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நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் 
துகை 

கைாள்கை விளக்ைக் குறிப்பு 

2019-2020 
1. முன்னுகர 

நைரமயமாதல் என்பது ஒரு உலைளாவிய 
நிைழ்வாகும்  .ன்து நாட்டின் நைர்ப்புை மக்ைள் கதாகையில் 
கபாருளாதாரம், அரசியல் மற்றும் ைலாச்சார 
மாற்ைங்ைளுடன் கூடிய வளர்ச்சியின் ஒரு கசயல்  ஆகும் .
ன்து மராமப்புை விவசாய  நிலப்பகுதிைளிலிருந்து 

நைர்ப்புைங்ைளுக்கு  ன்டம் கபயருதகல குறிப்பிடுவ - 
கதாடல்லாமல், "நைர்ப்புை மக்ைள்கதாகை  "மற்றும் 
"நைர்ப்புைப் பகுதிைள் விரிவாக்ைம்  "ஆமயவற்றின்  
அதிைரிப்கப தனிநபர் ஆற்ைல் மற்றும் வளத்தின் 
நுைர்கவாடு கதாடர்புபடுத்தி விவரிக்மைது . நைர்ப்புை 
பகுதிைள், கபாதுவாை சிைந்த உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள், 
ைல்வி மற்றும் கவகல வாய்ப்புைள், கமம்பட்ட மருத்துவ 
வசதிைள், ைலாச்சார மற்றும் அரசியல் பங்கைற்புக்ைான 
கமம்பட்ட வாய்ப்புைள் ஆமயவற்ைால் 
நிர்ணயிக்ைப்படுமன்ைன. கபரும்பாலான நாடுைளில், ன்து 
கதாழில்மயமாக்ைல் மற்றும் பிந்கதய கதாழில்மயமாக்ைல் 
ைாலத்திலிருந்து கபாருளாதார வளர்ச்சியின் ஒரு 
ன்யற்கையான விகளவு மற்றும் தூண்டுதல் ஆகும்.  
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உலைம்  ,தற்கபாது வரலாற்றில்  ைப்கபரிய நைர்ப்புை 
வளர்ச்சிகய கநாக்ம கசன்று கைாண்டிருக்மைது  .உலை 
மக்ைள் கதாகையில் பாதிக்கும் கமலானவர்ைள் ன்ப்கபாது 
நைரங்ைளில் வாழ்மன்ைனர். 2030 ஆம் ஆண்டில் ன்ந்த 
எண்ணிக்கை சுமார் 5 பில்லியனாை ன்ருக்கும் என்று 
எதிர்பார்க்ைப்படுமைது . மூன்ைாம் உலை நாடுைளில் ன்ந்த 
நைர்ப்புைமயமாதல்  ைப்கபரிய சமூை, கபாருளாதார, 
சுற்றுச்சூழல் மாற்ைங்ைகள கைாண்டு வருமைது . 
நாைரீைத்தின் புதிய சைாப்தத்தில், வளத்தின் திைன் மற்றும் 
கபாருளாதார வளர்ச்சியில் நைர்ப்புைமயமாக்குதல்  குந்த 
முக்மயத்துவம் வாய்ந்ததாை ன்ருந்தாலும், ன்து தனித்துவம் 
வாய்ந்த சவால்ைளான, வறுகம, குடிகச பகுதி 
குடிகயற்ைங்ைளின் அதிைரிப்பு, மாசு அளவுைளின் 
அதிைரிப்பு கபான்ை சிக்ைல்ைகளயும் ஏற்படுத்துமைது. 
உலைத்தின் நைரப்புை பகுதிைளின் கபருக்ைத்தால் ஏற்படும் 
கமற்ைண்ட பிரச்சிகனைள் மற்றும் பிை சிக்ைல்ைகள 
நிர்வமக்ை வலுவான நைர திட்ட டல் அவசியமாகும். 

1.1 உலைளாவிய நைரமயமாதலின் நிகல 

உலைளாவிய நைர்ப்புை கமம்பாடுைள் ைடந்த 
நூற்ைாண்டில் குறிப்பிடத்தக்ை மாற்ைங்ைகளக் 
ைண்டுள்ளது  .உலை மக்ைள்கதாகையில் பாதிக்கும் 
கமற்பட்டவர்ைள் ன்ப்கபாேது நைர்ப்புைங்ைளில் வாழ்ந்து 
வருமன்ைனர் மற்றும் உலை நாடுைளில் நைரமயமாதல் 
அதிைரித்து வருமன்ைன. ஐக்மய நாடுைளின் உலை 
நைரமயமாக்ைல் வாய்ப்புைளின்படி , 1950ஆம் ஆண்டில் 
உலை மக்ைள்கதாகையில் 30 விேக்ைாடு 
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நைர்ப்புைமயமாக்ைப்பட்டுள்ளது, ன்து 2016 ஆம் ஆண்டில் 
54% ஆை அதிைரித்துள்ளதுடன் 2050 ஆம் ஆண்டில் 68% ஐ 
எட்டக்கூடும் என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது .2050 ஆம் 
ஆண்டில் மூவரில் ன்ருவர் நைர்ப்புைங்ைளில் வசிப்பார்ைள் 
என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது. 10  ல்லியனுக்கும் அதிைமான 
மக்ைள் கதாகை கைாண்ட நைரங்ைளின் எண்ணிக்கை 
அதிைரித்து, புதிய கபரு நைரங்ைள் உருவாமன்ைன. 
அவற்றின் முக்மய ைவனம் வளர்ச்சி குகைவான 
பகுதிைளில் உள்ளது. 1990 ஆம் ஆண்டில் ன்ருந்த சுமார் 10 
கபரு நைரங்ைள் (153  ல்லியன் மக்ைள்கதாகை ), 2014 ஆம் 
ஆண்டில் 28 கபரு நைரங்ைளாை (453  ல்லியன் 
மக்ைள்கதாகை  )அதிைரித்துள்ளது .ன்து உலை மக்ைள் 

கதாகையில் 12 விேக்ைாடு நைர்ப்புை மக்ைகள 
உள்ளடக்மயதாை உள்ளது.  

உயர் வருவாய் நாடுைளான லத்தீன்-அகமரிக்ைா 
மற்றும் ைரிபியன் நாடுைளில் ஏற்ைனகவ 
கபரும்பான்கமயான மக்ைள் நைர்ப்புை பகுதிைளில் 
வசிக்மன்ைனர் மற்றும் ன்ருபதாம் நூற்ைாண்டின் மத்தியில் 
50 விேக்ைாடுக்கும் கமல் நைர்ப்புைங்ைளில் வசித்து 
வருவதால் , ஒப்பீட்டளவில் கமதுவான வளர்ச்சிகய பதிவு 
கசய்துள்ளனர். ஆப்பிரிக்ைா மற்றும் ஆசிய நாடுைளில் மற்ை 
பகுதிைகள ைாட்டிலும் மராமபுைங்ைள் அதிைளவில் 
நைரமயமாக்ைப்படுமன்ைன  .தற்கபாது , ன்ந்தியாவும் 
சீனாவும் உலமகலகய  மக்ைள் கதாகை அதிைம் கைாண்ட 
நாடுைளாகும். ன்தில் சீனாவின் ஷாங்ைாய் (26  ல்லியன் )

மற்றும் கபய்ஜிங்   (22  ல்லியன்), கடல்லி (29  ல்லியன்) 
மற்றும் மும்கப   
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(20  ல்லியனுக்கும் கமல்) அடங்கும். 2010 ஆம்  
ஆண்டில் உலை அளவிலான மக்ைட்கதாகை 
ைணக்கைடுப்புைளின்படி, ஆசிய கபரு நைரங்ைள்  
60 விேக்ைாடு உலை மக்ைள் கதாகைகய கைாண்டதாை 
உள்ளது. கவைமாை வளர்ந்துவரும் நைர்ப்புை 
கூட்டகமப்பில், நடுத்தர நைரங்ைள் மற்றும் ஒரு 
 ல்லியனுக்கும் குகைவான மக்ைள் கதாகை கைாண்ட 
நைரங்ைள் ஆசியா மற்றும் ஆப்ரிக்ைாவில் அகமந்துள்ளது.  

கதாடர்ச்சியான மக்ைள்கதாகை வளர்ச்சி விமதம் 
மற்றும் நைரமயமாக்ைல் ஆமயகவைளால் 2 . 5 பில்லியன் 
மக்ைகள 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் நைரமக்ைள் 
கதாகைகயாடு கசர்க்ைப்படும்  .ன்தில் ஆசியா மற்றும் 
ஆப்ரிக்ைா நாடுைளில் ஏைக்குகைய 90 விேக்ைாடு குவிதல் 
அதிைரிக்கும். 

உலமன் பல்கவறு பகுதிைளில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
வளர்ச்சி, வாழ்க்கை நிகலகமைளுக்ைான ைணிசமான 
தாக்ைங்ைள் கபான்ை ன்ந்நிகலைள் மனித குடிகயற்ைத்தின் 
நிலப்பரப்கப மாற்றி வருமன்ைன. உலைம் கதாடர்ந்து 
நைரமயமாவதால், நைர்ப்புைமயமாக்குதலில் குறிப்பாை, 
ன்ந்தியா உள்ளிட்ட குகைந்த நடுத்தர வருவாய் நாடுைளில், 
நைரங்ைள் பல்கவறு நிகலயான அபிவிருத்தி சவால்ைகள 
எதிர்கைாள்ள தயாராை ன்ருக்ை கவண்டும். 
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1.2 ன்ந்தியாவின் நைரமயமாதலின் சூழ்நிகல 

மக்ைள்கதாகை மற்றும் கபாருளாதார வளர்ச்சிைள் 
சமீப ைாலங்ைளில் ன்ந்தியாவில் நைரமயமாக்ைத்கத 
ஊக்குவித்து வருமன்ைன. ன்தனால் நைரங்ைள் மற்றும் 
மாநைரங்ைளின் எண்ணிக்கை கவைமாை அதிைரித்து 
வருமைது. வரவிருக்கும் ஆண்டுைளில் ன்ந்த வளர்ச்சி 
கதாடரும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுமைது. 

உலை வங்மயின் மதிப்பீட்டின்படி, அடுத்த ன்ரண்டு 
ஆண்டுைளில் 7.5% கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியுடன் 
உலமல் கவைமாை வளர்ந்து வரும் முக்மய 
கபாருளாதாரமாை ன்ந்தியா விளங்கும். ன்ந்தியா ஏற்ைனகவ 
 ைவும் விரும்பப்பட்ட கவளிநாட்டு முதலீட்டு ன்டங்ைளில் 
ஒன்ைாகும்  .ன்து 2025-க்குள் மூன்ைாவது கபரிய நுைர்கவார் 
கபாருளாதாரமாை விளங்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது . 
ன்ளம் மக்ைள்கதாகையின் அடித்தளம் , உயரும் வருவாய் 
அளவு, நடுத்தர வர்க்ைத்தின் விரிவாக்ைம் (உலைளாவிய) 
மற்றும் நிகலயான ஜனநாயைம் ஆமயகவ ன்ந்தியாகவ 
பிரதான உலைப் கபாருளாதார சக்திைளின் கூட்டகமப்பில் 
கைாண்டு கசர்க்மைது. 

ன்ந்தியாவின் தனித்தன்கமயான நைர்ப்புை 
மயமாக்ைல் என்பது ஒரு அனுமானமல்ல. ஆனால் ன்து 
வளர்ச்சியின் ஒரு உந்து சக்தியாை விளங்குமைது. 
ன்ந்தியாவின் கபாருளாதார உற்பத்தியில், நைர்ப்புைங்ைள் 
மூன்றில் ன்ரு பங்கைக் கைாண்டுள்ளன. கமலும், அகவ 
கநரடி கவளிநாட்டு முதலீட்டிகன ஈர்ப்பதில் முக்மய பங்கு 
வமக்மன்ைன. 
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ன்ந்தியாவின் நைர்ப்புைமயமாக்ைல் சுதந்திரத்திற்கு 
பின் ைலப்பு கபாருளாதாரத்கத நாடு ஏற்றுக் 
கைாண்டதனால் கவைமகடந்தது. ன்ந்தியாவில் 
நைர்ப்புைங்ைளில் வாேம் மக்ைளின் சதவிமதம் 11.4% லிருந்து 
(1901 ைணக்கைடுப்பின் படி) 31.16% ஆை (2011 மக்ைள் கதாகை 
ைணக்கைடுப்பு படி) அதிைரித்துள்ளது.  

ன்ந்தியாவில் நைரமயமாக்ைலின் உயர் 
விமதங்ைளுக்கு பின்னால் பல ைாரணிைள் உள்ளன .
மக்ைள்கதாகை வளர்ச்சி மற்றும் ன்டம்கபயருதல் 
ஆமயகவ ன்ரண்டு பிரதான உந்து ைாரணிைளாை 
அகடயாளம் ைாணப்பட்டது  .சமீபத்தில் , மற்கைாரு ைாரணி, 
அதாவது உயர் கபாருளாதார வளர்ச்சியும் 
நைர்ப்புைமயமாக்ைல் நிைழ்வுக்கு முக்மய பங்ைளிப்பாைக் 
ைாணப்படுமைது. 
 

2001-2011 வகர உள்ள ைாலைட்டத்தில் கபரு 
நைரங்ைளின் எண்ணிக்கை (1  ல்லியனுக்கு கமல் மக்ைள் 
கதாகை )35லிருந்து 53 ஆை அதிைரித்து உள்ளது . அவர்ைள் 
ன்ப்கபாது கமாத்த நைர்ப்புை மக்ைளில் 42.6 சதவிமதத்தினர் . 
அகதகபால், வகுப்பு I நைரங்ைள் (1,00,000 கமல் மக்ைள் 
கதாகை) ன்ப்கபாேது நாட்டின் நைர்ப்புை மக்ைளில் 70.2 
சதவீமதமாை உள்ளன. 2001 ஆம் ஆண்டில் ன்தன் விமதம் 
68 விேக்ைாடாை ன்ருந்தது. ஐ.நா.வின் உலை 
மக்ைள்கதாகை அறிக்கையின்படி 2030 ஆம் ஆண்டில் 
நாட்டின் மக்ைள்கதாகையில் 40.76 சதவிமத மக்ைள் 
நைர்ப்புைங்ைளில் வசிப்பார்ைள்.  
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ன்ந்தியா முேவதும் நைர்ப்புைமயமாக்ைல் நிைழ்வு 
ஒவ்கவாரு மாநிலத்திலும் பரவலான தாக்ைங்ைகள 
ஏற்படுத்தியுள்ளது  .வீட்டுவசதித்திட்டம், சாகல 
ைட்டகமப்பு, நைர்ப்புை கபாக்குவரத்து, குடிநீர் வழங்ைல், 
 ன்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட உள்ைட்டகமப்புைள் 
ஆமயவற்றில் முதலீடுைள் மற்றும் நைர்ப்புை 
கமலாண்கமயின் பிை பரிமாணங்ைள் ஆமயகவ 
ன்ந்தியாவில் மராமப்புைங்ைளில் ன்ருந்து நைர்ப்புைத்திற்கு 
மக்ைள் குடிகபயர ைாரணிைளாகும். 

1.3 த ழ்நாட்டின் நைரப்புைமயமாக்ைலின் நிகல 

கதசிய அளவில் 31 சதவிமதம் மக்ைள் 
நைர்ப்புைங்ைளில் வசிக்மன்ைகபாது  ,த ழ்நாடு 
நாட்டிகலகய நைரமயமாக்ைலின் முன்கனாடியாை 48.45 
சதவிமதம் நைர்ப்புைங்ைளில் வசிக்கும் மக்ைகள 
கைாண்டுள்ளது .த ழ்நாடு  ை விகரவான கதாழில்  
மயமாதல் மற்றும் நைரமயமாதல் மாநிலங்ைளில் ஒன்ைாை 
விளங்குமைது. கமலும், த ழ்நாடு நாட்டின்  ைப்கபரிய 
மாநிலங்ைளில் நைர்ப்புை மக்ைளின் பங்ைளிப்பில் முதலிடம் 
வமக்மைது. கமாத்த நைர்ப்புை மக்ைள் கதாகையில் 3வது 
மாநிலமாை உள்ளது. மாநிலத்தில் நைர்ப்புை 
மக்ைள்கதாகையின் வளர்ச்சி (2001-2011ல் 27 சதவிமதம் )
மராமப்புை மக்ைள்கதாகை வளர்ச்சிகய விட ( 6 சதவிமதம் 
அகத ைாலைட்டத்தில்) விஞ்சி கவைமாை வளர்ந்துள்ளது. 

2011ஆம் ஆண்டு மக்ைள் கதாகை 
ைணக்கைடுப்பின்படி, மற்ை மாநிலங்ைகள ஒப்பிடும்கபாது 
ைடந்த 10 ஆண்டுைளில் த ழைத்தில் அதிைமான மக்ைள் 
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மராமங்ைளிலிருந்து நைர்ப்புைத்திற்கு குடிகபயர்ந்துள்ளனர் .
த ழ்நாட்டில், 1,30,058 சதுர மகலா மீட்டர் பரப்பளவில், 
10,658.06 சதுர ம .மீ( . 8.1%) அளவிற்கு நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளால் நிர்வமக்ைப்படும் நைர்ப்புை அதிைார வரம்பு 
உள்ளது . அதிை எண்ணிக்கையிலான சிறிய மற்றும் 
நடுத்தர நைரங்ைள் மாநிலம் முேவதும் பரவியுள்ளதால் ,
த ழைம் நைர்ப்புைமயமாக்ைலில் ன்டஞ்சார்ந்த முகைகம 
கைாண்டுள்ளது. 

 மாநிலத்தின் 
கபயர் 

நைரமக்ைள் 
கதாகை 

(ன்லட்சத்தில்) 

கமாத்த 
மக்ைட்கதாகையில் 
நைர்ப்புை மக்ைளின் 
சதவீத பங்கு 

தரம் 

ராஜஸ்தான்  171 25% 8 
மத்திய 
பிரகதசம்  

201 28% 7 

ைர்நாடை  236 39% 4 
குஜராத்  257 43% 3 
ஆந்திரப் 
பிரகதசம்  

284 33% 5 

கமற்கு 
வங்ைம்  

291 32% 6 

த ழ்நாடு  349 48% 1 
உத்தரப் 
பிரகதசம்  

445 22% 9 

மைாராஷ்டிரா  508 45% 2 
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ைடந்த 20 ஆண்டுைளில், மாநிலத்தில் 
நைர்ப்புைமயமாக்ைலால் ஏற்பட்ட தாக்ைங்ைளான 
கபருமவரும் கூடுதல் உட்ைட்டகமப்பு கதகவைள் த ழை 
அரசின் சீரிய முயற்சிைளால் எதிர்கைாள்ளப்பட்டன.  

 2030 ஆம் ஆண்டில் நைர்ப்புை மக்ைள் கதாகை 
67% ஆை ன்ருக்கும் எனவும் ன்து நாட்டிகலகய  ை 
அதிைமானதாை ன்ருக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது. 
அத்தகைய அதிைரிப்பு ஏற்ைனகவ உள்ள உட்ைட்டகமப்பு 
கசகவைள் மீது கூடுதலான அேத்தத்கத விகளவிக்ைக் 
கூடும். நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பில் அதிைரிக்கும் 
கதகவைகள சமாளிப்பது மற்றும் அடிப்பகட கசகவைகள 
வழங்குவதில் முக்மய கைாள்கை மற்றும் 
கமலாண்கமயில் ஏற்படும் சவால்ைள் ஆமயகவ பிை 
தாக்ைங்ைளாை உள்ளன. 

த ழ்நாடு கதாகலகநாக்கு திட்டம் 2023-ன்படி, 
மாநிலத்தால் எதிர்பார்க்ைப்படும் அடிப்பகட ைட்டகமப்பு 
வசதிைகள கபருக்குவதற்குண்டான ஒரு திட்டத்கத 
வகுக்மைது. ன்து நைர்ப்புை கபாக்குவரத்து, குடிநீர் மற்றும் 
ைழிவு நீர் கமலாண்கம, திட ைழிவு கமலாண்கம, 
வீட்டுவசதி, குகைந்த வருவாய் பிரிவினகர உள்ளடக்மய 
வீட்டுவசதி கபான்ைவற்கை வலியுறுத்துமைது .நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்புைளில் பரிந்துகரக்ைப்பட்ட / 
திட்ட டப்பட்ட முதலீடுைளின் கநாக்ைமானது நவீன 
வசதிைளுடன் சமூை மற்றும் அடிப்பகட ைட்டகமப்கப 
கமம்படுத்துவது மற்றும் நைர்ப்புைத்திலிருந்து மற்ை 
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பகுதிைளுக்கு முகையான ன்டரில்லாத ன்கணப்கப 
ஏற்படுத்துவகத ஆகும். 

1.4  நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் துகை 

சாத்தியமான கபாருளாதார மற்றும் சமூை 
வளர்ச்சிக்கு வறுகமகய ஒழித்தல், வாழ்க்கை தரத்கத 
கமம்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுப்புைச் சூழகல பாதுைாத்தல் 
ஆமயவற்கை உறுதி கசய்ய துரித நைர்ப்புைமயமாதல் 
திைம்பட நிர்வமக்ைப்பட கவண்டும். 

ன்தகன ைருத்தில் கைாண்டு மாநிலத்தில் 
உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் வழங்குவகத உறுதிபடுத்தி 
கமம்படுத்தும் பணிகய நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் 
வழங்ைல் துகையிடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளது.  

ன்த்துகையானது நைர்ப்புை பகுதிைளில் வாேம் 
மக்ைளின் வாழ்க்கைத் தரத்கத கமம்படுத்துவதுடன் 
மக்ைளுக்கு கதகவயான கபாது கசகவைகள 
அளிக்மைது . திட்ட டல், நிதியளித்தல், கசகவ 
அளவிலான வகரயகைைகள அகடவதற்கு 
கநாக்ைமாைக் கைாண்டிருக்கும் திட்டங்ைகள 
கசயல்படுத்துதல் மற்றும் ைண்ைாணித்தல் ஆமயகவ 
ன்த்துகையின் கபாறுப்பாகும். 

பல துகைைளில் உட்ைட்டகமப்பு கதகவைகள 
பூர்த்தி கசய்வதற்ைாை நிதி ஆதாரங்ைகள ன்த்துகை 
திரட்டி வருமைது. குடிநீர் வழங்ைல், சாகலைள், 
ைட்டிடங்ைள், மகழ நீர் வடிைால், கதரு விளக்குைள், திட 
ைழிவு கமலாண்கம, சுைாதாரம், கபருந்து நிகலயங்ைள் 
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மற்றும் வணிை வளாைங்ைள் ஆமயவற்றின் 
உட்ைட்டகமப்பு கதகவைளின் மீது ன்த்துகை ைவனம் 
கசலுத்துமைது. 

நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் துகை 
தற்கபாது 11 மாநைராட்சிைள், 121 நைராட்சிைள் மற்றும் 528 
கபரூராட்சிைகள நிர்வமக்மைது. 

த ழ்நாட்டின் மாவட்ட வாரியான நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைள் பின்வரும் அட்டவகணயில் 
வழங்ைப்பட்டுள்ளன :  

வ  
எண் மாவட்டங்ைள் மாநைராட்சிைள் நைராட்சிைள் கபரூராட்சிைள் 

1 அரியலூர் 0 2 2 
2 கசன்கன 1 0 0 

3 கைாயம்புத்தூர் 1 3 37 
4 ைடலூர் 0 5 16 

5 தர்மபுரி 0 1 10 
6 திண்டுக்ைல் 1 3 23 
7 ஈகராடு 1 4 42 

8 ைாஞ்சிபுரம் 0 9 17 
9 ைன்னியாகுமாரி 1 3 55 

10 ைரூர் 0 2 11 
11 மருஷ்ணமரி 1 1 6 

12 மதுகர 1 3 9 
13 நாைப்பட்டிணம் 0 4 8 
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வ  
எண் மாவட்டங்ைள் மாநைராட்சிைள் நைராட்சிைள் கபரூராட்சிைள் 

14 நாமக்ைல் 0 5 19 
15 நீலமரி 0 4 11 

16 கபரம்பலூர் 0 1 4 
17 புதுக்கைாட்கட 0 2 8 
18 ன்ராமநாதபுரம் 0 4 7 

19 கசலம் 1 4 33 
20 சிவைங்கை 0 3 12 

21 தஞ்சாவூர் 1 2 22 
22 கதனி 0 6 22 

23 திருவள்ளுர் 1 4 10 
24 திருவண்ணாமகல 0 4 10 

25 திருவாரூர் 0 4 7 
26 தூத்துக்குடி 1 2 19 
27 திருச்சிராப்பள்ளி 1 3 16 

28 திருகநல்கவலி 1 7 36 
29 திருப்பூர் 1 5 16 

30 கவலூர் 1  11 16 
31 விேப்புரம் 0 3 15 

32 விருதுநைர் 0 7 9 
கமாத்தம் 15 121 528 
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நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் 
துகையின் நிர்வாை ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் கசயல்படும் 
துகைைளின் விவரம் பின்வருமாறு :—  

1. நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைம் 

2.  கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி 

3. கபரூராட்சிைளின் ன்யக்குநரைம் 

4.  கசன்கன கபருநைர குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவுநீரைற்ைல் வாரியம் 

5. த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம் 

6. த ழ்நாடு நைர்ப்புை உள்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் 
நிறுவனம் 

7. கசன்கன நதிைள் மறுசீரகமப்பு அைக்ைட்டகள 

8.  த ழ்நாடு நைர்ப்புை நிதி மற்றும் அடிப்பகட வசதி 
கமம்பாட்டு நிறுவனம் 

9. புதிய திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டு ைழைம் 

10.  த ழ்நாடு நீர் முதலீட்டு நிறுவனம்  
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2. நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைம் 

த ழ்நாட்டில் உள்ள மாநைராட்சிைள் (கசன்கன 
மாநைராட்சி தவிர) மற்றும் நைராட்சிைகள 
ஒருங்மகணக்கும் மற்றும் கமற்பார்கவயிடும் துகையாை 
நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைம், நைராட்சி நிர்வாைம் 
மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் துகையின் கீழ் கசயல்பட்டு 
வருமைது.  

நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைம் மாநில அளவில் 
நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயகர தகலகமயாைவும் மற்றும் 
ன்கண ஆகணயர், கூடுதல் ன்யக்குநர்ைள், ன்கண 
ன்யக்குநர்ைள் மற்றும் மண்டல அளவில் ஏே நைராட்சி 
நிர்வாை மண்டல ன்யக்குநர்ைகளயும் (கசங்ைல்பட்டு, 
கவலூர், கசலம், திருப்பூர், தஞ்சாவூர், மதுகர மற்றும் 
திருகநல்கவலி ஆமய மண்டலங்ைளுக்கு தலா ஒருவர் 
வீதம்) கைாண்டுள்ளது.  

மதுகர, கைாயம்புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, 
திருகநல்கவலி, கசலம், திருப்பூர், ஈகராடு, கவலூர், 
தூத்துக்குடி, திண்டுக்ைல், தஞ்சாவூர், நாைர்கைாவில்,  ஓசூர் 
மற்றும் ஆவடி ஆமய 14 மாநைராட்சிைளும் (கசன்கன 
நீங்ைலாை) மற்றும் 121 நைராட்சிைளும் நைராட்சி நிர்வாை 
ஆகணயரின் ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் கசயல்பட்டு 
வருமன்ைன. அகனத்து நைராட்சிைளும் ஆண்டு 
வருமானத்தின் அடிப்பகடயில் பின்வருமாறு 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:— 
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வ. 
எண் தரம் 

ஆண்டு 
வருமானம்   

( ` கைாடியில்) 

நைராட்சிைளின் 
எண்ணிக்கை 

(1) (2) (3) (4) 

1 சிைப்பு நிகல 10.00 க்கு கமல் 18 

2 கதர்வு நிகல 6.00 – 10.00க்குள் 27 

3 முதல் நிகல 4.00 – 6.00க்குள் 32 

4 ன்ரண்டாம் நிகல 4.00க்கு கீழ் 44 

 கமாத்தம்  121 
 

2.1 மாநைராட்சிைள் மற்றும் நைராட்சிைளுக்கு 
கதர்ந்கதடுக்ைப்படும் மக்ைள் பிரதிநிதிைள்  

அகனத்து மாநைராட்சிைள் மற்றும் நைராட்சிைளில் 
வார்டுைள் எல்கல மறுவகரயகை கசய்யப்பட்டு, மாமன்ை 
உறுப்பினர்ைள் மற்றும் நைர்மன்ை உறுப்பினர்ைளுக்ைான 
பிரிவு வாரியாை ன்ட ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு, அரசிதழில் 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

கமலும், நாைர்கைாவில், ஒசூர் மற்றும் ஆவடி ஆமய 
நைராட்சிைள் மாநைராட்சிைளாை தரம் உயர்த்தப்பட்டதன் 
ைாரணமாை, மாநைராட்சி கமயர்ைள் மற்றும் நைர்மன்ைத் 
தகலவர்ைளுக்ைான பிரிவு வாரியாை ன்ட ஒதுக்கீடு கசய்யும் 
பணி நகடகபற்று வருமைது. 

2.2  உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாடு 

உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள உருவாக்ம 
பராமரிப்பது நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் முக்மய 
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பணி ஆகும். தரமான, பயனுள்ள உட்ைட்டகமப்புைகள 
உருவாக்ை அரசு  குந்த முன்னுரிகம அளித்து வருமைது. 
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுைள் மற்றும் உலை வங்ம, 
கஜர்மன் கமம்பாட்டு வங்ம (Kfw), ஜப்பான் பன்னாட்டு 
கூட்டுைவு முைகம (JICA) மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்ம 
(ADB) ஆமய பன்னாட்டு நிறுவனங்ைளின் மூலம் 
கபைப்படும் நிதி உதவிைகளக் கைாண்டு நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சிைளில் உட்ைட்டகமப்புத் திட்டப்பணிைள் 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைன. 

2.3  குடிநீர் வழங்ைல்  

மாநைராட்சிைளிலும், நைராட்சிைளிலும் உள்ள 
அகனத்து குடும்பங்ைளுக்கும் பாதுைாக்ைப்பட்ட 
குடிநீரிகன கபாதிய அளவில் வழங்குவதற்கு அரசு உரிய 

முன்னுரிகம மற்றும் முக்மயத்துவம் அளித்து வருமைது. 
குடிநீர் விநிகயாை நிகலகமகய கமம்படுத்துவதற்ைாை, 
ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுைவு முைகம (JICA), கஜர்மன் 
கமம்பாட்டு வங்ம (Kfw) மற்றும் உலை வங்ம கபான்ை 
பல்கவறு கவளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்ைள் மூலமும், மத்திய 
மற்றும் மாநில அரசின் ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை 
வளர்ச்சித் திட்டம் (IUDM), அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு 
மற்றும் நைர்ப்புை மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்டம் (AMRUT) 
மற்றும் மூலதன மானிய நிதி (CGF) மூலமும் உதவிைள் 
கபைப்பட்டு, பல்கவறு குடிநீர் விநிகயாை திட்டப்பணிைள் 
அரசால் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைன. ன்த்திட்டங்ைள் 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைள் மூலமாைவும் சில 
கநர்வுைளில் த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம் (TWAD) 
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மற்றும் கசன்கன கபருநைர குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவு நீரைற்று வாரியம் (CMWSSB) கபான்ை அரசு சார்ந்த 
நிறுவனங்ைள் மூலமாைவும் கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருமன்ைன. 

பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ள 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் நைராட்சிைளில் நாள் ஒன்றுக்கு 
நபர் ஒருவருக்கு 135 லிட்டர் வீதமும், பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்டம் கசயல்படுத்தப்படாத மாநைராட்சிைள் மற்றும் 
நைராட்சிைளில் நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 90 
லிட்டர் என்ை அடிப்பகடயில் குடிநீர் வழங்ை, மத்திய கபாது 
சுைாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கபாறியியல் நிறுவனம் 
(CPHEEO) அளவீடுைகள நிர்ணயம் கசய்துள்ளது. ன்ந்த 
அலகுைகள எட்டும் கநாக்கைாடு அகனத்து நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளும் குடிநீர் திட்டங்ைகள 
கசயல்படுத்தி வருமன்ைன. த ழைத்தில் உள்ள 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் நைராட்சிைளின் குடிநீர் விநிகயாை 
அளவீடுைள் பின்வருமாறு: 

 

உள்ளாட்சிைள் 
அளவீடு (நாள் 
ஒன்றிற்கு நபர் 
ஒருவருக்கு) 

தற்கபாகதய 
நிகல 

உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் 
எண்ணிக்கை 

மாநைராட்சிைள் 110 லிட்டர் மற்றும் 
அதற்கு கமல் 

நன்று 8 

 70-109 லிட்டர் வகர திருப்திைரமான 
நிகல 

5 

 70 லிட்டர்க்கும் கீழ் பற்ைாக்குகை 1 
கமாத்தம் 14 
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உள்ளாட்சிைள் 
அளவீடு (நாள் 
ஒன்றிற்கு நபர் 
ஒருவருக்கு) 

தற்கபாகதய 
நிகல 

உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் 
எண்ணிக்கை 

நைராட்சிைள் 90 லிட்டர் மற்றும் 
அதற்குகமல் 

நன்று  66 

 40 முதல் 89 லிட்டர் 
வகர 

திருப்திைரமான 
நிகல 

55 

 20 முதல் 39 லிட்டர் 
வகர  

பற்ைாக்குகை 0 

கமாத்தம் 121 

2011-ஆம் ஆண்டில் அகனத்து உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளிலும் நாகளான்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 
சராசரியாை 93 லிட்டர் என்ை வீதத்தில் கமாத்தம் 1,567.10 
 ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. த ழ்நாடு 
நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம்-III, ஜவஹர்லால் கநரு கதசிய 
நைர்ப்புை புனரகமப்புத் திட்டம், ஜப்பான் பன்னாட்டு 
கூட்டுைவு முைகம, கஜர்மன் கமம்பாட்டு வங்ம, 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை கமம்பாட்டுத்திட்டம் மற்றும் 
உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி ஆமய 
திட்டங்ைளின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு பல்கவறு 
குடிநீர்த் திட்டங்ைள் கசயல்படுத்தியதன் மூலமாை குடிநீர் 
விநிகயாைம் 1899.29  ல்லியன் லிட்டராை 
அதிைரிக்ைப்பட்டு நாகளான்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 
சராசரியாை 113 லிட்டர் வீதம் வழங்கும் அளவுக்கு 2018-19ம் 
ஆண்டில் கமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம்-IIIன் கீழ் 17 
குடிநீர் திட்ட பணிைள் ` 661.65 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் 
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கைாள்ளப்பட்டு, அவற்றில் 13 பணிைள் 
முடிவகடந்துள்ளன. ன்தன் மூலம் நைரங்ைளுக்கு 
வழங்ைப்படும் குடிநீர் விநிகயாை அளவு 
கமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:— 

 

வ. 
எண் 

நைர்ப்புை உள்ளாட்சியின் 
கபயர் 

திட்
ட ம
திப்
பீடு

  
(க
ைா
டியி
ல்)

 

தினசரி குடிநீர் விநிகயாைம் 

திட்டம்  கசயல் 
படுத்துவதற்கு  
முன்பு 

திட்டம்  முடிவுற்ை 
பின்பு 

எம்.எல்.
டி 

எல்.பி.சி
டி 

எம்.எல்.
டி 

எல்.பி.சி
டி 

1 திருகநல்கவலி 
(தச்சநல்லூர்) 

5.94 36.72 77 55.00 116 

2 கைாபிகசட்டிபாகளயம் 4.05 4.96 90 7.44 135 

3 கபாள்ளாச்சி 8.64 10.2 105 12.7 135 

4 கபாடிநாயக்ைனூர் 2.32 5.75 76 6.95 90 
5 கசலம் 24.84 71.00 85 105.72 127 

6 குறிச்சி(கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது) 

49.93 4.00 40 7.5 70 

7 குனியமுத்தூர் 
(கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது) 

3.5 40 8.00 75 

8 ைவுண்டம்பாகளயம் 
(கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது)  

30.38 4.56 48 8.00 80 
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வ. 
எண் 

நைர்ப்புை உள்ளாட்சியின் 
கபயர் 

திட்
ட ம
திப்
பீடு

  
(க
ைா
டியி
ல்)

 

தினசரி குடிநீர் விநிகயாைம் 

திட்டம்  கசயல் 
படுத்துவதற்கு  
முன்பு 

திட்டம்  முடிவுற்ை 
பின்பு 

எம்.எல்.
டி 

எல்.பி.சி
டி 

எம்.எல்.
டி 

எல்.பி.சி
டி 

வடவள்ளி(கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது) 

2.3 55 3.00 70 

9 திருவண்ணாமகல I 0.32 

பமர்மானம் 
மாற்றியகமக்ைப்பட்டுள்ளது 

10 சிவைங்கை II 0.16 

11 துகையூர்  0.14 

12 மருஷ்ணமரி 1.52 

13 குழித்துகை 0.99 

மீதமுள்ள 4 குடிநீர் திட்டங்ைளின் தற்கபாகதய நிகல 
பின்வருமாறு: 

வ. 
எண் 

உள்ளாட்சியின் 
கபயர் 

 
திட்ட  
மதிப்பீடு 

(கைாடியில்) 

திட்டத்தின் தற்கபாகதய 
நிகல 

1 கசலம் பகுதி-II 147.12 பணிைள் முடிவுறும் 
நிகலயில் உள்ளன. 

2 பல்லவபுரம் 99.95 பணிைள் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

3 பம்மல் 43.10 பணிைள் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

4 கதனி 
அல்லிநைரம்  

68.83 பணிைள் முடிவுறும் 
நிகலயில் உள்ளன 
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நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு மற்றும் ஆளுகம 
(JnNURM -UIG) திட்டத்தின் கீழ் 10 குடிநீர் கமம்பாட்டு 
திட்டப்பணிைள் `613.30 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, 9 பணிைள் முடிவுற்றுள்ளன. பணி 
நிகைவு கபற்ை நைராட்சிைளில் அதிைரிக்ைப்பட்ட 
விநிகயாை அளவீடு பின்வருமாறு:- 

வ
. எ
ண்

 

நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சியின் கபயர் 

தி
ட்
ட 
மதி
ப்பீ
டு
  

(க
ைா
டி
யி
ல்

) தினசரி குடிநீர் விநிகயாைம் 
திட்டம் கசயல் 
படுத்துவதற்கு 
முன்பு 

திட்டம் 
முடிவுற்ை 
பின்பு 

எம்.எல்.
டி 

எல்.பி.
சிடி 

எம்.எ
ல்.டி 

எல்.பி.
சிடி 

1 மதுகர(கவகைII) 
தடுப்பகன  2 பணிைள் 80.37 71.6 67 118.6 110 

2 கைாயம்புத்தூர் 
(பில்லூர் –II) 159.85 176.00 109 216.00 135 

3 தாம்பரம் 32.62 8.77 55 16.12 90 
4 ஆகனயூர்(மதுகர 
மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது)  

7.88 3.48 46 4.12 90 

5 திருப்பரங்குன்ைம் 
மற்றும் 
ஹர்விபட்டி(மதுகர 
மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது)  

9.70 2.69 69 3.71 90 

6 திருமங்ைலம்  68.13 8.08 90 11.18 135 
7 மதுகர 
விரிவாக்ைப்பகுதி 
(அவனியாபுரம், 
திருநைர் மற்றும் 
விளாங்குடி) 

106.99 17.14 90 27.55 135 
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வ
. எ
ண்

 

நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சியின் கபயர் 

தி
ட்
ட 
மதி
ப்பீ
டு
  

(க
ைா
டி
யி
ல்

) தினசரி குடிநீர் விநிகயாைம் 
திட்டம் கசயல் 
படுத்துவதற்கு 
முன்பு 

திட்டம் 
முடிவுற்ை 
பின்பு 

எம்.எல்.
டி 

எல்.பி.
சிடி 

எம்.எ
ல்.டி 

எல்.பி.
சிடி 

8 கைாயம்புத்தூர் 
விரிவாக்ைப்பகுதி 
(துடியலூர், 
கவள்ளக்மணறு, 
ைாளப்பட்டி, 
சரவணம்பட்டி மற்றும் 
சின்னகவடம்பட்டி) 

29.03 10.64 70 36.08 135 

9 ஆவடி 103.14 

41
.6 
எ
ம்.
எ
ல்

.டி
க்
கு
 வ
டி
வ
க
மக்
ைப்
பட்
டு

, 
தற்
கப
ாது
 0

.6 
எ
ம்.
எ
ல்

.டி
 கு
டி
நீர்
 ம
ட்
டு
கம
 

க
பை
ப்ப
டு
ம
ைது

. 

