
தமிழக அரசின் படஜ்ெட ்2020-21 

 

தமிழக அரசின் படஜ்ெட் 2020-21 இன்று காலை தமிழ்நாடு சட்டசலபயிை் தாக்கை் 

ஜசய்யப்பட்டது. இன்று படஜ்ெட் கூட்டதஜ்தாடர ்காலை 10 மணிக்கு ஜதாடங்கியது.நிதியலமசச்ர ்

ஓ.பன்னீரஜ்சை்வம் படஜ்ெடல்ட தாக்கை் ஜசய்தார.் அதிமுக அரசின் கலடசி முழு படஜ்ெட ்

என்பதாை் முக்கியமான அதிரடி அறிவிப்புகள் இந்த படஜ்ெட் கூட்டதஜ்தாடரிை் ஜவளியாகைாம். 

 

கல்வித்துறைக்கு 34, 841 ககோடி ரூபோய்  ஒதுக்கிடு. 

மின்சோரத்துறைக்கு 20, 115 ககோடி ரூபோய்  ஒதுக்கிடு. 

கேளோண்றைத் துறைக்கு 15,894 ககோடி ரூபோய் ஒதுக்கீடு. 

ைருத்துேத்துறைக்கு 15,863 ககோடி ரூபோய் ஒதுக்கீடு 

சுகோதோரத்துறைக்கு 15, 863 ககோடி ரூபோய்  ஒதுக்கிடு. 

தமிழ் ேளரச்ச்ித்துறைக்கு 74.08 ககோடி ரூபோய் ஒதுக்கிடு. 

ஜதோல்லியல் துறைக்கு 32.13 ககோடி ரூபோய் ஒதுக்கீடு. 

 

அை்ைோ உணேகத் திட்டை்: 

 

அம்மா உணவகத்திற்காக ரூ.100 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

 

தமிழக அரசு ஊழியரக்ளுக்கோன நிதி: 

 

தமிழக அரசு ஊழியரக்ளுக்கான ஊதியம் ரூ64,208.55 ககாடி ஒதுக்கீடு  

ஓய்வூதியத்துக்கு ரூ33,009.35 ககாடி ஒதுக்கீடு 

 

கல்வித் துறை: 

 

பள்ளிக்கை்வித்துலறக்கு அதிக படச்மாக ரூபாய் 34,181 ககாடி.  

உயர ்கை்வித்துலறக்கு ரூபாய் 5,052 ககாடி.  



முதை் தலைமுலற மாணவரக்ளின் கை்வி கட்டண சலுலக ஜதாடர ரூ506 ககாடி ஒதுக்கீடு 

பள்ளிகளிை் மதிய சத்துணவுத் திட்டத்திற்கு ரூ.1,863 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

அண்ணாமலைப் பை்கலைக் கழக மருத்துவ கை்லூரிலய அரகச ஏற்கும்- கடலூர ்

மாவட்டத்துக்கான அரசு கை்லூரியாக ஜசயை்படும்.  

 

சுகோதோரத் துறை: 

 

சுகாதாரத்துலறக்கு ரூபாய் 15,863 ககாடி. உணவு மானியத்திற்கு ரூ.6,500 ககாடி. 

 

உள்ளோட்சி & நகரோட்சி நிதி ஒதுக்கீடு விேரங்கள்:  

 

ஊரக உள்ளாட்சி அலமப்புகளுக்கு ரூபாய் 6,754 ககாடி. நகராட்சி நிரவ்ாகத்திற்கு ஜமாத்தமாக 

ரூபாய் 18,540 ககாடி.  

 

சுகோதோரத் துறை: 

 

சுகாதாரத்துலறக்கு ரூபாய் 15,863 ககாடி 

 

தமிழக கோேல்துறை: 

 

காவை்துலறக்கு - 8876 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

சிலறசச்ாலை துலறக்கு 392 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

 

நீதி நிரே்ோகை்: 

 

நீதி நிரவ்ாகத்திற்கு 1,403 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.  

