வரவு – செலவுத் திட்டம்
குறித்த குடிமக்களுக்கான கையேடு
2022-2023

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து

-(குறள் -738)
மக்களுக்கு ந�ோயற்ற வாழ்வு, விளைச்சல்
மிகுதி, ப�ொருளாதார வளம், இன்ப நிலை, உரிய
பாதுகாப்பு ஆகிய ஐந்தும் ஒரு நாட்டுக்கு அழகு

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2022-23
வரவு – செலவுத் திட்டத்தின் ப�ொருண்மைகள்

விளிம்பு
நிலையில்
உள்ளோரின்
சமூக - ப�ொருளாதார
முன்னேற்றம்

புதிய
முதலீடுகளை
ஈர்ப்பதன்
மூலம் வேலை
வாய்ப்புகளை
உருவாக்குதல்

முதன்மைத்
துறைகளின்
வளர்ச்சியை
அதிகரித்தல்
சுற்றுச் சூழலில்
நீடித்த நிலைத்த
தன்மையை
ஊக்குவித்தல்
சமூகப்
பாதுகாப்பினை
வலுப்படுத்துதல்

அனைத்துத்
தளங்களிலும்
சமூகநீதியை
நிலைநாட்டுதல்

அனைவரையும்
உள்ளடக்கிய
வளர்ச்சியின்
மூலம்
வறுமையை
ஒழித்தல்

கல்வி மூலம்
பெண்களின்
முன்னேற்றம்

வரவு – செலவுத் திட்டத்தின் ம�ொத்த மதிப்பு**
ம�ொத்த செலவினங்கள்
₹3,33,251 க�ோடி

ம�ொத்த வரவினங்கள்
₹2,36,638 க�ோடி

ம�ொத்த வரவினங்கள் மற்றும் செலவினங்கள்
*•ப�ொதுக் கடன் நீங்கலாக

மாநிலத்தின் வருவாயினங்கள்
2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான வருவாய் வரவினங்கள் ரூபாய் 2,31,407 க�ோடி ரூபாயாக அரசு
மதிப்பீடு செய்துள்ளது. இது 2021-22 ஆம் ஆண்டைவிட (திருத்த மதிப்பீடுகள்) 13.5 சதவீதம்
அதிகமாகும். அரசின் ச�ொந்த வரிகள் வாயிலாக பெறப்படும் வருவாய் 17.2 சதவீதம் உயரும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மாநிலத்தின் ச�ொந்த மாநிலத்தின் ச�ொந்த
ஒன்றிய அரசிடமிருந்து
வரி வருவாய்
வரி அல்லாத வருவாய் பெறும் உதவி மானியங்கள்

₹ 1,42,800 க�ோடி

₹ 15,537 க�ோடி

மத்திய
வரிகளில் பங்கு

₹ 39,759 க�ோடி

₹ 33,311 க�ோடி

மாநிலத்தின் ச�ொந்த வரி வருவாய்
மாநில ஆயத்தீர்வை

வாகனங்கள் மீது
வரிகள்

முத்திரைத் தாள்களும்
பத்திரப் பதிவுகளும்

7.4% 11.4%
5.0%
1.4%

ஏனைய வரிகள்

74.8%
வணிக வரிகள்

மாநிலத்தின் செலவினங்கள்
2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசின் ம�ொத்த செலவினங்கள் ₹3,33,251 க�ோடி ரூபாயாக மதிப்பீடு
செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 2021-22 (திருத்த மதிப்பீடுகள்) ஆம் ஆண்டை விட 10.8 சதவீதம் அதிகமாகும்.