-   
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மீதமுள்ள ஒரு பணியின் தற்கபாகதய நிகல 
பின்வருமாறு:— 

வ. 
எண் 

நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சியின் 

கபயர் 

திட்ட மதிப்பீடு  (` 
கைாடியில்) 

தற்கபாகதய நிகல 

 

1 

 

அனைாபுத்தூர் 14.88 
பணிைள் 
நகடகபற்று 
வருமைது.  

 

சிறிய மற்றும் நடுத்தர நைரங்ைளுக்ைான நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டுத் (UIDSSMT) திட்டத்தின் கீழ்  
`740.47 கைாடி மதிப்பீட்டில் 40 பணிைள் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டதில், 37 குடிநீர் திட்டப் பணிைள் 
கதவக்கைாட்கட, ைரூர், வால்பாகை, திருப்பத்தூர், 
ன்ராமநாதபுரம், பரமக்குடி, கீழக்ைகர, சிவைங்கை, 
ன்ராகமஸ்வரம், அரக்கைாணம், திருத்தணி, அைந்தாங்ம, 
மகைமகலநைர், விக்மரமசிங்ைபுரம், நாமக்ைல், 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், கூடலுர்(நீலமரி), ஈகராடு, ன்ராசிபுரம், 
தஞ்சாவூர், விேப்புரம், ஒட்டன்சத்திரம், கமட்டூர், ஆத்தூர், 
வந்தவாசி, திருச்கசங்கைாடு, ைாகரக்குடி, பல்லடம், 
சிதம்பரம், தாராபுரம், கபரியகுளம், திருவத்திபுரம், 
கவள்ளக்கைாயில், ைாங்கையம், ைாயல்பட்டினம், ைம்பம் 
மற்றும் ஆரணி ஆமய ன்டங்ைளில் முடிவகடந்துள்ளன. 
மீதமுள்ள 3 பணிைள் கைாவில்பட்டி, திண்டிவனம் மற்றும் 
கைாகடக்ைானல் நைராட்சிைளில் நகடகபற்று 
வருமன்ைன.  
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ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுைவு முைகம (JICA) நிதி 
உதவியுடன் திருச்சி, திண்டுக்ைல் மற்றும் தூத்துக்குடி 
ஆமய 3 மாநைராட்சிைளிலும் மற்றும் பழனி, குன்னூர், 
எடப்பாடி, கதவகைாட்கட, கமட்டுப்பாகளயம் மற்றும் 
உடுமகலப்கபட்கட ஆமய 6 நைராட்சிைளிலும் `663.68 
கைாடி மதிப்பீட்டில் 9 பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு 
அகவைள் முடிவுற்று மக்ைள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. 

கஜர்மன் கமம்பாட்டு வங்ம (KfW) நிதியின் கீழ்  
`869.15 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்ட 15 
பணிைளில், 6 பணிைள் திருகநல்கவலி, ைகடயநல்லூர். 
திருவண்ணாமகல, பள்ளிப்பாகளயம், ைடலூர், ைரூர் 
ஆமய நைராட்சிைளில் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 9 
பணிைள் தாந்கதாணி (ைரூர் நைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது) ன்னாம்ைருர் (ைரூர் நைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளது), உதைமண்டலம், குன்னூர், 
பத்மநாபபுரம் மற்றும் கபாடிநாயக்ைனூர் ஆமய நைராட்சிைள் 
மற்றும் திருகநல்கவலி, திருச்சிராப்பள்ளி, கைாயம்புத்தூர் 
(விரிவாக்ைப்பட்ட பகுதி) ஆமய மாநைராட்சிைளில் பல்கவறு 
நிகலைளில் பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்ட (AMRUT) நிதியின் கீழ், 2015-2016 
ஆண்டில், `1989.79 கைாடி மதிப்பீட்டில் 9 குடிநீர் கமம்பாட்டு 
திட்டப்பணிைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, தஞ்சாவூர் 
மாநைராட்சியில் பணிைள் முடிவுற்றும், மீதமுள்ள 8 பணிைள் 
கைாயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈகராடு, கவலூர், நாைர்கைாயில், 
ஓசுர் ஆமய மாநைராட்சிைள் மற்றும் ன்ராஜபாகளயம், 
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ஆம்பூர் ஆமய நைராட்சிைளில் பணிைள் பல்கவறு 
நிகலயிலும் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன.  

அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்ட (AMRUT) நிதியின் கீழ்  
2016-2017 ஆம் ஆண்டில், 2 குடிநீர் கமம்பாட்டுத் திட்டப் 
பணிைள் கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி மற்றும் கும்பகைாணம் 
நைராட்சியில் `687.21 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டது. பணிைள் பல்கவறு நிகலயில் 
நகடகபற்று வருமன்ைன.  

அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்ட (AMRUT) நிதியின் கீழ் 2017-2020 
ஆம் ஆண்டில் 3 குடிநீர் கமம்பாட்டுத் திட்டப் பணிைளான 
கைாயம்புத்தூர் பில்லூர்–III, திருப்பூர் குடிநீர் கமம்பாட்டுத் 
திட்டம் மற்றும் முல்கலகபரியாறு அகணயிலிருந்து 
மதுகர மாநைராட்சிக்கு குடிநீர் கமம்பாட்டுத் திட்டம் 
ஆமயவற்றிற்கு `2823.66 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, பணிைள் பல்கவறு நிகலயில் 
நகடகபற்று வருமன்ைன.  

த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
கீழ் (TNSUDP) நாமக்ைல் நைராட்சியில் குடிநீர் கமம்பாட்டுத் 
திட்டமும் மற்றும் சங்ைரன்கைாவில், புளியங்குடி, 
ன்ராஜபாகளயம், சிவைாசி, திருத்தங்ைல் ஆமய 5 
நைராட்சிைளில் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்ைளும் `660.37 
கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு பணிைள் 
பல்கவறு நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

2.3.1  திைன் கு குடிநீர் வழங்ைல் கமலாண்கம அகமப்பு  
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குடிநீர் வழங்ைல் திட்டங்ைகள ன்யக்குவதிலும் 
பராமரிப்பிலும் நல்ல ைட்டுப்பாடு மற்றும் ைண்ைாணிப்பிகன 
கமற்கைாள்ள நீர் வழங்ைல் கமலாண்கம அகமப்புைகள 
கமம்படுத்துவது  ைவும் அத்தியாவசியமானதாகும். 
அப்பணிைளுக்கு சிைப்பு முன்னுரிகம அளித்து அவற்கை 
நவீன கதாழில்நுட்பத்துடன் கசயல்படுத்த அரசு பின்வரும் 
நடவடிக்கைைகள எடுத்துள்ளது:— 

1. நீருந்து ைட்டகமப்பின் திைகன கமம்படுத்த 
தற்கபாதுள்ள திைனற்ை கமாட்டார்ைள் மற்றும் 
நீருந்து குழாய்ைளுக்குப் பதிலாை புதிய திைன் கு 
கமாட்டார்ைள் மற்றும் புதிய குழாய்ைள் அகமத்தல்.  

2. சீரான குடிநீர் விநிகயாைத்கத உறுதி கசய்ய 
தற்கபாதுள்ள பமர்மான ைட்டகமப்பிகன 
புனரகமத்தல்.  

3. மாநைராட்சிைள் மற்றும் நைராட்சிைளின் குடிநீர் 
திட்டங்ைளில் குடிநீர் கபறும் அளவு, கமாட்டார் 
மற்றும் பம்புைளின் கசயல்திைன், குடிநீர் 
தரத்திற்ைான கவளிப்பகட மற்றும் கவதியியல் 
தன்கமைள் கபான்ைகவ குறித்த விவரங்ைள் 
கசைரிப்பகத கதாடர்ந்து ைண்ைாணித்தல், 
ைண்ைாணிப்பு ைட்டுப்பாடு மற்றும் தைவல் கையை 
அகமப்புைகள நிறுவுதல்.  

 

 

2.3.2  மகழநீர் கசைரிப்பு  
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ன்ந்தியாவிகலகய மகழநீர் கசைரிப்புத் திட்டம் 
அவசியமாைக் ைருதி அதகன கசயல்படுத்துவதில் 
த ழைம் முதல் மாநிலமாை திைழ்மைது. 2001 ஆம் ஆண்டு 
முதல் ன்த்திட்டம் சிைப்பான முகையில் தீவிரமாை 
கசயல்படுத்தப்பட்டதால் மாநைராட்சி மற்றும் நைராட்சி 
பகுதிைளில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறிப்பிடத்தக்ை அளவு 
உயர்ந்துள்ளது. 

ைட்டட அனுமதி வழங்குவதற்கு அகனத்து 
ைட்டடங்ைளிலும் "மகழநீர் கசைரிப்பு ைட்டகமப்பிகன 
ைட்டாயமாை அகமக்ை வழி வகை கசய்யும் விதமாை 1920 
ஆம் ஆண்டு த ழ்நாடு மாவட்ட நைராட்சிைள் சட்டம், 1972 
ஆம் ஆண்டு த ழ்நாடு மாவட்ட நைராட்சிைள் ைட்டட 
விதிைள், 1973 ஆம் ஆண்டு அடுக்குமாடி மற்றும் கபாது 
ைட்டட விதிைள், 2002 ஆம் ஆண்டு மதுகர மாநைராட்சி 
ைட்டடங்ைள் (நீர் பாதுைாப்பு) விதிைள் ஆமயவற்றில் 
கதகவயான திருத்தங்ைள் கசய்யப்பட்டுள்ளன. திருத்தம் 
கசய்யப்பட்ட ைட்டட விதிைளின் வாயிலாை மாநிலம் 
முேவதும் மகழ நீர் கசைரிப்பு அகமப்புைள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டதன் ைாரணமாை நிலத்தடி நீர் மட்டம் 
குறிப்பிடத்தக்ை அளவு உயர்ந்துள்ளது. அகனத்து நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளிலும் மகழ நீர் கசைரிப்பு குறித்த 
விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சிைள் கதாடர்ச்சியாை நடத்தப்பட்டு 
வருமன்ைன.  

2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வகர 
மாநைராட்சிைள் (கசன்கன நீங்ைலாை) மற்றும் 
நைராட்சிைளில் கமாத்தமுள்ள 45.14 ன்லட்சம் 
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ைட்டடங்ைளில், 39.40 ன்லட்சம் ைட்டடங்ைளில் (30,331 அரசு 
ைட்டடங்ைள் மற்றும் 39.10 லட்சம் தனியார் ைட்டடங்ைள்) 
மகழ நீர் கசைரிப்பு ைட்டகமப்புைள் அகமக்ைப்பட்டுள்ளன. 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் உள்ள நீர் நிகலைளில் 
மகழநீர் கசைரிப்புப் பணிைகள கமற்கைாள்ள  குந்த 
முக்மயத்துவம் அளிக்ைப்பட்டு வருமைது. கைாவில் 
குளங்ைள் உட்பட கமாத்தமுள்ள 1,486 குளங்ைளில், 773 
குளங்ைளுக்கு மகழநீர் கசைரிப்பு அகமப்புைள் 
நிறுவப்பட்டுள்ளன.  

கமற்ைண்ட நடவடிக்கையின் மூலம் 2019 ஆம் 
ஆண்டு மார்ச் மாதம் வகர 88 சதவீத ைட்டடங்ைள், 52 
சதவீத குளங்ைள் மற்றும் நீர்நிகலைளில், மகழ நீர் கசைரிப்பு 
அகமப்புைள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. ைட்டடங்ைள் மற்றும் 
நீர்நிகலைளில் மகழ நீர் கசைரிப்பு அகமப்புைள் 
ஏற்படுத்தியதன் மூலம் நீர் மீள்நிரப்பு திைன் குறிப்பிடத்தக்ை 
அளவில் அதிைரித்துள்ளது. பழனி, ைாகரக்குடி, 
புதுக்கைாட்கட, பட்டுக்கைாட்கட, அரியலூர், 
நாைப்பட்டினம், சாத்தூர் ஆமய நைராட்சிைள் மற்றும் 
ஈகராடு மாநைராட்சியில் நீர்வளங்ைகள 
கமம்படுத்துவதற்ைாை கஜர்மன் கமம்பாட்டு வங்ம நிதி 
(KfW) திட்டத்தின் கீழ் `34.28 கைாடி நிதியிகன அரசு 
ஒதுக்மயுள்ளது. 

ஏற்ைனகவ நிறுவப்பட்டுள்ள மகழநீர் கசைரிப்பு 
ைட்டகமப்புைளில், புனரகமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணிைள் 
கமற்கைாள்ளவும் மற்றும் புதிய ைட்டகமப்புைளில் புதிய 
வடிவகமப்புைள் அகமக்ைவும் மாநைராட்சிைள் மற்றும் 
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நைராட்சிைளில் ஆய்வு கசய்து உரிய பரிந்துகரைளுடன் 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமைது.  

2.3.3  கைாகட கமலாண்கம திட்டம் 2019  

2019ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்ைளில் 
கபாதிய அளவு மகழ கபய்யாததால் ஏற்படும் குடிநீர் 
தட்டுப்பாட்டிகன எதிர்கைாள்ள அகனத்து உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளிலும் கூடுதலாை ஆழ்துகளக் மணறுைள் 
கைபம்புைளுடன் அகமத்தல் மற்றும் சிறு  ன்விகச 
பம்புைள் அகமத்தல் கைபம்புைகள பராமரிப்பதற்ைான 
உதிரிபாைங்ைள் வாங்குதல், ஆழ்துகள மணறுைள் / நீர் 
உறிஞ்சி மணறுைள் புனரகமப்பு கசய்தல், 
கைபம்புைளுடன் கூடிய ஆழ்துகள மணறுைகள 
சிறு ன்விகச பம்புைளாை மாற்றியகமத்தல், டாங்ைர் 
லாரிைள் மூலம் குடிநீர் வழங்குதல், HDPE கடங்குைள் 
அகமத்தல் ஏற்ைனகவ உள்ள ஆழ்துகள மணறுைகளத் 
தூர்வாருதல் மற்றும் பேதகடந்த கமாட்டார்ைகள 
மாற்றுதல் ஆமய குடிநீர் பணிைள் கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

2019ம் ஆண்டில்  குடிநீர் பற்ைாக்குகைகய 
சமாளிக்ை 23 மாவட்டங்ைளில் உள்ள 7 மாநைராட்சிைள் 
மற்றும் 75 நைராட்சிைளில்  `56.05 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
குடிநீர் அபிவிருத்தி பணிைள் கமற்கைாள்ள அரசின் மாநில 
கபரிடர் நிவாரண நிதியில் நிதி ஒதுக்கீடு கபைப்பட்டு  
976 பணிைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு 147 பணிைள் 
முடிவுற்று மீதமுள்ள பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. கமலும், அவசர 
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அவசியத்திகன ைருத்தில் கைாண்டு கபாது நிதியிலும் 
பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. 

2.4  பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் (UGSS) மற்றும் ைசடு 
ைழிவுநீர் கமலாண்கம 

த ழ்நாட்டிலுள்ள அகனத்து நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளிலும் பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைகள (UGSS) 
அமல்படுத்துவதற்ைான கைாள்கைகய அரசு 
நிர்ணயித்துள்ளது. உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டத்திற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கைைள் 
கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவுநீரைற்று வாரியம், த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம் 
மற்றும் நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைள் மூலம் 
தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளன. உரிய நிதி ஆதாரம் முடிவு 
கசய்யப்பட்ட பின் ன்த்திட்டங்ைள் பல்கவறு ைட்டங்ைளாை 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக்கைாள்ளப்படும்.  

2.4.1  கசயலாக்ைத்திலுள்ள பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைள்  

உதைமண்டலம், சின்னமனூர், நாமக்ைல், தருமபுரி, 
கபரம்பலூர், திண்டுக்ைல் (பகுதி), திருவண்ணாமகல, 
ைாஞ்சிபுரம், ன்ராமநாதபுரம், திருவாரூர், ைடலூர், கதனி-
அல்லி நைரம், கவலூர், நாைப்பட்டினம் (பகுதி), 
புதுக்கைாட்கட, திருவள்ளூர், விருதுநைர், மருஷ்ணமரி 
மற்றும் பல்லவபுரம் ஆமய நைராட்சிைளில் த ழ்நாடு 
நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம் பகுதி-III-ன் கீழ்  ` 1,025.51 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைள் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு `757.04 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளன.  
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மதுகர, கைாயம்புத்தூர் மற்றும் ஆவடி 
மாநைராட்சிைள், தாம்பரம் நைராட்சியில் ஜவஹர்லால் கநரு 
கதசிய நைர்ப்புை புனரகமப்புத் திட்டத்தின் துகணத் 
திட்டமான நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு மற்றும் ஆளுகை 
திட்டத்தின் கீழ் ` 925.49 கைாடி மதிப்பீட்டில் பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டப் பணிைள் கசயலாக்ைத்திற்கு 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன.  

மகைமகலநைர், அரியலூர், அரக்கைாணம், சாத்தூர், 
சிதம்பரம், திருப்பத்தூர், கபரியகுளம், கமட்டூர், 
நாைர்கைாவில் மற்றும் உடுமகலப்கபட்கட ஆமய 10 
நைரங்ைளில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர நைரங்ைளுக்ைான 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டுத் 
திட்டத்தின் கீழ் ` 575.86 கைாடி மதிப்பீட்டில் பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டங்ைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, 
மகைமகலநைர் உடுமகலப்கபட்கட, கபரியகுளம் மற்றும் 
அரியலூர் ஆமய 4 நைராட்சிைளில் பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு 
பயன்பாட்டில் உள்ளன. மீதமுள்ள 6 நைராட்சிைளில் 
கவவ்கவறு நிகலைளில் பணிைள் முடிவுறும் நிகலயில் 
உள்ளன.  

ஈகராடு மாநைராட்சியில் ` 209.09 கைாடி, ைாகரக்குடி 
நைராட்சியில் ` 112.53 கைாடி, கபாள்ளாச்சி நைராட்சியில்  
`109.62 கைாடி, விேப்புரம் நைராட்சியில் `49.36 கைாடி 
மற்றும் கமட்டுப்பாகளயம் நைராட்சியில்  
`91.70 கைாடி மதிப்பீட்டில் கஜர்மன் கமம்பாட்டு வங்ம 
நிதியின் (kfw) கீழ் பாதாள சாக்ைகட திட்டப்பணிைள் 



32 

எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, அதில் விேப்புரம் நைராட்சியில் 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு, வீட்டு ன்கணப்புைள் வழங்கும் 
பணி நகடகபற்று வருமைது. ஈகராடு மாநைராட்சி, 
ைாகரக்குடி, கமட்டுப்பாகளயம் மற்றும் கபாள்ளாச்சி 
நைராட்சிைளில் பணிைள் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

கபாடிநாயக்ைனூர் நைராட்சியில் `71.10 கைாடி, 
அரியலூர் நைராட்சியில் (விடுபட்ட பகுதி)  `3.30 கைாடி, 
கபரம்பலூர் நைராட்சியில் (விடுபட்ட பகுதி) `9.50 கைாடி 
சத்தியமங்ைலம் நைராட்சியில் `54.26 கைாடி, மற்றும் ராசிபுரம் 
நைராட்சியில் `55.42 கைாடி மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்ைகட 
திட்டப்பணிைள் ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி (IUDM) 
திட்டத்தின் கீழ் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. அதில் 
கபாடிநாயக்ைனூர், அரியலூர் (விடுபட்ட பகுதி) மற்றும் 
கபரம்பலூர் (விடுபட்ட பகுதி) ஆமய 3 நைராட்சிைளில் 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு வீட்டு ன்கணப்புைள் வழங்கும் பணி 
நகடகபற்று வருமைது. சத்தியமங்ைலம் மற்றும் ராசிபுரம் 
ஆமய 2 நைராட்சிைளில் பணிைள் கவவ்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டத்தில் 
(TNSUDP) கீழ், ஒசூர் மாநைராட்சியில்  ` 283.94 கைாடி நிதி 
மதிப்பீட்டில் பாதாளசாக்ைகடத் திட்டம் கசயல்படுத்திட 
நிர்வாை அனுமதி கபைப்பட்டு, த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியத்தால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கைாருவதற்கு நடவடிக்கை 
எடுக்ைப்பட்டு வருமைது.  
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அம்ரூத், சீர் கு நைரம் மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி 
வங்மயின் நிதியுதவியுடன் பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் 
பல்லவபுரம் நைராட்சியில் `22.00 கைாடி, கும்பகைாணம் 
நைராட்சியில் `59.84 கைாடி, திருச்சிராப்பள்ளி மாநைராட்சி 
ன்ரண்டாம் ைட்டம் `344.00 கைாடி, மூன்ைாம் ைட்டம்  
`312.14 கைாடி, திருகநல்கவலி மாநைராட்சி - ன்ரண்டாம் 
ைட்டம் `289.01 கைாடி மற்றும் மூன்ைாம் ைட்டம் ` 440.19 
கைாடி, கவலூர் மாநைராட்சி - ன்ரண்டாம் ைட்டம் ` 343.69 
கைாடி மற்றும் மூன்ைாம் ைட்டம் `293.77 கைாடி, 
ன்ராகமஸ்வரம் நைராட்சியில் ` 52.46 கைாடி, கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சி (குறிச்சி, குனியமுத்தூர்) `442.00 கைாடி, 
ராஜபாகளயம் நைராட்சியில் `246.99 கைாடி தஞ்சாவூர் 
மாநைராட்சி ன்ரண்டாம் ைட்டம் ` 93.68 கைாடி, கைாயமுத்தூர் 
மாநைராட்சியில் (விடுபட்ட பகுதி) `24.38 கைாடி மற்றும் 
ஆம்பூர் நைராட்சியில் ` 165.55 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, பல்லவபுரம் நைராட்சியில் 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டும் மற்றும் ன்தர மாநைராட்சி மற்றும் 
நைராட்சிைளில் பணிைள் பல்கவறு நிகலயில் 
முன்கனற்ைத்திலும் உள்ளன. 

2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31ம் கததி வகர 
பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைள் கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ள 
ஆவடி (தற்கபாது மாநைராட்சி), அரியலூர், 
கபாடிநாயக்ைனூர், கைாயம்புத்தூர் (பகுதி), தருமபுரி, 
திருவண்ணாமகல, கபரியகுளம், திண்டுக்ைல் (பகுதி), 
பல்லவபுரம், மகைமகலநைர், சின்னமனூர், ைாஞ்சிபுரம், 
திருகநல்கவலி, திருச்சிராப்பள்ளி, மதுகர, உதைமண்டலம், 
நாமக்ைல், ைரூர், மயிலாடுதுகை, கும்பகைாணம், தஞ்சாவூர், 
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திருப்பூர், கபரம்பலூர், ன்ராமநாதபுரம், திருவாரூர், ைடலூர், 
புதுக்கைாட்கட, கவலூர், உடுமகலப்கபட்கட, 
திருவள்ளூர், கதனி-அல்லிநைரம், விருதுநைர், 
நாைப்பட்டினம் (பகுதி), மருஷ்ணமரி மற்றும் விேப்புரம் 
ஆமய 35 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் 6,10,225 
(ைடந்த ஆண்டு 5,50,386 ன்கணப்புைள்) வீட்டு 
ன்கணப்புைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

2.4.2  ைசடு ைழிவு நீர் கமலாண்கம  

ைழிவுநீர் கதாட்டியில் பகுதி சுத்திைரிக்ைப்பட்டு 
கசைரிக்ைப்பட்ட ைழிவுநீகர கபாதுவாை ைசடு ைழிவு 
என்ைகழக்ைப்படுமைது. ன்தில் திரவ, திட (Sludge), கமலும் 
கைாேப்பு, எண்கணய் மற்றும் மரீஸ் (Scum) ஆமயன 
 கையாை ைாணப்படும். ைழிவு நீர்த் கதாட்டி வடிவகமப்பு, 
ைழிவு கசைரிப்பு, பாதுைாப்பான சுத்திைரிப்பு மற்றும் 
கவளிகயற்றுதல் ஆமயன ைசடு ைழிவு கமலாண்கமயில் 
அடங்கும். நமது துரிதைதியில் நைரமயமாகும் கபாருளாதார 
சூழலில், குறிப்பிட்ட ைால ன்கடகவளியில் நச்சுத் 
கதாட்டியிகன சுத்தம் கசய்தல், ைசடு ைழிவிகன 
அைற்றிக் கைாண்டு கசன்று சுத்திைரிப்பு கசய்தல், மறு 
பயன்பாடு மற்றும் கவளிகயற்ைம் கசய்வதற்கு ஒரு 
விரிவான திட்டம்  ைவும் ன்ன்றியகமயாததாகும்.  

 கமாத்தம் 15 மாநைராட்சிைள் (கசன்கன 
மாநைராட்சி உள்பட), 121 நைராட்சிைள், 528 கபரூராட்சிைள் 
மற்றும் 12,524 மராம பஞ்சாயத்துக்ைள் கசயல்பாட்டில் 
உள்ளன. ன்வற்றில் 9 மாநைராட்சிைள் (கசன்கன 
மாநைராட்சி உள்பட), 27 நைராட்சிைள் மற்றும்  
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3 கபரூராட்சிைளில், பாதாளச் சாக்ைகட திட்டம் 
கசயலாக்ைத்தில் உள்ளது. கவைமாை வளர்ந்து வரும் 
நைரமயமாக்ைத்தினால் நைகர சுற்றியுள்ள பகுதிைளில் 
மக்ைள்கதாகை பலமடங்கு உயர்வதாலும், பாதாள 
சாக்ைகட வசதி ன்ல்லாததாலும் நைர மற்றும் ஊரைப் 
பகுதிைளில் உருவாகும் ைழிவுநீரிகன சுைாதார முகையில் 
கையாள அருகை அகமந்துள்ள உள்ளாட்சி 
அகமப்புைகள ன்கணத்து கதாகுப்பு முகையில் (Cluster 
Basis) கசயல்படும் ைழிவுநீர் ைசடு கமலாண்கமத் திட்டம் 
அவசியமானதாமைது. 

2.4.2.1  ைசடு ைழிவு நீர் கமலாண்கமயின் கதகவ  

ைழிவு நீர் ைசடிகன கையாள்வகத 
ஒேங்குபடுத்துவதற்கும் ைண்ைாணிப்பதற்கும் ஒரு 
முேகமயான வழிைாட்டுதகல, அரசாகண (நிகல) எண் 
106, நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் (ந.நி.3) 
துகை, நாள் 01.09.2014 வாயிலாை த ழ்நாடு அரசால் 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. ன்வ்வழிமுகை கீழ்க்ைாணும் 
முக்மய அம்சங்ைகள உள்ளடக்மயதாகும். 

i.  நச்சுத் கதாட்டிைளின் வடிவகமப்பு மற்றும் 
ைட்டுமானம்  

ii.  உந்துதல் மற்றும் ைசடு நீக்குதல்  

iii.  ைழிவுநீர் ைசடுைகள எடுத்துச் கசல்லுதல்  

iv.  சுத்திைரித்தல் மற்றும் அைற்றுதல்  

v.  ைழிவுநீர் ைசடு கசைரித்தல், ன்டம் கபயர்த்தல் மற்றும் 
சுத்திைரிப்புக்ைான ைட்டணங்ைள்  
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vi.  தைவல், ைல்வி திட்டம் பற்றிய புரிதல் மற்றும் பரிமாற்ைம்  

vii.  கமலாண்கம தைவல் அகமப்பு (MIS) மூலமாை 
ஆவணம் பாதுைாத்தல் மற்றும் அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்.  

ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளிலிருந்து 18 முதல் 20 
மகலாமீட்டர் சுற்ைளவில் கசைரிப்பு ன்டங்ைள் 
அகமந்துள்ளவாறு 39 உள்ளாட்சி அகமப்பு கதாகுப்புைள் 
ைண்டறியப்பட்டு, அவற்றில் 21 உள்ளாட்சி அகமப்பு 
கதாகுப்புைள் உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளன. நைர்ப்புை மற்றும் 
மராமப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைள், தங்ைளது உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளில் உருவாகும் ைழிவுநீர் ைசடுைகள கமற்படி 
கதாகுப்புைளில் உள்ள ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைளில் கவளிகயற்ை வழிவகை 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைளில் நைர்ப்புை மற்றும் மராமப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் ைழிவுநீர் ைசடுைகள கவளிகயற்ை, 
கதாகுப்புைகள ைண்டறியும் பணி நகடகபற்று வருமைது.  
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1 கசன்கன - 727 ASP 560.00 77 706547 
2 சின்னமனூர் 2012 4 ASP 3.70 93 6421 
3 கைாயம்புத்தூர் 2010 110 SBR 27.00 25 40052 
4 ைடலூர் 2016 12.25 ASP 4.5 37 8241 
5 தருமபுரி   2013 4.86 ASP 1.86 38 3563 
6 திண்டுக்ைல் 2012 13.65 ASP 2.6 19 12361 
7 ைாஞ்சிபுரம் 2012 14.7 WSP 14.5 99 22707 
8 ைரூ ர் 2007 15 EAP 4.7 31 11485 
9 கும்பகைாணம் 2009 17 ASP 14 82 19926 
10 மருஷ்ணமரி 2016 9 ASP 4.25 47 7521 
11 மதுகர 2011 170.7 SBR 40 23 162974 
12 மகைமகலநைர் 2010 2.02 EAP 2 99 4611 
13 மயிலாடுதுகை 2007 8.5 WSP 5.86 69 11084 
14 மாமல்லபுரம் 2016 2.34 ASP 0.45 19 368 
15 நாமக்ைல் 2012 5 ASP 5.3 106 9325 
16 நாைப்பட்டினம் 2016 12.59 ASP 3.2 25 7845 
17 ஒரத்தநாடு 2016 1.5 ASP 0.9 60 1108 
18 பல்லவபுரம் 2011 0 ASP 13 

 
26710 
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19 கபரம்பலூர் 2013 4.2 ASP 3.2 76 11608 
20 புதுக்கைாட்கட 2016 10.62 ASP 3 28 12155 
21 ன்ராமநாதபுரம் 2013 7 ASP 6 86 10295 
22 தஞ்சாவூர் 2007 28.05 ASP 13.07 47 28094 
23 திருவண்ணா மகல 2013 8.76 ASP 2.7 31 6650 
24 கதனி -அல்லிநைரம் 2015 12.05 ASP 5.02 42 9567 
25 திருவள்ளூர் 2016 6.2 MBBR 2.5 40 6280 
26 திருவாரூர்   2014 6.92 ASP 3 43 6389 
27 திருகநல்கவலி 2007 24.2 WSP 11 45 25412 
28 திருப்பூர் 2008 15 EAP 8 53 15495 
29 திருச்கசந்தூர் 2016 3.9 ASP 1 26 86 
30 திருச்சிராப்பள்ளி 2007 58 WSP 56 97 59547 
31 உதைமண்டலம் 2000 5 ASP 4 80 15969 
32 உடுமகலப்கபட்கட 2016 7.81 ASP 3.84 49 9740 
33 கவலூர் 2015 10.28 ASP 6 58 6984 
34 விருதுநைர் 2016 7.65 ASP 1.5 20 4721 
35 விேப்புரம் 2014 12.5 ASP 3.5 28 6336 
36 கபரியகுளம் 2017 5.47 ASP 4 73 7098 
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37 ஆவடி 2017 40 ASP 1.05 3 16668 
38 அரியலூர் 2018 4.16 ASP 0.2 5 1721 
39 கபாடிநாயக்ைனுர் 2018 12.08 ASP 2.50 21 9668 
  கமாத்தம்  1419.96  848.9 1900 1333332 

சுைாதாரமற்ை ைழிவகைைகள ைண்டறிதல், நச்சுத் 
கதாட்டிைகள ைணக்கைடுத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டில் 
உள்ள ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளில் வடிைட்டி 
படுகை அகமத்தல் முதலான பணிைள் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. ன்துவகர மாநைராட்சி மற்றும் நைராட்சிைளில் 
ைழிவுநீர் நச்சுத் கதாட்டிைளிலிருந்து ைழிவுநீர் 211 
எண்ணிக்கையிலான பதிவு கசய்யப்பட்ட லாரிைளில் 
அருமலுள்ள ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளுக்கு 
எடுத்துச் கசல்லப்பட்டு சுத்திைரிப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ன்தன் அடுத்த ைட்டமாை திருச்சிராப்பள்ளி மாநைராட்சியில் 
50,000 மக்ைளுக்கு பயன்படும் வகையிலான 
முன்மாதிரியான ைசடு ைழிவு கமலாண்கம திட்டம் பில் 
அண்டு கமலின்டா கைட்ஸ் நிறுவனத்தின் (Bill and Melinda 
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Gates Foundation) உதவியுடன் கசயல்படுத்த நடவடிக்கை 
எடுக்ைப்பட்டு வருமைது. ன்தகனத்கதாடர்ந்து பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் கசயல்படுத்தாத 49 நைராட்சிைளில் 
(மக்ைள் கதாகை 50,000-க்கு குகைவாை உள்ள 
நைராட்சிைள்) ைசடு ைழிவு கமலாண்கம திட்டம் 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித்திட்ட நிதியுதவியுடன் 
(IUDM) கசயல்படுத்தப்பட்டு கவவ்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளது. ன்த்திட்டம் முடிவகடந்து 
பயன்பாட்டிற்கு வரும்கபாது நிலத்தடிநீர் மாசுபடுவது 
தடுக்ைப்படுவதுடன், சுற்றுசூழல் கமம்படும். ன்திலிருந்து 
மகடக்ைப்கபறும் உரம் விவசாயத்திற்கு பயன்படும். 
கமலும், ன்தனால் 51 நைராட்சிைள் மற்றும் 59 
கபரூராட்சிைளிலுள்ள 34.36 ன்லட்சம் மக்ைள் 
பயன்கபறுவர். 

2.5 விலங்குைள் (நாய்ைள்) ன்னப்கபருக்ை ைட்டுப்பாட்டுத் 
திட்டம்  

விலங்குைள் ன்னப்கபருக்ை ைட்டுப்பாட்டுத்  
திட்டம் என்பது, கதரு நாய்ைகள மனிதாபிமானமற்ை  
முகையில் கைால்லப்படுவதற்கு பதிலாை,   
அவற்றின் ன்னப்கபருக்ைத்கத ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை 
கசயல்படுத்தப்படுவதாகும். உலை சுைாதார நிறுவனத்தின் 
வழிைாட்டுதலின்படி பரிந்துகரக்ைப்பட்ட ன்த்திட்டம், 
மாநைராட்சி/நைராட்சிைளின் கபாது சுைாதார பிரிவினால் 
கமற்கைாள்ளப்படுமைது. 

அரசாகண (நிகல) எண் 181, நைராட்சி மற்றும் 
குடிநீர் வழங்ைல் துகை, நாள் 05.04.2013ன்படி, அரசால் 
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ன்த்திட்டத்திற்கு ஒப்பளிக்ைப்பட்ட `5.40 கைாடியில் 
நைராட்சிைள் மற்றும் மாநைராட்சிைளுக்கு (கசன்கன 
தவிர) கதரு நாய்ைகள ைருத்தகட அறுகவச் 
சிமச்கசக்ைாை கைாண்டு கசல்ல `3.00 கைாடி கசலவில் 60 
புதிய வாைனங்ைள் வாங்ைப்பட்டுள்ளன. கமலும் `2.40 கைாடி 
கசலவில் 80 அறுகவச் சிமச்கச கூடங்ைள் 
அகமக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளன. ன்த்திட்டத்கத 
கசம்கமயாை கசயல்படுத்திட துப்புரவு பணியாளர்ைள் 
மற்றும் நைராட்சி ஊழியர்ைளுக்கு தன்னார்வு கதாண்டு 
நிறுவனங்ைளின் மூலம் பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
ன்த்திட்டத்தின்படி நைராட்சிைள் மற்றும் மாநைராட்சி 
(கசன்கன தவிர) பகுதிைளில் 2013ஆம் ஆண்டில் 
கதருவில் சுற்றித்திரியும் நாய்ைளின் எண்ணிக்கை 
2,42,655 என ைணக்கைடுக்ைப்பட்டது. ன்ந்த 
ைணக்கைடுப்பின்படி, தற்கபாது மார்ச் 2019-ஆம் ஆண்டு 
வகர 18662 நாய்ைளுக்கு `1.15 கைாடி மதிப்பில் தனியார் 
ைால்நகட மருத்துவர்ைள் மூலம் ைருத்தகட அறுகவ 
சிமச்கச கசய்யப்பட்டுள்ளது. அறுகவ சிமச்கசக்கு 
முன்னரும், பின்னரும் நாய்ைள் வசதியான கூடங்ைளில் 
தீவிர ைண்ைாணிப்பில் கவக்ைப்படுமன்ைன. அறுகவ 
சிமச்கச கசய்யப்பட்ட நாய்ைளுக்கு கநாய்ைள் 
ஏற்படாதவாறு கநாய்தடுப்பு மருந்துைள் அளிக்ைப்படுமைது. 
மீதமுள்ள கதரு நாய்ைளுக்கும் கதாடர்ச்சியாை அறுகவ 
சிமச்கச கசய்ய நடவடிக்கைைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமைது. 
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2.6  திடக்ைழிவு கமலாண்கம 

  தினந்கதாறும் சுமார் 6394 கமட்ரிக் டன் திடக்ைழிவு 
த ழைத்தில் உள்ள 14 மாநைராட்சிைள் (கசன்கன தவிர) 
மற்றும் 121 நைராட்சிைளில் உற்பத்தியாமைது. திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம பணிைள் முதல் நிகல கசைரிப்பு, ைழிவிகன 
எடுத்துச் கசல்வது மற்றும் திடக்ைழிவாை மாற்ைம் 
கசய்தலாகும். திடக்ைழிவுைகள கையாள தூய்கம ன்ந்தியா 
திட்டம் மற்றும் மாநில நிதியின் கீழ் வாைனங்ைள், 
ன்யந்திரங்ைள் மற்றும் ைருவிைள் வாங்ைப்பட்டுள்ளன. 
மக்கும் ைழிவுைள் பரவலாக்ைப்பட்ட முகையில் சிறிய 
அளவிலான உரக்கூடங்ைள் அகமத்து ஒருங்மகணந்த 
ைாற்ைாடல் முகையில், உரம் தயாரித்தல், மண்புே உரம் 
தயாரித்தல், உயிரி எரிவாயு கூடம் அகமத்தல் கபான்ை 
பணிைள் கசயல்பாட்டில் உள்ளன. மக்ைாத ைழிவுைள் 
மறுசுழற்சி மற்றும் ைழிவுமீட்பு கசைரிப்பு கமயம் மூலம் 
கசைரிக்ைப்பட்டு மறுசுழற்சிக்ைாை அகடயாளம் 
ைண்டறியப்பட்டு விற்பகனயாளர்ைளிடம் ஒப்பகடப்பு 
கசய்யப்படுமைது. உயிரி அைழ்வு முகையில் பல 
ஆண்டுைளாை கதக்ம கவக்ைப்பட்டுள்ள திடக்ைழிவுைள் 
அைற்ைப்பட்டு அதற்ைான நிலம் மீட்கடடுக்ை 
நடவடிக்கையில் உள்ளது. 

2.6.1 திடக்ைழிவு கமலாண்கம விதிைள் 2016 மற்றும் 
திடக்ைழிவு கமலாண்கம கைாள்கை. 

 திடக்ைழிவு கமலாண்கம விதிைள் 2016-ஐ 
நகடமுகைப்படுத்தும் வகையில் அகனத்து உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளாலும் உப விதிைள் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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திடக்ைழிவு கமலாண்கம விதிைள் 2016-ல் 
கதரிவித்துள்ளபடி, பயனாளர் ைட்டணம் மற்றும் அபராதத் 
கதாகைகய உள்ளடக்ம ன்ந்த உபவிதிைள் 
வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளன. கமலும், அகனத்து உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளும், அவற்றிற்குரிய திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
கைாள்கை மற்றும் திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
கசயல்திட்டத்திகனயும் தயாரித்துள்ளன. 