 

ஜபோருளோதோர ேளரச்ச்ி: 



 

தற்கபாலதய ஜபாருளாதார மந்த நிலையிலும், நாட்டின் ஜபாருளாதார வளரச்ச்ிலய ஒப்பிடும் 

கபாது, தமிழகம் உயர ்ஜபாருளாதார வளரச்ச்ி ஜபற்றுள்ளது. 2019-20ை் தமிழகத்தின் ஜபாருளாதார 

வளரச்ச்ி 7.27% இருக்கும் என மதிப்பீடு 

 

தமிழக ககோயில், கதேோலயை் & ைசூதி நிதி ஒதுக்கீடு: 

 

இந்து சமய அறநிலையத்துலறக்கு ரூ.281 ககாடி ஒதுக்கீடு. 7,233 ஏக்கர ்ஆக்கிரமிப்பு நிைங்கள் 

மீடக்ப்படட்ு ககாயிை்கள் ஜபயரிகைகய பட்டா மாற்றம் ஜசய்யப்படட்ுள்ளது.  

கிறிஸ்துவ கதவாையங்களின் பழுதுபாரப்்பு மற்றும் மறுசீரலமப்புப் பணிகளுக்காக 

வழங்கப்படும் நிதியுதவிலய 1 ககாடியிை் இருந்து 5 ககாடி ரூபாயாக உயரத்்தி வழங்கப்படும். 

மசூதிகளின் பராமரிப்புக்காக ஆண்டுகதாறும் வழங்கப்படும் நிதியுதவி 60 ைடச்ம் ரூபாயிலிருந்து 

5 ககாடியாக உயரத்்தி வழங்கப்படும் 

 

தமிழக மீன்ேளத்துறை: 

 

மீன்வளத்துலறக்கு ரூ.1129.85 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

4,997 விலசப்படகுகளிை் ரூ.18 ககாடியிை் தகவை் ஜதாடரப்ு டிரான்ஸ்பான்டரக்ள் 

ஜபாருத்தப்படும்.  

 

உணவு ைோனியை்: 

 

உணவு மானியத்திற்கு ரூ.6500 ககாடி ஒதுக்கீடு.  

ஜபாது விநிகயாக திட்டதல்த விரிவு படுத்த 400 ககாடி ரூபாய் மானியம்.  

 

ஒகர நோடு ஒகர கரஷன் திட்டை்: 

 

ஒகர நாடு ஒகர கரஷன் திட்டம் தமிழகத்திை் ஜகாண்டு வரப்படும் - ஓ.பி.எஸ் அறிவிப்பு.  



சிறப்பு ஜபாது விநிகயாக திட்டத்தின் கீழ், ஸ்மாரட்் காரட்ு உள்ளவரக்ள் விலரவிை் தமிழகம் 

முழுவதும் எந்த கரஷன் கலடயிை் கவண்டுஜமன்றாலும் ஜபாருள்கலள ஜபறும் திட்டம் 

ஜதாடங்கும்.  

 

தமிழ் ேளரச்ச்ி துறை: 

 

தமிழ் வளரச்ச்ி துலறக்கு 74 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

 

கேளோண் துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு: 

 

கவளாண் துலறக்கு 11894 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.  

அரசு தமிழ்நாடு உழவர ்உற்பத்திக் ஜகாள்லக மூைம் கமலும் புதிய திடட்ங்கள் அறிவிக்கப்படும். 

உழவர-் அதிகாரி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

கரும்பு விவசாயம் நுண்ணீர ்பாசனத் திட்டங்களுக்கு 75 ககாடி ஒதுக்கீடு 

பிரதமர ்வீடட்ு வசதி திடட்த்திற்கு 1700 ககாடி ஒதுக்கீடு 

திருந்திய ஜநை் சாகுபடி முலற 27.18 ைடச்ம் பரப்பளவிற்கு விரிவுபடுத்தப்படும் 

ஜதன் மாவட்டங்களிை் 70 ககாடி ருபாய் ஜசைவிை் உணவுப் பூங்காக்கள் அலமக்கப்படும். 