வருவாய்ச் செலவினங்கள்
வருவாய்ச் செலவினம் – மக்களுக்கான பல்வேறு நலத்திட்டங்களை குறிப்பாக ஏழை மற்றும்
விளிம்பு நிலையிலுள்ள மக்களுக்கு பெரும்பகுதி செலவிடப்படுகிறது.
5.2%

12.7%

ம�ொத்த வருவாய் செலவினம்
₹ 2,84,188 க�ோடி ரூபாய்

ஓய்வூ தியம் மற்றும்
ஓய்வூகால பலன்கள்

செயல்பாடுகளும்
பராமரிப்புகளும்

16.9%

25.2%

40.0%
வட்டி செலுத்துதல்

மூலதனச் செலவினங்கள்

சம்பளங்கள்

உதவித்தொகைகளும்
மானியங்களும்

மூலதனப் பணிகளுக்கு செலவிடுவதன் மூலம் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உத்வேகத்தை
அரசு அளிக்கும். 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான மூலதனச் செலவு ₹43,043 க�ோடி ரூபாயாக மதிப்பீடு
செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 2021-22 (திருத்த மதிப்பீடுகள்) ஆம் ஆண்டை விட 13.4 சதவீதம் அதிகமாகும்.

முக்கியத் துறைகளுக்கான மூலதனச் செலவினம்

சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள்

₹ 16,311

க�ோடி

குடிநீர் வழங்கல் மற்றும்
சுகாதாரத் திட்டங்கள்

₹ 4,994 க�ோடி

ப�ோக்குவரத்துத் துறை

நகர்புற வளர்ச்சி

பாசன கட்டமைப்புகள்

கல்வி மற்றும் மக்கள்
நல்வாழ்வுத் துறைகள்

₹ 1,387 க�ோடி

₹ 3,925 க�ோடி

₹ 6,256 க�ோடி

₹ 2,055

க�ோடி

ம�ொத்த மூலதனச் செலவு ₹ 43,043 க�ோடி ரூபாய்

மாநிலத்தின் வரவு – செலவுத் திட்டம் - பற்றாக்குறை
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ஒரு ரூபாய் எவ்வாறு திரட்டப்படுகிறது

ப�ொதுக் கடன் 34 பைசா
மாநிலத்தின் ச�ொந்த
வரி வருவாய் 40 பைசா

கடன்களின் வசூல் 2 பைசா

ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பெறும்
உதவி மானியங்கள் 11 பைசா
மத்திய வரிகளின்
பங்கு் 9 பைசா

மாநிலத்தின் ச�ொந்த வரி
அல்லாத வருவாய் 4 பைசா

ஒரு ரூபாய் எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது
கடன் வழங்குதல் 2 பைசா

மூலதனச் செலவு 12 பைசா

கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் 7 பைசா

சம்பளங்கள் 20 பைசா

ஓய்வூ தியம் மற்றும்
ஓய்வூகால பலன்கள்
10 பைசா
வட்டி செலுத்துதல்
13 பைசா
செயல்பாடுகளும்
பராமரிப்புகளும் 4 பைசா

உதவித்தொகைகளும் மானியங்களும் 32 பைசா

வரவு செலவுத்திட்டத்தில் முக்கியத்
நகர்புர வளர்ச்சி

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 26,082 ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில் 29,138 ேகாடி ரூபாய்

ஊரக வளர்ச்சி

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 24,272
ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
26,647 ேகாடி ரூபாய்

ெநடுஞ்சாைலகள்
2021-22 ஆம் ஆண்டில்
16,207 ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
18,219 ேகாடி ரூபாய்

ேபாக்குவரத்து

2021-22 ஆம் ஆண்டில்
4,178 ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
5,376 ேகாடி ரூபாய்

நீர் வளம்

2021-22 ஆம் ஆண்டில்
5,721 ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
7,338 ேகாடி ரூபாய்

ேவளாண்ைம மற்றும் சார்ந்த துைறகள்
2021-22 ஆம் ஆண்டில் 15,076 ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில் 15,687 ேகாடி ரூபாய்

த் துறைகள் சார்ந்த நிதி ஒதுக்கீடு
சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் ெதாழில்கள்
2021-22 ஆம் ஆண்டில் 2,764 ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில் 4,179 ேகாடி ரூபாய்

கல்வி

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 37,680
ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
42,565 ேகாடி ரூபாய்

சமூக நலன்

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 5,594
ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
5,922 ேகாடி ரூபாய்

மக்கள் நல்வாழ்வு
2021-22 ஆம் ஆண்டில் 20,394
ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
17,902 ேகாடி ரூபாய்

காவல்

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 8,863
ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