2.6.2 திடக்ைழிவு கமலாண்கமயில் ைழிவு கசைரிக்கும் 
கசயல்முகை 

ஒவ்கவாரு நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்பிலும் 
உள்ள வீடுைள்கதாறும் அவ்வப்கபாது ைழிவுைள் 
கசைரிக்கும் நகடமுகை உள்ளது. ஈரக்ைழிவுைள் 
வீடுகதாறும், நாள்கதாறும், கசைரிக்ைப்பட்டு 
அருைாகமயிலுள்ள நுண்ணுரக் கூடங்ைளுக்கு எடுத்துச் 
கசல்லப்படுமன்ைன. வீடுைளில் உருவாகும் அபாயைரமான 
ைழிவுைளான கநப்மன், கடயாப்பர் கபான்ைகவ தனியாை 
தினந்கதாறும் கசைரிக்ைப்பட்டு நுண்ணுரக் கூடங்ைளில் 
நிறுவப்பட்டுள்ள எரியூட்டிைள் மூலம் 
எரியூட்டப்படுமன்ைன. ன்தர அபாயைரமான ைழிவுைளான 
கபயிண்ட் டப்பாக்ைள், கவப்பமானிைள், ைாலாவதியான 
மருந்துைள், குழாய் விளக்குைள் கபான்ைகவ வாரந்கதாறும் 
தனியாை கசைரிக்ைப்பட்டு, உள்ளாட்சி அகமப்பில் 
அகமக்ைப்பட்டுள்ள வள மீட்பு வசதி / கபாருள் மீட்பு வசதி 
கமயத்திற்கு கைாண்டு கசல்லப்பட்டு த ழ்நாடு மாசுக் 
ைட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ட 
கசயலாக்குநரிடம் ஒப்பகடக்ைப்படுமன்ைது.  ன்னணுக் 
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ைழிவுைள் மாதந்கதாறும் கசைரிக்ைப்பட்டு வள மீட்பு 
வசதியில் கச க்ைப்பட்டு, த ழ்நாடு மாசுக் ைட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்திடம் அவ்வப்கபாது ஒப்பகடக்ைப்பட்டு 
அைற்ைப்படுமன்ைது.  

2.6.3  வீடுைள் கதாறும் ைழிவு கசைரித்தல் மற்றும் பிரித்தல் 

திடக்ைழிவு கமலாண்கமயில் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ள அகனத்து முயற்சிைளாலும் 94 
சதவீதம் வீடுகதாறும் ைழிவு கசைரிப்பும், 80 சதவீதம் ைழிவு 
உருவாகும் ன்டத்திகலகய பிரித்தலும் எய்தப்பட்டுள்ளது. 

2.6.4  ஈரக்ைழிவுைள் கசயலாக்ை முகைைள். 

2.6.4.1  உயிரி எரிவாயு கூடங்ைள்  

11 மாநைராட்சிைள் மற்றும் 27 நைராட்சிைளில் 
உற்பத்தியாகும் மக்கும் தன்கமயுள்ள ைழிவுைள், குறிப்பாை 
உணவைங்ைள், தங்கும் விடுதிைள், திருமண மண்டபங்ைள், 
ைாய்ைறி அங்ைாடிைள், ன்கைச்சிக் கூடங்ைள் ஆமயன 
மூலம் கபைப்பட்டு 47 உயிரி எரிவாயு கூடங்ைள் கமாத்தம் 
197 கமட்ரிக் டன் திைனுடன் `37.42 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டம், பகுதி-2 திட்டம், 
ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி மற்றும் திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
திட்டம் ஆமய திட்டங்ைளின் அடிப்பகடயில் நிதி 
ஒதுக்கீட்டுடன் உருவாக்ைப்பட்டு தற்கபாது பயன்பாட்டில் 
உள்ளது. உயிரி எரிவாயு கூடங்ைளில் உற்பத்தி 
கசய்யப்படும்  ன் ஆற்ைல், நைராட்சி 
உரக்மடங்குைளிலுள்ள  ன் விளக்குைகள எரிய 
கவக்ைவும், உரம் தயாரிக்ை கதகவயான ன்யந்திரங்ைகள 
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ன்யக்குவதற்கும், திரவக்ைழிவுைகள சுத்தப்படுத்தும் 
அலகுைகள ன்யக்குவதற்கும், அம்மா உணவைங்ைளின் 
சகமயல் எரிவாயு பயன்பாட்டிற்கும், எரிவாயு தைனகமகட 
ன்யக்ைத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படுமைது.  

2.6.4.2  பரவலாக்ைப்பட்ட சிறிய அளவு உர உற்பத்தி கூடம் 

நைராட்சி மற்றும் மாநைராட்சிைளில் 4 அல்லது 5 
வார்டுைகள உள்ளடக்ம பரவலாக்ைப்பட்டு கசகவ 
பகுதிைள் பிரிக்ைப்பட்டு, அவற்றில் சிறிய அளவு 
உரக்கூடங்ைள் அகமக்ைப்பட்டு உரம் தயாரிக்ைப்படுமைது. 
அந்தந்த பகுதியில் உருவாகும் மக்கும் ைழிவுைள் 
அங்கைகய கசயலாக்ைப்படுமைது. ன்ம்முகைகய 
பின்பற்றுவதில் கபாக்குவரத்து கசலவுைள் குகைவதுடன் 
குப்கபத்கதாட்டிைள் ன்ல்லாத கதருக்ைள் மற்றும் 
வார்டுைள் நிகலகய அகடய முடிவதுடன் உள்ளுர் சுய 
உதவி குேக்ைளுக்கு கவகலவாய்ப்பும் மகடக்ைப் 
கபற்ைது. 

தற்கபாது 794 நுண்ணுர உற்பத்தி கமயங்ைள் 
நாகளான்றுக்கு 3087 கமட்ரிக் டன் மக்கும் தன்கமயுள்ள 
ைழிவுைகள கசயலாக்ைம் கசய்ய ஏதுவாை 
ஒப்புதலளிக்ைப்பட்டு, அவற்றுள் 316 எண்ணிக்கையில் 
நுண்ணுர உற்பத்தி கமயங்ைள் முடிக்ைப்பட்டு, 
நாகளான்றுக்கு 1015 டன் மக்கும் தன்கமயுள்ள 
ைழிவுைகள கசயலாக்ைம் கசய்யும் வண்ணம் அகனத்து 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் நைராட்சிைளில் பயன்படுத்தப்பட்டு 
வருமன்ைன. 
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2.6.4.3  ைாற்ைாடல் முகையில் உரம் தயாரித்தல். 

 ைாற்ைாடல் முகையில் உரம் தயாரிக்கும் 
முகையானது 36 உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் 5 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் 31 நைராட்சிைளில் 
நகடமுகைப்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைது. ன்ம்முகையில் 
நாகளான்றுக்கு 258 கமட்ரிக் டன் மக்கும் ைழிவுைள் 
கசயலாக்ைம் கசய்யப்பட்டு, அதில் 39 கமட்ரிக் டன் 
உரமானது தயார் கசய்யப்பட்டு விவசாய பயன்பாட்டிற்கு 
உபகயாைப்படுத்தப்படுமன்ைது. 

2.6.4.4 சிறிய அளவிலான நுண்ணுரக் கூடங்ைள்  

பூங்ைாக்ைள் மற்றும் கதாட்டங்ைளில் உருவாகும் 
கதாட்டக் ைழிவுைகளயும் அவற்கைச் சுற்றியுள்ள 
வீடுைளில் உருவாகும் ஈரக்ைழிவுைகளயும் கசயலாக்ைம் 
கசய்யும் விதமாை, நுண்ணுர கூடங்ைள்  
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 14 மாநைராட்சிைள் மற்றும் 121 
நைராட்சிைளில் நாகளான்றுக்கு 416 கமட்ரிக் டன் மக்கும் 
ைழிவுைகள கசயலாக்ைம் கசய்யும்விதமாை சிறிய 
அளவிலான 876 நுண்ணுர கூடங்ைள் அகமக்ைப்பட்டு 
பயன்பாட்டிலுள்ளன. 

2.6.4.5 உரம் உபகயாமக்கும் முகை 

உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் தரம்பிரிக்ைப்பட்ட திடக் 
ைழிவுைகளக் கைாண்டு, மக்கும் தன்கம கைாண்ட 
ைழிவுைளின் மூலமாை உரம் தயாரிக்கும் பணி பல்கவறு 
வகையில் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. அவ்வுரமானது 
நுண்ணுர கூடங்ைகளச் சுற்றி அகமக்ைப்பட்டுள்ள 
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கதாட்டங்ைளில் உபகயாைப்படுத்தப்படுவதுடன், விவசாய 
பயன்பாட்டிற்ைாை விவசாயிைளுக்கு குகைந்த விகலயில் 
விநிகயாமக்ைப்படுமன்ைது. ைம்கபாஸ்ட் உபகயாைத்கத 
அதிைப்படுத்த கமட்ராஸ் ஃகபர்டிகலசர்ஸ் லி கடட் 
ைம்கபனி உதவியுடன் ைம்கபாஸ்ட் விநிகயாைம் 
கமற்கைாள்ளப்படுமன்ைது. 2016 முதல் கம 2019 வகர 14 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் 121 நைராட்சிைளில் உருவான 
15,570 கமட்ரிக் டன் ைம்கபாஸ்ட் உரமானது சலுகை 
விகலயிகலா / ன்லவசமாைகவா விவசாயிைளுக்கு 
விநிகயாைம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. கமலும், உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளில் பராமரிக்ைப்படும் பூங்ைாக்ைள்  மற்றும் 
கதாட்டங்ைளுக்கு ைம்கபாஸ்ட் உரம் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

2.6.5  உலர் ைழிவு கசயலாக்ைம் 

2.6.5.1  கபாருள் மீட்பு வசதி 

 உள்ளாட்சிைளில் வாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் 
கசைரிக்ைப்படும் உலர் ைழிவுைள், கபாருள் மீட்பு வசதி 
கமயத்திற்கு கைாண்டு கசல்லப்படுமன்ைன. ன்துவகர 91 
கமயங்ைள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. கமலும் 24 கமயங்ைள் 
அகமக்கும் பணி நகடமுகையில் உள்ளது.  
விற்பகனக்ைான உலர் ைழிவுைள் விற்பகனயாளர்ைளிடம் 
விற்ைப்பட்டு, அத்கதாகை நைராட்சியில் தூய்கம பணி 
கமற்கைாள்பவர்ைளுக்கு பமர்ந்தளிக்ைப்படுமைது. எரியும் 
தன்கம கைாண்ட உலர் ைழிவுைள் அகனத்தும் சிகமண்ட் 
கதாழிற்சாகல / கபப்பர் கதாழிற்சாகல /  ன் உற்பத்தி 
நிகலயங்ைள் / சர்க்ைகர ஆகலைளுக்கு எரிகபாருள் 
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உபகயாைத்திற்ைாை அனுப்பப்படுமன்ைது. வீடுைளில் 
கசைரம் கசய்யப்படும் அபாயைரமான ைழிவுைள் மற்றும் 
 ன்னணுக் ைழிவுைள் ன்ம்கமயங்ைளில் கச த்து 
கவக்ைப்பட்டு குறிப்பிட்ட ைால ன்கடகவளிைளில் 
த ழ்நாடு மாசுக்ைட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் 
அங்கீைரிக்ைப்பட்ட கசயலாக்குநரிடம் ஒப்பகடக்ைப்படுமன்ைது. 

 2.6.5.2  கவப்பச்சிகதவு (Pyrolysis) 

கவப்பச் சிகதவு (Pyrolysis) முகையானது மக்ை 
கவக்ை ன்யலாத மற்றும் மறுசுழற்சிக்குள்ளாக்ை ன்யலாத 
திட உயிரியல்புைகள எரியூட்டி அதன் வாயிலாை எளிதில் 
கச த்து கவக்ைக்கூடிய மற்றும் கவறு ன்டங்ைளுக்கு 
எடுத்துச் கசல்லக்கூடிய திரவ எண்கணயாை 
மாற்ைக்கூடிய முகையாகும். ன்ந்த எண்கணகய கவப்பம் 
மற்றும் கவதிப்கபாருள் உருவாக்கும் ஆற்ைல் 
எரிகபாருளாைப் பயன்படுத்தலாம். ன்ந்த முகைகயக் 
கையாண்டு சாத்தியமான உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் 
திடக்ைழிவின் அங்ைமான மக்ைகவக்ை ன்யலாத மற்றும் 
மறுசுழற்சிக்குள்ளாக்ை ன்யலாத கநமழிப் கபைள், (Plastic) 
துணிைள் மற்றும் ன்தர எளிதில் தீப்பற்ைக்கூடிய ைழிவுைகள 
கசயலாக்ைம் கசய்வதற்ைான கபராலிசிஸ் கமயங்ைள் 
உருவாக்ைப்படவுள்ளன. 

2.6.5.3 உயிரி சுரங்ைம் மற்றும் உயிரி மீட்கடடுத்தல் 
அகமத்தல் 

 உயிரி சுரங்ைம் முகையில் பகழய கதக்ை 
திடக்ைழிவுைள் அப்புைப்படுத்தப்படுமைது. கும்பகைாணம் 
நைராட்சியில் உயிரி சுரங்ை முகையில் 2,00,000 ைன மீட்டர் 
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கைாள்ளளவு கதக்ை திடக்ைழிவுைள் அப்புைப்படுத்தப்பட்டு, 
12 ஏக்ைர் நிலம் மீட்கடடுப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது. ன்தன் 
கதாடர்ச்சியாை கசம்பாக்ைம், பம்மல் மற்றும் பூந்தமல்லி 
நைராட்சிைளில் 1,26,000 ைன மீட்டர் கைாள்ளளவு கதக்ை 
திடக்ைழிவுைள் நீக்ைப்பட்டு 10 ஏக்ைர் நிலம் 
மீட்கடடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 கமலும், 5 மாநைராட்சிைள் மற்றும் 87 நைராட்சிைளில் 
தூய்கம ன்ந்தியா திட்டம் மற்றும் ஸ்மார்ட் சிட்டி 
திட்டத்தின் கீழ் உயிரி சுரங்ைம் அகமத்தல் பணி 
எடுக்ைப்பட்டு பணிைள் பல்கவறு நிகலயிலுள்ளது. 
ன்ப்பணிக்ைான அளவுைகளயும் தரத்திகனயும் ஆய்வு 
கசய்ய மண்டியிலுள்ள அண்ணா பல்ைகலக்ைழை 
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு கமயம் 92 உள்ளாட்சிைளுக்கு 
கதாழில்நுட்ப வழிைாட்டியாை நிய க்ைப்பட்டு  உள்ளது. 

2.6.5.4 கநமழி (பிளாஸ்டிக்) தகட  

 அரசாகண (நிகல) எண்.84 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
வனத் துகை (EC2) நாள். 25.06.2018ன் படி ஒருமுகை 
பயன்படுத்தி தூக்ம எறியப்படும் கநமழிைள் 01.01.2019 
முதல் தகடகசய்யப்பட்டது. ஒருமுகை பயன்படுத்தும் 
கநமழிகய உற்பத்தி கசய்வதற்கும், கச ப்பதற்கும், 
பயன்படுத்துவதற்கும் உரிய தண்டகன விதிக்ை சட்ட 
மகசாதா நிகைகவற்ைப்பட்டுள்ளது. அரசாங்ைத்தின் ன்ந்த 
நடவடிக்கை கநமழிகய குகைப்பதற்கும் நீண்ட ைாலமாை 
சுற்றுச்சூழலின் மாசுபடுதகல தடுப்பதற்கும் எடுக்ைப்பட்ட 
குறிப்பிடத்தக்ை முயற்சியாகும். ன்த்தகடகய 
நகடமுகைப்படுத்தும் விதமாை உள்ளாட்சி 
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அகமப்புைளால் அபராதம் மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கை 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. ஜனவரி 2019 முதல் 
30.06.2019 வகரயிலான ைாலத்தில் 559.49 கமட்ரிக்டன் 
கநமழிைள் பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளதுடன்  `178.54 
ன்லட்சம் அபராதத் கதாகை வசூலிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

2.7 சாகலைள் 

 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
உட்ைட்டகமப்பில் சாகலைள் கபரும் பங்கு வமக்மன்ைன. 
பாதுைாப்பான வாைனப் கபாக்குவரத்து மற்றும் 
பாதசாரிைளின் பாதுைாப்பான நடமாட்டத்திற்ைான சிைந்த 
சாகலைகள அகமப்பது நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் முக்மய குறிக்கைாளாகும். சாகலைகள 
அகமத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் கசதமகடந்த 
சாகலைகள கசப்பனிடுதல் உள்ளிட்ட அகனத்து சாகல 
பணிைளும் நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
கபாறுப்பாகும். சாகலப்கபாக்குவரத்து மற்றும் 
கநடுஞ்சாகல அகமச்சைத்தின் (MoRTH) விவரக் 
குறிப்புைளின் அடிப்பகடயில் கசலவு மற்றும் பயன்பாடு 
ஆமயவற்கை ைருத்தில் கைாண்டு நிர்ணயிக்ைப்பட்ட 
ைாலத்திற்கு நீடிக்கும் வகையில் சாகலைள் தரமாை 
வடிவகமக்ைப்படுமன்ைன. 

 கமாத்தம் 23,464.607 ம.மீ நீளமுள்ள சாகலைள் 
மாநைராட்சிைள் (கசன்கன நீங்ைலாை) மற்றும் 
நைராட்சிைளால் பராமரிக்ைப்பட்டு வருமைது. அவற்றில் 
5504.71 ம.மீ நீளத்திற்கு சிகமண்ட் ைான்மரிட் 
சாகலைளும், 15,975.683 ம.மீ நீளத்திற்கு தார்சாகலைளும், 
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592.218 ம.மீ நீளத்திற்கு ைப்பி சாகலைளும் 1156.255 ம.மீ 
நீளத்திற்கு மண்சாகலைளும், மீதமுள்ள 236.10 ம.மீ 
நீளத்திற்கு கசதுக்ைப்பட்ட ைற்ைள், கபவர் பிளாக்குைள் 
கபான்ைவற்ைால் சாகலைள் அகமக்ைப்பட்டு 
பராமரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 

 த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல உட்ைட்டகமப்பு திட்டம், 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி ன்யக்ைம், மூலதன 
மானிய நிதி மற்றும் ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் 
ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி ஆமயகவ மூலம் சாகல 
அகமக்கும் பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்படுமன்ைன. 

 ன்கவ தவிர சீர் கு நைரங்ைள் என்ை மத்திய 
அரசின் திட்டத்தின் கீழ் சீர் கு சாகலைள் அகமக்கும் 
பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு 10 மாநைராட்சிைளில் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

2.7.1 நைர்ப்புை சாகல உட்ைட்டகமப்பு திட்டம் (TURIP) 

 குடிநீர் விநிகயாைத் திட்டங்ைள், பாதாள சாக்ைகட 
திட்டங்ைள் மற்றும் ன்யற்கை சீற்ைங்ைளால் கசதமகடந்த 
சாகலைகள சீரகமத்து கமம்படுத்தும் பணிக்ைாை நைர்ப்புை 
சாகல உட்ைட்டகமப்பு திட்டம் அரசால் 
உருவாக்ைப்பட்டது. 

 ைடந்த எட்டு ஆண்டுைளில் (2011-12 – 2018-19) குடிநீர் 
விநிகயாைத் திட்டச் கசயலாக்ைம், பாதாள சாக்ைகட திட்டச் 
கசயலாக்ைம் மற்றும் ன்யற்கை ன்டர்பாடுைளால் 
கசதமகடந்த 6083.46 ம.மீ சாகலைள் `3050.65 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் சீரகமக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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 எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்ட 5310 பணிைளில் `2560.42 
கைாடியில் 4947 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

வருடம் நிதி ஒதுக்கீடு  
(` கைாடியில்) 

நீளம் 
(ம.மீ) 

எடுத்துக்கைாள்ளப்
பட்ட பணிைளின் 
எண்ணிக்கை 

(1) (2) (3) (4) 
2011-12 200.00 584.394 1035 
2012-13 186.50 516.115 1084 
2013-14 265.61 523.313 1063 
2014-15 263.12 501.610 1084 
2015-16 258.29 1016.410 248 
2016-17 247.16 871.35 258 
2017-18 411.16 832.07 224 
2018-19 659.56 1238.20 314 
கமாத்தம் 2491.4 6083.462 5310 

2.8   கதருவிளக்கு 

 அடிப்பகட வசதிைளுள் கதருவிளக்கு அகமப்பது 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் முக்மய கபாறுப்பாகும். 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் தரக்ைட்டுப்பாடு 
அளவீட்டின்படி கதருவிளக்குைகள திைம்பட பராமரித்து, 
குகைந்த கசலவில் கசகவ வழங்ைப்பட்டு வருமைது. 7.58 
லட்சம் கதரு விளக்குைள் 14 மாநைராட்சிைளில் (கசன்கன 
நீங்ைலாை) மற்றும் 121 நைராட்சிைளில் பராமரிக்ைப்பட்டு 
வருமன்ைன.  
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கதரு விளக்குைளுக்ைான  ன் ைட்டண கசலவு 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் கமாத்த  ன் ைட்டண 
கசலவில் 25% - 30% ஆகும். ன்து நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்கு  குந்த நிதிச்சுகம ஏற்படுத்துமைது. 
 ன்சக்தித் திைகன கமம்படுத்தவும் பராமரிப்புச் கசலகவ 
தற்கபாகதய ைட்டணத்தில் குகைந்த பட்சமாை 35 % ஆை 
குகைக்ைவும் நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 

 ன்தன் கதாடர்ச்சியாை 9 மாநைராட்சிைள் தஞ்சாவூர் 
மற்றும் திருப்பூர் மண்டலங்ைளின் 34 நைராட்சிைளிலும் 
 ன்சார கச ப்பு நிறுவனங்ைள் (Energy Saving Companies) 
மூலம் கசயலாக்ைம் மற்றும் பராமரித்தல் உட்பட்ட  ன்சார 
கச ப்பு நடவடிக்கை ஒரு முன் மாதிரி திட்டமாை 
கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 ன்த்திட்டத்திற்கு ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை 
வளர்ச்சி ன்யக்ைத்தின் மூலம்  ` 183.63 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. கமாத்தமுள்ள 3,13,507 
கதருவிளக்குைளில், 2,16,680 கதருவிளக்குைள் 
 ன்சிக்ைனம் வாய்ந்த எல்ன்டி (LED) கதருவிளக்குைளாை 
மாற்றியகமக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தன் மூலம் ஆண்டிற்கு   
`32 கைாடி  ன்ைட்டணத்தில் கச ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 
கமலும் 10 மாநைராட்சிைளில் அகனத்து வகையான 
கதருவிளக்குைகளயும்  ன் சிக்ைனம் வாய்ந்த எல்ன்டி 
(LED) கதருவிளக்குைளாை சீர் கு நைரங்ைள் திட்டத்தின் 
கீழ் மாற்றி அகமக்ைப்படவுள்ளது. 

 திண்டுக்ைல், நாைர்கைாயில், ஒசூர் மற்றும் ஆவடி 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் எஞ்சியுள்ள 87 நைராட்சிைளில் 
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உள்ள 3,07,300 அகனத்து வகையான 
கதருவிளக்குைகளயும்,  ன் கச ப்பு விளக்ைாை எல்ன்டி 
(LED) மாற்ை உத்கதசிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தற்ைான 
முதலீட்டு தர தணிக்கை கவகலைள் முடிவுற்று கதாடர் 
நடவடிக்கையில் உள்ளது.  

2.9   சிைப்பு உட்ைட்டகமப்புத் திட்டம் 

2.9.1   நவீன எரிவாயு தைன கமகட 

 சுற்றுப்புைச் சூழகல பாதுைாக்கும் நடவடிக்கையாை 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் விைகுைள் பயன் 
பாட்டிற்கு பதிலாை நவீன எரிவாயு தைன கமகடைள் 
அகமக்ைப்படுமன்ைன. முன்னர் எரியூட்டுவதற்கு 4 மணி 
கநரம் கதகவப்பட்டது. கமற்படி எரிவாயு 
கதாழில்நுட்பத்தினால் தற்கபாது எரியூட்டும் கநரம் 60 
முதல் 90 நி டமாை குகைக்ைப்படுமைது. 
மகழக்ைாலங்ைளில் கூட திைன்பட எரியூட்ட முடியும். 

 ன்தன் அடிப்பகடயில் த ழ்நாட்டிலுள்ள 135 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சிைளில் 96 நைர்ப்புை உள்ளாட்சிைளில்  
`39.38 கைாடி கசலவில் 114 நவீன எரிவாயு தைன 
கமகடைள் அகமக்ை நடவடிக்கை கமற்கைாள்ளப்பட்டன. 
அதில் 107 தைன கமகடைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டு, கபாது 
நல சங்ைங்ைளின் பராமரிப்பில் கசயல்பட்டு வருமன்ைன. 
மீதமுள்ள 7 பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 
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2.9.2  நவீன ன்கைச்சிக் கூடங்ைள் 

 அகனத்து நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளிலும் 
சுைாதாரமான முகையில் ன்கைச்சிக் கூடங்ைகள நடத்த 
நவீன ன்கைச்சிக் கூடங்ைள் அகமக்ை முடிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது, ன்கைச்சிக் கூடங்ைகள 
நவீனப்படுத்துதகல ஊக்குவிக்ைவும், சுைாதாரமாைவும் 
சுற்றுச் சூழலுக்கு உைந்த வகையில் அவற்கை ன்யக்ைவும், 
சுைாதாரக் குகைப்பாடுைளிலிருந்து ைாக்ைவும், ைடந்த 
ஆண்டுைளில் பகுதி-2 திட்டம் மற்றும் உட்ைட்டகமப்பு 
ன்கடகவளி நிரப்பு நிதி ஆமயவற்றின் கீழ், 8 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் 26 நைராட்சிைளில் ` 10.81 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 38 நவீன ன்கைச்சிக் கூடங்ைள் அகமக்கும் 
பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு அகனத்து பணிைளும் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 மத்திய அரசின் உணவு பதப்படுத்தும் 
கதாழிற்சாகலைள் அகமச்சைத்தின் “உட்ைட்டகமப்பு 
வளர்ச்சித் திட்டத்தின்” கீழ் 50 விேக்ைாடு மானிய நிதி 
உதவியுடன் திருச்சிராப்பள்ளி மாநைராட்சியில் ` 10.49 
கைாடி மதிப்பீட்டில் 2 நவீன ன்கைச்சிக் கூடங்ைள் 
அகமக்ை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டதில் ஒரு பணி 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

2.9.3 ைட்டடங்ைளின் கமற்கூகரயில் சூரிய எரிசக்தி 
பலகைைள் நிறுவுதல் 

 த ழை அரசு மகழநீர் கச ப்புத் திட்டத்கத 
மக்ைளின் பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டு வந்தது கபால்,  ன் 
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சக்திகய கச க்ைவும், சிக்ைன முகையில் பராமரிக்ைவும், 
சூரிய எரிசக்தி திட்டத்கத கைாண்டுவர முடிவு கசய்தது. 

த ழ்நாடு சூரிய சக்தி கைாள்கை 2012-ன் படி 3000 
கமைா வாட் சூரிய  ன்சக்தி திைன் உற்பத்தி கசய்ய 
ன்லக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்ந்த கைாள்கையானது 
கமற்கூகரயில் சூரிய எரிசக்தி தைடுைள் அகமத்தல், சூரிய 
ஒளி மூலம் சுடுநீர் தயாரித்தல் மற்றும் சூரிய ஒளி பூங்ைா 
கபான்ைவற்கை உள்ளடக்மயது. நைராட்சிக்கு 
கசாந்தமான ைட்டடங்ைளின் கமற்கூகரயில் சூரிய ஒளி 
 ன்உற்பத்தி கசய்ய தைடுைள் கபாருத்தி அதன் மூலம் 
அன்ைாட அலுவலை பயன்பாட்டிற்கு  ன்சாரத்கத 
பயன்படுத்திக் கைாள்ளவும், அடுத்த ைட்டமாை சூரிய 
 ன்சக்திகய நைராட்சி கதருவிளக்குைளுக்கும், குடிநீர் 
விநிகயாை பணிைளுக்கு பயன்படுத்திக் கைாள்ளவும் 
நடவடிக்கைைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன.  

ன்துவகர 445 நைராட்சி ைட்டடங்ைளில் சூரிய சக்தி 
பலகைைள் அகமக்ைப்பட்டு, 2,198 மகலா வாட் (KWh) 
 ன்சாரம் உற்பத்தி கசய்யப்பட்டுள்ளது. ன்தன் கதாடர் 
முயற்சியாை ைட்டட கமற்கூகரயில் சூரியஒளி மூலம் 
 ன்சாரம் தயாரிக்கும் தைடுைகள (கபாட்கடாகவால்டிக்) 
அகனத்து உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் உள்ள ைட்டடங்ைள், 
குடிநீர் தகலகம நீகரற்று நிகலயம், சுத்திைரிப்பு நிகலயம், 
ைழிவு நீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் மற்றும் உரக் மடங்குைளில் 
கசர்த்து அகமக்ை வருங்ைாலத்தில் திட்டம் 
கமற்கைாள்ளப்படும்.  
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சூரிய ஒளி தைடுைள் மூலம் உள்ளாட்சிைளிலுள்ள 
2,825 ைட்டட கமற்கூகரயில் 11 கமைா வாட் சூரிய சக்தி 
திைன் உற்பத்தி கசய்ய சாத்தியக் கூறு 
ைண்டறியப்பட்டுள்ளது. 2018-19-ம் ஆண்டில் ஸ்மார்ட் சிட்டி 
திட்டத்தின் கீழ் திருச்சி, கசலம், தூத்துக்குடி, 
திருகநல்கவலி, திருப்பூர், கவலூர் மற்றும் தஞ்சாவூர் 
மாநைராட்சிைளில் 640 ைட்டடங்ைளில் 2.94 கமைா வாட் 
சூரிய  ன் சக்தி ஆற்ைல் தயாரிக்ை ஒப்பந்தப்புள்ளி 
கைாரப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 
2,185 ைட்டடங்ைளில் கபாது மற்றும் தனியார் பங்ைளிப்புடன் 
8.06 கமைா வாட்  ன்னாற்ைல் சூரிய ஒளி தைடு மூலம் 
உற்பத்தி கசய்ய 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 
உத்கதசிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

2.9.4  தகரதளத்தில் சூரிய  ன்தைடுைள் நிறுவுதல் (Ground-
Mounted Solar Panel System) 

கைாயம்புத்தூர், திருச்சி, தூத்துக்குடி, திருப்பூர் 
மற்றும் கவலூர் மாநைராட்சிைளில் 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 
தகரதளத்தில் சூரிய  ன்தைடுைள் நிறுவுதல் திட்டம்   
`102.35 கைாடி மதிப்பீட்டில் 18.42 கமைாவாட் சூரிய 
 ன்சக்தி உற்பத்தி கசய்ய திட்ட டப்பட்டது. 
கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சியில் ஒரு பணி முடிக்ைப்பட்டு 
பயன்பாட்டிலுள்ளது. பிை மாநைராட்சிைளில் 
கமற்குறிப்பிட்ட பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் உள்ளன. 
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2.10 மூலதன மானிய நிதி மற்றும் ன்யக்குதல் மற்றும் 
பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி (Capital Grant Fund 
and O & M Gap Filling Fund ) 

2.10.1  மூலதன மானிய நிதி (Capital Grant Fund) 

 ஐந்தாவது மாநில நிதிக்குேவின் பரிந்துகரயின் 
கபரில் அடிப்பகட வசதிைகள கமற்கைாள்ள 
உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதிக்கு பதிலாை 
மூலதன மானிய நிதி உருவாக்ைப்பட்டு, உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் பங்ைளிப்பு நிதியில் 7% முதல் 15% வகர 
நிகல வாரியாை வழங்ைப்படுமைது. அரசின் முயற்சியால் 
உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் ன்ல்லாத மற்றும் மூலதன 
நிதியின் பணிைள் கமற்கைாள்ள முடியாத நிதி நிகலகம 
கமாசமாை உள்ள உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு 
உதவுவதற்கு நிதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ன்ந்த 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் நிதி நிகலக்கு ஏற்ைவாறு 
அடிப்பகட வசதிைள் மற்றும் கசகவைகள 
கமம்படுத்துவதற்ைான மூலதன பணிைளுக்ைாை அரசால் 
ன்ந்நிதி வழங்ைப்படுமைது. 2018-19ம் ஆண்டில் `455.43 
கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 12 புதிய 
பணிைளுக்கு `25.27 கைாடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
மீதமுள்ள `429.41 கைாடியிகன உள்ளாட்சிைளின் 
பங்ைளிப்புத் கதாகையிகன AMRUT, UIDSSMT, IUDM 
கபான்ை திட்டங்ைளில் நகடகபறும் பணிைளுக்ைான 
உள்ளாட்சிைளின் பங்ைளிப்புத் கதாகையிகன 
ஈடுகசய்வதற்கு ஒதுக்கீடும் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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2.10.2  ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் 
நிதி (O & M Gap Filling Fund ) 

ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் 
நிதியானது உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு கதகவயான 
அடிப்பகட வசதிைளான குடிநீர், பாதாள சாக்ைகட 
திட்டத்தின் ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புச் கசலவிற்கும் 
நிலுகவயில் உள்ள குடிநீர் ைட்டணம் மற்றும் 
 ன்ைட்டணம் கசலுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருமைது. 
தற்கபாேது, உள்ளாட்சிைளுக்குண்டான ன்யக்குதல் 
மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதியானது 3 
சதவீதத்தில் ன்ருந்து 5 சதவீதமாை 5வது மாநில நிதி 
ஆகணயத்தின் பரிந்துகரயின் அடிப்பகடயில் 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு 
ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதியின் கீழ் `599.26 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 510 பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு, 
அவற்றில் 436 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 
பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் நகடகபற்று வருமன்ைன.  

2018-19ம் ஆண்டில் `151.81 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 8 புதிய பணிைளுக்கு `40.34 கைாடி 
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. மீதமுள்ள கதாகையான  
`111.47 கைாடி கதாகையான ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு 
ன்கடகவளி நிரப்பும் திட்டத்தின் கீழ் AMRUT, UIDSSMT, 
IUDM கபான்ை திட்டங்ைளில் நகடகபறும் 
பணிைளுக்குண்டான உள்ளாட்சிைளின் பங்ைளிப்புத் 
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கதாகையிகன ஈடுகசய்வதற்கு ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2.11  ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம்(IUDM) 

 ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
கீழ் 2018-19 ஆம் ஆண்டில் `589.22 கைாடி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் கீழ் தற்கபாது நகடகபை 
உள்ள திட்டங்ைகள ஒருங்மகணத்து நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் சாகலைள், கதருவிளக்குைள், 
குடிநீர் வசதி, பாதாள சாக்ைகட மற்றும் துப்புரவு வசதி, 
மகழநீர் வடிைால், திடக்ைழிவு கமலாண்கம, கபருந்து 
நிகலய கமம்பாடு மற்றும் பூங்ைா வசதி ஆமய அடிப்பகட 
உட்ைட்டகமப்பு வசதிைளின் தரம் ஒருங்மகணந்த 
முகையில் கமம்படுத்தப்படும். ன்த்திட்டம் 2018-19 ஆம் 
ஆண்டில் மீண்டும் கதாடங்ைப்பட்டுள்ளது. 290 பணிைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, பணிைள் 
பல்கவறு நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

2.12  துப்புரவு பணியாளர்ைள் நலன்  

நைர்ப்புை உள்ளாட்சிப் பணியாளர்ைளில் 70% துப்புரவு 
பணியாளர்ைள் ஆவர். (43,089 பணியாளர்ைளில் 30,109 
பணியாளர்ைள் துப்புரவு பணியாளர்ைள்) நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சிைளில் முக்மய பணியான அடிப்பகட சுைாதாரம் 
மற்றும் திடக்ைழிவு கமலாண்கம பணிைள் ஆமயவற்கை 
திைம்பட கசயல்படுத்துவது அவர்ைளின் முக்மய 
பணியாகும். ன்வர்ைளின் பணிைகள ைண்ணியம்  க்ைதாை 
கமம்படுத்தலும், பாதுைாப்பான ஆகராக்மயமான 
பணிச்சூழகல அனுசரித்தலும்  ை முக்மயமானதாகும். 
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அரசு, ைடந்த எட்டு ஆண்டுைளில் துப்புரவு 
பணியாளர்ைளுக்ைான 1,366 குடியிருப்புைகள 
உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி, ன்யக்குதல் 
மற்றும் பராமரிப்பு நிதி மற்றும் பகுதி-2 திட்டங்ைளின் 
நிதியிலிருந்து ைட்டுவதற்ைாை  ` 99.44 கைாடியிகன 
பின்வருமாறு ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது: 

வருடம் உள்ளாட்சிைளின் 
எண்ணிக்கை 

குடியிருப்பு 
ைளின் 

எண்ணிக்கை 

தற்கபாகதய நிகல 

முடிக்ைப் 
பட்டகவ 

முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளகவ 

2011-12 3 72 72 0 
2012-13 6 80 80 0 
2013-14 11 336 336 0 
2014-15 8 214 214 0 
2015-16 5 200 200 0 
2016-17 4 134 30 104 
2017-18 9 300 0 300 

2018-19 2 30 0 30 
Total 48 1366 932 434 
 

கமலும் சுைாதார பணியாளர்ைளின் பணியின் 
தரத்திகன கமம்படுத்துவதற்ைாை தள்ளுவண்டிைளின் 
மூலம் திடக்ைழிவுைகள அைற்றுவகத தடுப்பதற்ைாை 
Battery Operated Garbage Collection (BOV) மற்றும் Vehicle and 
Motor Operated Light Commercial Vehicle (LCV)க்ைள் 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தன் மூலம் சுைாதார பணியாளர்ைள் 
தங்ைள் பணியிகன ைண்ணிய க்ைதாைவும், 
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பாதுைாப்பாைவும் கசய்யமுடியும். ன்ந்த BOV மற்றும் 
LCVக்ைள் தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் த ழ்நாடு 
அரசின் நிதி பங்ைளிப்புடன் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. அதன் 
விவரம்  

வருடம் BOV LCV 

2017-18 2629 809 

2018-19 3193 463 

கமாத்தம் 5822 1272 
 

2.13  மத்திய அரசின் நிதியுதவி கபறும் திட்டங்ைள்  

2.13.1  சீர் கு நைரங்ைள்  

மத்திய அரசு 25.06.2015-ம் கததியன்று சீர் கு 
நைரங்ைள் என்னும் திட்டத்கத துவக்மயது. மக்ைளுக்கு 
முக்மய உட்ைட்டகமப்பு சுத்தமான மற்றும் நிகலயான 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சீர் கு தீர்வுைளின் பயன்பாடு கபான்ை 
உயர்தரமான வாழ்க்கை தரத்கத உள்ளடக்மய நைரமாை 
கமம்படுத்துவகத ன்த்திட்டத்தின் குறிக்கைாளாகும்.  

பகுதி சார்ந்த வளர்ச்சி (ABD) மற்றும் நைர 
முேகமக்கும் திைன்வாய்ந்த தீர்வுைகள பயன்படுத்துதல் 
(PAN CITY) கபான்ைகவ சீர் கு நைரங்ைள் திட்டத்தின் 
ன்ரண்டு முக்மய கூறுைள் ஆகும்.  

