.

fpuhk mgptpUj;jp
fpuhkpa ghij mgptpUj;jp> rpwpa ghyq;fs;> kjFfs;> fpuhkpa re;ij trjpfs;>
kahdq;fs;> thrpf rhiyfs; kw;Wk; rKjha ePu; toq;fy; jpl;lq;fs; vd;gdtw;wpw;F epjp
toq;fg;gly; Ntz;Lk;. fUj;jpl;lq;fs; jahupg;gjw;Fk; mjid nraw;gLj;Jtjw;Fk; Njrpa
kl;lj;jpYs;s epWtdq;fSld; xU rpwe;j xUq;fpizg;igg; NgZjy; mtrpakhFk;.Gjpa
njhopy;El;g cjtpfisg; ngWtjw;Fk; re;ij tha;g;Gf;fis ,dq;fhz;gjw;Fk;
ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rigAld; ,ize;J nrayhw;WkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wJ.

fpuhkpaf; ifj;njhopy;fs;
re;ij njhlu;G kw;Wk; Gjpa njhopy;El;gj;jpid nraw;;gLj;JtJld; ghuk;gupa
cw;gj;jpfs; kw;Wk; jukhd nghUl;fis Cf;Ftpj;jy; mtrpakhdjhFk;. Tu;j;jf
rk;Nksdk;> kj;jpa tq;fpapd; gpuhe;epa fpisfs;> fpuhkpa tq;fpfs;> Njrpa ifg;gzp
rig kw;Wk; ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig Mfpatw;wpd; $l;L xUq;fpizg;G
,j;Jiwapd; mgptpUj;jpf;F ,d;wpaikahjjhFk;. Tpahghu Kaw;rpfspy; jdpahu;
Jiwapd; gq;fspg;G mjpf tpidj;jpwid ngWtjw;fhf Cf;Ftpf;fg;gLfpwJ. rpW
ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpdhy; elj;jg;gLk; gapw;rpfSf;fhf rhd;wpjo;fs;
Njrpa
njhopy;gapw;rp (NVQ) juhjuj;Jld; toq;fg;glNtz;Lk;.

fpuhkpa kpd;dpizg;Gfs;
Njrpa tiyaikg;GfspypUr;J fpuhkpa kl;l tp];jupg;gpw;Nfh my;yJ mt;thW nra;a
Kbahj ,lq;fspy; nghUj;jkhd khw;W rf;jp toq;fy; jpl;lq;fSf;Nfh epjpahdJ
cgNahfpf;fg;glyhk;. vdpDk; ,e; epjpahdJ nghJ tp];jupg;gpw;Nfad;wp jdpg;gl;l
tp]ljupg;GfSfF ad;gLj;jg;gly;fhJ.

cy;yhrg; gpuahzj; Jiw
cy;yhrg; gpuahzpfisf; ftUk; kw;Wk; njhopy; tha;g;Gf;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F
VJthd fUj;jpl;lq;fis ,dq;fhz;gjw;F ,k; KjyPlhdJ gad;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.
Cy;yhrg; gazpfisf; ftUk; ,lq;fspd; mbg;gil trjpfs; Nkk;gLj;jg;gLtJld;
mtw;wpd; epu;thfk; kw;Wk; Kfhikj;Jtk; jdpahu; Jiwaplk; toq;fg;gly; Ntz;Lk;
(rpw;Wz;bf; rhiyfs;> fopT Kfhikj;Jt nraw;ghLfs;> fly; Fspg;G ,lq;fSf;fUfpy;
ed;duP ; Fspg;G trjpfs; Nghd;wd). khfhz rigfshhdJ njhopy; Kaw;fpahsu;fspd;
cw;gj;jpfspd; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F Cf;fkspf;Fk; mNjNtis Jdpahu; Jiwapd;
gq;fspg;Gld; jw;NghJs;s re;ij trjpfis etPdkag;gLj;jp mtu;fSf;F toq;Fjy;
10

Ntz;Lk;. khfhzq;fSf;Nf cupj;jhd cy;yhrg; gpuahzpfisf; ftUk; ,lq;fis
,dq;fz;L cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L cy;yhfg; gpuahzpfis mwpTWj;Jjy;
mtrpakhFk; (Rw;Wr; #oy;> rhfrk;> tptrha mbg;gilapyhdit> fyhr;rhuk; Nghd;w
tifahd Jiwfs;)

cs;Suhl;rpr; rigfs;
-

cs;Suhl;rp ghijfs;
cs;Suhl;rp rigfspd;
ghijfspd; ,aq;Fepiy kw;Wk;
guhkupg;G
tplaq;fspy; Kf;fpa ftdQ; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. Re;ju;g;gj;jpw;F Vw;w
tifapy; gFjpahfNth my;yJ KOikahfNth ghijfis nfhq;fpwPl;L
my;yJ jhu; ,Ltjd; %yk; cs;Suhl;rp tPjpfspd; ,aq;F tpidj;jpwd;
epue;jukhf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,e; eilKiwg;gLj;jy; nraw;ghLfs; cs;Suhl;rp
Mizahsupdhy; Nkw;ghu;it nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