எரிசக்தி

2022-23 ஆம் ஆண்டில்
10,285 ேகாடி ரூபாய்

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 16,526 ேகாடி ரூபாயில் இருந்து

2022-23 ஆம் ஆண்டில் 19,298 ேகாடி ரூபாய்

வருவாய்ச் செலவினம், மூலதனச் செலவினம் மற்றும் கடன் வழங்குதலைக் குறிக்கின்றது

புதிய அறிவிப்புகள் - முக்கிய அம்சங்கள்
பேராசிரியர் அன்பழகன்
பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டம்

கல்லூரி கட்டமைப்புகளை
தரம் உயர்த்துதல்

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.7,000
க�ோடி மதிப்பீட்டில் 18000 புதிய
வகுப்பறைகள்; த�ொடக்கப்
பள்ளிகளில் திறன்மிகு
வகுப்பறைகள், அதிநவீன
கணினி ஆய்வகங்களை
உருவாக்குதல்.

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில்

மூவலூர் இராமாமிர்தம்
அம்மையார் பெண் கல்வி
உறுதி திட்டம்

தமிழ்மொழி
அகரமுதலி திட்டம்

அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்று
(6-12) தேர்ச்சி பெற்று உயர்கல்வி
த�ொடரும் மாணவிகளுக்கு
மாதம் ரூ.1,000/- வழங்குதல்-

ரூ.698 க�ோடி

புதிய மாவட்ட நூலகங்கள்
புதிதாக த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட
6 மாவட்டங்களில் ரூ.36 க�ோடி
மதிப்பீட்டில் புதிய மாவட்ட மத்திய
நூலகங்கள் அமைத்தல்.

காலணி மற்றும் த�ோல்
த�ொழில் க�ொள்கை
பெரிய அளவிலான வேலை
வாய்ப்புகளை உருவாக்க புதிய
காலணி மற்றும் த�ோல் த�ொழில்
மேம்பாட்டுக் க�ொள்கை

அறிவு சார் நகரம்
ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமைகளை
ஊக்குவிப்பதற்காக உலக தரம்
வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்களின்
கிளைகளைக் க�ொண்ட அறிவு
சார் நகரத்தை உருவாக்குதல்

தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற
உயர்தர புற்றுந�ோய் சிகிச்சை
மையம்
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள
புற்றுந�ோய் மருத்துவமனையை
நவீன த�ொழில்நுட்பங்களுடன்
கூடிய 750 படுக்கை வசதிகளுடன்
தரம் உயர்த்துதல்

ரூ.1,000 க�ோடி

ரூபாய் செலவில்
புதிய வகுப்பறைகள்,
விடுதிகள், ஆய்வகங்கள்,
திறன்மிகு வகுப்பறைகள்
உருவாக்கப்படும்.

தமிழ்மொழிக்கும் இந்தோ
ஐர�ோப்பிய ம�ொழிக்
குடும்பத்திற்கும் இடையிலான
உறவை வெளிக் க�ொணர்ந்து
அகரமுதலி உருவாக்குவதற்கு

ரூ.2 க�ோடி.

குறு நிறுவன குழும
மேம்பாட்டுத் திட்டம்
ரூ.50 க�ோடி மதிப்பீட்டில் 20

குறு நிறுவனக் குழுமங்களை
மேம்படுத்துதல்

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு நிதி
ஏற்றுமதி கட்டமைப்புகளை
மேம்படுத்த ரூ.100 க�ோடி
மதிப்பீட்டில் ஏற்றுமதி
ஊக்குவிப்பு நிதி
உருவாக்குதல்.