பகுதி சார்ந்த வளர்ச்சி (ABD) என்பது கபாதிய குடிநீர் 
வழங்ைல், உறுதியளிக்ைப்பட்ட  ன்சார விநிகயாைம் 
வழங்ைல், திடக்ைழிவு கமலாண்கம உட்பட்ட சுைாதாரம், 
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நைர்ப்புை கபாக்குவரத்து மற்றும் தனிநபர் 
ஆமயவற்றுக்ைான கசம்கமயான ஏற்பாடு, மக்ைளுக்கு 
குறிப்பாை ஏகழ மக்ைளின் கபாருளாதார சக்திக்கு ஏற்ை 
குகைந்த விகலயில் வீட்டுவசதி, வலுவான தைவல் 
கதாழில் நுட்ப ன்கணப்பு வசதி மற்றும் டிஜிட்டல் 
மயமாக்ைல், சிைந்த ஆளுகை குறிப்பாை  ன் ஆளுகை  
(e-governance) மற்றும் மக்ைள் பங்கைற்பு, நிகலயான 
சுற்றுச்சூழல், கபண்ைள், குழந்கதைள் மற்றும் 
முதிகயார்ைளின் பாதுைாப்பு, உடல்நலன் மற்றும் ைல்வி 
கபான்ைவற்றிற்ைான வசதிைகள ஏற்படுத்துதல் 
ன்த்திட்டத்தின் கீழ் அடங்கும்.  

நைர முேகமக்குமான வளர்ச்சி (Pan City 
Development)யின் கீழ் நைரம் முேவதும் ஏற்ைனகவ 
அகமந்துள்ள உட்ைட்டகமப்புைளில் கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 
தைவல் கதாழில் நுட்பத் தீர்வுைகளப் பயன்படுத்தி 
ைட்டகமப்புைகளயும் கசகவைகளயும் கமம்படுத்துதல் 
ஆகும்.  

த ழ்நாட்டில் 2015-16-ம் ஆண்டில் 
நைரங்ைளுக்மகடகய கபாட்டியின் அடிப்பகடயில் முதல் 
சுற்றில் கசன்கன மற்றும் கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சிைள் 
ன்த்திட்டத்திற்ைாை கதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன.  

2016-17ம் வருடத்தில் ன்ரண்டாம் சுற்றில் மதுகர, 
கசலம், தஞ்சாவூர் மற்றும் கவலூர் மாநைராட்சிைள் கதர்வு 
கசய்யப்பட்டுள்ளன.  
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2017-18ம் வருடத்தில் மூன்ைாம் சுற்றில், தூத்துக்குடி, 
திருப்பூர், திருகநல்கவலி மற்றும் திருச்சிராபள்ளி 
மாநைராட்சிைள் கதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

நான்ைாம் சுற்றில் ஈகராடு மாநைராட்சியும் கதர்வு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட அகனத்து 
சீர் கு நைரங்ைளிலும், சிைப்பு கதகவக்ைான அகமப்பு 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 ன்த்திட்டத்தின் கீழ் கமற்கூறிய மாநைராட்சிைளில் 
`10606.05 கைாடி மதிப்பீட்டில் 287 பணிைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டன. அவற்றுள் 
29 பணிைள் `103.95 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
முடிவகடந்துள்ளன. 156 பணிைள் `4411.66 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் நகடகபற்று வருமன்ைன. பிை பணிைள் 
பல்கவறு நிகலயில் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

 மத்திய அரசின் பங்ைளிப்பில் ` 1653 கைாடியும் மற்றும் 
மாநில அரசின் பங்ைளிப்பில் `1091 கைாடியும் சம்மந்தப்பட்ட 
உள்ளாட்சிைளுக்கு பணிைகள கசயல்படுத்துவதற்ைாை 
விடுவிப்பதற்கு திட்ட ன்யக்குநரைத்திற்கு 
விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 சீர் கு நைர திட்ட கசயலாக்ைத்தில் த ழ்நாடு 
அமல ன்ந்திய அளவில் ஏழாவது ன்டத்தில் உள்ளது. 

2.13.2 அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்டம் (AMRUT)  

மத்திய அரசால் 25.06.2015 அன்று அட்டல் நைர்ப்புை 
புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்டம் 
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மக்ைளுக்கு கநரடியாை சிைந்த கசகவைகள 
வழங்குவதற்குத் கதகவயான உட்ைட்டகமப்புைகள 
உருவாக்குவதகன கநாக்ைமாைக் கைாண்டு 
துவக்ைப்பட்டுள்ளது.  

ன்த்திட்டத்தின் கீழ், த ழ்நாட்டில் ஒரு 
ன்லட்சத்திற்கு கமல் மக்ைள் கதாகையுள்ள 12 
மாநைராட்சிைள், 20 நைராட்சிைள் மற்றும் 1 கபரூராட்சி 
ஆமயகவ கதரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன.  

குடிநீர் கமம்பாட்டுப் பணிைள் 9 உள்ளாட்சிைளிலும்,  
1 பாதாள சாக்ைகட திட்டப்பணி மற்றும் 90 பூங்ைாக்ைள் 
அகமத்தல் ஆமய பணிைள் 24 உள்ளாட்சிைளில் ` 2067.83 
கைாடி மதிப்பீட்டில் கசயல்படுத்த 2015-16 ஆம் ஆண்டில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தஞ்சாவூர் 
குடிநீர் கமம்பாட்டுப்பணி, பல்லவபுரம் பாதாள சாக்ைகட 
பணி மற்றும் 90 பூங்ைாக்ைள் அகமக்கும் பணி ஆமயகவ 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

கும்பகைாணம் குடிநீர் கமம்பாட்டுப் பணிைள் மற்றும் 
கைாயம்பத்தூர் 24X7 குடிநீர் கமம்பாட்டுப் பணிைள், 8 பாதாள 
சாக்ைகட திட்டப் பணிைள் மற்றும் 24 உள்ளாட்சிைளில்  
133 பூங்ைாக்ைள் அகமத்தல் ஆமய பணிைள் `3017.35 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 2016-17-ஆம் ஆண்டில் கசயல்படுத்த 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு பூங்ைா பணிைள் முடிவுற்று குடிநீர் 
கமம்பாட்டுப் பணிைள் மற்றும் பாதாள சாக்ைகட 
திட்டப்பணிைள் பல்கவறு நிகலயில் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 
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2017-20-ஆம் வருடத்தில் 3 குடிநீர் கமம்பாட்டுப் 
பணிைள் 4 பாதாள சாக்ைகட திட்டப் பணிைள் மற்றும்  
24 உள்ளாட்சிைளில் 135 பூங்ைாக்ைள் அகமத்தல் ஆமய 
பணிைள் `4228.95 கைாடி மதிப்பீட்டில் கசயல்படுத்த 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு பூங்ைா பணிைள் முடிவுற்று 
பிைபணிைள் பல்கவறு நிகலயில் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

மத்திய அரசின் பங்ைளிப்பில் ` 1732.67 கைாடி மற்றும் 
மாநில அரசின் பங்ைளிப்பில் ` 887.78 கைாடி சம்மந்தப்பட்ட 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு விடுவிப்பதற்ைாை 
திட்ட ன்யக்குநரைத்திற்கு விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

குடிநீர் மற்றும் பாதாள சாக்ைகட 
திட்டப்பணிைளுக்கு கதகவயான உள்ளாட்சி அகமப்பின் 
பங்ைளிப்பு, ஆசிய கமம்பாட்டு வங்ம/ கஜர்மன் வங்ம நிதி/ 
த ழ்நாடு நீடித்த உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டு 
நிதி/ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டம்/மூலதன 
மான்ய நிதியின் கீழ் கபை முன்கமாழியப்பட்டுள்ளது.  

 அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்ட கசயலாக்ைத்தில் த ழ்நாடு 
அமல ன்ந்திய அளவில் பதின்மூன்ைாவது ன்டத்தில் 
உள்ளது. 

2.13.3  தீன்தயாள் அந்த்கயாதயா கயாஜனா-கதசிய நைர்ப்புை 
வாழ்வாதார ன்யக்ைம் (DAY-NULM)  

 ன்த்திட்டமானது 7 உட்கூறுைகள கைாண்டு 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைது. ன்தில் ன்ரண்டு 
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உட்கூறுைளான நைர்ப்புை வீடற்கைார்க்கு உகைவிடம் 
மற்றும் நைர்ப்புை நகடபாகத வியாபாரிைளுக்ைான 
நலத்திட்டம் நைராட்சி நிர்வாைத்தின் மூலம் மாநைராட்சி, 
நைராட்சி மற்றும் கபரூராட்சிைளில் கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருமன்ைது.  

2.13.3.1 நைர்ப்புை வீடற்கைார்க்கு உகைவிடம்  

ன்த்திட்டத்தின் அங்கீைார குேவின் 5 கூட்டங்ைளின் 
மூலம் கதசிய நைர்ப்புை வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் ` 107.60 
கைாடி திட்ட நிதியில் 242 அலகுைள் அனுமதிக்ைப்பட்டன. 
ன்தில் 89 குறுமய ைால உகைவிடமான மாவட்ட மற்றும் 
வட்டார தகலகமயிட மருத்துவமகனைளில் 
உள்கநாயாளிைளின் உதவியாளர்ைள் தங்கும் சிைப்பு 
உகைவிடமும் அடங்கும். ன்துவகர 149 அலகுைள் 
பணிநிகைவு கபற்று எஞ்சியுள்ள 93 உகைவிடங்ைளின் 
பணிைள் பல்கவறு முன்கனற்ை நிகலயில் உள்ளன. 

2.13.3.2  நைர்ப்புை நகடபாகத வியாபாரிைளுக்ைான 
நலத்திட்டம் 

ன்த்திட்டத்தின் கதசிய நைர்ப்புை வாழ்வாதார 
ன்யக்ைத்தின் கீழ் 1,21,098 நகடபாகத வியாபாரிைள், 
ைணக்கைடுப்பின் மூலம் ைண்டறியப்பட்டு 1,03,048 
நகடபாகத வியாபாரிைளுக்கு அகடயாள அட்கட 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. கசன்கன நீங்ைலாை அகனத்து 
மாநைராட்சிைள் மற்றும் நைராட்சிைளில் நைர விற்பகனக் 
குே உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. கமலும் 528 கபரூராட்சிைளில் 
347 கபரூராட்சிைளில் நைர விற்பகனக்குே 
அகமக்ைப்பட்டு எஞ்சியுள்ள கபரூராட்சிைளில்  
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வருங்ைாலத்தில் நைர விற்பகனக்குே துரிதமாை 
அகமக்ைப்படும். 

2.13.4 தூய்கம ன்ந்தியா ன்யக்ைம்  

தூய்கம ன்ந்தியா ன்யக்ைம், ன்ந்திய நைர்புை வளர்ச்சி 
அகமச்சைத்தினால் 02.10.2014 அன்று கீழ்க்ைண்ட 
கநாக்ைங்ைகள கசயல்படுத்தும் விதமாை 
நகடமுகைப்படுத்தப்பட்டது. ன்ந்த ன்யக்ைம் 5 ஆண்டு 
ைாலத்திற்கு கசயல்படுத்தப்படும். 

(1)  திைந்த கவளியில் மலம் ைழித்தகல அைகவ 
ஒழித்தல்,  

(2)  மனித ைழிவுைகள மனிதகன அைற்றும் 
நிகலயிகன ஒழித்தல்,  

(3) நவீன மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம பணிைகள கமற்கைாள்ளுதல்,  

(4)  ஆகராக்மயமான சுைாதார பழக்ைங்ைகள 
உருவாக்குதல்,  

(5) சுைாதாரம், மனித ஆகராக்மயம் கதாடர்பு பற்றிய 
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்,  

(6)  நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் திைன் 
கமம்படுத்துதல் மற்றும் மூலதனச் கசலவில் 
தனியார் துகை பங்ைளிப்பு ஈர்த்திடும் விதத்தில் 
நடவடிக்கை எடுத்தல்.  
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ன்தன்கபாருட்டு ன்த்திட்டத்கத த ழ்நாட்டில் 
கீழ்ைண்ட கூறுைளுடன் நகடமுகைப்படுத்த அரசு 
நிர்வாைம் அனுமதியளித்துள்ளது. 

(1) தனிநபர் ைழிப்பிடங்ைள் அகமத்தல், (2) சமுதாய 
ைழிப்பிடங்ைள் அகமத்தல், (3) திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
கசயலாக்ைம், (4) விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், (5) திைன் 
கமம்படுத்துதல். 

ன்த்திட்டத்திகன சீரிய முகையில் 
நகடமுகைப்படுத்தவும் பணிைகளக் ைண்ைாணிக்ைவும் 
மாநில அளவிலான உயர்மட்ட குே ஒன்று நைராட்சி 
நிர்வாை முதன்கம கசயலர் தகலகமயில் 
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.  

2.13.4.1 தனிநபர் ைழிப்பகைைள் 
 

ஆண்டு ன்லக்கு முடிக்ைப்பட்டகவ ைட்டப்பட்டு 
வருபகவ 

2015-16 98,048 98,048 - 

2016-17 1,02,569 1,02,569 - 

2018-19 87,049 47740 39309 

Total 2,87,666 248357 39309 

தனிநபர் ைழிப்பகைைள் ைட்டுவதற்ைான கமாத்த 
ன்லக்கு அக்கடாபர் 2019-க்குள் முடிக்ைப்படும்.  
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2.13.4.2 சமுதாயக் ைழிப்பிடங்ைள் 

ஆண்டு 
ைழிப்பகைைள் 

எண்ணிக்கை 
ன்ருக்கைைள் முடிக்ைப்பட்டகவ 

ைட்டப்பட்டு 

வருபகவ 

2014-15 293 2167 2167 - 

2015-16 415 3961 3961 - 

2016-17 136 1287 1193 94 

2017-18 23 338 115 223 

Total 867 7753 7436 317 
 

2.13.4.3 திடக்ைழிவு கமலாண்கம  

த ழ்நாடு நைர்புை உள்ளாட்சிைளில் 
ஒருங்மகணந்த திடக்ைழிவு கமலாண்கம திட்டப்பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைது. ன்துவகர த ழை 
அரசினால் உருவாக்ைப்பட்ட திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
சிைப்பு நிதி மற்றும் தூய்கம ன்ந்தியா திட்ட நிதி 
ஆமயவற்றின் மூலம் `1204.03 கைாடி மதிப்பீட்டில் 135 
உள்ளாட்சிைளில் 1967 பணிைள் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 1085 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டு மீதமுள்ள பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் 
நகடகபற்று வருமன்ைன.  
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2.13.4.4  சுைாதாரம் மற்றும் திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்  

சுத்தம், சுைாதாரம், தூய்கம, திைந்தகவளியில் மலம் 
ைழித்தகல ஒழித்தல் மற்றும் பிரித்கதடுக்ைப்பட்ட உயிரி 
ைழிவு மற்றும் மறுசுழற்சிக்குட்படுத்தக் கூடிய ைழிவுைகள 
திைகமயாை கையாளுவது குறித்து கபாது மக்ைளுக்கு 
கபாதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த 1264 பரப்புகரயாளர்ைள், 
215 கமற்பார்கவயாளர்ைள், 11 ஒருங்மகணப்பாளர்ைள் 121 
நைராட்சிைள் மற்றும் 14 மாநைராட்சிைளில் ஈடுபடுத்த 2016-17 
முதல் 2018-19 வகரயிலான ைாலத்தில், ` 76.85 கைாடிக்கு 
அரசு அனுமதி வழங்மயுள்ளது. திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
மற்றும் கபாது சுைாதாரம், தூய்கம பணிைளின் 
முக்மயத்துவத்கத உணர்த்தும் விதத்தில் விழிப்புணர்வு 
கசயல்பாடுைள் கதாடர்ச்சியாை நகடகபற்று வருமைது.  

2.13.4.5 நீடித்த நிகலயான வளர்ச்சிக்ைான ன்லக்கு 

த ழை அரசு 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நீடித்த 
நிகலயான வளர்ச்சிக்ைான ன்லக்மகன அகடய 
கீழ்க்ைண்டவற்றுக்கு அதிை முன்னுரிகம அளித்து 
வருமைது. 

1. அகனவருக்கும் சமச்சீரான குடிநீர் பாதுைாப்பான 
முகையில் வழங்குதல். 

2. கபாதுமான மற்றும் சமச்சீரான அளவில் 
அகனவருக்கும் சுைாதார வசதிைகள அளித்து, 
கபாது ன்டங்ைளில் மலம் ைழிக்கும் நிகலகய 
அைகவ ஒழித்தல். 



72 

3. நீர் மாசுபடுதகல தவிர்த்து அதன் தரத்திகன 
கமம்படுத்துதல், அபாயைரமான ைழிவுைள் மற்றும் 
ன்ரசாயனங்ைள் கவளிகயறுவகத குகைத்தல் 
மற்றும் ைழிவுைகள ஒகர ன்டத்தில் கதக்ம 
கவத்தகல ஒழித்தல், சுத்திைரிக்ைப்படாத 
ைழிவுநீகர பாதியாை குகைத்தல் மற்றும் 
அதன்மூலம் நீர் மறுசுழற்சி மற்றும் மறு 
உபகயாைத்திகன கமம்படுத்துதல். 

4. ·குடிநீர் மற்றும் சுைாதாரம் குறித்த 
திைன்கமம்பாட்டு பயிற்சிைகள அளித்தல். 

5. ·ைழிவுைகள குகைத்தல், மறுசுழற்சி மற்றும் மறு 
உபகயாைத்தின் மூலமாை கபருமளவில் ைழிவு 
உற்பத்தியிகன குகைத்தல். 

கமற்ைண்ட அகனத்து ன்லக்குைகளயும் அகடய 
பின்வரும் முயற்சிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. 

 1. தூய/பாதுைாப்பான குடிநீர் அகனவருக்கும் 
மகடக்ை அகனத்து விதமான நடவடிக்கைைளும் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. 

 2. ைழிவு நீகர சுத்திைரிப்பு கசய்வதற்ைான 
வசதிைகள ஏற்படுத்தி, ைழிவுநீர் மறு 
உபகயாைத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைன. 

 3. கபாது சுைாதாரத்கத கபாறுத்தவகர, தனிநபர் 
ைழிவகைைள் மற்றும் கபாதுக்ைழிப்பிடங்ைள் 
ைட்டப்பட்டு சுைாதாரமற்ை ைழிவகைைகள 
சுைாதாரமுள்ள ைழிவகைைளாை மாற்றி 
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அகனவருக்கும் சுைாதார வசதிைகள ஏற்படுத்தி, 
திைந்த கவளியில் மலம் ைழிக்கும் பழக்ைம் 
ஒழிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 4. உருவாகும் ைழிவின் உட்கூறுைளான ஈரக் 
ைழிவுைள் மற்றும் உலர் ைழிவுைகள கசயலாக்ைம் 
கசய்யும் விதமாை கசயலாக்ை வசதிைள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ைழிவுைள் குகைப்பு, 
மறுசுழற்சி மற்றும் மறு உபகயாைம் 
கபான்ைவற்கை அகடய தீவிரமான தைவல் 
கதாடர்பு நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு 
வருமன்ைன. 

2.13.4.6 புராதன நைர கமம்பாடு மற்றும் புனரகமப்பு திட்டம் 
(Heritage City Development and Augumentation Yojana-
HRIDAY) 

மத்திய அரசின் நைர்ப்புை வளர்ச்சி அகமச்சைத்தால் 
ன்ந்தியாவில் உள்ள புராதன நைரங்ைளின் முேகமயான 
வளர்ச்சியிகன ஊக்குவிப்பதற்ைாை, புராதன நைர கமம்பாடு 
மற்றும் புனரகமப்பு திட்டம் (Heritage City Development and 
Augumentation Yojana (HRIDAY) புராதன நைரங்ைளின் 
ைலாச்சாரம், ைகல நயம் மற்றும் ைட்டடக்ைகல 
ஆமயவற்கை பாதுைாப்பதுடன், அவற்றின் தனித்தன்கம 
மாைாமல் கமலும் அழகுப்படுத்துவது, பாதுைாப்பாை 
வாழ்வதற்கைற்ை நீடித்த நிகலத்தன்கமயுடன் 
கமம்படுத்துவது ன்த்திட்டத்தின் கநாக்ைமாகும். கமற்படி 
ன்த்திட்டம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு, தனியார் 
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நிறுவனங்ைள் மற்றும் ைல்வி நிறுவனம் மூலம் 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமைது.  

ன்த்திட்டத்திற்ைான நிதி முேவதும் மத்திய அரகச 
வழங்கும். கமலும், ன்த்திட்டத்திகன கசயல்படுத்தும் 
ைாலம் நான்கு வருடங்ைள் (ஜனவரி, 2015 முதல் நவம்பர், 
2018 வகர) ஆகும்.  

ன்த்திட்டத்தின் கீழ், ன்ந்திய அளவில் 
கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ள நைரங்ைளில் ைாஞ்சிபுரமும் 
ஒன்ைாகும். எனகவ, மாவட்ட ஆட்சித்தகலவர், ைாஞ்சிபுரம் 
அவர்ைகள தகலவராை கைாண்ட 10 உறுப்பினர்ைள் 
அடங்மய ஆகலாசகன மற்றும் ைண்ைாணிப்புக்குே 
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.  

கமலும், ன்த்திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ள நிதி 
மற்றும் பணியின் நிகல பின்வருமாறு: 

வ
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சத்
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ல்

) 

தற்கபாகதய 
நிகல 

 

1 அருள் கு 
ஏைாம்பகரஸ்வரர் 
கைாயிகல 
சுற்றியுள்ள 
சாகலைள் மற்றும் 
கதருக்ைகள 
கமம்படுத்துதல் 
 

6 989.72 முடிவுற்றுள்ளன. 
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2 அருள் கு வரதராஜ 
கபருமாள் 
கைாயிகல 
சுற்றியுள்ள 
சாகலைள் மற்றும் 
கதருக்ைகள 
கமம்படுத்துதல் 

6 763.86 முடிவுற்றுள்ளன 

3 அருள் கு ைாமாட்சி 
அம்மன் கைாயிகல 
சுற்றியுள்ள 
சாகலைள் மற்றும் 
கதருக்ைகள 
கமம்படுத்துதல் 

7 246.00 85 சதவீதப்பணிைள் 
முடிவுற்றுள்ளன. 
 

 Total 19 1999.58 
 

 

 

2.14 கவளிநாட்டு நிறுவன உதவித்திட்டங்ைள்  

த ழை அரசு கவளிநாட்டு நிதியுதவியுடன் பல்கவறு 
திட்டங்ைகள கசயல்படுத்தி வருமைது. அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு: 

2.14.1 ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுைவு முைகம 
நிதியுதவியுடன் த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு 
திட்டம்  

9 உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் 9 குடிநீர் கமம்பாட்டு 
பணிைள் ன்த்திட்டத்தின் கீழ் `663.68 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, அகனத்து பணிைளும் 
முடிக்ைப்பட்டு கபாது மக்ைள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. 
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2.14.2  கஜர்மானிய கமம்பாட்டு வங்ம (KfW) 
நிதியுதவியுடன் நீடித்த நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பிற்ைான நிதியுதவி திட்டம்  

26 உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் சாகலப்பணிைள், 
மகழநீர் வடிைால் பணிைள், குடிநீர் கமம்பாட்டுப் பணிைள், 
பாதாளச் சாக்ைகட திட்டம், நீர் நிகலைள் கமம்பாடு மற்றும் 
விகளயாட்டு திடலுடன் பூங்ைாக்ைள் கமம்பாடு கபான்ை 35 
பணிைள் `3047.20 கைாடி மதிப்பீட்டில் ன்த்திட்டத்தின் கீழ் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு அதில் 12 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டும் 
மீதமுள்ள 23 பணிைள் பல்கவறு நிகலயில் 
கசயலாக்ைத்தில் உள்ளன. 

2.14.3  த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம்  

உலை வங்ம நிதியுதவியுடன் த ழ்நாடு நீடித்த 
நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டத்திகன `3831.00 கைாடி 
கசலவில் தற்கபாது கசயலாக்ைத்தில் உள்ளது. 

 ன்ந்தத் திட்டம் நைர ஆளுகம கூறு, 
நைர்ப்பகுதிக்ைான கதாழில்நுட்ப உதவி கூறு மற்றும் 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்ைான முதலீட்டுக் 
கூறு ஆமய 3 கூறுைகளக் கைாண்டதாகும். 

கமற்கூறிய 3 கூறுைளில் நைர ஆளுகம கூறு, 
நைர்பகுதிக்ைான கதாழில்நுட்ப உதவி கூறு ஆமயகவ 
நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைத்தால் 
கசயல்படுத்தப்படுமைது.  

நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்ைான 
முதலீட்டுக் கூறு என்ை துகணத் திட்டம் த ழ்நாடு 
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நைர்ப்புை உள்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் நிறுவனத்தின் 
மூலம் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமைது. 

2.14.3.1 நைர்புை ஆளுகம (மாதிரி நைரம்) கூறு 
 ஈகராடு மாநைராட்சி, கவலூர் மாநைராட்சி மற்றும் 

ஓசூர் மாநைராட்சி ஆமயகவ நைர்ப்புை ஆளுகம (மாதிரி 
நைரம்) கூறு என்பதன் கீழ் மாதிரி நைரங்ைளாை கதர்வு 
கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

i) நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
அதிைாரங்ைள் மற்றும் ைட்டகமப்புத் திைன் 

ii)  வளர்ச்சித் திட்டங்ைள் 
iii)  நீடித்த நிதி மற்றும் 
iv)   ன் ஆளுகம மற்றும் கபாது தைவல் அகமப்பு 

ஆமய நான்கு ன்னங்ைளில் நைர் கமலாண்கமயிகன 
கமம்படுத்துவதற்கு நைர்ப்புை ஆளுகம கூறின் கீழ் 
நிதியுதவி அளிக்ைப்பட்டு வருமைது. 

 கமற்ைண்ட நைர் கமலாண்கம ன்னங்ைளில் 
கமற்கைாள்ளப்படும் திருப்திைரமான கசயல்பாடுைளின் 
அடிப்பகடயில் ன்ந்நைரங்ைளுக்கு மானியம் வழங்ைப்படும். 
2016-17 முதல் 2021-22 வகரயிலான ஆண்டுைளில் நைர் 
கமலாண்கமயில் எட்டப்படும் சாதகனைளின் 
அடிப்பகடயில் மானியம் வழங்குவதற்ைாை ஈகராடு மற்றும் 
கவலூர் மாநைராட்சிைளுக்கு தலா  `153.24 கைாடியும்  
ஓசூர் மாநைராட்சிக்கு ` 76.62 கைாடியும் த ழ்நாடு நீடித்த 
நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 2014-15 மற்றும் 2015-16ஆம் ஆண்டுைளில் நைர் 
கமலாண்கமயில் எட்டப்பட்ட சாதகனைளுக்ைாை  
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2016-17ஆம் ஆண்டில் ஈகராடு மற்றும் கவலூர் 
மாநைராட்சிைளுக்கு தலா  `51.08 கைாடியும், ஓசூர் 
மாநைராட்சிக்கு `25.54 கைாடியும் மானியமாை 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. நைர் கமலாண்கமயில் ன்ந்த  
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் சாதகனைளின் 
அடிப்பகடயில் 2017-18 முதல் 2019-20 வகரயிலான 
ஆண்டுைளுக்கு ஆண்டுகதாறும் ன்கத அளவிலான  
மானியம் வழங்ைப்பட்டு வருமைது. 
2.14.3.2  நைர்பகுதிக்ைான கதாழில் நுட்ப உதவிக்கூறு  

ன்க்கூறின் கீழ், கீழ்க்ைண்ட நான்கு 
துகணக்கூறுைள் நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைத்தால் 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமைது:  
வ.எண் துகணக்கூறு கமாத்த 

நிதி 
உலைவங்ம 
நிதி 

  ( ல்லியன் டாலரில்) 
1 நைராட்சி  ன் 

ஆளுகம / கபாது நிதி 
கமலாண்கம மற்றும் 
புவியியல் தைவல் 
அகமப்பு 

21.50  11.50  

2 திைன் மற்றும் நிறுவன 
கமம்பாடு 

7.00  6.00  

3 திட்ட தயாரிப்பு நிதி 2.00  0  
4 திட்ட கமலாண்கம 

மற்றும் திட்ட 
கசயல்பாட்டு கசலவு 

3.5  3.5  

 கமாத்தம் 34.00  21.00  
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2.14.3.3     நைர்ப்புைங்ைளில்  ன் ஆளுகம 

 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் பணிைகள 
 ன் ஆளுகம மூலம் கையாளுவதற்கு த ழை அரசு 
முக்மயத்துவம் அளித்து வருமைது. நைர்ப்புைங்ைளில் 
வாேம் மக்ைளுக்கு விகரவாைவும் தரமாைவும் 
கசகவைகள கசய்வதற்கு 29 எண்ணிக்கையிலான 
நைராட்சி  ன் ஆளுகம கசகவைள் 
ைண்டறியப்பட்டுள்ளன. ன்வற்கை நகடமுகைப் 
படுத்துவதற்கு அகனத்து நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்கும் கமயப்படுத்தப்பட்ட வகளதள  ன் 
ஆளுகம பயன்பாடு என்ை சீரிய திட்டம் 
 `18.31 கைாடி மதிப்பீட்டில் கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்து 
கைாள்ளப்பட்டது. 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 23  ன் ஆளுகம 
கசகவைள் 14 மாநைராட்சிைளிலும் 121 நைராட்சிைளிலும் 
கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ன்ந்த  ன் ஆளுகம 
கசகவைகள நகடமுகைப்படுத்தும் கபாருட்டு நைராட்சி 
மற்றும் மாநைராட்சிைளில் பணிபுரியும் 14610 பணியாளர்ைள் 
மற்றும் அலுவலர்ைளுக்கு பயன்பாட்டுப் பயிற்சிைள் 
வழங்ைப்பட்டுள்ளன. நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைத்தின் 
ைட்டுப்பாட்டிலுள்ள 135 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளிலும் மீதமுள்ள 6  ன் ஆளுகம 
கசகவைகளயும் நகடமுகைப்படுத்தும் பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

2.14.3.4  திைன் கமம்பாடு மற்றும் நிறுவன கமம்பாடு 

திைன் கமம்பாடு மற்றும் நிறுவன கமம்பாடு 
திட்டத்தின் கீழ் ` 6.59 கைாடியில் பயிற்சி வழங்ைப்பட்டது. 
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அதில் 26,092 பணியாளர்ைள் மற்றும் அலுவலர்ைள் திைன் 
கமம்பாடு பயிற்சியில் பயனகடந்தனர். 

2019-20ஆம் ஆண்டில் ` 13.42 கைாடி மதிப்பீட்டுத் 
கதாகையில் நான்கு பயிற்சி வகுப்புைள் ஏற்பாடு 
கசய்யப்பட்டு, நைராட்சியில் பணிபுரியும் 41,119 பணியாளர்ைள் 
மற்றும் அலுவலர்ைளுக்கு பயிற்சி வழங்ைப்பட்டது. 

2.15 த ழ்நாடு ஒருங்மகணந்த அபிவிருத்தி மற்றும் 
ைட்டட விதிைள் 2019 

74வது அரசியலகமப்பு சட்டத்திருத்தத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ள பணிைளான நைரகமப்கப உள்ளடக்மய 
நைராட்சிைளில் திட்ட டல் மற்றும் ைட்டடங்ைள்  
ைட்டுவது மற்றும் நிலப்பயன்பாட்கட ஒேங்குப்படுத்துதல் 
ஆமய பணிைள் உள்ளாட்சிைளில் முக்மய பணியாை 
குறிப்பிட்டுள்ளதன் அடிப்பகடயில், அகனத்து 
மாநைராட்சிைள்/நைராட்சிைள்/கபரூராட்சிைள் மற்றும் 
மராமப்புைங்ைள் உள்ளடக்மய அகனத்து 
உள்ளாட்சிைளுக்கும் கபாருந்தும் எளிகமயான 
வகையிலான ஒருங்மகணந்த ைட்டட விதிைள் 2019 தயார் 
கசய்யப்பட்டு அரசாகண (நிகல) எண்.18, நைராட்சி 
நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் (MA-1) துகை, நாள் 
04.02.2019 வாயிலாை பிரசுரம் கசய்யப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு 
கைாண்டுவரப்பட்டது. ன்னி வரும் ைாலங்ைளில் எந்த ஒரு 
ன்டத்திலிருந்தும் எந்த ஒரு உள்ளாட்சியிலும் சிரம ன்றி 
குறிப்பிட்ட ைாலத்திற்குள் ன்கணயதளம் வாயிலாை 
அனுமதியிகன கபற்றுக்கைாள்ளும் வகையில் வழிவகை 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. த ழ்நாடு ஒருங்மகணந்த 
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அபிவிருத்தி மற்ைம் ைட்டட விதிைள் 2019 மூலம் 
கதாடர்புகடய நபர்ைள் பயனகடவர்.  

2.16 அனுமதியற்ை மகனைள் மற்றும் மகனப் 
பிரிவுைகள வரன்முகைப்படுத்துதல்  

 த ழை அரசின் சிைப்புத் திட்டமான அனுமதியற்ை 
மகனைள் மற்றும் மகனப்பிரிவுைகள முகைப்படுத்த 
விதிமுகைைள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, ன்த்திட்டத்தின் கீழ் 
64,645 மகனைள் முகைப்படுத்தப்பட்டு, அதன் வாயிலாை  
`36,242 ன்லட்சம் அபிவிருத்தி ைட்டணமாை 
வசூலிக்ைப்பட்டது. ன்த்கதாகை வாயிலாை சம்பந்தப்பட்ட 
மகனப்பிரிவுைளில் உள்ள அடிப்பகட உள்ைட்டகமப்பு 
வசதிைகள கமம்படுத்தப்படும். கமலும் குறிப்பிட்ட 
ைாலத்திற்குள் முகைப்படுத்தப்படும் மகனப்பிரிவுைளில் 
உள்ள மகனைகள உள்ளாட்சிகய முகைப்படுத்தி 
அனுமதி வழங்மடவும் வழிவகை கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2.17  த ழ்நாடு நைரியல் பயிற்சி நிறுவனம்  

த ழ்நாடு நைரியல் பயிற்சி நிறுவனம், 1981 ஆம் 
ஆண்டு கைாயம்புத்தூரில் பின்வரும் கநாக்ைங்ைளுக்ைாை 
நிறுவப்பட்டது. 

(1) நைராட்சி நிர்வாைத்தின் பல்கவறு பிரிவுைளில் 
நவீன கமலாண்கம நுட்பங்ைகள 
பயன்படுத்துவதன் அவசியத்கத பற்றிய 
விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துதல். 

(2) நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் நைர்ப்புை வளர்ச்சி 
குறித்த பயிற்சிைள், ைருத்தரங்குைள், மாநாடுைள், 
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கவளியீடுைள் மூலமாை கபரும்பான்கமயான 
மக்ைளுக்கு கசன்ைகடதல். 

(3) நைர்ப்புை கமம்பாடு, நைராட்சி நிர்வாைம்  
மற்றும் அகவ சார்ந்த துகைைளில், ஆராய்ச்சி 
படிப்புைள் மற்றும் ஆகலாசகன கசகவைள் 
கமற்கைாள்ளுதல். 

(4) நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு மற்றும் ஒருங்மகணந்த 
நைர்ப்புை வளர்ச்சிகய ஊக்குவித்தல் மற்றும் 
அதற்ைான ஏற்பாடுைகள கசய்தல். 

 மாநைராட்சிைள், நைராட்சிைள் மற்றும் 
கபரூராட்சிைள் வழங்கும் ஆண்டு பங்ைளிப்புத் கதாகை 
ன்ப்பயிற்சி நிறுவனத்தின் ன்யங்குவதற்கு முக்மயமான 
நிதியாதாரம் ஆகும். 

 ன்ந்நிறுவனம், கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட மக்ைள் 
பிரதிநிதிைள் மற்றும் நைர்ப்புை உள்ளாட்சிைளின் 
பணியாளர்ைளுக்கு பயிற்சிைகள அளிப்பதில் 
முன்கனாடியாை திைழ்மைது. கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட மக்ைள் 
பிரதிநிதிைளுக்ைான புத்தறிவுப் பயிற்சிைள், நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் அலுவலர்ைள் மற்றும் 
ஊழியர்ைளுக்ைான விரிவாக்ைப் பயிற்சிைள் மற்றும் 
புத்தாக்ைப் பயிற்சிைள் ன்ந்நிறுவனத்தால் 
வழங்ைப்படுமன்ைன. 

 ன்ப்பயிற்சி நிறுவனத்தால் 2018-2019ஆம் ஆண்டு 
வழங்ைப்பட்ட பயிற்சி திட்டங்ைளின் விவரங்ைள் 
கீழ்க்ைாணுமாறு: 
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வ. 
எண் பயிற்சி 

பயிற்சி 
கபற்ைவர்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

 
1 
மாநைராட்சி மற்றும் நைராட்சி ன்ளநிகல 
உதவியாளர்ைளுக்ைான நான்கு வார 
விரிவாக்ைப் பயிற்சி 

132 

 
2 

த ழ்நாடு நிகலத்த நைர்ப்புை 
கமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நைரகமப்பு 
அலுவலர் மற்றும் நைரகமப்பு 
ஆய்வாளர்ைளுக்ைான மூன்று நாள் 
பயிற்சி 

246 

3 த ழ்நாடு நிகலத்த நைர்ப்புை 
கமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நைர் நல 
அலுவலர் / உதவி நைர் நல அலுவலர் / 
சுைாதார அலுவலர் / சுைாதார ஆய்வாளர் 
ஆமகயார்ைளுக்ைான மூன்று நாள் 
பயிற்சி 

446 

4 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
அலுவலர்ைள் மற்றும் 
பணியாளர்ைளுக்ைான ஓய்வு ைால 
திட்ட டல் குறித்து மூன்று நாள் 
சிைப்புப் பயிற்சி 

182 

5 கபரூராட்சி சுைாதார அலுவலர் மற்றும் 
சுைாதார ஆய்வாளர்ைளுக்ைான கநாய்த் 
தடுப்பு கதாடர்பான மூன்று நாள் 
உணர்திைன் பயிற்சி 

65 

6 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
சுைாதார பணியாளர்ைளுக்ைான மூன்று 
நாள் திைன் கமம்பாட்டுப் பயிற்சி 

5185 

7 ைட்டட விதிைள் மற்றும் அதன் அனுமதி 
நகடமுகைைள் குறித்த ன்ளநிகல 
கபாறியியல் பட்ட மாணவர்ைளுக்ைான 
பயிற்சி 
 

120 
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வ. 
எண் பயிற்சி 

பயிற்சி 
கபற்ைவர்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

8 தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
அலுவலர்ைளுக்ைான கதசிய 
அளவிலான ைளம்சார் பயிற்சிப் 
பட்டகை. 

223 

9 புதிதாை பணியமர்த்தப்பட்ட ைர்நாடை 
மாநில நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் ன்ளநிகல 
கபாறியாளர்ைளுக்ைான ைளப்பயிற்சி 

41 

10 புதிதாை பணியமர்த்தப்பட்ட ைர்நாடை 
மாநில வருவாய் பிரிவு 
பணியாளர்ைளுக்ைான ைளப்பயிற்சி 

21 

11 மத்திய மைளிர் மற்றும் குழந்கதைள் 
அகமச்சை நிதி உதவியுடன் பாரதியார் 
பல்ைகலக்ைழைத்துடன் ன்கணந்து 
நடத்திய கபரூராட்சி கசயல் 
அலுவலர்ைளுக்ைான பாலின நிதித் 
திட்டம் குறித்த பயிற்சி 

60 

 கமாத்தம் 6721 
  

AMRUT திட்டத்தால் அங்கீைரிக்ைப்பட்ட பயிற்சி 
நிறுவனம் என்ை முகையில் த ழ்நாடு நைர்ப்புை நிதி 
மற்றும் உள்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டு நிறுவனம் வழங்மய 
நிதி உதவியுடன் மாநைராட்சி, நைராட்சி மற்றும் 
கபரூராட்சிைளில் பணியாற்றும் 5185 சுைாதார 
பணியாளர்ைளுக்கு உதகை, கைாயம்புத்தூர், ஏற்ைாடு, 
மாமல்லபுரம் மற்றும் மதுகர ஆமய கமயங்ைளில் 193 
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குேக்ைளாை பிரித்து மூன்று நாள் திைன் கமம்பாட்டு பயிற்சி 
2018-2019-ல் ன்ந்நிறுவனத்தால் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ன்ந்நிறுவனம் பாரதியார் பல்ைகலக் ைழைத்தால் 
அங்கீைரிக்ைப்பட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகும். முகனவர் 
பட்ட (Ph.D) ஆராய்ச்சிப் படிப்கப கமற்கைாண்டிருக்கும் 
ஒருவர் ைடந்த ஆண்டு நைராட்சிைளின் (தஞ்சாவூர் 
மண்டலம்) கசாத்துவரி கமலாண்கம என்ை தகலப்பில் 
ஆராய்ச்சி ைட்டுகர சமர்ப்பித்து, கதர்வாம, முகனவர் 
பட்டம் பிப்ரவரி 2019ல் கபற்றுள்ளார். 