-

r%jhaj;jpw;fhd ePu;toq;fy;
,e;epjpapd; %yk; ghJfhg;ghd FbePu; trjpfs; kw;Wk; foptfw;wy; trjpfs;;
nra;JnfhLf;fg;gly; Ntz;Lk;. ePu; toq;fypd; NghJ ePupd; jukhdJ Njrpa
ePu;toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapdhy; cWjpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.
nghJf; fpzWfs; kw;Wk; Fspf;Fk; ,lq;fis xOq;FKiwahfg; guhkupj;jy;
mtrpakhFk;. NkYk; mtw;iw Rfhjhukhf itj;jpUj;jYk; mtrpakhFk;.

-

fopT Kfhikj;Jtk;
fopT kPs;Row;rp> $l;Lg;gris jahupj;jy; kw;Wk; foptpyPUe;J nghUshjhu
uPjpapy;
ngWkjp
kpf;f
nghUl;fis
jahupj;jy;
Nghd;rdtw;wpw;F
Kf;fpaj;Jtkspj;jy; mtrpakhdjhFk;. fopTfis Muk;g epiyapNyNa
NtWgpupg;gjw;F Vw;wtifapy; nghJ kf;fis mwpTWj;Jjy; Ntz;Lk;.

-

Vida cs;Suhl;rpr; Nritfs;
NkNy tpgupf;fg;gl;l cg gpupTfspy; mlq;fhj
cs;thq;fg;glyhk;.

cs;Suhl;rpr; NritfSk;

gpd;jq;fpa kw;Wk; jdpikg;gLj;jg;gl;l fpuhkq;fspd; mgptpUj;jp
khfhz mjpfhu myFfs; gpd;jq;fpa fpuhkq;fis ,dq;fz;L mbg;gil trjpfis
toq;Ftjd; %yk; Vid fpuhkq;fs; kw;Wk; efuq;fSld; ,izj;J xUq;fpizf;fg;gl;l
mgptpUj;jpia Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. rpwpa ghyq;fs;> fpuhkpa tPjpfs;> ghJfhg;ghd
FbePu; trjpfs; kw;Wk; kpd;rhuk; Nghd;w
mbg;gil trjpfspy; fhzg;gLk;
gw;whf;Fiwapdhy; fpuhkq;fspy; thOk; kf;fs; kpFe;j rpukq;fis vjpu;nfhs;fpd;wdu;.
,jd;fo
P ; ,dq;fhzg;gLk; fUj;jpl;lq;fs; ,g; ghjfkhd epiyfis eptu;j;jp nra;Ak;
tifapy; mikjy; Ntz;Lk;.
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nefpo; jd;ikahd xJf;fPLfs;
,jd;fo
P ; xJf;fL
P nra;ag;gLk; epjpahdJ Muk;gj; jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;glhj mtru
NjitfSf;Fg; gad;gLj;jg;glyhk;.

05. nghJ mwpTWj;jy;fs;
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.
vii.

viii.
ix.

x.
xi.

xii.
xiii.
xiv.
xv.

xvi.