தமிழ்நாடு மனநலம்
மற்றும் நரம்பியல்
நிறுவனம்
கீழ்ப்பாக்கத்தில் உயர்நிலை
மனநலம் மற்றும் நரம்பியல்
நிறுவனம் அமைத்தல்

புத்தொழில்கள்
வளர்ந்து வரும் த�ொழில்களுக்கான
த�ொடக்க நிதி - ரூ.50 க�ோடி
ஈர�ோடு, மதுரை மற்றும்
திருநெல்வேலியில் புதிய மண்டல
அளவிலான புத்தொழில் மையங்கள்
நந்தம்பாக்கத்தில் ரூ.75 க�ோடி
மதிப்பீட்டில் மாநில புத்தொழில்
நிறுவன மையம்

புதிய அறிவிப்புகள் - முக்கிய அம்சங்கள்
பழங்குடியினருக்கு வீடுகள்
விளிம்பு நிலையில்
உள்ள பழங்குடியினருக்கு

த�ொன்மையான
க�ோயில்களை பாதுகாத்தல்

ரூ.50 க�ோடி மதிப்பீட்டில்
1000 வீடுகள்

1000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட
திருக்கோயில்களை ரூ.100
க�ோடி மதிப்பீட்டில் பாதுகாத்தல்

வெள்ள தணிப்புப் பணிகள்

தளப்பரப்பு குறியீட்டினை
உயர்த்துதல்

சென்னை பெருநகரப் பகுதியில்
ரூ.500 க�ோடிக்கான வெள்ள
தணிப்புப் பணிகள்

தமிழ் வழியில் மட்டும்
பாடங்களை கற்பிக்கும்
பள்ளிகள்

மற்றும் புனரமைத்தல்

ப�ோக்குவரத்து வழித் தடங்களை
ஒட்டியுள்ள பகுதிகளின்
மேம்பாட்டிற்காக தளப்பரப்பு
குறியீட்டினை உயர்த்துதல்

சுற்றுலா

தமிழ் வழியில் மட்டும் பாடங்களை
கற்பிக்கும் அரசு நிதியுதவியின்றி
செயல்பட்டுவரும் பள்ளிகளில்
பயிலும் மாணவர்களுக்கு
ரூ.15 க�ோடியில் இலவச
புத்தகங்கள் மற்றும் இதர
உபகரணங்கள் வழங்குதல்

சமண மற்றும் ப�ௌத்த
புகழ்பெற்ற தலங்கள் - ப�ொது
மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன்
சுற்றுலாத் துறையை
மேம்படுத்துதல்

அருங்காட்சியகங்கள்
ரூ.20 க�ோடி செலவில் புதிய

ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்க
தேடல் திட்டம்

அருங்காட்சியகங்களும்
அகழ்வைப்பகங்களுக்கும்
மேம்படுத்துதல்

ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம்
வெல்வதற்காக விளையாட்டு
வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க
ரூ.25 க�ோடி ஒதுக்கீடு

வள்ளலார் பல்லுயிர்
காப்பகங்கள்

ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியின
த�ொழில்முனைவ�ோர்கள்

ஆதரவில்லாத கைவிடப்பட்ட
காயமடைந்த வளர்ப்புப்
பிராணிகளை பராமரிப்பதற்காக
அரசு சாரா மற்றும் சேவை
நிறுவனங்களுக்கு
ரூ.20 க�ோடி நிதியுதவி

மின்-க�ொள்முதல்
01.04.2023 முதல்

மின்னணு க�ொள்முதல்
முறை கட்டாயமாக்கப்படும்

த�ொழில்முனைவ�ோருக்கு
ரூ.30 க�ோடி நிதியுதவி அரசு
பகுக்கக்கூடிய க�ொள்முதல்களில்
ஆதிதிராவிடர் பழங்குடியினர்
த�ொழில்முனைவ�ோர் தயாரிக்கும்
ப�ொருட்களுக்கு 5% ஒதுக்கீடு

அரசு த�ொழிற்பயிற்சி
நிறுவனங்களை
மேம்படுத்துதல்
ரூ.2,877 க�ோடியில் முன்னணி
த�ொழில் நிறுவனங்களின்
பங்களிப்புடன் 71 அரசு த�ொழிற்
பயிற்சி நிலையங்களை திறன்
மேம்பாட்டு நிலையங்களாக
மாற்றுதல்

செயல்பாட்டில் உள்ள
முக்கியத் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி
மற்றும் பகிர்மான
கழகத்திற்கு நிதியுதவி
வேளாண்மை மற்றும்
வீடுகளுக்கான மின்
நுகர்வுக்கு உதவித் த�ொகை;
இழப்பினை 100 சதவீதம்
ஏற்றுக் க�ொள்ளுதல்