த ழ்நாடு நைரியல் பயிற்சி நிறுவனத்தின் 
உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள கமம்படுத்துவதற்ைாைவும், 
மண்டல கமயங்ைகள அரசு பயிற்சி நிறுவனங்ைளுடன் 
ன்கணந்து துவங்குவதற்ைாைவும், அரசாகண (நிகல) 
எண் 84, நிதி (நிதி குே - 4) துகை, நாள் 31-3-2017-ல் சிைப்பு 
மானியமாை `25.00 கைாடி அனுமதித்து 
ஆகணயிடப்பட்டுள்ளது. ன்தன் கதாடர்ச்சியாை, அரசு 
ைடந்த மார்ச் மாதம் `10 கைாடி ன்ந்நிறுவனத்திற்கு 
விடுவித்துள்ளது. 

 அதனடிப்பகடயில், த ழ்நாடு நைரியல் பயிற்சி 
நிறுவனத்தின் உத்கதசிக்ைப்பட்டுள்ள கூடுதல் 
ைட்டடங்ைகள ைட்டுவதற்கு கபாதுத்துகைகயச் சார்ந்த 
ஒரு நிறுவனத்கத கதர்வு கசய்யும் முகனப்பில் 
ன்ந்நிறுவனம் உள்ளது. அகதகபால் 
உத்கதசிக்ைப்பட்டுள்ள மண்டல பயிற்சி கமயங்ைகள 
அகமக்கும் கபாருட்டு அரசு பயிற்சி நிறுவனங்ைகள 
ைண்டறிந்து வருமைது. 
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2.18  நிதிக்குே 

2.18.1. 5 வது மாநில நிதிக்குேவின் பரிந்துகர மற்றும்  
மானியம் ஒதுக்கீடு 

73வது மற்றும் 74வது அரசியலகமப்புச் 
சட்டத்திருத்தின்படி மற்றும் அரசியலகமப்புச் சட்டப்பிரிவு  
243 I மற்றும் 243 Y மற்றும் அதகனத்கதாடர்ந்து வந்த 
மாநிலச் சட்டங்ைளின் அடிப்பகடயில் ஐந்து 
ஆண்டுைளுக்கு ஒரு முகை ஒவ்கவாரு மாநிலமும் மாநில 
நிதி ஆகணயத்கத அகமக்ை கவண்டும். மாநில அரசுைள் 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளுடன் நிதி ஆதாரங்ைகள 
உரியவாறு பங்மட்டுக்கைாள்வது குறித்து 
பரிந்துகரப்பதற்கைன மாநில நிதி ஆகணயம் 
கதாற்றுவிக்ைப்படுமன்ைது. ன்தன் அடிப்பகடயில் 
1.12.2014ல் த ழ்நாடு அரசால் ஐந்தாவது மாநில நிதி 
ஆகணயம் கதாற்றுவிக்ைப்பட்டு, அதன் அறிக்கை மற்றும் 
பரிந்துகரைகள 27.12.2016ல் மாண்பு கு த ழை ஆளுநர் 
மற்றும்  மாண்பு கு முதலகமச்சரிடமும் அளித்தது. 

ஐந்தாவது மாநில நிதி ஆகணயத்தின் அறிக்கை 
சட்டமன்ைத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு, ஆகணயத்தின் 
பரிந்துகரைளின் மீது அரசு எடுத்த முடிவுைள் அரசாகண 
(நிகல) எண் 84, நிதித் (நிதி குே - 4) துகை, நாள் 31-3-2017-ல் 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

ஐந்தாவது மாநில நிதி ஆகணயத்தின் பரிந்துகரக் 
ைாலம் ஐந்து ஆண்டுைள் (2017-18 முதல் 2021-22 வகர) 
ஆகும். அதாவது 2017 ஏப்ரல் முதல் நாளிலிருந்து 31.3.2022 
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வகர ஐந்தாவது மாநில நிதி ஆகணயத்தில் 
ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட பரிந்துகரைளின் அடிப்பகடயில் 
அரசால் உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு நிதிப் 
பமர்மானங்ைள் வழங்ைப்படும். நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்கு மாநில அரசால் நிதி பமர்ந்தளிக்ைப்படும். 

கீழ்க்ைாணும் பரிந்துகரைளின் படி உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்கு நிதிப்பமர்மானங்ைள் வழங்ைப்படுமைது. 

மாநில அரசின் கமாத்த நிைர வரி வருவாயிலிருந்து 
உள்ளாட்சி நிதிப் பமர்மான விமதமாை 10 விேக்ைாடு 
அளவு அளிக்ைப்படுமைது. 

ஊரை மற்றும் நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்மகடகயயான வரிைகள மகட நிகலயாை 
56:44 என்ை விமதத்தில் நிதிப்பமர்வு கசய்ய ஐந்தாவது 
மாநில நிதி ஆகணயத்தில் பரிந்துகரகசய்யப்பட்டு 
ன்ப்பரிந்துகர அரசால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்டது. 

நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
அடுக்குைளுக்மகடகய (Vertical) நிதி பமர்மானத்திற்கும் 
ஒவ்கவாரு அடுக்மன் உள்கள நிதி பமர்மானத்திற்கும் 
(Horizontal) கீழ்ைாணும் நிதி பமர்மான ைணக்கீட்டிகன 
ைகடப்பிடிக்ை கவண்டும் என்று ஆகணயத்தில் 
பரிந்துகரக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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வ.எண். ைாரணி நிகை மதிப்பீடு 

1. 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கீட்டின்படி மக்ைள் 
கதாகை 

65 விேக்ைாடு 

2. பரப்பளவு 15 விேக்ைாடு 

3. தனிநபர் நுைர்வு கசலவின 
ன்கடகவளி 

10 விேக்ைாடு 

4. குடிகச வாழ் மக்ைள் கதாகை / 
விமதம் 

10 விேக்ைாடு 

 கமாத்தம்  100 
விேக்ைாடு 

 

ஐந்தாவது மாநில நிதிக்குேவின் பரிந்துகரைளின் 

அடிப்பகடயில் 2017-2018ம் ஆண்டில் மாநைராட்சிைள் 

மற்றும் நைராட்சிைளுக்கு விடுவிக்ைப்பட்ட மானியத் 

கதாகை மற்றும் 2018-2019ஆம் ஆண்டிற்ைான 

விடுவிக்ைப்பட்ட மானியத்கதாகை கீகழ கைாடுக்ைப் 

பட்டுள்ளன. 

 

 



89 

 
       (` கைாடியில்) 

வ
ரு
டம்

 

12
 ம
ாந
ைர
ாட்
சி
ைள்

 

மூ
ல
தன

 ம
ானி
யத்

 க
தா
க
ை 

ன்
யக்
ைம்

 ம
ற்
று
ம் 
பர
ாம
ரிப்
பு 

நி
தி
ப்ப
ற்
ைா
க்கு
க
ைக
ய 

ஈ
டு
க
சய்
வ
தற்
ைா
ன

 
பங்
ைளி
ப்பு
த்க
தா
க
ை 

க
மா
த்த
ம் 

நை
ரா
ட்
சி
ைள்
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ல
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 ம
ானி
யத்

 க
தா
க
ை 

ன்
யக்
ைம்

 ம
ற்
று
ம் 
பர
ாம
ரிப்
பு 

நி
தி
ப்ப
ற்
ைா
க்கு
க
ைக
ய 

ஈ
டு
க
சய்
வ
தற்
ைா
ன

 ப
ங்
ைளி
ப்பு
த் 

க
தா
க
ை 

க
மா
த்த
ம் 

க
பரு

 க
மா
த்த
ம் 

(5
+9

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2017-18 1215.82 224.96 75.99 1516.77 881.47 165.28 55.09 1101.84 2618.61 

2018-19 1408.11 264.02 88.00 1760.13 1020.88 191.32 63.80 1276.00 3036.13 

 

2.18.2. 14 வது நிதிக்குேவின் பரிந்துகரைள் மற்றும் 
மானியம் ஒதுக்கீடு 

14 வது நிதிக்குே தனது அறிக்கையிகன  
மாண்பு கு குடியரசு தகலவர் அவர்ைளுக்கு 
சமர்ப்பித்துள்ளது. 14வது நிதிக்குேவின் பரிந்துகரயிகன 
மத்திய அரசு ஏற்று அதகன மாநில அரசுைளுக்கு 
அனுப்பியுள்ளது. 14 வது நிதிக்குேவின் ைால அளவு 2015-16 
முதல் 2019-2020 வகர ஆகும். 
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நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு அடிப்பகட 
மானியம் மற்றும் கசயல்திைன் மானியம் வழங்குவதற்ைான 
14வது நிதிக்குேவின் பரிந்துகரைள் மற்றும் மானியம் 
ஒதுக்கீடு விவரம் பின்வருமாறு:  

1) மாநிலங்ைளுக்ைான மானியம் 2011-ம் ஆண்டு 
மக்ைள் கதாகை ைணக்கைடுப்பின் அடிப்பகடயில் 
90% மற்றும் பரப்பளவின் அடிப்பகடயில் 10% 
பமர்ந்தளிக்ைப்படகவண்டும். கமலும் கமற்படி 
மானியம் ஒவ்கவாரு மாநிலத்திற்கும் நைர மற்றும் 
ஊரை மக்ைள் கதாகையின் அடிப்பகடயில் 
மராமங்ைளுக்கும் மற்றும் நைராட்சிைளுக்கு 
ன்ரண்டாைப்  பிரித்து அளிக்ைப்படகவண்டும். 

2) அடிப்பகட மானியம் மற்றும் கசயல்திைன் 
மானியம் என ன்ரண்டு வகை மானியம் 
ஒப்பளிக்ைப்பட்டு, மராம பஞ்சாயத்துைளுக்கும் 
மற்றும் நைராட்சிைளுக்கும் வழங்ைப்படகவண்டும். 
அவற்றில் மராம பஞ்சாயத்துைளுக்கு 90% 
அடிப்பகட மானியமாைவும், 10% கசயல்திைன் 
மானியமாைவும் ன்ருக்ைகவண்டும். நைராட்சிைகள 
கபாருத்தமட்டில் ன்கவ 80:20 என்ை 
அடிப்பகடயில் ன்ருக்ைகவண்டும். 

3) நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்ைான 
அடிப்பகட மானியம் ன்ரண்டாை பிரித்து 
ஒவ்கவாரு அடுக்மற்கும் அதாவது 
மாநைராட்சிைள், நைராட்சிைள் மற்றும் 
கபரூராட்சிைளுக்கு மாநில அரசு மாநில நிதிக்குே 
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ஆகணயம் அளித்துள்ள விதிைள் அடிப்பகடயில் 
வழங்ைப்படகவண்டும். 

 கமலும் மாநைராட்சிைள், நைராட்சிைள் மற்றும் 
கபரூராட்சிைளுக்கு ஆண்டு வாரியாை 
பரிந்துகரக்ைப்பட்டுள்ள அடிப்பகட மானியம் மற்றும் 
கசயல்திைன் மானியம் பின்வருமாறு:  (2015-16 முதல் 2018-
2019 வகர)  

(` கைாடியில்) 

ஆ
ண்
டு

 

அடிப்பகட 
மானியம் 

க
மா
த்த
ம்
 (1)

 

அடிப்பகட 
மானியம் 

க
மா
த்த
ம்
 (2

) 

க
மா
த்த
ம்
 (1)

+(2
) 

மா
நை
ரா
ட்
சி
ைள்
  

நை
ரா
ட்
சி
ைள்

 

மா
நை
ரா
ட்
சி
ைள்
  

நை
ரா
ட்
சி
ைள்

 

முதல் 
தவகண 

ன்ரண்டாம் 
தவகண 

2015-16 158.00 122.46 280.46 158.00 122.46 280.46 560.92 

2016-17 218.79 169.56 388.35 218.79 169.56 388.35 776.70 

2017-18 252.79 195.91 448.70 252.79 170.63 423.42 872.12 

2018-19 292.44 212.02 504.46 0 0 0 504.46 

கமாத்தம் 922.02 699.95 1621.97 629.58 462.65 1092.23 2714.20 
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2.19  மாநைராட்சிைள் 

நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரின் ைட்டுப்பாட்டின் 
கீழ் 14 மாநைராட்சிைள் உள்ளன. 

2.19.1  மதுகர மாநைராட்சி 

மதுகர மாநைராட்சியானது 01.05.1971 அன்று 
நைராட்சியிலிருந்து மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 
2011ஆம் ஆண்டு ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள்  
கதாகை 15,61,129. 100 வார்டுைகள கைாண்டுள்ள 
ன்ம்மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 147.99 சதுர மகலா 
மீட்டராைவும், ஆண்டு வருமானம் `438.28 கைாடியாைவும் 
உள்ளது.  

2018-19ஆம் ஆண்டில் கீழ்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டது. 

1. சீர் கு நைர திட்டத்தின் கீழ், `1242.95 கைாடியில்  
14 பணிைள் அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளன. ன்தில் ஒரு 
பணி முடிக்ைப்பட்டு, மீதமுள்ள பணிைள் பல்கவறு 
நிகலயில் முன்கனற்ைத்திலுள்ளது  

ஆண்டு 

கசயல்திைன் மானியம் 

கமாத்தம்  
மாநைராட்சிைள் நைராட்சிைள் 

2015-16 ஒதுக்கீடு கசய்யப்படவில்கல 

2016-17 129.15 100.09 229.24 
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2. அட்டல்  ஷன் புனரகமப்பு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைம் திட்டத்தின் (AMRUT), கீழ் முல்கல 
கபரியாறு ஆற்றிகன நீர் ஆதாரமாைக் கைாண்டு  
`1020 கைாடி மதிப்பீட்டில் தனிக் குடிநீர் திட்டம் 
கசயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளன.  

3. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் (SBM) கீழ் ` 6.32 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 6619 தனிநபர் குடியிருப்பு 
ைழிப்பகைைள் (IHHL) ைட்டி முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

4. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் (SBM) கீழ் ` 3.48 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 56 சமுதாயக் ைழிப்பிடங்ைள் ைட்டி 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

5. மதுகர மாநைராட்சியில் வார்டு பகுதியளவில் 
பரவலாக்ைப்பட்ட திடக்ைழிவு கமலாண்கமகய 
கமற்கைாள்ளும் வகையில் 23 ன்டங்ைளில் ` 18.99 
கைாடி மதிப்பீட்டில் உரம் தயாரிக்கும் கமயம் 
ைட்டுவதற்கு கவகல உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைது. 31.07.2019-க்குள் 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டு 
வரப்படும். 

6. மதுகர மாநைராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு பகுதிைளில் 
ைழிவுைள் கசைரிப்பிகன எளிதாக்கும் வகையில் 
250 எண்ணம்  ன்ைலன் மூலம் ன்யங்கும் வாைனம் 
` 4.50 கைாடி மதிப்பீட்டில் வாங்குவற்கு கவகல 
உத்தரவு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 31.07.2019க்குள் 
கமற்படி வாைனங்ைள் முேகமயாை வாங்ைப்பட்டு 
பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டு வரப்படும். 
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7. நைரப் பகுதிைளில் ஐந்தாண்டுைளுக்கு கமலாை 
மறுசாகல அகமக்ைப்படாத சாகலைள் கதர்வு 
கசய்யப்பட்டு புதுப்பிக்ைவும் த ழ்நாடு நைர்ப்புை 
சாகலைள் கமம்பாட்டுத் திட்டம் 2018-19ன் கீழ் 
` 25.56 கைாடி மதிப்பீட்டில் 51.85 ம.மீ. நீளத்திற்கு தார் 
சாகலைள் மற்றும் கபவர் பிளாக் சாகலைள் 
அகமக்ைவும் கவகல உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைது. 31.10.2019-க்குள் 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டு 
வரப்படும். 

8. உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் 
(IGFF)திட்டத்தின் கீழ் மதுகர மாநைராட்சியில் 
பணிபுரியும் நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்ைளின் 
பயன்பாட்டிற்கைன மண்டலம் 4, வார்டு எண். 94-ல் 
எம்.எம்.சி. ைாலனி பகுதியில் 54 குடியிருப்புைள்  
`5.00 கைாடி மதிப்பீட்டில் ைட்டுவதற்கு கவகல 
உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைது. 31.10.2019-க்குள் பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டு வரப்படும். 

2.19.2  கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி 

கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி 01.05.1981 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 16,01,438,  
100 வார்டுைகள கைாண்டுள்ள மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 
265.36 சதுர மகலா மீட்டராைவும், ஆண்டு சராசரி 
வருமானம் ` 681.44 கைாடியாைவும் உள்ளது.  
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2018-19ஆம் ஆண்டில் கீழ்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டது. 

1. சீர் கு நைர திட்டத்தின் கீழ், ` 1178.20 கைாடியில் 34 
பணிைள் அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளன. ன்தில்  
11 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள பணிைள் 
பல்கவறு நிகலயில் முன்கனற்ைத்திலுள்ளன. 

2. கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சியுடன் ன்கணக்ைப்பட்ட 8 
பகுதிைளுக்ைான குடிநீர் கமம்பாட்டு பணி ` 395.41 
கைாடியில் அம்ருத் 2015-2016ன் கீழ் 
அனுமதிக்ைப்பட்டு பணிைள் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டு 45% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு 
மீதமுள்ள பணிைள் நகடகபற்று வருமைது. 

3. பகழய மாநைராட்சிப்பகுதியில் 24X7 குடிநீர் திட்டம் 
` 506.04 கைாடியில் கசயல்படுத்த அம்ருத் 2016-17ன் 
கீழ் அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் ஆய்வு 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு, குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு 
பணிைள் துவங்ைப்பட்டு நகடகபற்று வருமைது. 

4. மாநைராட்சியுடன் ன்கணக்ைப்பட்ட குறிச்சி மற்றும் 
குனியமுத்தூர் பகுதிைளில் பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்டம் ` 442.00 கைாடியில் அம்ருத் 2016-2017-ன் கீழ் 
ஆசிய வளர்ச்சி வங்ம உதவியுடன் பணிைள் 2 
சிப்பங்ைளாை பிரிக்ைப்பட்டு பாதாள சாக்ைகட கசம்பர் 
ைட்டும் பணிைளும் மற்றும் பாதாள சாக்ைகட 
ன்கணப்பிற்ைான குழாய் பதிக்கும் பணிைளும் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 
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5. அம்ரூத் 2015-2016, 2017-20-ன் கீழ் 21 பூங்ைாக்ைள் 
கமம்படுத்தும் பணி  `14.49 கைாடி மதிப்பீட்டில்  
3 ைட்டமாை எடுக்ைப்பட்டு அகனத்து பணிைளும் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

6. கஜர்மன் வங்ம நிதி உதவியுடன் குடிநீர் 
அபிவிருத்தி திட்டமானது கைாகவ 
மாநைராட்சியுடன் கூடுதலாை ன்கணக்ைப்பட்டுள்ள 
ைவுண்டம்பாகளயம், வடவள்ளி மற்றும் வீரகைரளம் 
பகுதிைளுக்கு ` 108.16 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு 85% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு 
மீதமுள்ள பணிைள் ஆைஸ்டு 2019க்குள் அகனத்து 
பணிைளும் முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு 
கைாண்டு வரப்படும். 

7. கதசிய நைர்ப்புை வாழ்வாதார ன்யக்ைத்தின் 
வீடற்கைார்க்கு உகைவிடம் என்ை கூறின் கீழ் ` 1.96 
கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 5 எண்ணிக்கையிலான 
உகைவிடங்ைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

8. ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை கமம்பாட்டுத் திட்டம் 
2018-19 ஆண்டில் 35.86 ம.மீ நீளத்திற்கு சாகலைள் 
சீரகமக்ை `25.00 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன.  

2.19.3  திருச்சிராப்பள்ளி மாநைராட்சி 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநைராட்சி, 01.06.1994 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
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ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 9,16,857. 65 வார்டுைள் 
கைாண்டுள்ள மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 167.23 சதுர 
மகலா மீட்டர் ஆைவும், ஆண்டு சராசரி வருமானம்  ` 465.60 
கைாடியாைவும் உள்ளது.  

2018-19ஆம் ஆண்டில் கீழ்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டன:— 

1. சீர் கு நைரத் திட்டத்தின் கீழ் திருச்சிராப்பள்ளி 
மாநைராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிைளில் கபாருத்தப் 
பட்டுள்ள கசாடியம் ஆவிவிளக்குைள், சி.எப்.எல், 
கமட்டல் உைலாய்டு விளக்குைகள புதிய எல்.ன்.டி 
 ன்விளக்குைளாை மாற்றியகமக்ை கதாகுப்பு I ` 
8.70 கைாடி மதிப்பீட்டிலும், கதாகுப்பு II  
`14.70 கைாடி மதிப்பீட்டிலும் கமற்கைாள்ள பணி 
உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன.  

2. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ், 2018-19ஆம் 
ஆண்டில் 3170 தனி நபர் வீட்டு ைழிப்பிடங்ைளில் 
1955 தனி நபர் வீட்டு ைழிப்பிடங்ைள் ைட்டி 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள ைழிப்பிடங்- 
ைளுக்ைான பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

3. அம்ரூத் (2017-2020) திட்டத்தின் கீழ் ஸ்ரீரங்ைம், 
அரியமங்ைலம் மற்றும் கபான்மகல 
கைாட்டத்திற்குட்பட்ட 7 பூங்ைாக்ைள் கமம்படுத்தும் 
பணிக்கு 7 பணிைள்  `385.575 ன்லட்சத்தில் பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு அகனத்துப் பணிைளும் 
முடிவுற்று மக்ைள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.  



98 

4. குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் புதிதாை 
கசர்க்ைப்பட்ட பகுதிைளான வார்டு எண்.61 முதல்  
65 வகர உள்ள பகுதிைளுக்கு `63.70 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் குடிநீர் அபிவிருத்தி பணிைள் 
நகடகபற்று, ன்தன் மூலம் நாகளான்றுக்கு நபர் 
ஒன்றுக்கு 135 LPCD குடிநீர் விநிகயாைம் 
கசய்யப்படும். 

5. பாதாள சாக்ைகடத் திட்டத்தில் (பகுதி 1) விடுபட்ட 
பகுதிைளுக்கு அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ்  `344 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் பணிைள் நகடகபற்று வருமைது. 
கமலும் விடுபட்ட பகுதிைளுக்கு (பகுதி 2) `312.14 
கைாடி பணிைளுக்கு மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கைார 
நடவடிக்கையிலுள்ளது. 

2.19.4 கசலம் மாநைராட்சி 

கசலம் மாநைராட்சி, 01.06.1994 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. வார்டுைளின் 
எண்ணிக்கை 60 ஆைவும், 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 8,34,792 ஆைவும், 
பரப்பளவு 91.34 சதுர மகலா மீட்டர் ஆைவும், ஆண்டு சராசரி 
வருமானம்  ` 197.91 கைாடியாைவும் உள்ளது. 

2018-19 ஆம் ஆண்டில் கீழ்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டது:— 

1.  சீர் கு நைரம் (ஸ்மார்ட் சிட்டி) திட்டத்தின் கீழ்  
39 எண்ணிக்கையிலான பணிைள்  `941.30 கைாடி 
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மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு பல்கவறு 
நிகலைளில் உள்ளது.  

2.  2018-19ஆம் ஆண்டு த ழ்நாடு நைர்புை சாகல 
உட்ைட்டகமப்பு திட்டத்தின் கீழ் (TURIP) 46.040 கீ.மீ. 
நீளத்திற்கு அரசு மானியத்துடன் ` 26.20 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 110 எண்ணிக்கையிலான சாகலப் 
பணிைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டன.  

3.  மாநைராட்சியின் கபாது நிதியின் கீழ் ` 40.00 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 67.332 கீ.மீ. நீளத்திற்கு சாகலைகள 
சீரகமக்ை 190 எண்ணிக்கையிலான பணிைள் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

4.  2018-19 ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை கமம்பாட்டு 
திட்டத்தின் கீழ் 29.389 கீ.மீ. நீளத்திற்கு அரசு 
மானியத்துடன் `21.10 கைாடி மதிப்பீட்டில் 117 
எண்ணிக்கையிலான சாகலப் பணிைள் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டன.  

5. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம பணிைளுக்கு 10 எண்ணிக்கையிலான 
புதிய வாைனங்ைள் வாங்கும் பணிைள் ` 239.30 ன்லட்சம் 
மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டன. 

6.  சட்ட கபரகவ 110 விதியின் கீழ் அறிவிப்கப கதாடர்ந்து 
புதிய கபருந்து நிகலய வளாைத்தில் ` 50.00 ன்லட்சம் 
மதிப்பீட்டில் அம்மா சுற்றுச்சூழல் அரங்கு (Amma Eco 
Pavilion) அகமக்ை எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டது.  
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2.19.5  திருகநல்கவலி மாநைராட்சி 

 திருகநல்கவலி மாநைராட்சி 01.06.1994 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 4,74,838 ஆகும். 55 
வார்டுைள் கைாண்ட மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 108.65 சதுர 
மகலா மீட்டர் ஆைவும், ஆண்டு சராசரி வருமானம்  ` 462.81 
கைாடியாைவும் உள்ளது.  

2018-19ஆம் ஆண்டில் கீழ்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டது. 

1. சீர் கு நைரத் திட்டத்தின் கீழ் ` 1074.67 கைாடி 
மதீப்பீட்டில் 31 திட்டப் பணிைள் ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் 9 பணிைள் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

2. திருகநல்கவலி மாநைராட்சிக்கு அரியநாயமபுரம் 
அகணக்ைட்டு நீர்த்கதக்ைப் பகுதியில் ன்ருந்து 
நாகளான்றுக்கு 50  ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் 
கபறும் திட்டப்பணி, அரசாகண (ப) எண்.09 நாள் 
27.01.2014 ன்படி கஜர்மன் வங்ம நிதியுதவியுடன்  
`230.00 கைாடி மதிப்பீட்டில், த ழ்நாடு குடிநீர் 
வடிைால் வாரியம் மூலம் கவகல உத்தரவு 
வழங்ைப்பட்டு பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமன்ைன. கமற்படி திட்டப் பணிைள் யாவும் 
30.09.2019க்குள் முடிவு கபறும். 
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3. திருகநல்கவலி மாநைராட்சியில் விடுபட்ட 
பகுதிைளில் பாதாள சாக்ைகட திட்டம் நிகைகவற்ை 
அம்ருத் திட்டத்தின் (2016-17) கீழ், `289.01 கைாடி 
மதிப்பீட்டிலும், கமலும் 2வது ைட்டமாை `381.86 
கைாடி மதீப்பீட்டிலும் பணி ஆகண வழங்ைப்பட்டு, 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. கமற்படி 
திட்டப்பணிைள் யாவும் 31.12.2021-க்குள் முடிவு 
கபறும்.  

2.19.6  ஈகராடு மாநைராட்சி 

ஈகராடு மாநைராட்சியில் 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 4,98,121 ஆைவும், 
பரப்பளவு 109.52 சதுர மகலா மீட்டர் ஆைவும், 60 
வார்டுைகளயும் உள்ளடக்மயுள்ளது. ன்ம்மாநைராட்சியின் 
ஆண்டு சராசரி வருமானம் `486.15 கைாடியாைவும்  
உள்ளது. 

2018-19-ம் ஆண்டில் கீழ்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

1. ஈகராடு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் ` 986.78 
கைாடி மதிப்பிலான 16 பணிைளில்,  `651.65 கைாடி 
மதிப்பில் 12 பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு  
9 பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 3 பணிைள் 
துவக்ைப்படவுள்ளது. எஞ்சியுள்ள பணிைள் 
கமற்கைாள்ள பல்கவறு நிகலயில் நடவடிக்கைைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. 
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2. அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் ` 484.54 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
ஊராட்சிக் கைாட்கடயிலிருந்து குடிநீர் கைாண்டு 
வரும் தனிக் குடிநீர் திட்டத்தில் எடுக்ைப்பட்டு, 
பணிைள் த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம் மூலம் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு 71% பணிைள் முடிவுற்று 
எஞ்சியுள்ள பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன.  

3. 14வது மத்திய மற்றும் 5வது மாநில நிதிக்குே 
ஆகணய மானியத்தின் கீழ் ` 2.63 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 3.11 ம.மீ நீளசாகலைள் சீரகமக்ை 7 
பணிைள் எடுக்ைப்பட்டு 6 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு 
எஞ்சியுள்ள பணி முன்கனற்ை நிகலயில் உள்ளன. 

4. ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ன்கடகவளி 
நிரப்புதல் நிதியின் கீழ் ` 1.90 கைாடி மதிப்பீட்டில் 4 
பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு ஒரு பணி 
முடிக்ைப்பட்டும் எஞ்சியுள்ள பணிைள் பல்கவறு 
நிகலயிலும் உள்ளன. 

5. த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல உட்ைட்டகமப்பு 
கமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ்  ` 10.62 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 7.02 ம.மீ நீள சாகலைள் சீரகமக்ை 4 
பணிைள் எடுக்ைப்பட்டு பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

6. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் (Swachh Bharath 
Mission) 10462 தனிநபர் ைழிப்பிடம் ைட்டும் பணிைள்  
` 12.55 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு 
3202 பணிைள் முடிவுற்றுள்ளன. மீதமுள்ள பணிைள் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 



103 

7. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் (Swachh Bharath 
Mission) `65 ன்லட்சம் மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்ைகட 
அகடப்புைகள நீக்கும் 2 வாைனங்ைள் 
வாங்ைப்படவுள்ளன.  

8. உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்புதல் திட்டத்தின் 
கீழ் `3.00 கைாடி மதிப்பீட்டில் துப்புரவு 
பணியாளர்ைளுக்ைான குடியிருப்பு ைட்டுதல் மற்றும்   
`75 ன்லட்சம் மதிப்பீட்டில் நவீன ன்கைச்சிக் கூடம் 
ைட்டுதல் பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு பணிைள் 
முடிவுறும் நிகலயில் உள்ளன. 

9. KfW நிதி ஆதாரத்தின் கீழ் `209.22 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் நகடகபற்று வரும் பாதாள சாக்ைகட 
திட்டப் பணியில் 93% முடிவுற்று எஞ்சிய பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

10. KfW நிதி ஆதாரத்தின் கீழ் ைனிராவுத்தர் குளம் 
புனரகமப்பு கசய்யும் பணி  `5.95 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
எடுக்ைப்பட்டு விகரவில் பணி துவக்ைப்படவுள்ளது. 

11. மாநைராட்சி கபாது நிதியின் கீழ் `40.00 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 41.785 ம.மீ நீளசாகலைள் சீரகமக்ை 
9 பணிைள் எடுக்ைப்பட்டு நகடகபற்று வருமன்ைன. 
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2.19.7  திருப்பூர் மாநைராட்சி  

திருப்பூர் மாநைராட்சியின் 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 8,77,778 ஆைவும், 
பரப்பளவு 159.35 சதுர மகலா மீட்டர் ஆைவும், ஆண்டு 
சராசரி வருமானம்  ` 206.28 கைாடியாைவும் உள்ளது.  

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 திருப்பூர் சீர் கு நைர திட்டத்தின் கீழ் ` 1103.63 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 26 பணிைள் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டதில், 18 பணிைளுக்கு பணி ஆகண 
வழங்ைப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 
மற்ை பணிைள் பல்கவறு நிகலயில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன.  

12. குடிநீர் கமம்பாட்டு பணிைள் அம்ரூத் 2015-16-ன் கீழ்  
`250 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

 அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் திருப்பூர் மாநைராட்சியில் 
 `992.94 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் புதிய குடிநீர் 
திட்டம் கசயல்படுத்த நிர்வாை அனுமதி கபைப்பட்டு, 
கமற்படி திட்ட மதிப்பீடுைள் 5 சிப்பங்ைளாை 
பிரிக்ைப்பட்டு, அதில் 4 சிப்பங்ைளுக்கு பணி ஆகண 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள ஒரு சிப்பத்திற்கு 
விகரவில் பணி ஆகண வழங்ைப்படும்.  

 அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் திருப்பூர் மாநைராட்சியில் 
 `525.92 கைாடி மதிப்பீட்டில் விடுபட்ட பகுதிைளில் 
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பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் கசயல்படுத்த நிர்வாை 
அனுமதி கபைப்பட்டு கமற்படி திட்ட மதிப்பீடுைள் 4 
சிப்பங்ைளாை பிரிக்ைப்பட்டு பணிைள் பல்கவறு 
நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன.  

2.19.8  கவலூர் மாநைராட்சி 

கவலூர் மாநைராட்சி தற்கபாது 60 வார்டுைகள 
உள்ளடக்மயதாைவும், 87.915 சதுர மகலா மீட்டர் பரப்பளவு 
கைாண்டதாைவும், 2011-ம் ஆண்டு ைணக்கைடுப்பின் படி 
5,04,079 மக்ைள் கதாகை கைாண்டதாைவும் உள்ளது. 
ஆண்டு சராசரி வருமானம் ` 99.73 கைாடியாைவும் உள்ளது.  

2018-19ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

1. சீர் கு நைர திட்டத்தின் கீழ் ` 883.29 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 34 பணிைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு 
அகனத்து பணிைளும் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன.  

2. குடிநீர் கமம்பாட்டு பணிைள் அம்ருத் 2015-16ன் கீழ் 
 ` 234.93 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டு நகடகபற்று வருமைது. 

3. கவலூர் மாநைராட்சியின் ன்கணக்ைப்பட்ட மற்றும் 
பாதாள சாக்ைகட விடுபட்ட பகுதிைளுக்கு அம்ரூத் 
2016-2017ன் கீழ் முதல் ைட்டமாை ` 248.26 கைாடி 
மதிப்பீட்டிலும், ன்ரண்டாம் ைட்டமாை  ` 343.69 கைாடி 
மதிப்பீட்டிலும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்ம உதவியுடனும் 
பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் கசயல்படுத்த  
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எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு பணிைள் முன்கனற்ை 
நிகலயில் உள்ளன. 

4. அம்ரூத் 2015-2016 முதல் 2017-2020 திட்டத்தின் கீழ் 
12 பூங்ைா கமம்பாட்டு பணிைள்  `6.90 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் மூன்று ைட்டமாை எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டு பணிைள் முடிவுற்று பயன்பாட்டில் 
உள்ளன. 

5. கதசிய நைர்ப்புை வாழ்வாதார ன்யக்ைத்தின், 
வீடற்கைார்க்கு உகைவிடம் என்ை கூறின் கீழ்   
` 83 ன்லட்சம் திட்ட மதிப்பீட்டில் 2 உகைவிடங்ைள் 
ைட்ட அனுமதி அளிக்ைப்பட்டது. ன்தில் ஒரு ைட்டிட 
பணி முடிக்ைப்பட்டு எஞ்சியுள்ள ஒரு பணி 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளது. 31.07.2019ல் 
முடிவகடயும். 

6. உள்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்புதல் நிதியின் 
கீழ் ` 2.50 கைாடி மதிப்பீட்டில் சுைாதார பணியாளர்ைள் 
குடியிருப்பு ைட்டடம் ைட்டுதல் நகடகபற்று 
வருமைது.  

2.19.9  தஞ்சாவூர் மாநைராட்சி 

தஞ்சாவூர் மாநைராட்சி 19.02.2014 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 3,51,655 ஆைவும், 
பரப்பளவு 128.02 சதுர மகலாமீட்டர் ஆைவும், ஆண்டு சராசரி 
வருமானம் ` 6016.99 ன்லட்சமாைவும் உள்ளது. 
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2018-19 ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டன. 

1. சீர் கு நைரத்திட்டத்தின் கீழ் `1001.29 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 30 பணிைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, 
அதில் ஒரு பணி முடிக்ைப்பட்டு, 19 பணிைள் பல்கவறு 
நிகலயில் உள்ளன. 

2. அம்ரூத் 2015-16 குடிநீர் அபிவிருத்தி 
திட்டப்பணிைளுக்கு `48.14 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
முடிவுற்றுள்ளது.  

3. அம்ரூத் 2017-20 பூங்ைா கமம்பாட்டு பணிக்கு, 4 
பணிைளுக்கு `3.09 கைாடி மதிப்பீட்டில்  
நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு பணிைள் 
முடிவகடந்துள்ளன.  

4. த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகலைள் அபிவிருத்தி 
திட்டப்பணிைள் 2018-19-ல் 40 எண்ணிக்கையிலான 
தார் சாகலைள் அகமக்கும் பணிக்கு ` 15.25 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, கவகல 
உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. 

5. ன்கடகவளி நிரப்பும் திட்டப்பணி 2017-18-ன் கீழ் புதிய 
மாநைராட்சி அலுவலை ைட்டடம் ைட்டும் பணிக்கு  
`6.50 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. 
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6. ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் திட்ட நிதி  
2017-18-ன் கீழ் மாரிக்குளம் ன்டுைாட்டில் புதிய நவீன 
எரிவாயு தைனகமகட அகமக்கும் பணிக்கு ` 1.00 
கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் முடியும் தருவாயில் 
உள்ளன. 

2.19.10 திண்டுக்ைல் மாநைராட்சி 

 திண்டுக்ைல் மாநைராட்சி 19.2.2014 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 2,07,225 ஆைவும், 
பரப்பளவு 14.01 சதுர மகலா மீட்டர் ஆைவும், ஆண்டு சராசரி 
வருமானம் ` 56.30 கைாடியாைவும் உள்ளது. 

2018-19ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டுள்ளன :- 

1. அம்ரூத் திட்டம் 2017-2020 ன் கீழ் 7 பூங்ைாக்ைள் 
அபிவிருத்தி கசய்யும் பணிக்கு `2.67 கைாடி நிதி 
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு அவற்றில் 5 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. ன்தர 2 பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. 

2. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் வாைனங்ைள் 
வாங்குதல், நுண்ணுரம் கசயலாக்ை கமயம் (Micro 
Composting Centre) அகமக்கும் பணி மற்றும் 
உரக்மடங்கு அபிவிருத்திப் பணிைள் உள்ளிட்ட 
திடக்ைழிவு கமலாண்கமப் பணிைள் கமற்கைாள்ள  
` 13.89 கைாடி மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாை அனுமதி 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ன்த்திட்டத்தின் கீழ் முதல் 
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ைட்ட மற்றும் ன்ரண்டாம் ைட்ட திடக்ைழிவுைள் 
கசைரிப்பிற்ைான வாைனங்ைள் வாங்கும் பணி 
முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. ` 2.04 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் முருைபவனம் உரக்மடங்மற்ைான 
உட்ைட்டகமப்பு அபிவிருத்திப் பணிைள் முடிவுறும் 
நிகலயில் உள்ளது. ` 8.35 கைாடி மதிப்பீட்டில் 12 
ன்டங்ைளில் நுண்ணுரம் கசயலாக்ை கமயம் (Micro 
Composting Centre) அகமக்கும் பணி நகடகபற்று 
வருமைது. 

3. தூய்கம ன்ந்தியா திட்டம் 2017-18 ன் கீழ் ` 1.22 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 12 ன்டங்ைளில் சமுதாயக் ைழிவகைைள் 
ைட்டும் பணி நகடகபற்று வருமன்ைன. 

4. கதசிய நைர்ப்புை சுைாதார ன்யக்ைத்தின் கீழ் மூன்று 
ஆரம்ப சுைாதார கமயங்ைள் ைட்ட ` 1.80 கைாடி நிதி 
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு ன்ரண்டு சுைாதார 
கமயங்ைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. சவரியார் 
பாகளயம் சுைாதார கமயம் ைட்டும் பணி 
நகடகபற்று வருமைது. 