உழவர ் சந்லதகள், கூடட்ுறவு நிறுவனங்கள் அதிகரிக்கப்படும். ஜதன்காசியிை் எழுமிசல்ச 

லமயம், தூத்துக்குடியிை் மிளகாய் லமயம் அலமக்கப்படும் 

ஜநை், சிறுதானியம், கரும்பு சாகுபடி உயர திட்டங்கள் ஜகாண்டு வரப்படும். இதற்கான 

மானியங்கள் அளிக்கப்படும்.  

திருத்திய ஜநை் சாகுபடி 27.18 ைடச்ம் ஏக்கருக்கு விரிவுபடுத்தப்படும்.  

திருத்திய ஜநை் சாகுபடி விரிவுபடுத்தப்படும் 11.1 ைடச்ம் ஏக்கருக்கு ஜநை் விலதப்பு ஜடை்டா 

மாவட்டங்களிை் விரிவுபடுத்தப்படும்  

8 மாவட்டங்களிை் கவளாண் பதப்படுத்தும் மண்டைங்கள் அலமக்கப்படும். கதனி, திண்டுக்கை், 

கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை. கசைம், கடலூர,் விழுப்புரம், மதுலரயிை் கவளாண் 

பதப்படுத்தும் மண்டைங்கள் அலமக்கப்படும் 

 

கோல் நறடத்துறை: 

 



காை்நலடத்துலறக்கு 199 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

விலையிை்ைா கறலவப் பசுக்கள், ஜவள்ளாடுகள், ககாழி வழங்கும் திட்டம், தீவன அபிவிருத்தி 

திட்டம் ஆகியலவ ஜவற்றி ஜபற்றிருக்கின்றன. 

நடமாடும் காை்நலட மருத்துவப் பிரிவுகள் மூைம் விவசாயிகளின் இடத்திகைகய காை்நலட 

மருத்துவ கசலவலய அரசு வழங்கும்., 

கசைம் தலைவாசலிை், காை்நலட அறிவியை் ஆராய்சச்ி நிலையத்திை், நாடட்ு மாடுகள் குறித்த 

ஆராய்சச்ி கமற்ஜகாள்ளப்படும். 

 

மின்சோர துறை: 

 

மின்சார துலறக்கு 20,115 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.. 

 

கபோக்குேரத்து துறை: 

 

அலனத்து கபருந்துகளிலும் சிசிடிவி ககமரா ஜபாருத்த ரூ75.02 ககாடி ஒதுக்கீடு 

ஜசன்லன கன்னியாகுமரி ஜதாழிை் வழித்தடத்திற்கு ரூ.6448 ககாடி ஒதுக்கீடு 

3 புதிய துலறமுகங்கள் அலமக்கப்படும். நாலக ஆற்காடட்ுத்துலற, தூத்துக்குடி ஆகிய 

இடங்களிை் அலவ அலமக்கப்படும் 

 

நீரே்ளத்துறை: 

 

நீர ்பாசனத்திற்காக 6,991 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு. 

4,825 பணிகள், குடிமராமத்துப் பணிகள் திட்டத்தின் கிழ் 902.35 ககாடி ஜசைவிை் 

கமற்ஜகாள்ளப்படட்ுள்ளன. 

அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டம், காவிரி குண்டாறு இலணப்புத ் திட்டம் ஆகியலவ 

ஜசயை்படுத்தப்பட உள்ளன். இவற்றுகாக 700 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு. 

கூவம், பக்கிங்ஹாம் காை்வாய் திட்டம் ஜசயை்படுத்தப்படும். குறிப்பிடத்தக்க ஏரிகள் 

மீடஜ்டடுக்கப்படும். 

 

தமிழக அரசின் கடன்: 



 

தமிழக அரசின் கடன் ரூ4,56,660.99 ககாடி, வருவாய் பற்றாக்குலற ரூ25.71 ஆயிரம் ககாடி 

 

கசலத்தில் ஜதோழிை்கபட்றட: 

 

கசைத்திை் புதிதாக இரண்டு ஜதாழிற்கபடல்டகள் அலமக்கப்படும். கசைத்திை் 

புத்தராகவுண்டம்பாலளயம், உலமயாள்புரம் ஆகிய இடங்களிை் சிப்காட் ஜகாண்டு வரப்படும்.  

 