₹22,487 க�ோடி

ப�ொது விநிய�ோக
திட்டத்திற்கு மானியம்
₹8,100 க�ோடி

தமிழ்நாடு ப�ோக்குவரத்துக்
கழகங்களுக்கு நிதியுதவி
மகளிருக்கு பேருந்துகளில்
இலவச பயணச்சீட்டு;
மாணாக்கர்களுக்கான
இலவச பயணச்சீட்டு மற்றும்
பயணச்சலுகை; டீசல்
மானியங்கள்

₹4,187 க�ோடி

முதலமைச்சரின்
விரிவான மருத்துவ
காப்பீட்டுத் திட்டம்
₹1,547 க�ோடி

கடன் தள்ளுபடித் திட்டங்கள்
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி
- ரூ,2,531 க�ோடி
நகைக்கடன் தள்ளுபடி
- ரூ.1,000 க�ோடி
மகளிர் சுயஉதவிக்குழு கடன்
தள்ளுபடி - ரூ.600 க�ோடி

கலைஞர் நகர்ப்புற
மேம்பாட்டுத் திட்டம்
₹1,000 க�ோடி

₹4,131 க�ோடி

வீட்டுவசதி
சிங்காரச் சென்னை 2.0
₹500 க�ோடி

பிரதம மந்திரியின் வீட்டு
வசதித் திட்டம் - ஊரகம்
மற்றும் நகர்ப்புரம்

₹8,548 க�ோடி

குடிநீர் வழங்கல்
குடியிருப்புக்கு குடிநீர்த்
திட்டம் (ஜல் ஜீவன்)

அனைத்து கிராம
அண்ணா மறுமலர்ச்சித்
திட்டம்-II

₹3,000 க�ோடி

₹1,455 க�ோடி

செயல்பாட்டில் உள்ள
முக்கியத் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு
மகாத்மா காந்தி ஊரக
வேலைவாய்ப்பு உறுதித்
திட்டம்
100 நாள் வேலை உறுதித்
திட்டம்

தமிழ்நாடு திறன்
மேம்பாட்டு இயக்கம்
₹150 க�ோடி

₹2,800 க�ோடி

நான் முதல்வன்
₹50 க�ோடி

சமூக பாதுகாப்பு
ஓய்வூ தியங்கள்
முதிய�ோர் ஓய்வூ தியம், விதவை
ஓய்வூ தியம் ப�ோன்றவை

₹4,816 க�ோடி

மாற்றுத் திறனாளிகள்
நலன்

சென்னை மெட்ரோ
இரயில் திட்டம்

₹519 க�ோடி

₹2,000 க�ோடி

பள்ளிக் குழந்தைகள்
இல்லம் தேடிக் கல்வி
₹200 க�ோடி

பாடப்புத்தகங்கள், ந�ோட்டுப்
புத்தகங்கள், கல்வி
உபகரணங்கள், சீருடைகள்,
காலணிகள் மற்றும்
மிதிவண்டிகள்

₹1,247 க�ோடி

மாணாக்கர்களுக்கு
படிப்புதவித் த�ொகை
பிற்படுத்தப்பட்ட/ மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட/ ஆதி திராவிடர்
மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்கள்;
முதல் தலைமுறை பட்டதாரி
மற்றும் 7.5 சதவீத முன்னுரிமை இட
ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்கள்

₹3,375 க�ோடி

புரட்சித் தலைவர்
எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம்
மற்றும் ஒருங்கிணைந்த
குழந்தைகள் வளர்ச்சிப்
பணிகள் திட்டம்
₹4,395 க�ோடி

வரவு செலவுத் திட்டம்-ஒரு கண்ணோட்டம்

வ.
எண்

வகைப்பாடு

(ரூ. க�ோடியில்)

2020-21
கணக்குகள்

2021-22
திருத்த
மதிப்பீடு

2022-23
வரவு-செலவுத்
திட்ட மதிப்பீடு

1.

ம�ொத்த வருவாய் வரவுகள்

1,74,076

2,03,878

2,31,407

2.