5. த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல உட்ைட்டகமப்பு திட்டம் 
2018-19 ன் கீழ் பாதாள சாக்ைகட திட்டம் மற்றும் 
குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டப் பணிைளால் 
கசதமகடந்த 25.165 ம.மீ நீளமுள்ள சாகலைகள 
சீரகமக்ை `10.00 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. ன்த்திட்டத்தில் கவகல 
உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு பணி நகடகபற்று வருமைது. 
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6. உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பு நிதி மற்றும் 
ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ன்கடகவளி நிரப்பு 
நிதியின் கீழ் `45 ன்லட்சம் மதிப்பீட்டில் ைாய்ைறி 
ைழிவுைளிலிருந்து எரிவாயு தைன கமகட ன்யக்ைத் 
கதகவயான எரிகபாருள் தயார் கசய்யும் பணிக்கு 
கவகல உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு பணி முடிவுறும் 
நிகலயில் உள்ளது. 

7. உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பு நிதி மற்றும் 
ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் ன்கடகவளி நிரப்பு 
நிதியின் கீழ் `25 ன்லட்சம் மதிப்பீட்டில் சமுதாயக் 
ைழிவகையிலிருந்து எரிகபாருள் தயார் கசய்து 
சமுதாய சகமயலகை ைட்டும் பணிக்கு கவகல 
உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு பணி முடிவுறும் நிகலயில் 
உள்ளது. 

8. 14 வது நிதிக் குே பரிந்துகரயின் கீழ் 2017-18 ம் 
நிதியாண்டிற்கு `3.00 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. ன்த்திட்டத்தின் கீழ் தலா  
` 50.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கமற்கைாள்ளப்படவுள்ள 
6 சாகலப் பணிைளில், 4 பணிைள் முடிவுற்றுள்ளன. 
மீதம் உள்ள 2 பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

9. உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பு நிதி 2016-17 ன் 
கீழ் ைாமராசர் கபருந்து நிகலய அபிவிருத்திப் 
பணிைளுக்கைன `5.00 கைாடி நிதி  
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு கவகல உத்தரவு 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ன்ப்பணியில் தகர தளத்தில் 
ன்ரு சக்ைர வாைனம் நிறுத்து டத்திற்ைான 
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ைான்கீரிட் தளம் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. பிை 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

10. தூய்கம ன்ந்தியா ன்யக்ைம் திடக்ைழிவு 
கமலாண்கமத் திட்டம் 2018-19ன் கீழ் உயிரி அைழ்வு 
முகையில் (Bio Mining) முருைபவனம் பழனி சாகல 
உரக்மடங்மல் உள்ள குப்கபைகள அைற்ை `13.16 
கைாடிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

11. மூலதன மான்ய நிதியின் கீழ் `11.15 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் ஆத்தூர் ைாமராஜர் சாைர் அகணயில் 
நீர் கதக்ை கைாள்ளளகவ அதிைரிக்கும் கபாருட்டு 
கூடுதல் நீர்த்கதக்ைம் ைட்டும் பணிக்கு 01.03.2019 ல் 
கவகல உத்தரவு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

2.19.11 தூத்துக்குடி மாநைராட்சி 

 தூத்துக்குடி மாநைராட்சியின் 2011 ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 3,72,408 ஆைவும் 
மற்றும் அதன் பரப்பளவு 90.66 சதுர மகலா மீட்டர் ஆைவும், 
ஆண்டு சராசரி வருமானம் ` 107.79 கைாடியாைவும் உள்ளது. 

2018-19-ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டுள்ளன: 

1. குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டம், பாதாள சாக்ைகட 
திட்டம் மற்றும் ன்யற்கை ன்டர்பாடுைளால் 
கசதமகடந்த 20.44 ம.மீ. சாகலைகள சீரகமக்ை 
த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல உட்ைட்டகமப்பு திட்டம் 
2018-19ன் கீழ் `12.00 கைாடி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் 29 சாகலப் பணிைள் 
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எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, 15 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன, மீதமுள்ள பணிைள் கதாடர்ந்து 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

2. குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டம், மற்றும் பாதாள 
சாக்ைகட திட்டப் பணிைளில் கசதமகடந்த  
17.82 ம.மீ. சாகலைகள சீரகமக்ை ஒருங்மகணந்த 
நைர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டம்  2018-19ன் கீழ் `10.55 
கைாடி மதிப்பீட்டில் 40 சாகலப்பணிைள் 
கசயலாக்ைத்திற்கு எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, 
பணிைள் பல்கவறு நிகலயில் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

3. மாண்பு கு த ழை முதல்வர் அவர்ைளால் 
சட்டமன்ைப்கபரகவ விதி 110ன்ன் கீழ் தூத்துக்குடி 
மாநைராட்சிப்பகுதியில் மகழநீர் வடிைால் 
ைட்டப்படும் என அறிவிப்பு கசய்யப்பட்டு, 
அரசாகண (நிகல) எண் 6, நைராட்சி நிர்வாை 
மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (மாந.6) துகை, நாள்  
23-01-2018ல் `96.12 கைாடி மதிப்பீட்டில் மகழநீர் 
வடிைால் ைட்டும் பணிக்கு உலைவங்ம மற்றும் 
த ழ்நாடு நைர்ப்புை நிதி ஆதார வளர்ச்சி திட்ட 
நிதியின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு பணிைள்  
6 சிப்பங்ைளாை பிரித்து ஒப்பந்தம் கைாரப்பட்டு 
கவகல உத்தரவு வழங்ைப்பட்டு பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

4. மாநில உயர்மட்ட குே கூட்டத்தில் தூய்கம 
ன்ந்தியா திட்டத்தில், திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
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திட்டம் 2017-18 ன் கீழ் `12.43 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டு, அதில் மாநைராட்சி பகுதிைளில் 16 
ன்டங்ைளில் நுண் உர கமயம் அகமப்பதற்கு ன்டம் 
கதரிவு கசய்யப்பட்டு, பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. அதில் 14 நுண் உர கமயம் ைட்டுமான 
பணிைள் முடிவுற்றுள்ளன. 2 நுண் உர கமயம் 
ைட்டுமான பணி நகடகபற்று வருமன்ைன. கமற்படி 
பணிைளுக்கு 74 புதிய ன்லகு ரை வானங்ைள் 
வாங்ைப்பட்டு பயன்பாட்டில் ன்ருந்து வருமன்ைன. 
ஒரு வடிைால் தூர்வாறும் ன்யந்திரம் வாங்கும் 
பணிக்கு கவகல உத்தரவு வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

2.19.12 ஓசூர் மாநைராட்சி  

ஓசூர் நைராட்சியானது 01.03.2019 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 2,45,354. 45 
வார்டுைகள கைாண்டுள்ள ன்ம்மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 
72.41 சதுர மகலா மீட்டராைவும், ஆண்டு வருமானம் ` 100.95 
கைாடியாைவும் உள்ளது.  

2.19.13 நாைர்கைாவில் மாநைராட்சி  

நாைர்கைாவில் நைராட்சியானது 01.03.2019 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 2,60,315. 52 
வார்டுைகள கைாண்டுள்ள ன்ம்மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 
49.10 சதுர மகலா மீட்டராைவும், ஆண்டு வருமானம் ` 80.25 
கைாடியாைவும் உள்ளது.  
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2.19.14 ஆவடி மாநைராட்சி  

ஆவடி நைராட்சியானது 17.06.2019 அன்று 
மாநைராட்சியாை தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011ஆம் ஆண்டு 
ைணக்கைடுப்பின்படி மக்ைள் கதாகை 3,44,721 ஆகும். 48 
வார்டுைகள கைாண்டுள்ள ன்ம்மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 
65 சதுர மகலா மீட்டராைவும், ஆண்டு வருமானம்  `66.78 
கைாடியாைவும் உள்ளது.  

2.20 மாண்பு கு முதலகமச்சரின் சிைந்த நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி விருது  

சிைப்பான முகையில் கசயலாற்றும் மாநைராட்சி, 
நைராட்சிைளுக்கு விருது வழங்ை,  2012-13ஆம் ஆண்டில் 
"மாண்பு கு முதலகமச்சர் விருது" உருவாக்ைப்பட்டது. 
2018 ஆம் ஆண்டிற்கு திருப்பூர் மாநைராட்சி சிைந்த 
மாநைராட்சியாைவும் (பரிசு கதாகை `25 ன்லட்சம்) மற்றும் 
நைராட்சிைளில், கைாவில்பட்டி, ைம்பம் மற்றும் சீர்ைாழி 
நைராட்சிைள் முகைகய முதலாவது, ன்ரண்டாவது மற்றும் 
மூன்ைாவது சிைந்த நைராட்சிைளாைவும் (பரிசு கதாகை 
முகைகய ` 15 ன்லட்சம், ` 10 ன்லட்சம் மற்றும் ` 5 ன்லட்சம்) 
கதர்வு கசய்யப்பட்டன. மாண்பு கு முதலகமச்சர் 
அவர்ைள், 2018ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவின் கபாது, 
கமற்படி நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு பரிசு 
கதாகை மற்றும் பாராட்டு பத்திரங்ைகள வழங்மனார்ைள். 
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2.20.1 மத்திய அரசின் தூய்கம ைணக்கைடுப்பு 2019 
விருதுைள் 

தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் வருடந்கதாறும் 
தூய்கம ைணக்கைடுப்பு நடத்தப்பட்டு, தூய்கமயில் 
முன்னிகல கபறும் உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு விருது 
வழங்ைப்படுமைது. ன்தன்படி, தூய்கம ைணக்கைடுப்பு 
2019ல், த ழ்நாட்டில் கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி, 
திருகவற்ைாடு மற்றும் பவானி நைராட்சிைள், கைாட்டகுப்பம், 
குைலூர், திருப்கபாரூர், அைரம் மற்றும் கமலத் 
திருப்பன்துருத்தி ஆமய கபரூராட்சிைள் தூய்கமயான 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளாை கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டு 
புதுதில்லியில் 06.03.2019 அன்று நடந்த கதசிய 
அளவிலான விழாவில் சான்றிதழ் வழங்ைப்பட்டது.  
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3. கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி 

கசன்கன நைரமானது த ழ்நாட்டில் கபரிய மற்றும் 
முக்மய மாநைரமாகும். ன்ந்த நைரம் வரலாற்று மற்றும் நவீன 
சமைால ன்ந்திய ைலாச்சாரத்கத சித்தரிக்மைது. கசன்கன 
மாநைராட்சி 1688 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர் மாதம் 29ம் நாள் 
அகமக்ைப்பட்டது. கசன்கன மாநைராட்சி, நாட்டின்  ைப் 
பழகமயான உள்ளாட்சி அகமப்பாைவும், உலமன் 
ன்ரண்டாவது பழகமயான உள்ளாட்சி அகமப்பாைவும் 
உள்ளது. 331 வருட வரலாறு கைாண்ட கசன்கன 
மாநைராட்சி, கதான்கம வாய்ந்த மற்றும் நவீன 
உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகளக் கைாண்டுள்ளது. 1919 ஆம் 
ஆண்டு கசன்கன மாநைராட்சி சட்டத்தின் மூலம் 
கசன்கன மாநைராட்சி அதன் சட்டப்பூர்வமான 
அதிைாரங்ைகளப் கபறுமைது. மகைந்த மாண்பு கு 
முதலகமச்சர் அம்மா அவர்ைளால் 29.01.2016 அன்று முதல் 
கசன்கன மாநைராட்சி "கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி" 
என்று கபயர் மாற்ைம் கசய்யப்பட்டு சிைப்பாைச் கசயல்பட்டு 
வருமைது. 2011-ம் ஆண்டு மக்ைள் கதாகை 
ைணக்கைடுப்பின்படி கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியின் மக்ைள் கதாகை 67.27  ன்லட்சம்  ஆகும். 

 கசன்கன மாநைராட்சியுடன், 2011 ஆம் ஆண்டு 42 
உள்ளாட்சி அகமப்புைள் ன்கணக்ைப்பட்டதன் மூலம் 
மாநைராட்சியின் பரப்பளவு 174 சதுர மகலா மீட்டரில் 
ன்ருந்து 426 சதுர மகலா மீட்டராை அதிைரித்து, நாட்டின் 
நான்ைாவது  ைப் கபரிய மாநைராட்சியாைத் திைழ்மைது. 
கசன்கன மாநைராட்சியின் விரிவாக்ைத்திற்கு முன்னர் 
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ன்ருந்த 111 வார்டுைள், 107 வார்டுைளாை 
மறுசீரகமக்ைப்பட்டதுடன், புதியதாை ன்கணக்ைப்பட்ட 
உள்ளாட்சி அகமப்புப் பகுதிைள் 93 வார்டுைளாை 
வகரயறுக்ைப்பட்டு, தற்கபாது கமாத்தம் 200 வார்டுைளாை 
உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தில் 3 வட்டாரங்ைளாை 
அதாவது, வடக்கு, மத்திய, கதற்கு வட்டாரம்  
எனப் பிரிக்ைப்பட்டு, ஒவ்கவாரு வட்டாரமும் 1 
மண்டலங்ைகள உள்ளடக்மயதாை அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 
ன்வ்வட்டாரங்ைள் துகண/ன்கண ஆகணயர் நிகலயில் 
உள்ள அதிைாரிைளால் நிர்வமக்ைப்படுமன்ைன.  

  த ழை அரசு, மாநைராட்சி விரிவாக்ைத்திற்குப் 
பின்னர் கூடுதல் கபாறுப்புைகளச் கசவ்வகன 
நிகைகவற்றுவதற்ைாை, மனிதவள ஆதாரங்ைகள 
கமம்படுத்தும் கநாக்மல் கூடுதலாை 784 பணியிடங்ைகள 
உருவாக்ம அனுமதியளித்துள்ளது. ன்ந்த நடவடிக்கை, 
முடிவுைகள துரிதமாை கமற்கைாள்ளவும், கபாதுமக்ைளின் 
குகைைகளக் ைகளயவும் ஏதுவாை அகமந்துள்ளது.  

3.1   அம்மா உணவைம் 

 மகைந்த மாண்பு கு த ழ்நாடு முதலகமச்சர் 
அம்மா அவர்ைள், ஏகழ எளிய மக்ைள், தினக்கூலிைள் 
மற்றும் ஆட்கடா ஓட்டுனர்ைள் கபான்ைவர்ைள் 
சுைாதாரமான மற்றும் தரமான உணவுைகள மலிவு 
விகலயில் வயிைார உண்ணும் வகையில் உணவு 
வழங்குவதற்ைாை அம்மா உணவைங்ைள் துவங்ை 
உத்தரவிட்டார்ைள். ன்தன் அடிப்பகடயில் கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சி பகுதிைளில் 400 அம்மா 
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உணவைங்ைளும், கசன்கன மாநைரிலுள்ள அரசு 
மருத்துவ மகனைளில் 7 அம்மா உணவைங்ைளும் 
கமாத்தம் 407 அம்மா உணவைங்ைள் துவங்ைப்பட்டு 
சிைப்பான முகையில் கசயல்பட்டு வருமன்ைன. அம்மா 
உணவைங்ைளில் ைாகலயில் ன்ட்லி மற்றும் கபாங்ைல் 
மதியத்தில் சாம்பார் சாதம், ைறிகவப்பிகல சாதம், 
எலு ச்கச சாதம் மற்றும் தயிர் சாதம் ஆமயகவயும், 
மாகலயில் சப்பாத்தி பருப்பு ைகடசலும் கபாது மக்ைளுக்கு 
விற்பகன கசய்யப்பட்டு வருமைது. ன்த்திட்டத்தின் கீழ் 
ஒரு ன்ட்லி ஒரு ரூபாய்க்கும், கபாங்ைல் ஐந்து ரூபாய்க்கும், 
பலவகை சாதங்ைள் )சாம்பார் சாதம், ைறிகவப்பிகல சாதம், 
எலு ச்கச சாதம்( ஐந்து ரூபாய்க்கும், தயிர் சாதம் மூன்று 
ரூபாய்க்கும் மற்றும் மாகல கநரத்தில் ன்ரண்டு சப்பாத்தி 
பருப்பு ைகடசல் மூன்று ரூபாய்க்கும் மலிவு விகலயில் 
விற்பகன கசய்யப்பட்டு வருமன்ைன.  

 ன்துவகர அம்மா உணவைங்ைளில் 61.72 கைாடி 
ன்ட்லிைளும், 20.93 கைாடி பலவகை சாதங்ைளும்,  
28.46 கைாடி சப்பாத்திைளும் விற்பகன 
கசய்யப்பட்டுள்ளன. ன்தனால் ஒவ்கவாரு நாளும் சுமார் 
3.5 ன்லட்சம் ஏகழ எளிய மக்ைள் பயனகடந்து 
வருமன்ைனர். “அம்மா உணவைத் திட்டம்” உலமன் 
 ைச்சிைந்த சமூை பாதுைாப்பு திட்டமாை ைருதப்படுமைது. 
கமலும், ன்த்திட்டத்திகன முன்மாதிரியாைக் கைாண்டு 
அண்கட மாநிலங்ைளான ஆந்திரப்பிரகதசம், 
கதலுங்ைானா மற்றும் ைர்நாடைா ஆமய மாநிலங்ைள் ன்து 
கபான்ை திட்டத்கத கசயல்படுத்தி வருமன்ைன. 
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த ழ்நாடு ைட்டுமானத் கதாழிலாளர்ைள் 
நலவாரியத்தில் பதிவு கசய்யப்பட்ட ைட்டடத் 
கதாழிலாளர்ைளுக்கு மூன்று கவகள ன்லவச உணவு 
வழங்கும் திட்டம் ைடந்த 04.03.2019முதல் துவங்ைப்பட்டு 
கசயல்பட்டு வருமைது. ன்த்திட்டத்தின் மூலம் 04.03.2019 
முதல் 21.06.2019 வகர 25,484 ைட்டுமான கதாழிலாளர்ைள் 
பயனகடந்துள்ளனர். ன்த்திட்டத்திற்ைான கசலவினங்ைள் 
த ழ்நாடு ைட்டுமானத் கதாழிலாளர்ைள் நலவாரியத்தால் 
வழங்ைப்படுமைது. 

3.2 அம்மா குடிநீர்  

 மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் அம்மா 
அவர்ைள் 13.02.2016 அன்று கசன்கன கபருநைரில்  
எதிர்ச் சவ்வூடு பரவுதல் )Reverse Osmosis) மூலம் 
சுத்திைரிக்ைப்பட்ட குடிநீகர தாங்ைளும் பருை கவண்டும் 
என்ை ஏகழ எளிய மக்ைளின் விருப்பத்திற்மணங்ை 
விகலயில்லா “அம்மா குடிநீர் திட்டம்" என்ை புதிய 
திட்டத்திகன கசயல்படுத்த ஆகணயிட்டார்ைள். 

 ன்தன்படி கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 
ஏகழ, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்ைள் குடியிருப்புப் 
பகுதிைளில் 50 எதிர்ச் சவ்வூடு பரவுதல் மூலம் 
சுத்திைரிக்ைப்பட்ட குடிநீர் நிகலயங்ைள் `5.30 கைாடி 
கசலவில் அகமக்ைப்பட்டுள்ளன. ன்கவ அகனத்தும் 
மணிக்கு 2,000 லிட்டர் சுத்திைரிக்கும் திைன் கைாண்டதாை 
ன்ருக்கும். மக்ைளின் கதகவக்கைற்ப ன்தன் உற்பத்தி 
திைன் கமலும் அதிைரிக்ைப்படும். 
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ன்த்திட்டத்தின் மூலம் கபாது மக்ைளுக்கு விகல 
ஏது ன்றி சுத்திைரிக்ைப்பட்ட குடிநீர் ஒவ்கவாரு 
குடும்பத்திற்கும் நாகளான்றுக்கு 20 லிட்டர் வீதம் 
வழங்ைப்பட்டு வருமைது. ன்த்திட்டத்தின் மூலம் சராசரியாை 
நாகளான்றுக்கு ஒரு நிகலயத்தின் மூலம் 8,000 லிட்டர் 
வழங்ைப்பட்டு 24.06.2019 வகர கமாத்தம் 29.16 கைாடி 
லிட்டர் சுத்திைரிக்ைப்பட்ட குடிநீர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

3.3 கதசிய நைர்ப்புை சுைாதாரத்திட்டம்  

கதசிய நைர்ப்புை சுைாதார திட்டத்தின் கீழ் கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சி பகுதிைளில் மருத்துவ வசதிைள் 
ஒருங்மகணக்ைப்பட்டு 50,000 மக்ைள் கதாகைக்கு ஒரு 
ஆரம்ப சுைாதார நிகலயம் என்று நிர்ணயம் கசய்யப்பட்டு, 
140 நைர்ப்புை ஆரம்ப சுைாதார நிகலயங்ைள் கசயல்பட்டு 
வருமன்ைன. ன்துநாள் வகர நைர்ப்புை ஆரம்ப சுைாதார 
நிகலயங்ைளில், கதாற்று மற்றும் கதாற்ைா கநாய்ைளுக்கு 
மட்டும் மருத்துவ சிமச்கச அளிக்ைப்பட்டு வந்தது. 
தற்கபாது கமற்கூறிய மருத்துவ கசகவைளுடன் ைர்ப்பைால 
முந்கதய மற்றும் பிந்கதய ைவனிப்புைள், குழந்கதைள் 
மருத்துவம் மற்றும் அடிப்பகட பகுப்பாய்வு 
கசாதகனைளும் ஒகர குகடயின் கீழ் அளிக்ைப் 
படுமன்ைன. கமலும் 5 ன்லட்சம் மக்ைள் கதாகைக்கு ஒரு 
நைர்ப்புை சமுதாய சுைாதார நிகலயம் என, (மண்டலத்திற்கு 
ஒன்று வீதம் படுக்கைைள் மற்றும் கமம்படுத்தப்பட்ட 
பகுப்பாய்வுக் கூட வசதியுடன்) தற்கபாது 15 நைர்ப்புை 
சமுதாய சுைாதார நிகலயங்ைள் கசயல்பட்டு வருமன்ைன.  
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ன்த்திட்டமானது கசன்கன நைர்ப்புை சுைாதார 
திட்டத்தின் மூலம் நிர்வமக்ைப்படுமைது. கதசிய நைர்ப்புை 
சுைாதார திட்டத்திலிருந்து 2018-19 வகர ` 278.54 கைாடி 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

34 நைர ஆரம்ப சுைாதார நிகலயங்ைள் மற்றும் 8 நைர 
சமுதாய நல கமயங்ைளுக்கு புதிய ைட்டடம் ைட்ட 
முகைகய ஒரு ஆரம்ப சுைாதார நிகலயத்திற்கு  
`75 ன்லட்சம் மற்றும் ஒரு சமுதாய நல கமயத்திற்கு  
`9 கைாடி வீதம் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டது. 20 நைர ஆரம்ப 
சுைாதார நிகலயங்ைள் மற்றும் 4 நைர சமுதாய நல 
கமயங்ைளின் ைட்டடங்ைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டது. 
மீதமுள்ள 14 நைர ஆரம்ப சுைாதார நிகலயங்ைள் மற்றும் 4 
நைர சமுதாய நல கமயங்ைளில் ைட்டுமான பணிைள் 
பல்கவறு நிகலைளில் நகடகபற்று வந்தாலும், அகவ 
பகழய ைட்டடங்ைளிகலகய ன்யங்ம வருமன்ைன. 
ைட்டடங்ைகள சீரகமக்கும் பணிக்ைாை ஒரு நைர ஆரம்ப 
சுைாதார நிகலயத்திற்கு `10 ன்லட்சம் வீதம், 100 நைர ஆரம்ப 
சுைாதார நிகலயங்ைளுக்கு ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டது. 
அதில் 96 நிகலயங்ைள் சீரகமக்ைப்பட்டன. 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் கமாத்தம்  
31 நீரிழிவு ரத்த சுத்திைரிப்பு அலகுைள் அகமக்கும் பணிைள் 
நகடகபற்று வருமைது. அவற்றில் 21 அலகுைள், கதசிய 
நைர்ப்புை சுைாதாரத் திட்டத்தின் கீேம், 10 அலகுைள் 
கதாண்டு நிறுவனம் )கராட்டரி ன்ன்டர்கநஷனல்( மூலமும் 
கமற்கைாள்ளப்படுமன்ைன. 
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1,025 மைளிர் குேக்ைள் (மமளா ஆகராக்மய ச தி), 
குடிகச வாழ் பகுதியில் வசிக்கும் பின்தங்மயுள்ள 
மக்ைளுக்குச் சுைாதாரத்கதப் பற்றிய விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்துவதற்ைாை அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.  

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் பல்கநாக்கு 
மருத்துவமகனைள் (Polyclinic), 36 சுைாதார கமயங்ைளில் 
(நைர்ப்புை ஆரம்ப சுைாதார நிகலயம், நைர்ப்புை சமுதாய நல 
கமயம், அவசரைால மைப்கபறு மருத்துவமகன மற்றும் 
மருத்துவ கசகவ கமயங்ைள்) திங்ைட்மழகம முதல் 
சனிக்மழகம வகர மாகல 4.30 மணி முதல் ன்ரவு 8.30 
மணி முடிய கசயல்படுமன்ைன. 

 ன்ங்கு கீழ்க்ைண்ட சிைப்பு மருத்துவ கசகவைள் 
வழங்ைப்படுமன்ைன. 

 கபாது மருத்துவம் 

 மைப்கபறு மற்றும் மைளிர் நல மருத்துவம் 

 குழந்கத நலம் 

 மனநல மருத்துவம் 

 எலும்பு சார்ந்த கநாய் 

 பிசிகயாகதரபி 

 பல் மருத்துவம் 

 ைண் மருத்துவம் 

 கதால் மருத்துவம் 

 ைாது/மூக்கு/கதாண்கட மருத்துவம் 
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கதசிய நைர்ப்புை சுைாதார திட்டத்தின் கீழ் 2018-19 ஆம் 
ஆண்டில் 5 மருத்துவ கூண்டு வண்டிைள் (Clinic in Caravan) 
அடித்தட்டு மற்றும் குடிகச வாழ் பகுதியில் வசிக்கும் பின் 
தங்மயுள்ள மக்ைளுக்கு அவர்ைள் வாழ்விடத்திகலகய 
மருத்துவ சிமச்கசயிகன அளித்திட ஒப்பளிக்ைப்பட்டு 
ரூ.59.05 லட்சம் நிதி அளிக்ைப்பட்டு, அதற்ைான பணிைள் 
முடியும் தருவாயில் உள்ளது. 

3.4 ஆயுஷ் மருத்துவமகனைள் 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 3 ஆயுஷ் 
மருத்துவமகனைள் )ஆயுர்கவதா, கயாைா/ ன்யற்கை 
மருத்துவம், யுனானி, சித்தா மற்றும் கஹா கயாபதி( 
மண்டலம் 4, 10 மற்றும் 13ல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டு சிைப்புடன் 
கசயல்பட்டு வருமன்ைன. ன்ங்கு ஐந்து வகையான ன்ந்திய 
மாற்று மருத்துவ கசகவைள் ஒகர ன்டத்தில் 
வழங்ைப்படுமன்ைன. ன்தற்கைன ஐந்து ன்ந்திய 
மருத்துவர்ைகளக் கைாண்டு ஐந்து வகையான ன்ந்திய 
மருத்துவ கசகவைள் வழங்ைப்படுமன்ைன. ன்ந்த 
மருத்துவமகனைளில் 2016 மார்ச் முதல் நாள் ஒன்றுக்கு 
சராசரியாை 200 புைகநாயாளிைளுக்கு சிமச்கச 
அளிக்ைப்பட்டு, ன்துவகர 5,80,000 புைகநாயாளிைள் ன்ங்கு 
சிமச்கச கபற்று பலன் அகடந்துள்ளனர். 

3.5  வீடற்கைாருக்ைான ைாப்பைங்ைள்  

கசன்கன மாநைராட்சியில் தற்சமயம் 38 
வீடற்கைாருக்ைான ைாப்பைங்ைளும் மற்றும் 
மருத்துவமகனைளில் கநாயாளிைளுடன் வருபவர்ைள் 
தங்குவதற்ைான 13 சிைப்பு ைாப்பைங்ைளும் தன்னார்வத் 
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கதாண்டு நிறுவனங்ைளின் ஒத்துகழப்கபாடு நடத்தப்பட்டு 
வருமன்ைன. 

3.5.1 சிைப்பு ைாப்பைங்ைள் )மருத்துவமகன( 

மகைந்த மாண்பு கு த ழ்நாடு முதலகமச்சர் அம்மா 
அவர்ைள் 110 விதியின் கீழான அறிவிப்பின்படி பின்வரும் 7 
அரசு மருத்துவமகனைளில் உள்கநாயாளிைளுடன் 
வருபவர்ைள் தங்குவதற்ைாை சிைப்பு ைாப்பைங்ைள் 
கீழ்ைண்டவாறு மாநைராட்சியால் துவக்ைப்பட்டன. 

 

அரசு மருத்துவமகனயின் கபயர் 
ைாப்பைங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

 ராஜீவ் ைாந்தி அரசு கபாது 
மருத்துவமகன 

2 

 கீழ்ப்பாக்ைம் அரசு 
மருத்துவமகன 

2 

 அரசு தாய்கசய் நல 
மருத்துவமகன 

2 

 அரசு குழந்கதைள் நல 
மருத்துவமகன 

1 

 ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம் மருத்துவமகன 2 
 ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமகன 2 
 ைஸ்தூரிபாய் ைாந்தி அரசு 
மருத்துவமகன 

2 
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3.5.2 ன்தர ைாப்பைங்ைளின் வகைைள் 

கமற்குறிப்பிட்ட சிைப்பு ைாப்பங்ைள் தவிர, 
சமுதாயத்தில் கீழ்த்தட்டில் உள்ள மக்ைளுக்ைான 
ைாப்பைங்ைள் கீழ்ைண்டுள்ளவாறு கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியால் நடத்தப்பட்டு வருமன்ைன.  

வ. 
எண். 

ைாப்பைத்தின் வகை கமாத்தம் 

1 சிறு யர்ைள் 3 

2 சிறுவர்ைள் 5 

3 அறிவு திைன் குகைவுள்ள சிறுவர்ைள் 1 

4 கபண்ைள் 9 

5 ஆண்ைள் 12 

6 ஆண்ைள் மற்றும் கபண்ைள் 1 

7 
முதிகயார்ைள் )ஆண்ைள் மற்றும் 
கபண்ைள்( 

2 

8 மனநலம் பாதிக்ைப்பட்ட கபண்ைள் 1 

9 மனநலம் பாதிக்ைப்பட்ட ஆண்ைள் 2 

10 மாற்றுதிைனாளி கபண்ைள் 1 

11 திருநங்கைைள் 1 

ைாப்பைங்ைளின் எண்ணிக்கை 38 
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ன்ந்த ைாப்பைங்ைளின் மூலம் பயனகடந்த கமாத்த 
வீடற்கைார்ைளின் எண்ணிக்கை 10,150 மற்றும் உள் 
கநாயாளிைளுடன் வந்து பயனகடந்தவர்ைளின் 
எண்ணிக்கை 32,733 ஆகும். கமலும், தற்கபாது 1,879 
பயனாளிைள் தங்ம பயனகடந்து வருமைார்ைள். 

பயனாளிைள் விவரம் 

பயனாளிைள் வகைப்பாடு பயனாளிைளின் 
எண்ணிக்கை 

முதிகயார் ஓய்வூதியம் கபற்ை 
பயனாளிைள் 144  

வாக்ைாளர் அகடயாள அட்கட கபற்ை 
பயனாளிைள் 449  

ஆதார் அட்கட கபற்ை பயனாளிைள் 328  

ஓட்டுநர் உரிமம் கபற்ை பயனாளிைள் 16  

மாற்று திைனாளி ஓய்வூதியம் கபற்ை 
பயனாளிைள் 34  

மாற்று திைனாளி அகடயாள அட்கட 
கபற்ை பயனாளிைள் 66  

பள்ளியில் கசர்ந்துள்ளவர்ைள் 435  

பிரிந்தவர்ைகள குடும்பத்தினருடன் 
கசர்த்து கவத்தல் 3466  

மறுவாழ்வு கசய்யப்பட்டவர்ைள் 1801  
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3.6. கபாது சுைாதார தடுப்பு நடவடிக்கைைள் 

3.6.1 கதரு நாய்ைள் ன்னப்கபருக்ைத்கத ைட்டுப்படுத்துதல் 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி கதரு நாய்ைளின் 
எண்ணிக்கைகய ைட்டுப்படுத்த 3 ன்னக்ைட்டுப்பாட்டு 
கமயங்ைகள நடத்தி வருமைது.  

 கசன்கன மாநைராட்சி ைால்நகடப்பிரிவின் மூலம் 
கபாதுமக்ைளின் புைார்ைளின் அடிப்பகடயிலும், சுயமாைவும் 
கதரு நாய்ைளின் கதால்கல அதிைமாை உள்ள பகுதிைளில் 
உள்ள கதரு நாய்ைள் பிடித்து வரப்பட்டு, விலங்குைள் ன்ன 
ைட்டுப்பாட்டு விதிைளின்படி நாய் ன்னக்ைட்டுப்பாட்டு 
அறுகவ சிமச்கச கசய்யப்பட்டு, கவறி கநாய் தடுப்பூசி 
கபாடப்பட்டு, அகடயாளக் குறியிடப்பட்டு, அகவைள் 
பிடிக்ைப்பட்ட ன்டங்ைளிகலகய மீண்டும் சிமச்கசக்கு பிைகு 
விடப்படுமன்ைன.  

 2018-19ம் நிதி ஆண்டில் 13,587 கதரு நாய்ைளுக்கு 
ைருத்தகட அறுகவ சிமச்கச கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
16 நாய் பிடிக்கும் வாைனங்ைள் ன்ப்பணியில் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. கமலும், தனியார் நாய் பிடிப்கபார் 
கதரு நாய்ைகள பிடிப்பதற்கும், ன்னைட்டுபாட்டு அறுகவ 
சிமச்கசக்கு பிைகு திரும்ப கைாண்டு கபாய் 
விடுவதற்குமான பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.  

ஒரு முகை சிைப்பு திட்டமாை ைணக்கைடுக்ைப்பட்டுள்ள 
57,336 கதரு நாய்ைளுக்கு ` 77.48 ன்லட்சம் கசலவில் 
கவறி கநாய் தடுப்பூசி கபாடும் பணி நகட கபற்றுக் 
கைாண்டிருக்மைது.  
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3.6.2 பூச்சி தடுப்பு நடவடிக்கைைள் 

 கைாசுக்ைளின் மூலம் பரவும் கநாய்ைகள 
தடுப்பதற்கு முதிர்கைாசு மற்றும் கைாசுப்புே தடுப்பு 
நடவடிக்கைைளான கைாசுப்புேக் கைால்லி கதளித்தல் 
மற்றும் புகைபரப்புதல் கபான்ை பணிைகள கசன்கன 
மாநைராட்சி கசவ்வகன கமற்கைாண்டு வருமன்ைது. 

 வாைனத்தில் எடுத்துச்கசல்லும் புகைப்பரப்பும் 
ன்யந்திரங்ைள் 39-ம், கையினால் எடுத்துச்கசல்லும் 
புகைப்பரப்பும் ன்யந்திரங்ைள் 246-ம், சிறிய புகைப்பரப்பும் 
ன்யந்திரங்ைள் 22-ம் புகைப்பரப்பும் பணியில் உபகயாைப் 
படுத்தப்பட்டு முதிர் கைாசுக்ைள் ைட்டுப்படுத்தும் பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. ன்தனுடன் 445 
கைத்கதளிப்பான்ைள் மற்றும் 15 அதிகவை திைன் கைாண்ட 
கைத்கதளிப்பான்ைகள கைாண்டு மகழநீர் 
வடிைால்வாய்ைளிலும் திைந்தகவளி ைால்வாய்ைளிலும் 
கைாசுப்புே மருந்துைள் கதளிக்ைப்பட்டு, கைாசுபுேக்ைள் 
ைட்டுப்படுத்தப்படுமன்ைன. ன்தனுடன் கைாசுப்புேக்ைகள 
உண்ணும் ைம்புஃசியா என்னும் மீன்ைள் நீர்நிகலைளில் 
விடப்பட்டு கைாசுப்புேக்ைள் அழிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 

 கமலும், நீரிலும் நிலத்திலும் ன்யங்கும் உயர் 
கதாழில்நுட்பம் கைாண்ட வாைனம் )Amphibian vehicle) 
ஒன்று பின்லாந்து நாட்டிலிருந்து ` 4.44 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டு, பக்மங்ைாம் ைால்வாய் மற்றும் 
கைப்டன் ைாட்டன் ைால்வாய் ஆமயகவைளில் தூர்வாரவும், 
ஆைாயத்தாமகர அைற்றும் பணி கமற்கைாள்ளவும் 
பயன்படுத்தப்படுமைது. ன்வ்விரண்டு ைால்வாயிலிருந்து 



129 

ஆைாயத்தாமகரைளும் வண்டல் / உபரி மண் 
அைற்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தன் ைாரணமாை நீர்நிகலைள் 
ஆழப்படுத்தப்பட்டு, ன்ந்த ைால்வாய்ைளில் சீரான நீகராட்டம் 
உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளது. ன்தனால் கசன்கன மாநைரில், 
குறிப்பாை ஆர்.கை. நைர், தண்கடயார்கபட்கட, 
கைாருக்குப்கபட்கட, வியாசர்பாடி, ன்ராயபுரம், கமலாப்பூர் 
மற்றும் பிை பகுதிைளில் கைாசுவின் தாக்ைம் 
குகைந்துள்ளது. குகைந்த அைலம் கைாண்ட சிறிய 
ைால்வாய்ைளில் வண்டல்ைகள அைற்ை 3 எண்ணிக்கை 
கராகபாட்டிக் மண் கதாண்டும் ன்யந்திரங்ைள் )Robotic 
Excavator Machines( சுவிட்ஸர்லாந்து நாட்டிலிருந்து  
`19.61 கைாடி மதிப்பீட்டில் கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டு, 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியின் ைட்டுப்பாட்டில் 
ன்ருக்கும் அகனத்து 30 சிறிய ைால்வாய்ைளிலும் ன்ந்த 
கராகபாட்டிக் மண்கதாண்டும் ன்யந்திரங்ைகளப் 
பயன்படுத்தி முகையான ைால ன்கடகவளியில் 
வண்டல்ைகளயும் ஆைாயத்தாமகரைகளயும் உபரி 
மண்கணயும் அைற்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டு 
வருமைது.  

 2016-17ஆம் நிதியாண்டில் கசன்கன மாநைரில் 
ஓடும் ைால்வாய்ைளில் கைாசு மருந்து கதளிக்ைவும், 
ஆைாயத்தாமகர மற்றும்  தக்கும் கபாருட்ைகள 
அைற்ைவும் 11 ஃகபபர் படகுைள் ` 3.19 ன்லட்சம் கசலவில் 
கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டன. கசன்கன மாநைரில் உள்ள 
ைால்வாய்ைளில் உள்ள ஆைாயத்தாமகர கசடிைள் மற்றும் 
கதகவயற்ை கபாருட்ைள் அைற்ைப்பட்டு நீகராட்டம் 
சீராக்ைப்பட்டது.  
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3.7 கபாதுசுைாதாரத் துகையின் ன்தர கசகவைள் 

3.7.1 ன்கைச்சிக்கூடங்ைள் 

  கபாது மக்ைளுக்கு சுைாதாரமான ன்கைச்சிகய 
அளிப்பதற்ைாை, கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில்  
4 ன்கைச்சிக்கூடங்ைள் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமைது. 
ன்ங்கு ஆடுைள் /மாடுைள், ைால்நகட உதவி மருத்துவர்ைளால் 
மருத்துவ பரிகசாதகன கசய்த பிைகு, கவட்டப்பட்டு 
ன்கைச்சி ஆய்வுகசய்யப்பட்டு, விற்பகனக்கு அனுப்பி 
கவக்ைப்படுமைது.  

ன்ந்த ன்கைச்சி கூடங்ைளில் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைள் த ழ்நாடு மாசுக்ைட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் 
வழிைாட்டுதல்ைளின்படி நிறுவப்பட்டு கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருமன்ைன.  