gpujhd Jiwfspw;F %Nyhgha jpl;lq;fis cUthf;Ftjd; %yk; ghjfkhd
mgptpUj;jp nraw;ghLfisj; jtpu;f;fyhk;.
Tsq;fspd; tiyaikg;G nrad;Kiwia gy;Jiw rhu;e;J cUthf;Ftjd; %yk;
gpuNjr kw;Wk; miktpl mD$yq;fis ,izj;Jf; nfhs;syhk;
g+r;rpa tuTnryTj;jpl;l nfhs;iff;fikthf 2017 Mk; Mz;bw;F jpl;lkplg;gl;l
epfo;r;rpfs;/ jpl;lq;fisg; G+uzg;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd rfy Kaw;rpfisAk;
khfhzrig vLj;jy; Ntz;Lk;.
Nfhs;tdT eltbf;iffSf;fhf xg;ge;jfhuh;fis njupTnra;Ak; NghJ mur
nfhs;tdT
eilKiwfis
gpd;gw;Wjy;
khfhz
mjpfhu
myFfspd;
nghWg;ghFk;.
Epjp kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;s fhuzj;jpdhy; epfo;r;rpj; jpl;lk;/ fUj;jpl;lq;fis
Kd;Dupik mbg;gilapy; nraw;gLj;Jtjd; %yk; epjpapd; cr;r gad;ghl;il
cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;.
xU tUlj;jpw;F Nkw;gl;l fUj;jpl;lq;fs; fhzg;gbd; mit rupahd Kiwapy;
gpupf;fg;gl;L njhlUk; tUlq;fSf;fhd epjpfSk; Fw;g;gplg;gly; Ntz;Lk;;.
cl;fl;likg;Gf; fUj;jpl;lq;fSf;F nryT - gad; gFg;gha;T gad;gLj;jg;gly;
Ntz;Lk;. r%f cl;fl;likg;Gf; fUj;jpl;lq;fSf;F nryT - jpwd; nfhs;if
gad;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.
xU fUj;jpl;lj;ij nraw;gLj;jj;njhlq;Ftjw;F Kd; mjd; nghUj;jg;ghL> juk;>
jueph;zak;> guhkupg;G vd;gd ftdj;jpy; nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
jiuj;Njhw;wk; kw;Wk; gpuNjrj;jpd; fhyepiyf;Nfw;w khjpupg; glq;fs; khwpdhhyd;wp
murhq;ff; fl;llq;fs;; KbAkhd tiuglj;jpw;Nfw;g (type plan) mikf;fg;gly;;
Ntz;Lk;.
fl;ll kw;Wk; Vida fl;Lkhd nraw;ghLfspy; cr;r ,lg; gad;ghLk; Njitaw;w
fl;Lkhdq;fis jtpu;j;jYj; fthj;jpy; nfhs;sg;gly; Mtz;Jk;
gq;Fjhuu;fsplkpUe;jhd (cs;Suhl;rpr; rigfs;> mur rhu;gw;w epWtdq;fs;> r%f
eyd;Gup Nghd;wd ) epjp tsq;fy;fSf;fhd rhj;jpg;ghLfs; ,Ug;gpd; mitAk;
ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtjd; %yk; mur tuTnryTj; tpl;lj;jpd; kPjhd
jhf;fj;ijf; Fiwf;fy;. Ntz;Lk;.
tu;j;jf ngWkjpAila fUj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jk; NghJ jdpahu;
gq;fspg;ig nghUj;jkhd KiwfspDhlhf (c+k; PPP) ngWjy; mtrpakhFk;.
nray;jpl;lq;fs; my;yJ fUj;jpl;lq;fisj; njupT nra;Ak; NghJ gpd;jq;fpa
my;yJ jdpikg;gLj;jg;gl;l ,lq;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gly; Ntz;Lk;.
kPs;tUif kw;Wk; xd;wpnyhd;W nghUe;Jjy; Nghd;w tplaq;fid Njrpa kw;Wk;
khfhz kl;lj;jpy; jtpu;g;gjw;Fj; Njitahd eltbf;iffis vLj;jy; Ntz;Lk;.
09-03-2016 md;W ele;j mikr;ruit mikr;ru;fspd; $l;lj;jpy; vLf;fg;gl;l
jPu;khdj;jpd; gpufhuk; fpuhkpag; nghUshjhu mgptpUj;jp nray;jpl;lq;fspy; 25%
ngz;fisr; nrd;wiljy; Ntz;Lk;.
kPs;jd;ikahd
xJf;fPLfspy;
fPo;
cs;s
epjp
epahakhd
tifapy;
gfpu;e;jspf;fg;gly; Ntz;Lk;.
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2017 Mk; Mz;Lf;fhd 3 kw;Wk; 3a gbtq;fis G+u;j;jp nra;J 31-01- 2017 ,w;F Kd;
mDg;gpitf;FkhW
Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wPu;fs;.
NkNy
nfhLf;fg;gl;l
mwpTWj;jy;fSf;fika nraw;glNtz;Lk; vd;gJld; tpguq;fSf;F nrayhsh;> eppjp
Mizf;FOTld; njhlu;G nfhs;sTk;.

,t; mwpTWj;jy;fis khfhz mikr;Rf;fspd; nrayhsu;fs;> jpizf;fs, epWtdj;
jiyth;fs;. MfpNahupw;F toq;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wPh;fs;.

cq;fSila xj;Jiog;igg; ngupJk; kjpf;fpd;Nwd;

xg;gk;
A.T.M.U.D.B. njd;dNfhd;>
nrayhsu;
epjp Mizf;FO.

gpujpfs;:
1. [dhjpgjpapd; nrayhsu;> [dhjpgjp nrayfk;:- jftYf;fhf
2. Gpujk ke;jpupapd; nrayhsu;> gpujku; mYtyfk;:- jftYf;fhf
3. nrayhsu;> Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; mikr;R
4. nrayhsu;> epjp mikr;R:- jftYf;fhf
5. nrayhsu;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Suhl;rpr; rigfs; :- jftYf;fhf
6. fzf;fha;thsh; ehafk;> fzf;fha;Tj; jpizf;fsk; - jftYf;fhf
7. jpiwNrup gpujp nrayhsh;> jftYf;fhf
8. gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa jpiwNrup - jftYf;fhf
9. gzpg;ghsu; ehafk;> Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsk; - jftYf;fhf
10. gpujpg; gpujk nrayhsu; (jpl;lkply;)> midj;J khfhzq;fs;- Njitahd
eltbf;iffSf;fhf
11. gpujpg; gpujk nrayhsu; (epjp)> midj;J khfhzq;fs;- Njitahd
eltbf;iffSf;fhf
12. cjtp fzf;fha;thsh; ehafk;> midj;J khfhzq;fs;- Njitahd
eltbf;iffSf;fhf
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