ம�ொத்த வருவாய்ச்
செலவினம்

2,36,402

2,59,151

2,84,188

3.

வருவாய்ப் பற்றாக்குறை

(-) 62,326

(-) 55,273

(-) 52,781

4.

மூலதனச் செலவினம்

33,068

37,936

43,043

5.

மாநில ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் நிதிப்
பற்றாக்குறை %

(-) 4.61%

(-) 3.80%

(-) 3.63%

ச�ொற்களஞ்சியம்
அ) வருவாய் வரவினம்: மாநில அரசு விதிக்கும் வரிகள் மற்றும் தீர்வைகள் மூலம்
பெறப்படும் வருவாய் மற்றும் சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள், அபராதம், தண்டத் த�ொகைகள்
ப�ோன்ற வரியல்லாத வருவாய், மத்திய வரிகளில் பங்கு மற்றும் ஒன்றிய அரசிடமிருந்து
திட்டங்களுக்காக பெறப்படும் உதவித் த�ொகை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

ஆ) வருவாய்ச் செலவினம்: அரசு பணியாளர்களுக்கான சம்பளங்கள், ஓய்வூ தியங்கள்
மற்றும் ஏனைய ஓய்வூதியப் பலன்கள், அரசின் செயல்முறைகள் மற்றும் பராமரிப்புச்
செலவினம், நிலுவையிலுள்ள

கடன்களுக்கான

வட்டி, உள்ளாட்சி

வழங்கப்படும் நிதிப் பகிர்வு உள்ளிட்ட உதவித் த�ொகைகள்,

அமைப்புகளுக்கு

ப�ொதுமக்கள் மற்றும் அரசு

அமைப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியங்கள், படிப்புதவித் த�ொகைகள், பங்களிப்புகள்
ப�ோன்றவை இதில் அடங்கும்.

இ) மூலதனச் செலவினம்:
பள்ளி

மற்றும்

மருத்துவமனை

உருவாக்குவதற்காகவும்

சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள், பாசன அமைப்புகள்,
கட்டிடங்கள்

ப�ொதுத்துறை

ப�ோன்ற

நிறுவனங்களில்

அசையா
முதலீடு

ச�ொத்துக்களை
செய்வதற்காகவும்

மூலதனச் செலவினம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

ஈ) கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள்: மாநில ப�ொதுத் துறை நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு
சங்கங்கள் முதலியவற்றுக்கு அரசால் விடுவிக்கப்படும் த�ொகைகள் கடன் செலவினமாகும்.
அத்தகைய நிறுவனங்களிடமிருந்து திரும்பப் பெறப்படும் கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள்
வரவினமாக கருதப்படும்.

உ) வருவாய் உபரி / வருவாய்ப் பற்றாக்குறை: வருவாய்ச் செலவினத்தைக் காட்டிலும்
வருவாய் வரவினங்கள் அதிகமாக இருப்பின் அது வருவாய் உபரி எனப்படும். வருவாய்
வரவினங்களைக் காட்டிலும் வருவாய்ச் செலவினம் அதிகமாக இருப்பின் அது வருவாய்ப்
பற்றாக்குறை ஆகும்.

ஊ) நிதிப் பற்றாக்குறை: ம�ொத்த வரவினங்களுக்கும் (அதாவது வருவாய் மற்றும்
மூலதன வரவினங்கள்) மற்றும் ம�ொத்த செலவினங்களுக்கும் (அதாவது வருவாய்ச்
செலவினம் மற்றும் அரசு வழங்கும் நிகர கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள் உள்ளிட்ட
மூலதனச் செலவினம்) உள்ள வித்தியாசம் நிதிப் பற்றாக்குறை ஆகும்.

எ) கடன்: பற்றாக்குறையினை சமாளிப்பதற்கு அரசு திரட்டும் கடன்களை குறிக்கும்.

Note: The complete Budget Documents can be viewed/ downloaded from
http://www.tnbudget.tn.gov.in/demands.html

நிதித் துறை
தமிழ் நாடு அரசு
புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டை,
சென்னை-600 009.