3.7.2 பிைப்பு மற்றும் ன்ைப்பு பதிவுைள் 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் அகனத்து 
மண்டலங்ைளிலும் பிைப்பு ன்ைப்பு பதிவாளர்ைளால் )சுைாதார 
ஆய்வாளர்ைள்( அகனத்து பிைப்பு மற்றும் ன்ைப்புைளும் 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியின் ன்கணயதளத்தில் 
கபாதுமக்ைள் முற்றிலும் ன்லவசமாை பதிவிைக்ைம் 
கசய்துகைாள்ளும் வகையில் உடனுக்குடன் பதிவு 
கசய்யப்பட்டு வருமைது. பிைப்பு மற்றும் ன்ைப்பு 
சான்றிதழ்ைகள ன்கணய தளம் மூலமாை வழங்கும் 
திட்டம் கதாடங்மய நாளிலிருந்து ன்ந்நாள் வகர 1,99,53,409 
பிைப்பு சான்றிதழ்ைளும் மற்றும் 48,41,541 ன்ைப்பு 
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சான்றிதழ்ைளும் ன்கணய தளம் வழியாை பதிவிைக்ைம் 
கசய்யப்பட்டுள்ளன.  

3.7.3 மயான பூ ைள் 

 கபருநைர கசன்கன மநாைராட்சியில் கமாத்தம் 
உள்ள 206 மயான பூ ைளில் 88 மயான பூ ைகள 
கசன்கன மநாைராட்சி பராமரித்து வருமைது. ன்வற்றில் 
நவீன முகையில் 32 எரிவாயு தைனகமகட மற்றும் 7 
 ன்சார தைனகமகட வசதிைள் கபாது மக்ைளின் 
பயன்பாட்டுக்கு முற்றிலும் ன்லவசமாை வழங்ைப்பட்டு 
வருமைது. 

3. 8 ைல்வித்துகை 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியின் ைல்வித் 
துகையின் கீழ் 119 கதாடக்ைப்பள்ளிைள், 92 
நடுநிகலப்பள்ளிைள், 38 உயர்நிகலப்பள்ளிைள் மற்றும் 32 
கமல்நிகலப் பள்ளிைள் ஆை கமாத்தம் 281 பள்ளிைள் 
ன்யங்ம வருமன்ைன. ன்வற்றில் 200 கதாடக்ை மற்றும் 
நடுநிகலப் பள்ளிைளில் மழகலயர் வகுப்புைள் 
கதாடங்ைப்பட்டு அவற்றில் 12,705 குழந்கதைள் பயின்று 
வருமன்ைனர். கசன்கன பள்ளிைளில், 2018–2019 ஆம் 
ைல்வியாண்டில் கமாத்தம் 83,200 மாணவ மாணவியர் 
ைல்வி பயின்றுள்ளனர்.  

 முேகமயான மற்றும் தரமான ைல்வி, கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சியில் உள்ள ஒவ்கவாரு 
குழந்கதகயயும் கசன்று அகடய கவண்டும் என்ை 
உயரிய கைாள்கைகயாடு கசன்கனப் பள்ளிைள் 
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கசயல்பட்டு வருமன்ைன. கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சிப்பள்ளிைளில் பயின்ை மாணவர்ைளில், 
கபாறியியல் பட்டப்படிப்பில் 110 மாணவர்ைள், ைகல மற்றும் 
அறிவியல் பட்டப் படிப்பில் 110 மாணவர்ைள், பட்டயப் 
படிப்பில் 10 மாணவர்ைள், ஆசிரியப் படிப்பு மற்றும் 
கசவிலியர் படிப்பில் 10 மாணவர்ைள், சட்டப் படிப்பில் 
11 மாணவர்ைள் மற்றும் உயர்படிப்பு )Integrated Course) 
10 மாணவர்ைள் என கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டு 
கமல்படிப்புைகளப் படிப்பதற்கு அவர்ைள் படித்து முடிக்கும் 
ைாலம் வகர ஊக்ைத்கதாகை கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியால் வழங்ைப்பட்டு வருமன்ைது. 9 முதல் 12 
ஆம் வகுப்பு வகர பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கும் 
ன்லவச சீருகடைளும், கசன்கன மழகலயர் பள்ளிைளில் 
பயிலும் அகனத்து மாணவ-மாணவியர்ைளுக்கும் ன்லவச 
சீருகட மற்றும் கநாட்டுப்புத்தைங்ைள் கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சி மூலமாை வழங்ைப்பட்டு வருமன்ைன.  

 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு, மாணவ 
மாணவியருக்கு ஊட்டச்சத்திகன அதிைரிக்ை தினமும் 
மாகல கநர சிைப்பு வகுப்பின்கபாது சுகவயான 100 மராம் 
“சுண்டல்" வழங்ைப்படுமைது. மாணவர்ைளுக்கு ஓவியம், 
ன்கச மற்றும் நடனம் ஆமயவற்றிற்கு சிைப்புப் பயிற்சிைள் 
அளிக்ை ைகல ஆய்வைங்ைள் அகமக்ைப்பட்டுள்ளன. 
மாணவர்ைள் ைற்ைல் கசயல்பாட்டில்  ைவும் ஆர்வமுடன் 
ஈடுபடுவதற்கு ஏதுவாை அகனத்து உயர்நிகல மற்றும் 
கமல்நிகலப்பள்ளிைளிலும் 84 வள வகுப்பகைைள்  
(Smart Classes( நடுநிகல, உயர்நிகல மற்றும் 
கமல்நிகலப்பள்ளிைளில் கதாடங்ைப்பட்டு சிைந்த 
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முகையில் கசயல்பட்டு வருமன்ைன. ன்தன் மூலம் 
மாணாக்ைர்ைள் தாங்ைளாைகவ ைணினியிகன ன்யக்ம 
ைடினமான பாடங்ைகள எளிதில் புரிந்து கைாள்ள 
முடிமைது. கமலும், 28 கசன்கனப்பள்ளிைளில் 20 
கமல்நிகலப்பள்ளிைள்  
மற்றும் 8 நடுநிகலப்பள்ளிைள் கமம்படுத்தப்பட்ட 
வளவகுப்பகைைள் துவங்ைப்பட்டுள்ளன. கமற்படி 
பள்ளிைளில் 40 கைக்ைணினி )Tablets) வழங்ைப்பட்டுள்ளன.  

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி பள்ளிைளில் 
மாணவ மாணவிைளின் கபாது அறிகவ வளர்க்கும் 
வகையில் அகனத்து வகுப்புைளுக்கும் த ழ் மற்றும் 
ஆங்மல நாகளடுைள் வழங்ைப்பட்டு கசய்தித்தாள் படிக்கும் 
வழக்ைம் ஊக்குவிக்ைப்படுமைது.  

 70 உயர்நிகல மற்றும் கமல்நிகலப் பள்ளிைளில், 
ைற்ைல் -ைற்பித்தல் கதாய்வின்றி சிைந்து  
விளங்ை  ன்னாக்மைள் கபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 
ஆய்வைங்ைளுக்குத் கதகவயான உபைரணங்ைள் 
வழங்ைப்பட்டு ைற்ைல்-ைற்பித்தல் சூழ்நிகல 
கமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 Spark ஒருங்மகணந்த திட்டம் )Spark Integrated 
Programme) என்ை மீத்திைன் வாய்ந்த மாணவர்ைளுக்ைான 
சிைப்புத்திட்டம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டு, அம்மாணவர்ைள் 
உண்டு உகைவிடப் பள்ளிைளில் கசன்கன கபண்ைள் 
கமல்நிகலப்பள்ளி, கசதாப்கபட்கட மற்றும் கசன்கன 
கமல்நிகலப்பள்ளி, சுப்புராயன் கதரு ஆமயவற்றில் 
தங்ைகவக்ைப்பட்டு பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டு அதிைபட்ச 
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மதிப்கபண்ைளுடன் தகலசிைந்த ைல்வி நிறுவனங்ைளில் 
கசர்க்கை கபறுவதற்கு சிைப்பு பயிற்சிைள் அளிக்ைப்பட்டு 
வருமைது. 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி பள்ளிைளில் 
பயின்று வரும் மாணவர்ைள் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 12-ம் 
வகுப்பு கபாதுத்கதர்வில் அதிைபட்ச மதிப்கபண்ைள் கபற்று 
பல்கவறு கதாழிற்பயிற்சி பிரிவுைளில் (Professional Courses( 
கசர்ந்து பயின்று வருமன்ைனர். ைடந்த ைல்வியாண்டில் 
ஒரு மாணவர் 12-ம் வகுப்பு கபாதுத்கதர்வில் 1177/1200 
மதிப்கபண்ைள் கபற்று, கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியின் அதிைபட்ச மதிப்கபண்கண பதிவு கசய்து 
கபருகம கசர்த்தார். கமலும் 2017 – 2018 ஆம் ஆண்டில் 12-ம் 
வகுப்பு படித்த மாணவர்ைளில் 76 மாணவர்ைள் கபாறியியல், 
141 மாணவர்ைள் ைகல மற்றும் அறிவியல், 19 மாணவர்ைள் 
கசவிலியர் பயிற்சி, 4 மாணவர்ைள் சட்டப்படிப்பு மற்றும் 
13 மாணவர்ைள் கதாழில் நுட்ப ைல்லூரிைளில் கசர்ந்து 
மாநைராட்சியின் ஊக்ைத் கதாகை கபற்று பயின்று 
வருமன்ைனர்.  

 கமலும் கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி  
 ைல்வித் துகையின் கீழ் மண்டலம்-9ல் கதாழிற்பயிற்சி 
நிகலயமானது ன்யங்ம வருமைது. ன்தில் மத்திய அரசின் 
NCVT (National Council of Vocational Training) 
அனுமதியுடன் பல்கவறு பாடப்பிரிவுைளான ைணினி 
ன்யக்குபவர் மற்றும் நிைழ்ச்சி கதாகுப்பாளர், குழாய் 
கபாருத்துபவர், பிட்டர், ைம் யர் )கமாட்டார் வாைனம்(,  ன் 
பணியாளர், ைம் யர் ) ன்னணுவியல்( ஆமயவற்றில் 
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பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டு வருமைது. பயிற்சி முடித்து கசல்லும் 
அகனத்து மாணாக்ைர்ைளுக்கும் பல்கவறு கதாழில் 
துகைைளில் கவகல வாய்ப்புைள் ன்த்கதாழில் பயிற்சி 
நிகலயம் மூலம் ஏற்படுத்தி தரப்படுமைது.  

 பாதுைாப்பு மற்றும் ஊட்டச் சத்து உணவு (SNF) @ 
School என்பது உணவு பாதுைாப்பு மற்றும் ஊட்டச் சத்து 
உணவு ஊக்குவிப்பு திட்டம் ஆகும். ன்து FSSAI ஆல்  
மாநில உணவு பாதுைாப்பு துகையால் கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருமைது. ன்த்திட்டத்தில் 10 ஆசிரியர்ைள் உடல் நலம் 
மற்றும் ஆகராக்மய ஒருங்மகணப்பாளராை பயிற்சி 
அளிக்ைப்பட்டு அவர்ைள் வாயிலாை 281 கசன்கனப் 
பள்ளிைளில் உள்ள அகனத்து ஆசிரியர்ைளுக்கும் பயிற்சி 
அளிக்ைப்படவுள்ளது.  

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி ைல்வித்துகை 
மற்றும் கவலூர் மருத்துவ மருத்துவ ைல்லூரி ன்கணந்து 
கசன்கன பள்ளிைளில் மாணாக்ைர்ைளின் உளவியல் 
கதகவைகள பூர்த்தி கசய்ய ஆசிரியர்ைளுக்கு பயிற்சி 
அளிக்ைப்பட்டது. பயிற்சி அளிக்ைப்பட்ட 300 ஆசிரியர்ைள் 
அப்பள்ளியின் “மாணவர் ஆகலாசைர்ைள்" )Students 
Counsellors) என்று அகழக்ைப்படுவர். கமலும் அவர்ைளுக்கு 
கைகயடு / வழிைாட்டி வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

கசன்கன பள்ளிைளில் பயிலும் 12ஆம் வகுப்பு 
மாணவ/மாணவியர்ைளுக்கு “+2விற்கு பிைகு ஓர் 
வழிைாட்டல்" என்ை நிைழ்ச்சி 18 பிப்ரவரி 2019, அன்று 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் அம்மா அரங்ைத்தில் 
நடத்தப்பட்டது. ன்தில் ஆயிரம் மாணவ மாணவியர்ைள் 
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ைலந்து கைாண்டனர். அகனத்து மாணவ 
மாணவியர்ைளுக்கும் உயர்ைல்விக்ைான வழிைாட்டிப் 
புத்தைம் வழங்ைப்பட்டது. 

 அக்ஷய பாத்திரா என்ை தன்னார்வ கதாண்டு 
நிறுவனம் மூலம் திருவான் யூர், கவளச்கசரி மற்றும் 
அகடயாறு பகுதியிலுள்ள கசன்கன பள்ளிைளில் பயிலும் 
மாணவ  மாணவியர்ைளுக்கு ைாகல சிற்றுண்டி வழங்கும் 
நிைழ்ச்சி மாண்பு கு த ழை ஆளுநர் அவர்ைளால் 
கசன்கன கமல்நிகலப்பள்ளியில், (திருவான் யூர்) 
25.02.2019 அன்று சிைப்பாை துவக்ம கவக்ைப் 
பட்டது. ன்த்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1,000  
குழந்கதைள் பயனுற்ைனர். ன்த்திட்டமானது  
ன்க்ைல்வியாண்டில் (2019–20) 5000 குழந்கதைளுக்கும், 
படிப்படியாை அகனத்து கசன்கனப்பள்ளிைளில் பயிலும் 
மாணாக்ைர்ைளுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்படவுள்ளது. 

“Wings to Fly” என்ை திட்டத்தின் மூலம் நடத்தப்பட்ட 
அறிவியல் கபாட்டியில் கசன்கனப் பள்ளி மாணவ-
மாணவியர் ைலந்து கைாண்டு ன்றுதி சுற்றில் 32 மாணவ 
மாணவியர்ைள் கவற்றி கபற்று ைல்விச் சுற்றுலாவிற்ைாை 
சிங்ைப்பூர் கசன்று வந்தனர். 

 ன்ந்த ஆண்டு 2018–19 நகடகபற்ை அரசு 12-ஆம் 
வகுப்பு கபாதுத் கதர்வில் 4,837 மாணவ மாணவியர் கதர்வு 
எேதினர். ன்தில் மாணவர்ைள் 1,797, மாணவியர்ைள் 3,040 
ஆவர். கதர்வு எேதிகயாரில் 4,377 மாணவ மாணவியர் 
கதர்ச்சி கபற்றுள்ளனர். ன்தில் மாணவர்ைள் 1,534 
மாணவியர்ைள் 2,843 ஆவர். கதர்ச்சி சதவீதம் 90.49 ஆகும். 
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ன்து ைடந்த ஆண்கட விட 1.7 சதவீதம் அதிைமாகும். கமலும் 
100 / 100 மதிப்கபண் கபற்ை மாணவ மாணவியர்ைள்  
4 நபர்ைள், கமாத்த மதிப்கபண்ணான 600க்கு 550க்கு கமல் 
மதிப்கபண் கபற்ைவர்ைள் 7 நபர்ைள், 500க்கும் அதிைமான 
மதிப்கபண் கபற்ைவர்ைள் 58 நபர்ைள் ஆவர். கசன்கன 
கமல்நிகலப் பள்ளிைளில் 4 பள்ளிைள் 100 சதவீத கதர்ச்சி 
விேக்ைாடு கபற்றுள்ளது.  

கசன்ை ஆண்டு 2018–19 நகடகபற்ை அரசு 10-ஆம் 
வகுப்பு கபாதுத் கதர்வில் 5,730 மாணவ மாணவியர் கதர்வு 
எேதினர். ன்தில் மாணவர்ைள் 2,734 மாணவியர்ைள் 2,996 
ஆவர். கதர்வு எேதிகயாரில் 5,297 மாணவ மாணவியர் 
நல்ல மதிப்கபண்ைள் கபற்று கதர்ச்சி கபற்றுள்ளனர். 
ன்தில் மாணவர்ைள் 2,431, மாணவியர்ைள் 2,866 ஆவர். 
கதர்ச்சி சதவீதம் 92.44 ஆகும். அதில், ஒரு மாணவர் 100/100 
மதிப்கபண் கபற்றுள்ளார். கமாத்த மதிப்கபண்ணான 
500க்கு 410க்கு கமல் மதிப்கபண் கபற்ைவர்ைள் 20 கபர், 
400க்கு அதிைமான மதிப்கபண் கபற்ைவர்ைள் 213 நபர்ைள், 
கசன்கன கமல்நிகல / உயர்நிகல பள்ளிைளில் 
21 பள்ளிைள் 100 சதவீதம் கதர்ச்சி விேக்ைாடு கபற்றுள்ளது. 

3.9 பூங்ைா மற்றும் விகளயாட்டு திடல்ைள்  

3.9.1 பூங்ைா 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 
632 பூங்ைாக்ைள், 99 சாகல கமயத்தடுப்புக்ைள், 
99 கபாக்குவரத்து தீவுத்திட்டு பூங்ைாக்ைள் மற்றும் 
163 சாகலகயார பூங்ைாக்ைள் கபாதுமக்ைளின் 
பயன்பாட்டில்  உள்ளன. 
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ன்ப்பூங்ைாக்ைளின் கமாத்தப் பரப்பில் 70%  
பசுகமக்கும், மீதமுள்ள 30% பூங்ைா கதாடர்பான 
பிை பணிைளுக்கும் பயன்படுத்தலாகமன முக்மய கைாள்கை 
முடிகவடுக்ைப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் 
பசுகமகய நல்ல முகையில் கதாடர்ந்து பராமரிக்ை புதிய 
கதாழில்நுட்பங்ைகள பயன்படுத்தி நீர் கதளிப்பு பாசன 
சாதனங்ைள் கபாருத்தவும் உத்கதசிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 ைடந்த மூன்று நிதி ஆண்டுைளில், கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சி மூலதன நிதியின் கீழ் 
`36.99 கைாடி மதிப்பீட்டில் 30 புதிய பூங்ைாக்ைள் அகமக்ை 
திட்ட டப்பட்டு, அகனத்து பூங்ைா பணிைளும் 
முடிவகடந்துள்ளது. 

 கமலும், கசன்கன நைரில் உள்ள 4 பூங்ைாக்ைளில் 
கசாதகன முகையில் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் )STP( 
அகமக்ைப்பட்டு, நல்ல முகையில் ன்யங்ம வருமைது. 
ன்க்ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயமானது, பூங்ைாவின் 
அருமல் ன்ருக்கும் ைழிவுநீர் குழாய்ைளில் உள்ள 
ைழிவுநீகர சுத்திைரித்து பூங்ைாவில் ன்ருக்கும் 
கசடிைளுக்கு பயன்படுத்தப்படுமைது. ன்தனால் கைாகட 
ைாலத்தில் நிலத்தடி நீர் வீணாைாமலும், லாரிைளில் நீர் 
கைாண்டு வந்து ஊற்றுவகத தவிர்க்ைவும் உதவுமைது.  

ன்தன் கதாடர்ச்சியாை, சீர் கு நைர திட்டத்தின் 
)Smart City Scheme( கீழ் தியாைராயநைர் பகுதியில் உள்ள 
4 பூங்ைாக்ைளில் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் )STP( 
அகமக்ைப்பட்டு, நல்ல முகையில் ன்யங்ம வருமைது. 
கமலும் 4 பூங்ைாக்ைளில் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் 
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)STP( அகமக்ை திட்ட டப்பட்டு, பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. ன்ப்பணிைள் அகனத்தும் விகரவில் 
முடிக்ைப்படும். 

3.9.2  பசுகம கபார்கவகய உயர்த்துவதற்கு 
மரக்ைன்றுைள் நடும் பணிைள்: 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் கசன்கன 
மாநைரின் பசுகம கபார்கவகய அதிைரிக்கும் கபாருட்டு 
பல்கவறு முயற்சிைள் எடுக்ைப்பட்டு வருமைது. கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சி மூலம் திருவாளர்ைள். கைர் எர்த் 
டிரஸ்ட் பிகரகவட் லிட்., அகமப்கப கதாழில்நுட்ப 
ஆகலாசைராை நிய க்ைப்பட்டு, பசுகம கபார்கவகய 
உயர்த்த திட்ட அறிக்கை தயார் கசய்யப்பட்டது. ன்தன் 
முக்மய கநாக்ைம், கசன்கன மாநைரின் பசுகம 
கபார்கவகய உயர்த்துவதற்ைான முகைைள் மற்றும் 
வழிமுகைைளுடன், மண்ணின் தன்கமக்கைற்ை மற்றும் 
சுற்றுச்சூழலுக்கைற்ை வகையிலான பாரம்பரிய மர 
வகைைகள நடுவதற்கு கதர்வு கசய்யப்பட்டது. ன்தன்படி 
2018-19 ஆம் நிதியாண்டில் கசன்கன முேதும் `5.29 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 23,000 மரக்ைன்றுைள் நடவு கசய்ய 
திட்ட டப்பட்டு, ன்துநாள் வகர 20,800 மரக்ைன்றுைள் 
நடவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள மரக்ைன்றுைள் 
விகரவில் நடவு கசய்து முடிக்ைப்படும். 
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3.9.3 விகளயாட்டு திடல்ைள் 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி அரங்ைத் 
துகையின் கீழ் 262 விகளயாட்டுத் திடல்ைள், 82 நவீன 
உடற்பயிற்சி கூடங்ைள் (2 கபண்ைளுக்ைான உடற்பயிற்சி 
கூடங்ைள் உட்பட), 2 உள் விகளயாட்டரங்ைங்ைள், 3 நீச்சல் 
குளங்ைள், 37 கடன்னிஸ் ஆடுைளங்ைள், 16 ஸ்கைட்டிங் 
தளங்ைள், 13 ன்ைகுப்பந்து உள் அரங்ைங்ைள், 79 ன்ைகுப்பந்து 
கவளி விகளயாட்டு அரங்ைங்ைள், 53 கைப்பந்து திடல்ைள், 
34 ைால்பந்து திடல்ைள், 23 கூகடப்பந்து திடல்ைள், 2 ஹாக்ம 
திடல்ைள், 5 ைபடி திடல்ைள், 4 மரிக்கைட் திடல்ைள் மற்றும் 1 
த்கரா பால் திடல் கபான்ைகவ கசயல்பட்டு வருமன்ைன. 
ன்வற்றிகன நாகளான்றுக்கு சுமார் 10,000க்கு கமற்பட்ட 
கபாதுமக்ைள் பயன்படுத்துமன்ைனர். 

ன்தன் ைாரணமாை உள்ளுர் விகளயாட்டு வீரர்ைள் 
குறிப்பாை ைால்பந்து, பளுதூக்குதல், உடற்ைட்டகமப்பு, 
கைப்பந்து மற்றும் கூகடபந்து ஆமயவற்றில் சிைந்த 
பயிற்சி கபற்று கதசிய மற்றும் உலைளவில் சிைந்த 
விகளயாட்டு வீரர்ைளாை உருவாம வருமைார்ைள். 
குறிப்பாை, மண்டலம்-10, கைாட்டம்-136, தி.நைர், கவங்ைட் 
நாராயணா சாகலயில் உள்ள கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சி கூகடப்பந்து கமதானத்தில் பயிற்சி கபற்ை 
உள்ளூர் கூகடப்பந்து விகளயாட்டு வீரர்ைள் த ழ்நாடு 
சார்பாை கதசிய அளவிலும், ன்ந்தியா சார்பில் கதன்மழக்கு 
ஆசிய விகளயாட்டு கபாட்டி மற்றும் ஆசிய 
விகளயாட்டுப் கபாட்டிைளில் ைலந்து கைாண்டு பல 
பதக்ைங்ைகளப் கபற்றுள்ளனர். கமலும், கபருநைர 
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கசன்கன மாநைராட்சி உடற்பயிற்சி கூடங்ைளில் பயிற்சி 
கபற்ை விகளயாட்டு வீரர்ைள் பளுதூக்குதல், 
உடற்ைட்டகமப்பு ஆமய பிரிவுைளில் உலைளவில் ன்ந்தியா 
சார்பில் ைலந்து கைாண்டு பல பதக்ைங்ைகளக் 
குவித்துள்ளனர்.  

 ைடந்த மூன்று நிதி ஆண்டுைளான 2011-16, 2016-17 
மற்றும் 2017-18-ன் மூலதன நிதியின் கீழ் ` 4.14 கைாடி திட்ட 
மதிப்பீட்டில் 3 விகளயாட்டு திடல்ைள் அகமக்கும் 
பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

3.10 கசன்கனப் கபருநைர வளர்ச்சி திட்டம் )CMCDM( 

 வளர்ந்து வரும் கசன்கன மாநைரின் 
உட்ைட்டகமப்கப உலைதரத்திற்கு ன்கணயாை 
கமம்படுத்த மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதல்வர் அம்மா 
அவர்ைளால் அறிவிக்ைப்பட்ட சிைப்பான திட்டம் கசன்கன 
கபருநைர வளர்ச்சி திட்டமாகும். ன்ந்த சிைப்பு திட்டத்தின் 
கீழ் ைடந்த 1 ஆண்டுைளில் (2011-16) த ழை அரசினால் ` 
1488 கைாடி நிதி கசன்கன மாநைராட்சிக்கு 
அனுமதிக்ைப்பட்டது.  

 ன்த்திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 1,146.67 ம.மீ. நீளமுகடய 
சாகலைளும், 170.69 ம.மீ. நீளமுகடய மகழநீர் 
வடிைால்ைளும், 238.83 ம.மீ. நீளமுகடய நகடபாகத 
பணிைளும், 12,912 எண்ணிக்கையிலான கதரு விளக்குைள் 
அகமக்கும் பணிைளும் ` 1411.74 கைாடி கசலவில் கசய்து 
முடிக்ைப்பட்டு கபாதுமக்ைள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. 
ன்த்திட்டத்தின் ஒருங்மகணந்த கசயல்பாட்டினால் 
விரிவாக்ைப்பட்ட கசன்கன பகுதி மக்ைளின் நீண்ட  
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நாள் எதிர்பார்ப்புைள் நிகைகவற்ைப்பட்டது. கசன்கன 
கபருநைர வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் கமற்கைாள்ளப்பட்ட 
சாகலப்பணிைள் பின்வருமாறு :- 

கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சி திட்டம் 

ஆண்டு 
சாகலைளின் 
எண்ணிக்கை 

சாகலைளின் 
நீளம் )ம.மீ( 

கசலவீனத் 
கதாகை )` 
கைாடியில்( 

2011-12 1,367 344.53 331.06 
2012-13 1,932 353.67 404.74 
2013-14 1,215 254.80 388.05 
2015-16 446 193.67 327.89 

  4,960 1,146.67 1,451.74 

3.11 சாகல பராமரிப்பு திட்டங்ைள்  

3.11.1 கபருந்து தட சாகலைள்  

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியால் 387 ம.மீ. 
நீளமுகடய 471 கபருந்து தடசாகலைள் பராமரிக்ைப்பட்டு 
வருமைது. கபருந்து சாகல பணிைள் யாவும் த ழை அரசு 
மானிய நிதியான த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு 
திட்டம் )TURIP( மற்றும் கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சி திட்ட 
நிதி )CMCDM( ஆமயவற்றில் கமற்கைாள்ளப்படுமைது. 

 சாகலப் பணியிகன ஆரம்பம் முதல் முடியும் வகர 
ைண்ைாணிக்ைவும், தரத்திகன உறுதி கசய்யவும் புைழ் 
கபற்ை திட்ட கமலாண்கம ைலந்தாகலாசைர் )Project 

Management Consultant( நிய க்ைப்பட்டுள்ளனர். 
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  சாகலயின் உயரம் அதிைமாைாமல் ன்ருக்ை 
அகனத்து கபருந்து சாகலைளின் கமற்பரப்பு 
அைழ்ந்கதடுத்து அகமக்ைப்படுமைது. அதிநவீன 
ன்யந்திரங்ைள் கைாண்டு சாகலயின் கமற்பரப்பில் 
வாைனங்ைள் ன்லகுவாை கசல்ல சாகலைள் தளம் சரி 
கசய்தல் )CAMBER(, டி.பி.எம். )Dense Bituminous Macadam( 
மற்றும் பி.சி. )Bituminous Concrete( ஆமய மூன்று 
அடுக்குைளாை அகமக்ைப்படுமன்ைன.  

 அகனத்து கபருந்து தட சாகலைளும் 9 மீட்டர் )30 
அடி( அைலம் கைாண்ட  ன்னனு உணரி கபவர் ன்யந்திரம் 
மூலம் அகமக்ைப்படுவதால் சாகலைளின் கமற்பரப்பு 
சீராைவும், வாைன கபாக்குவரத்திற்கு ன்லகுவாைவும் 
அகமமைது. அகனத்து சாகலைளும் 1 அடுக்கு தர 
பரிகசாதகனக்கு உட்படுத்தப்படுமைது.   

 அகனத்து கபருந்து தட சாகலைளும் சாகல 
பயன்படுத்துகவாரின் பாதுைாப்பிற்ைாை கதர்கமா 
பிளாஸ்டிக் வண்ணக்கைாடுைளும், ன்ரவில்  ளிரும் 
 ளிர்வான்ைளும் (Studs) அகமக்ைப்படுமன்ைன. கமலும், 
மரங்ைகள சுற்றிலும் மகழநீர் கசல்லும் வகையில் 
ைான்மரீட் ஜாலிைள், மகழநீர் கசல்லும் வகையில் 
சாகலைளின் ன்ரு ஓரங்ைளிலும் நீர் தடம் )Water table( 
அகமத்தல், கவைத்தகடைள் மற்றும் எச்சரிக்கை 
பலகைைள் அகமத்தல் கபான்ை கபாக்குவரத்து கமம்பாட்டு 
பணிைளும் ஒட்டுகமாத்தமாை கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமன்ைன. 
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  ன்வ்வாைான, சிைந்த கதாழில் நுட்பத்தில் 
அகனத்து கபருந்து தட சாகலைளும் மற்றும் 18 
எண்ணிக்கையிலான சிறிய கபருந்துைள் கசல்லும் 
சாகலைளும் கீழ்க்ைண்ட அட்டவகணயில் 
ைண்டுள்ளவாறு அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 
திட்டம் ஆண்டு சாகலைளின் எண்ணிக்கை 

சாகலைளின் 
நீளம் )ம.மீ( 

கசலவினத் 
கதாகை   )` 
கைாடியில்( 

TURIP 2014-15 54 46.56 88.07 

CMCDM 2015-16 198 152.56 285.19 

TURIP 2015-16 92 76.61 117.36 

TURIP 2013-14 
Savings 

42 29.35 43.78 

SDRF 2015-16 103 40.83 55.7 

TURIP 2016-17 40 24.17 18.3 

TURIP 2016-17 

Savings 

8 4.43 4.31 

TURIP 2017-18 7 5.68 9.70 

Total 544 380.19 622.41 
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நகட கபற்று வரும் திட்டங்ைள் பின்வருமாறு: 
தி
ட்
ட
ம்

 

ஆ
ண்
டு

 

சா
க
ல
ைளி
ன்
 எ
ண்
ணி
க்
க
ை 

சா
க
ல
ைளி
ன்
 நீ
ள
ம்
 )ம
.மீ
( 

ம
தி
ப்பீ
ட்
டு
த் 
க
தா
க
ை 

 
(
` க
ைா
டி
யி
ல்

) 

குறிப்பு 

TURIP 

20
18

-19
  

18 
 

9.54 13.73 

15 சாகலைள் 
முடிக்ைப்பட்டன. 2 
சாகலைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. 1 பணி 
துவங்ைப்படகவண்டும் 

CMCDM 

20
18

-19
 

12 8.20 11.86 

7 சாகலைள் 
முடிக்ைப்பட்டன. 2 
சாகலைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. 3 பணிைள் 
துவங்ைப்படகவண்டும் 

Total 30 17.74 25.59  

 ன்வ்வாறு அகமக்ைப்பட்ட சாகலைள், 2015ஆம் ஆண்டு 
கசன்கன மாநைர் ைடந்த 100 ஆண்டுைளில் எப்கபாதும் 
ைண்டிராத மகழ மற்றும் கவள்ளத்திலும் 
கசதமகடயவில்கல. கமலும், 2016 மற்றும் 2017 ஆம் 
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ஆண்டுைளில் பருவமகழயின் கபாதும் எவ்வித கசதமும் 
அகடயாமல் உள்ளன. சிைந்த முகையில் சாகலப்பணிைள் 
கசய்ததற்கு ன்துகவ சான்ைாகும்.  

3.11.2   உட்புைச் சாகலைள் 

  கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் கமாத்தம் 
33,374 உட்புைசாகலைள் 1,121 ம.மீ நீளத்திற்கு 
பராமரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. உட்புைச்சாகல பணிைள் 
யாவும் மூலதன நிதி மற்றும் த ழை அரசு மானிய நிதியான 
த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல உட்ைட்டகமப்பு திட்ட நிதி 
(TURIP), த ழ்நாடு நைர்ப்புை நிதி மற்றும் அடிப்பகட வசதி 
கமம்பாட்டு நிறுவனம் (TUFIDCO) மற்றும் கசன்கன 
கபருநைர வளர்ச்சி திட்ட நிதி (CMCDM) ஆமயவற்றின் 
மூலம் கமற்கைாள்ளப்படுமன்ைன. 

 பல்கவறு திட்டங்ைள் மூலம் கமற்கைாள்ளப்பட்ட 
உட்புைச் சாகலைள் கமம்படுத்துதல் பணிைள் கதாடர்பான 
அட்டவகண:- 

உட்புைச்சாகலைள் பராமரித்தல் 

திட்டம் ஆண்டு சாகலைளின் எண்ணிக்கை 
சாகலைளின் 
நீளம் )ம.மீ( 

கசலவினத் 
கதாகை   )` 
கைாடியில்( 

CMCDM 

2011-12 1,367 344.53 331.06 

2012-13 1,932 353.67 404.74 

2013-14 1,215 254.80 388.05 

2015-16 248 41.00 42.70 
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உட்புைச்சாகலைள் பராமரித்தல் 

திட்டம் ஆண்டு சாகலைளின் எண்ணிக்கை 
சாகலைளின் 
நீளம் )ம.மீ( 

கசலவினத் 
கதாகை   )` 
கைாடியில்( 

MIDF 
Phase I 

2015-16 3,807 624.98 373.53 

MIDF 
Phase II 

2015-16 1,615 257.44 168.68 

TURIP 
2016-17 1,643 294.94 157.21 

2017-18 2902 222 202.47 

Total 14,729 2,393.36 2,068.44 

GCC 
Capital 

Fund 

2011-12 896 176.23 39.40 

2012-13 1,174 240.40 81.37 

2013-14 2,224 295.09 166.34 

2014-15 7,510 1,180.41 923.94 

2015-16 1,010 267.87 228.94 

கமாத்தம் 12,814 2,160.00 1,439.99 

ஆை கமாத்தம் 27,543 4,553.36 3,508.43 
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நகட கபற்று வரும் திட்டங்ைள் பின்வருமாறு: 

திட்டம் ஆண்டு 
சாகலைளின் 

எண்ணிக்கை 

சாகலைளின் 

நீளம் (ம.மீ) 

மதிப்பீட்டுத் 

கதாகை   (` 

கைாடியில்) 

CMCDM 2018-19 1,835 314.72 177.71 
TURIP 2018-19 1,947 277.18 143.14 

கமாத்தம் 3,782 591.90 320.85 
  

3.12  ன்யந்திர வாைனம் சாரா கபாக்குவரத்து திட்டம் 
மற்றும் சாகல பாதுைாப்பு பணிைள் 

3.12 .1  ன்யந்திர வாைனம் சாரா கபாக்குவரத்கத 
ஊக்குவித்தல் 

ன்ந்தியாவிகலகய முதல் முகையாை ன்யந்திர 
வாைனம் சாரா கபாக்குவரத்து திட்டத்கத )Non – Motorised 

Transport( ஏற்று கசயல்படுத்தும் முதல் மாநைராட்சியாை 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி விளங்குமைது. 
பாதசாரிைளின் பாதுைாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் மற்றும் 
வாைன கநருக்ைடி கபான்ைவற்கை ைருத்தில் கைாண்டு 
ன்யந்திர வாைனம் சாரா கபாக்குவரத்திகன )Non – Motorised 

Transport( ஊக்குவிப்பதற்ைாை நகடபாகதைகள 
உலைத்தரத்திற்கு ன்கணயாை 1 அடியிலிருந்து 10 
அடியாை அைலப்படுத்தும் திட்டம் கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியில் கமற்கைாள்ளப்படுமைது. பாதசாரிைளின் 
பாதுைாப்கப உறுதி கசய்யும் கபாருட்டு, குறிப்பாை 
சமூைத்தில் பாதிக்ைப்படக்கூடிய பிரிவினரான 
முதிகயார்ைள், கபண்ைள், குழந்கதைள், மாணவ மாணவியர் 
மற்றும் மாற்றுதிைனாளிைள் கபான்கைார்ைளின் வசதிக்ைாை 
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16 கபருந்து தட சாகலைளில் நகடபாகத கமம்பாட்டு 
பணிைள் த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு திட்டம்  
2012-13 நிதியின் கீழ் ` 49.30 கைாடி கசலவில் கசய்து 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. கமலும், த ழ்நாடு நைர்ப்புை 
சாகலைள் உட்ைட்டகமப்பு திட்டம் 2013-14ன் கச ப்பு 
நிதியின் கீழ் 16.22 ம.மீ. நீளமுகடய 23 நகடபாகதைள் 
`22.01 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணி ஆகண வழங்ைப்பட்டு 
19 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 1 பணி நகடகபற்று 
வருமைது. 3 பணிைள் கைவிடப்பட்டன. 

த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகலைள் உட்ைட்டகமப்பு நிதி 
2018-19 ன் கீழ் 74.11 ம.மீ. நீளமுகடய 31 நகடபாகதைள் 
`46.86 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் பணி ஆகண 
வழங்ைப்பட்டு 2 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 29 பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. கமலும் 26.79 ம.மீ. நீளமுகடய 
81 நகடபாகதைள் சீரகமப்பதற்கு ` 7.16 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
பணிைள் பணி ஆகண வழங்ைப்பட்டு 68 நகடபாகத 
சீரகமக்கும் பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன, 10 நகடபாகத 
சீரகமக்கும் பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. மீதமுள்ள 
பணிைள் துவங்ைப்படவுள்ளன. 

  முதன்முகையாை, 77 நகடபாகதைள் பாதசாரிைளும், 
மாற்றுதிைனாளிைள் பயன்படுத்தும் சக்ைர நாற்ைாலிைளும் 
கசல்வதற்கு ஏதுவாை அகமக்ைப்பட்டது. சாகலைளின் 
சந்திப்புக்ைளில் ன்கத அளவில் ன்ருக்கும் வகையில் 
கடபிள் டாப் )Table Top( முகையில் நகடபாகதைள் 
அகமக்ைப்பட்டு அகவ கவைத்தகடைளாைவும் 
பயன்படுமைது. அகனத்து ைட்டடங்ைளின் முைப்பிலும் 
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வாைனங்ைள் கசல்வதற்கு ஏதுவாை கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சி கசலவிகலகய சாய்தளங்ைள் )Ramp( 
அகமக்ைப்படுமன்ைன. 

 நகடபாகதைளில் ன்கடயூைாை அகமந்துள்ள 
கசகவ நிறுவனங்ைளின் கபட்டைங்ைள்,  ன் மாற்றிைள் 
ஆமயகவ நகடபாகத ஓரத்திற்கு மாற்றி 
அகமக்ைப்பட்டும், வாைனங்ைள் நிறுத்துவகத தவிர்க்கும் 
கபாருட்டு மராகனட் தடுப்பான்ைள் நகடபாகதயின் 
குறுக்கை அகமக்ைப்பட்டும் பணிைள் கமற் 
கைாள்ளப்படுமைது. 

 ன்வ்வாறு அகமக்ைப்படும் நகடபாகதைள் 
பாதசாரிைள்  ைவும் பாதுைாப்பாை கசல்லும் வகையில் 
உள்ளதால் ன்ப்பணிைளுக்கு கபாதுமக்ைளிடம் ன்ருந்து 
நல்ல வரகவற்பு மகடத்துள்ளது. கமலும் ன்வ்வகையான 
நகடபாகத பணிைகள மாற்று திைனாளிைளின் அகமப்பும் 
வரகவற்றுள்ளது.  

கமலும், ன்ப்பணிைளுக்ைாை கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சிக்கு 1 கதசிய அளவிலான விருதுைள் மற்றும் 
ஒரு சர்வகதச விருதும் மகடத்துள்ளது. 

 கபாக்குவரத்து மற்றும் கமம்பாட்டு கைாள்கை 
நிறுவனம் பல்கவறு சாகலைளின் தன்கமகய ைருத்தில் 
கைாண்டு வடிவகமப்புைகளத் கதாகுத்துள்ளனர். 
சாகலைளில் வாைனம் கசல்வதற்ைான ஒவ்கவாரு 
வழியின் )Lane( அைலம் 3.71மீ என நிர்ணயம் கசய்தும் 
வாைனங்ைள் கநராை கசல்வதற்ைாை வழிவகை கசய்தும் 
மற்றும் பாதசாரிைள் கசல்வதற்கு நகடபாகதயிகன 
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அைலப்படுத்தியும், சாகலைளின் அைலம் அதிைமாை 
உள்ள ன்டங்ைளில் வாைனங்ைகள நிறுத்துவதற்கு 
வழிவகை கசய்தும் வடிவகமத்துள்ளார்ைள். ன்ந்த 
சாகல வடிவகமப்பு கபருந்து சாகலைளில் நகடமுகைப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

3.12.2  சாகல பாதுைாப்பு பணிைள் (Road Safety Works) 

  மாநைர சாகலயில் கபருமவரும் சாகல 
விபத்துைகள குகைக்ை கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி, 
சாகல பாதுைாப்பு கைாள்கை மற்றும் கசயல்முகைைகள 
உருவாக்ைவும் அகவைகள ஒருங்மகணத்து கசயல் 
படுத்தவும், தனியாை சாகல பாதுைாப்பு குேமம் (Road Safety 

Cell) ஒன்று உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. த ழை அரசு சாகல 
பாதுைாப்பு நிதியிலிருந்து 2017 - 2018 ஆம் ஆண்டு  
`3.49 கைாடியும், 2018-19 ஆம் ஆண்டு `2.49 கைாடியும் 
பல்கவறு சாகல பாதுைாப்பு பணிைளான கபருந்து தட 
சாகலைளில் கவைத்தகட அகமத்தல், கவைத் 
தகடைளுக்கு வர்ணம் பூசுதல், கமயத்தடுப்பான்ைள் 
ைட்டுதல் பாதசாரிைள் சாகலகய ைடக்ை வழிைள் 
அகமத்தல், தற்கபாது ன்ருக்மன்ை பாதசாரிைள் சாகலகய 
ைடக்கும் பகுதிைளுக்கு வர்ணம் பூசுதல் சாகலகய 
பயன்படுத்துபவர்ைளுக்ைாை சாகலைகள குறியிடுதல் 
மற்றும் கபாக்குவரத்து தீவுைள் அகமத்தல் ஆமயவற்றிற்கு 
வழங்மயுள்ளது. 

3.13  கமரினா ைடற்ைகரகயச் சீரகமக்கும் திட்டம்  

கமரினா ைடற்ைகரகய அழகுபடுத்தும் திட்டத்தின் 
ஒருபகுதியாை, ைாமராஜர் சாகல கமற்கு பகுதியில் உள்ள 
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கவவ்கவறு ைட்டடங்ைளின் மதில் சுவர்ைள் மற்றும் 
நகடபாகதகய ஒகர மாதிரியாை சீரகமக்ை 
திட்ட டப்பட்டது. ன்தில் புகதந்த நிகலயில் மற்றும் 
கசதமகடந்த ைல்தூண்ைகள மாற்றி, புதிய ைல்தூண்ைள் 
அகமக்ைப்பட்டுள்ளன.  ன்க்ைல்தூண்ைளுக்மகடகய 
ைகலநயம்  க்ை துருபிடிக்ைாத, வார்த்கதடுக்ைப்பட்ட 
ன்ரும்பாலான மரில்ைள் அகமக்ைப்பட்டன. ன்தற்ைாை 
கமாத்தம் ` 33.10 கைாடி மதிப்பில் திட்டம் தீட்டப்பட்டு பணி 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

3.14 சிைப்பு திட்டங்ைள்  

3.14.1 சீர் கு நைரம் (Smart City)  

மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நைர்ப்புை விவைார 
அகமச்சைத்தால் (MMooHHUUAA), சீர் கு நைரமாை (SSmmaarrtt  CCiittyy) 
முதற்ைட்டமாை கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 20 நைரங்ைளில் 
ஒன்ைாை, கசன்கன மாநைரம் கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
சீர் கு நைரதிட்டத்கத கசயல்படுத்த "கசன்கன ஸ்மார்ட் 
சிட்டி லி கடட்" என்ை சிைப்பு நிறுவனம் (Special Purpose 

Vehicle) த ழை அரசு மற்றும் கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியுடன் ன்கணந்து ` 1,000 கைாடி நிதியில் சீர் கு 
நைர திட்டம் (Smart City Project) 5 ஆண்டு ைாலங்ைளில் 
(2015 - 20) முடிக்ை திட்ட டப்பட்டுள்ளது. சீர் கு நைர 
திட்டத்தின் கீழ், கசன்கன மாநைராட்சியில் 40 திட்டப் 
பணிைள்  ` 947.35 கைாடி மதிப்பீட்டில் கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருமைது.  

ன்துவகரயில் ` 28.73 கைாடி மதிப்பீட்டில், 9 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன, ன்தில் முக்மயமாை கசன்கன 
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மாநைர மக்ைள், புைார்ைள் கதரிவிப்பகத எளிதாக்கும் 
வகையில் "நம்ம கசன்கன" என்ை கைகபசி கசயலி, 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சிக்குட்பட்ட 28 
பள்ளிைளில்  ன்னணு வகுப்பகை, 8 பூங்ைாக்ைகள மறு 
வடிவகமக்கும் பணி, மாற்று திைனாளிைளுக்ைான 
உணர்வு பூங்ைா அகமக்கும் பணி, கபாக்குவரத்து 
குறியீடுைள் மற்றும் ச க்கைைகள விளக்கும் பூங்ைா 
அகமக்கும் பணி, கைாபதி நாராயணா சாகலயில் உள்ள 
கமம்பாலத் தூண்ைகள சுற்றி கதாட்டம் ( vertical grating) 
அகமத்தல் கபான்ை திட்டங்ைள் முடிக்ைப்பட்டு, 
கபாதுமக்ைள் பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டுவரப்பட்டுள்ளன. 

22 திட்டங்ைள், `491.86 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
கசயலாக்ைத்தில் உள்ளன. ன்தில் முக்மயமாை ஆளில்லா 
வானூர்தி மூலம் அகனத்து ைட்டடங்ைள், சாகலைளில் 
கமற்பரப்பில் அகமந்துள்ள அகனத்து துகைைளின் 
கசகவ பயன்பாட்டுப் கபாருட்ைகள புவிசார் தைவல் 
அகமப்பு (GIS) உதவியுடன் வகரபடமாை தயாரிக்கும் பணி, 
தியாைராயா சாகல மற்றும் தணிைாசலம் சாகல சந்திப்பில் 
பல அடுக்கு வாைன நிறுத்தம் அகமக்கும் பணி, 54 நீர் 
நிகலைள் மற்றும் 15 கைாவில் குளங்ைகள கமம்படுத்தும் 
பணி, வில்லிவாக்ைம் ஏரிகய புனரகமக்கும் பணி, 
தியாைராயா சாகலயில் நகடபாகத வளாைம் அகமக்கும் 
பணி, கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி ைட்டிடங்ைளின் 
கமற்கூகரப் பரப்பில் சூரிய  ன் உற்பத்தி அகமப்பு நிறுவும் 
பணி, வாைன நிறுத்த கமலாண்கம பணி, சாகலைளில்  தி 
வண்டி பமர்மானப்பணி ஆமய பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. 
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கமலும், 4 திட்டங்ைள் `191.90 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
முக்மயமாை மாம்பலம் ன்ரயில் நிகலயம் முதல் 
தியாைராயநைர் கபருந்து நிகலயம் வகர ஆைாய 
நகடபாகத அகமக்கும் பணி மற்றும் தியாைராயநைரில் 
 ன்சார ஸ்மார்ட் மீட்டர் நிறுவும் பணிக்கு ஒப்பம் 
கைாரப்பட்டுள்ளது.  

4 திட்டத்திற்கு `225.86 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
முக்மயமாை தியாைராயநைரில் கதற்கு உஸ்மான் சாகல 
வடக்கு உஸ்மான் சாகல மற்றும் தியாைராயா சாகல 
நகடபாகத வளாைத்திற்ைான 14 அணுகு சாகலைகள மறு 
வடிவகமக்கும் பணி மற்றும் 10 நீர் நிகலைகள 
கமம்படுத்தும் பணிக்கு ஒப்பம் கைாரப்பட உள்ளது. கமலும் 
ஒரு திட்டத்திற்கு ` 9 கைாடி மதிப்பீட்டில் விரிவான திட்ட 
அறிக்கை தயாரிக்ைப்பட்டு வருமைது. 

3.14.2 கசன்கனயில் விரிவான ஒருங்மகணந்த வாைன 
நிறுத்து டம் கமலாண்கம திட்டம்  

  கசன்கனயில் விரிவான ஒருங்மகணந்த வாைன 
நிறுத்து டம் கமலாண்கம திட்டம் மூலம் நிலத்தடியில் 
வாைனம் நிறுத்து டம் மற்றும் பல அடக்கு வாைனம் 
நிறுத்தம் மூலம் ன்ரண்டு ன்லட்சம் எண்ணிக்கையிலான 
நான்கு சக்ைர வாைனமும் மற்றும் ன்ரண்டு ன்லட்சம் 
எண்ணிக்கையிலான ன்ரு சக்ைர வாைனமும் 
நிறுத்துவதற்கு ஏற்ைவாறு திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 
சாத்தியமான ன்டங்ைள் அகடயாளம் ைண்டறியப் 
பட்டுள்ளது. கமலும், ன்தற்ைாை ஒப்ப பணியிகன 
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கமற்கைாள்ள ைலந்தாகலாசைர் நியமனம் கசய்யும் பணி 
நகட கபற்று வருமைது.  

3.14.3  அறிவார்ந்த கபாக்குவரத்து அகமப்பு திட்டம் (ITS) - 
JICA நிதி  

  கசன்கன கபருநைர பகுதியில் அறிவார்ந்த 
கபாக்குவரத்து அகமப்பு கமம்படுத்தும் திட்டமானது 
`660 கைாடியில் ஜப்பான் சர்வகதச கூட்டுைவு நிதி 
நிறுவனம் மற்றும் த ழ்நாடு அரசு நிதியின் உதவியுடன் 
முகைகய `465 கைாடி மற்றும் `195 கைாடியில் 
கமற்கைாள்ளப்பட உள்ளது. ன்த்திட்டத்தின் மூலம் 
கபாக்குவரத்து தைவல் அகமப்பு கமம்பாடு, கபாக்குவரத்து 
கமலாண்கம மற்றும்  ன்னணு கபருந்து கமம்பாடு 
ஆமயகவ கமற்கைாள்ளப்பட உள்ளன. ன்த்திட்டத்தின் 
நிர்வாை ஒப்புதல் த ழை அரசின் அரசாகண எண். (2டி) 
எண்.89, ந.நி(ம)கு.வ.து (மா.ந.1) துகை மூலம் 27.11.2018 அன்று 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ன்த்திட்டத்திற்ைான விரிவான திட்ட அறிக்கை, 
ஒப்பம் கமலாண்கம, திட்ட கசயல்பாடு மற்றும் திட்ட 
கமற்பார்கவ ஆமயவற்கை ைண்ைாணிப்பதற்ைான 
ைலந்தறிதற்குரியவகர கதர்ந்கதடுக்ை ஒப்பம் 
கைாரப்பட்டுள்ளது.  

3.14.4  நிர்பயா நிதி  

  கசன்கன மாநைர கபண்ைளின் பாதுைாப்பிகன 
கபாது ன்டங்ைளில் கமம்படுத்த "பாதுைாப்பான நைர திட்டம்" 
கமாத்தம் `425.06 கைாடி கசலவில், மத்திய அரசின் 
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பங்ைளிப்பு `255.04 கைாடியிலும் மற்றும் மாநில அரசின் 
பங்ைளிப்பு `170.02 கைாடியிலும் கமற்கைாள்ளப்படவுள்ளது. 
ன்த்திட்டத்திற்ைாை நிர்வாை ஒப்புதல் த ழை அரசின் 
அரசாகண (ன்ருபதாண்டு) எண். 86, ந.நி(ம)கு.வ.து (மா.ந.1) 
துகை, நாள் 20.11.2018 அன்று வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 
ன்த்திட்டத்தின் குறிக்கைாள் கசன்கனயில் உள்ள 
கபண்ைளின் பாதுைாப்கப கமம்படுத்துவதாகும். 

ன்த்திட்டத்தில் கமற்கைாள்ளப்படும் பணிைள் 
அகனத்தும் அரசால் அகமக்ைப்பட்ட மாநில அளவிலான 
குே மற்றும் வழிைாட்டும் குேவின் ஒப்புதலுக்ைாை 
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு ஏற்ைப்படின் அதற்ைான நிர்வாை ஒப்புதல் 
வழங்ைப்படுமைது. ன்ப்பணிைள் கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சி, கபருநைர ைாவல் துகை, மாநைர கபாக்குவரத்து 
ைழைம் மற்றும் சமூைநல ஆகணயரைம் ஆமய துகைைளின் 
மூலம் கமற்கைாள்ளப்படும். தற்கபாது கைாள்முதல் 
கசய்வதற்ைான ஒப்பப்பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமன்ைது. 

3.15 அட்டல் புனரகமப்பு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைத்திற்ைான திட்டம் )AMRUT)  

பசுகம ன்டங்ைகள அபிவிருத்தி கசய்வது மற்றும் 
திைந்தகவளிைளில் பசுகமகய கமம்படுத்தி பராமரிப்பதுடன் 
சிறுவர்ைளுக்ைான விகளயாட்டு பிரிவுைள் அகமத்து 
நைரங்ைளின் உன்னதமான மதிப்கப அதிைரிக்ை கசய்வது 
அட்டல் புனரகமப்பு மற்றும் நைர்ப்புை மாற்ைத்திற்ைான 
திட்டத்தின் )AMRUT SCHEME) ஒரு கநாக்ைமாகும். 
ன்த்திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்ைப்படும் நிதியானது 10 % ன்ந்திய 
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அரசிட ருந்தும், 20% த ழ்நாடு அரசிட ருந்தும் 
மீதமுள்ள 30% நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்பிட ருந்தும் 
கபைப்படுமைது.. 

 ன்த்திட்டத்தின் கீழ், 2015-16, 2016-17, 2017-20 ஆம் 
நிதியாண்டுைளில் 11 பூங்ைாக்ைள் அகமக்கும் பணி 
`34.74 கைாடியில் அகமக்ை திட்ட டப்பட்டு, பணிைள் 
முடிவகடந்துள்ளன. ன்தன் கதாடர்ச்சியாை, கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சி 2017-18ஆம் நிதி ஆண்டில் 
அம்ருத் திட்ட ஊக்ை நிதியின் கீழ், `3 கைாடி மதிப்பீட்டில், 
4 பூங்ைாக்ைள் அகமக்ை திட்ட டப்பட்டு, பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

3.16 பாலங்ைள்  

தங்குதகடயற்ை கபாக்குவரத்திகன உறுதி கசய்யும் 
வகையில், கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியால், ஆறுைள் 
மற்றும் ைால்வாய்ைளின் குறுக்கை உள்ள பாலங்ைள், 
தகரமட்ட பாலங்ைள் மற்றும் நகட பாலங்ைள், கபருந்து 
சாகல சந்திப்புைளில் உள்ள கமம்பாலங்ைள் மற்றும் 
ன்ரயில்கவ சந்திக்ைடவுைளின் குறுக்கை உள்ள 
கமம்பாலங்ைள் என கமாத்தம் 280 பாலங்ைள் 
பராமரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. ன்தில், ன்ரயில்கவ 
சந்திக்ைடவுைளின் குறுக்கை 16 சுரங்ைப்பாகதைளும் 
மற்றும் முக்மய கபருந்து சாகலைளில் 5 பாதசாரிைள் 
சுரங்ைப்பாகதைளும் பராமாரிக்ைப்பட்டு வருவதும் 
அடங்கும் .  

 2017-18 ஆம் ஆண்டில் `3.10 கைாடி மதிப்பீட்டில், 
8 பணிைள் கமற்கைாள்ள திட்ட டப்பட்டது. வடக்கு 
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வட்டாரம் )மண்டலம் 1-1(, மத்திய வட்டாரம் (மண்டலம் 6-10) 
மற்றும் கதற்கு வட்டாரம் (மண்டலம் 11-15)ல் உள்ள 
பாலங்ைள் / சுரங்ைப்பாகதைள்/ கபட்டை வடிவ பாலங்ைள் / 
நகடபாலங்ைள் ஆமயவற்கை பராமரிக்கும் பணி, மாம்பலம் 
ைால்வாயின் குறுக்கை ஒரு கபட்டை வடிவ பாலம் 
அகமக்கும் பணி, கவளச்கசரி ஏரியின் குறுக்கை 
தற்கபாதுள்ள ைக்ைன் பாலத்திகன கமம்படுத்தும் பணி 
மற்றும் ஓட்கடரி ைால்வாயின் குறுக்கை ஸ்டரான்ஸ் 
சாகல, கசங்ைற்சூகள சாகல, கைான்னூர் கநடுஞ்சாகல 
மற்றும் குக்ஸ் சாகலகய ன்கணக்கும் தற்கபாதுள்ள 
பாலத்திகன கமம்படுத்தும் பணி ஆமய ஆறு பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஆண்டவர் சாகலயில் ஒரு கபட்டை 
வடிவ பாலம் அகமக்கும் பணி நகடகபற்று வருமைது. 
ன்ரயில்கவ ைாலனி 3வது கதருவில் ஒரு கபட்டை வடிவ 
பாலம் அகமக்கும் பணி கமற்கைாள்ளப்படவுள்ளது.  

 2018-19 நிதி ஆண்டில் `13.16 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
12 பணிைள் கமற்கைாள்ள திட்ட டப்பட்டன. அவற்றில் 
ஜி.என்.கசட்டி சாகல கமம்பாலத் தூண்ைளில் கசங்குத்து 
பூங்ைா அகமக்கும் பணிைள் ன்ரண்டும் (சீர் கு நைர நிதி), 
பக்மங்ைாம் ைால்வாயின் குறுக்கை தற்கபாதுள்ள 
பாலத்திகன அழகுபடுத்தும் பணி (கசன்கன நதிைள் 
சீரகமக்கும் திட்டம்) ஆமய மூன்று பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. அகடயாறு ஆற்றின் குறுக்கை 
தற்கபாதுள்ள திரு.வி.ை.பாலம் மற்றும் ஆலந்தூர் சாகல 
பாலம் ஆமய ன்ரண்டு பாலங்ைகள அழகுபடுத்தும் பணி 
(கசன்கன நதிைள் சீரகமக்கும் திட்டம்), கைாடுங்கையூர் 
குப்கப கைாட்டும் வளாைத்தில் ன்ரண்டு கபட்டை வடிவ 
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பாலம் அகமக்கும் பணி (தூய்கம ன்ந்தியா திட்ட நிதி), 
விருைம்பாக்ைம் அரும்பாக்ைம் ைால்வாயின் குறுக்கை 
ைாளியம்மன் கைாவில் கதருவில் தற்கபாதுள்ள 
பாலத்திகன ன்டித்து விட்டு புதிய பாலம் அகமக்கும் பணி 
(த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு திட்ட நிதி), 
வீரபாண்டியன் கதரு மற்றும் பிள்களயார் கைாவில் 
கதருவிற்மகடகய கசன்கன குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவுநீர் அைற்ைல் ைால்வாயின் குறுக்கை நகடப்பாலம் 
அகமக்கும் பணி (ச.ம.உ.கம.நிதி) மற்றும் வடக்கு வட்டாரம் 
)மண்டலம் 1 - 1(, மத்திய வட்டாரம் (மண்டலம் 6 - 10) மற்றும் 
கதற்கு வட்டாரம் (மண்டலம் 11 - 15)ல் உள்ள பாலங்ைள் / 
சுரங்ைப்பாகதைள் / கபட்டை வடிவ பாலங்ைள் / 
நகடபாலங்ைள் ஆமயவற்கை பராமரிக்கும் பணி ஆமய 9 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

3.17 கதருவிளக்கு 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி 2,85,828 கதரு 
விளக்குைகளப் பராமரித்து வருமைது. ன்கவ அகனத்தும் 
குகைந்த  ன்சாரம் உபகயாமக்கும் எல்.ன்.டி. கதரு 
விளக்குைளாகும். 

  கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் மைளிர், 
வயதானவர்ைள் மற்றும் சாகல பயன்படுத்துகவாரின் 
பாதுைாப்பு ைருதி உட்புை மற்றும் கபருந்து சாகலைளில் 
சீரான கவளிச்சம் தரும் கதரு விளக்குைள் அகமக்கும் 
கநாக்ைத்துடன்,  ன் சக்தி கச க்கும் எல்.ன்.டி கதரு 
விளக்குைள் அகமக்ைப்பட்டுள்ளன. கசாடியம் ஆவி 
விளக்குைள் மற்றும் கமட்டல் அகலடு விளக்குைகளாடு 
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ஒப்பிடும்கபாது எல்.ன்.டி கதரு விளக்குைள் 41% குகைவாை 
 ன்சாரம் உபகயாமக்கும். புதிதாை ன்கணக்ைப்பட்ட 
பகுதிைளில் 1,10,000 எண்ணிக்கையில் எல்.ன்.டி. 
விளக்குைள் அகமக்கும் பணி `401.79 கைாடி கசலவில் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு விகரந்து முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 கமலும் கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்ட பகுதிைளில் விடுபட்ட ன்டங்ைளில்  
2018-19ஆம் ஆண்டில் 17,301 எண்ணிக்கையிலான புதிய 
கதரு  ன் விளக்கு ைம்பங்ைளுடன் கூடிய  ன் சக்தி 
கச ப்பு எல்.ன்.டி விளக்குைள் `80.14 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
அகமக்கும் பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 2018-19ஆம் ஆண்டில் `141.35 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
87,892 அகனத்து கசாடியம் ஆவி விளக்குைள், உயர் 
கைாபுர  ன் விளக்குைள் மற்றும் பூங்ைா மற்றும் 
விகளயாட்டு திடலில் உள்ள விளக்குைள் அகனத்கதயும் 
மாற்றி  ன் கச ப்பு வகை எல்.ன்.டி.விளக்குைள் 
கபாருத்தப்பட்டுள்ளன. ன்ப்பணிைள் மூலதன மானிய நிதி 
(CGF-Capital Grant Fund)  மற்றும் கபரு நைர கசன்கன 
மாநைராட்சி மூலதன நிதியின் மூலம் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 கதசிய அளவில் 100 சதவிமத கதரு விளக்குைகள 
எல்.ன்.டி.  ன் விளக்குைளாை மாற்றி அகமத்த கவகு சில 
மாநைராட்சிைளில் கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியும் 
ஒன்ைாகும். ன்த்திட்டம் மாண்பு கு முதலகமச்சர் 
அவர்ைளால் 27.2.2019 அன்று துவக்ம கவக்ைப்பட்டது.  
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  கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி ஓவ்கவாரு 
மாதமும் கதருவிளக்கு  ன்ைட்டணமாை `6 கைாடி 
த ழ்நாடு  ன்வாரியத்திற்கு கசலுத்தி வந்தது. புதியதாை 
எல்.ன்.டி விளக்குைளாை மாற்றி அகமத்ததால் 
 ன்ைட்டணம் கசலுத்துவது மாதத்திற்கு `3.10 கைாடியாை 
குகைந்துள்ளது. ன்தனால்  ன்ைட்டணம் கசலுத்துவதில் 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சிக்கு மாதத்திற்கு   
 ` 2.10 கைாடியும், வருடத்திற்கு `30 கைாடியும் கச ப்பாமைது.  

 சூரிய ஒளி  ன் கச ப்பு தைடுைள் கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சியின் 662 ைட்டிட.ங்ைளில் 
3.064 கமைாவாட் சூரிய ஒளி  ன் உற்பத்தி கசய்யும் 
வகையில் ` 24.03 கைாடி மதிப்பீட்டில் அகமக்கும் பணிைள் 
நகடகபற்று வருமைது, ன்ப்பணிைள் விகரவில் 
முடிக்ைப்படும். ன்ந்த பணி கசன்கன சீர் கு நைர நிதியின் 
கீழ் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. 

3. 1 8 மகழநீர் வடிைால் 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி, மகழக் 
ைாலங்ைளில் ஏற்படும் கவள்ள கபருக்கை தடுக்ை 1,894 ம.மீ. 
நீளத்திற்கு 7,351 எண்ணிக்கையிலான மகழநீர் வடிைால் 
ைட்டகமப்கப உருவாக்ம பராமரித்து வருமைது. கமலும், 49 
ம.மீ. நீளத்திற்கு 31 நீர்வழிக்ைால்வாய்ைகளயும் பராமரித்து 
வருமைது. ன்தில் கைாடுங்கையூர் ைால்வாய், கைப்டன் 
ைாட்டன் ைால்வாய், பாடி குப்பம் ைால்வாய் கபான்ை சில 
ைால்வாய்ைளும் அடங்கும். 

 விரிவாக்ைத்திற்கு முன்பு ன்ருந்த கசன்கன 
மாநைரின் ைட்டகமப்பு வசதிைளுக்கு ன்கணயான 
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வசதிைகள விரிவாக்ைம் கசய்யப்பட்ட பகுதிைளிலும் 
ஏற்படுத்த கவண்டும் என்ை கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியின் கைாள்கைப்படி, மகழக்ைாலங்ைளில் 
மகழநீர் கதங்ைாத வண்ணம், பாதுைாப்பாைச் கசைரித்து 
குளம் மற்றும் ஏரிைளில் கசன்ைகடய ன்கணப்புைள் 
ஏற்படுத்துதல், நிலத்தடி நீகர பாதுைாக்ை மகழநீர் கசைரிப்பு 
அகமப்புைள் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் ஆகராக்மய 
வாழ்விற்ைான சுத்தமான சூழ்நிகலைள் ஏற்படுத்துதல் 
கபான்ைவற்றிற்ைாை, கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 
விரிவாக்ைப்பட்ட பகுதிைளில் கைாசஸ்தகலயாறு, கூவம், 
அகடயாறு மற்றும் கைாவளம் வடிநிலப்பகுதிைளில் 
 1,069.40 ம.மீ. நீளத்திற்கு ஒருங்மகணந்த மகழநீர் 
வடிைால் ைட்டகமப்கப ஏற்படுத்த `4,034.30 கைாடிக்கு 
விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்ைப்பட்டது. 

 ன்தன் முதற்ைட்டமாை அகடயாறு மற்றும் கூவம் 
வடிநிலப்பகுதிைளில் ஒருங்மகணந்த மகழநீர் 
வடிைால்ைள் ைட்டும் பணி `1261.70 கைாடியில் த ழ்நாடு 
நீடித்த நிகலயான நைர வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், உலை 
வங்ம நிதியுதவியுடன் 405 ம.மீ. நீளத்திற்கு 39 சிப்பங்ைளாை 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. ன்தில், 35 சிப்பங்ைளில்  
403 ம.மீ. நீளத்திற்கு (99 சதவிமதம்) பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. ன்வ்வடிநில பகுதியில் உள்ள  
4 நீர்வழி ைால்வாய்ைள் முகைகய அம்பத்தூர் சிட்கைா 
ைால்வாய், கநாளம்பூர் ைால்வாய், பாடிக்குப்பம் ைால்வாய் 
மற்றும் நந்தம்பாக்ைம் ைால்வாய் ஆமய நீர்வழி ைால்வாய் 
பணிைகள விகரவாை முடிக்கும் கபாருட்டு 29 சிறு 
சிப்பங்ைளாை பிரிக்ைப்பட்டு, பணி கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
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வருமைது.  தற்கபாது வகர 93 சதவிமதம் பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. அகனத்து பணிைளும் முடியும் 
தருவாயில் உள்ளது. ன்தனால் அம்பத்தூர், வளசரவாக்ைம் 
மற்றும் ஆலந்தூர் பகுதிைளில் மகழநீர் கதங்ைாமல் 
உடனடியாை வடியும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.. 

 கைாவளம் வடிநிலப்பகுதியில் 360 ம.மீ. நீளத்திற்கு 
ஒருங்மகணந்த மகழநீர் வடிைால்வாய்ைள் ைட்டுவதற்கு  
`1243.15 கைாடி மதிப்பீட்டில் திட்ட அறிக்கை 
தயாரிக்ைப்பட்டு கை.எப்.டபிள்யூ (KfW) என்ை கஜர்மன் 
நாட்டு வங்மயின் நிதி உதவியால் கசயல்படுத்தப்பட 
உள்ளது. ன்ந்த வடிநிலப்பகுதி முேவதும் 3 துகண 
வடிநிலங்ைளாை M1, M2 மற்றும் M3 என திட்டக்கூறுைளாை 
பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தில் M3 திட்டக்கூறுபணிைளுக்கு 
(பாலவாக்ைம், கைாட்டிவாக்ைம், நீலாங்ைகர, ஈஞ்சம்பாக்ைம், 
கசாழிங்ைநல்லூர், ைானத்தூர், உத்தண்டி) KfW வங்ம மூலம் 
நிய க்ைப்பட்ட திருவாளர்ைள். ைாக்ஸ் ைன்ஸல்ட்டண்ட்ஸ் 
என்ை கஜர்மன் நாட்டிகன கசர்ந்த ைலந்தாகலாசைர், திட்ட 
அறிக்கையிகன கமம்படுத்தி 52 ம.மீ. நீளத்திற்கு  
`270.38 கைாடி மதிப்பில் பணிைளுக்ைான ன்றுதி அறிக்கை 
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு, KfW ஒப்பம் கைார தகடயின்கம சான்று 
வழங்மயது. ஒப்பம் 14.11.2018 அன்று கைாரப்பட்டு 01.02.2019 
அன்று திைக்ைப்பட்டு பணி ஆகண வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 
ன்ப்பணிைள் விகரவில் துவங்ைப்பட உள்ளன. 

  கமலும், கைாவளம் வடிநிலப்பகுதியில் (M1) மற்றும் 
(M2) திட்டக்கூறுைளுக்கு KfW மூலம் திருத்திய விரிவான 
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திட்ட அறிக்கையிகன அளிக்ை ைலந்தாகலாசைகர 
நிய த்து விரிவான திட்ட அறிக்கை கபைப்பட்டுள்ளது. 

 கைாசஸ்தகலயாறு வடிநிலப்பகுதியில், `2518 கைாடி 
மதிப்பில் 763 ம.மீ. நீளத்திற்கு ஒருங்மகணந்த மகழநீர் 
வடிைால் அகமக்ை திருத்திய விரிவான திட்ட 
அறிக்கையிகன தயாரிக்ைப்பட்டு ன்ப்பணிக்ைாை ஆசிய 
அபிவிருத்தி வங்ம மூலம் நிதி உதவி கபறுவதற்ைாை 
நிதிதுகைக்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு, வீட்டு வசதி மற்றும் 
நைர்ப்புை விவைார அகமச்சைம் பரிசீலகன கசய்து, கமலும் 
ஒப்புதலுக்கு கபாருளாதார விவைார துகைக்கு அனுப்பி 
கவக்ைப்பட்டு 22.01.2019 அன்று நகடகபற்ை 96வது 
வழிைாட்டும் குே கூட்டத்தில் அங்கீைரிக்ைப்பட்டு ஆசிய 
அபிவிருத்தி வங்மக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆசிய 
அபிவிருத்தி வங்மயின் ஒப்புதலுக்ைாை ைாத்திருக்மைது. 

 மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் அவர்ைள் 2016 
மற்றும் 2017 பருவ மகழக் ைாலங்ைளில் 15 மண்டலங்ைளில் 
கவள்ள நிவாரணப் பணிைகள கமற்பார்கவயிட 15 ன்.ஆ.ப. 
அதிைாரிைள் மகழக் ைாலத்திற்கு முன்பும் மகழக் 
ைாலத்திலும் ைண்ைாணித்து குறுமய ைால மற்றும் நீண்ட 
ைாலத்திற்ைான கவள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைைகள 
பரிந்துகரக்ை நிய க்ைப்பட்டனர். அகனத்து 
அதிைாரிைளும் கவள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைைளாை மகழநீர் 
வடிைால்ைளில் ன்கணப்பு துண்டிக்ைப்பட்ட ன்டங்ைளில் 
மகழநீர் வடிைால் அகமக்ைவும், புதிய மகழநீர் வடிைால் 
ைட்டவும் பல ன்டங்ைளில் அறிவுறுத்தினர் ன்தனால் 
அவ்விடங்ைள் கவள்ள பாதிப்பிலிருந்து முற்றும் 
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தடுக்ைப்படும் என்று வலியுறுத்தினர். கமலும் TNUIFSL 
மூலம் ஒரு ைலந்தாகலாசைர் நிய க்ைப்பட்டு, அவர்ைள் 
ஆய்வு கமற்கைாண்டு மண்டல அதிைாரிைள், கபாதுமக்ைள் 
பிரதிநிதிைள் மற்றும் நல சங்ைங்ைகள ைலந்து 
ஆகலாசித்து பாதிக்ைப்பட்ட ன்டங்ைகள அகடயாளம் 
ைண்டு, துண்டிக்ைப்பட்ட ைால்வாய்ைளில் ன்கணப்கப 
ஏற்படுத்தவும், சுரங்ைபாகதகய சுற்றிவுள்ள ன்டங்ைளில் 
ைால்வாய் அகமக்ைவும் ஒரு விரிவான அறிக்கை 
சமர்ப்பித்தனர்.  

 ன்ந்த கமாத்த பணிைளுக்ைான மதிப்பீடு சுமார்  
`440 கைாடியில் தயாரிக்ைப்பட்டு, த ழ்நாடு அரசின் 
கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் 340 
ன்டங்ைளில்  `290 கைாடி மதிப்பீட்டிலும் மற்றும் சீர் கு நைர 
நிதியின் கீழ் 114 ன்டங்ைளில் `150 கைாடி மதிப்பீட்டிலும் 
பணிைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு, ன்துவகர 85% பணிைள் 
கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சி திட்டத்தில் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 சீர் கு நைர நிதியின் கீழ், ன்கணப்பு வடிைால் 
பணிைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு 29 ன்டங்ைளில்  
`80 கைாடியில் பணிைள் நகடகபற்று வருமைது. கமலும்  
85 ன்டங்ைளில் `55 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் 
நகடகபைவுள்ளது. அகனத்து பணைளும் மகழநீர் 
கவளிகயற்றும் பகுதியிலிருந்து கதாடங்ைப்பட்டதால் 
மகழநீர் தங்கு தகடயின்றி கசல்ல வழிவகை 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 



166 

 2017 பருவ மகழக் ைாலத்தில், ஸ்டீபன்சன் சாகல, 
கைான்னூர் கநடுஞ்சாகல மற்றும் சுற்று புை 
பகுதிைளில் மகழநீர் பல நாட்ைள் கதங்மயது. ஆங்மகலயர் 
ைாலத்தில் ைட்டப்பட்ட ன்ரட்கட வடிைால் (ஏைாங்மபுரம் 
நீர்வழி ைால்வாய்) சிதலமகடந்தும் மற்றும் 370 
ஆக்மர ப்பாளர்ைள் வடிைால் மீது தங்ம ன்ருந்ததும் 
அதற்ைான ைாரணங்ைளாை ைண்டறியப்பட்டு, 
சிதலமகடந்த வடிைால்வாய்ைகள புதுப்பிக்ை மற்றும் 
ைால்வாய் புணர்ப்பித்து ன்கணப்பு ஏற்படுத்தவும் கமாத்த 
4180 மீ நீளத்தில் வடிைால் அகமக்ை த ழ்நாடு அரசின் 
த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல உட்ைட்டகமப்பு நிதியின் கீழ்  
`25 கைாடியில் பணிைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, 370 
ஆக்மர ப்பாளர்ைகள ஒக்மயம் துகரப்பாக்ைத்திலுள்ள 
த ழ்நாடு குடிகச மாற்று வாரிய குடியிருப்புைளில் மாற்று 
வீடுைள் கைாடுத்து, ன்துவகர 85% பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 நீர் ஆதாரங்ைகள புனரகமத்து புத்துயிர் 
அளிப்பகதாடு, நிலத்தடி நீர்கதக்ைங்ைகள கமம்படுத்த 
ன்த்திட்டம் கதாடங்ைப்பட்டது. மகழநீர் கசைரிப்புத் திட்டம் 
தீவிரமாை கசயல்படுத்தப்பட்டதால் மாநைராட்சி மற்றும் 
நைராட்சி பகுதிைளில், நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறிப்பிடத்தக்ை 
அளவு உயர்ந்துள்ளது. 

 மகைந்த மாண்பு கு முதலகமச்சர் அம்மா 
அவர்ைள் சட்டப்கபரகவயில், த ழைத்தில் உள்ள  
பல்கவறு நீர்நிகலைள் மற்றும் கைாவில் குளங்ைகள 
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புனரகமக்ைவும், “நீடித்த நிகலயான நீர் பாதுைாப்பு திட்டம்” 
2015ல் அறிவித்தார்ைள். 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 210 குளம் 
மற்றும் ஏரிைள் உள்ளது. ன்தில் 5 குளங்ைகள சீரகமக்கும் 
பணி மூலதன நிதி மற்றும் சட்டமன்ை உறுப்பினர் கதாகுதி 
கமம்பாட்டு நிதியில் `5.95 கைாடி மதிப்பீட்டில் கசய்து 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 கசன்கன சீர் கு நைர நிதியில் வில்லிவாக்ைம் – 
சிட்கைா நைர் பகுதியில் உள்ள 25.5 ஏக்ைர் பரப்பளவுள்ள 
வில்லிவாக்ைம் குளம், `16 கைாடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுச்சூழல் 
மறுசீரகமப்பு மற்றும் புனரகமக்கும் பணிைள் நகடகபற்று 
வருமைது. ன்ந்தப் பணிைள் நிகைவகடயும் கபாது, ன்ந்த 
குளம் வில்லிவாக்ைம் பகுதியில் பிரதான நீர்நிகலயாை 
திைழ்வகதாடுமட்டுமல்லாமல், நிலத்தடி நீர்மட்டமும் 
உயர்வகதாடு, சிட்கைா நைர் பகுதியில் மகழநீர் கதங்குவது 
முற்றிலும் தவிர்க்ைப்படும். கமலும் ன்ந்த புனரகமப்பு 
பணியில் பல்கவறு கபாேதுகபாக்கு அம்சங்ைளும் 
கமற்கைாள்ளப்படவுள்ளது. 

 கசன்கன சீர் கு நைர நிதியில் 52 பணிைள்  
`18.20 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு பணிைள் 
நகடகபற்று வருமைது விகரவில் முடிக்ைப்படவுள்ளது. 
கமலும் `25.29 கைாடி மதிப்பீட்டில், 2 கபரிய குளங்ைகள 
புனரகமக்கும் பணி கமற்கைாள்ளப்படவுள்ளது. 

கைாசஸ்தகலயாறு வடிநிலப் பகுதியில் உள்ள  
55 குளங்ைகள புனரகமக்கும் பணிக்கு, விரிவான திட்ட 
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அறிக்கை `45.66 கைாடி மதிப்பீட்டில் கசயல்படுத்த 
தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 சமூை கபாறுப்பு நிதியின் கீழ் 38 நீர் நிகல 
சீரகமக்கும் பணிைளுக்ைாை விரிவான திட்ட அறிக்கை 
தயாரித்து வருமைது. கமலும், 57 குளங்ைள் புனரகமப்பு 
பணிைளுக்கு ` 50.51 கைாடிக்கு மதிப்பீடு TWIC நிறுவனம் 
மூலம் விரிவான திட்ட அறிக்கை கபைப்பட்டுள்ளது. 

  ன்த்திட்டங்ைள் நிகைவுறும்கபாது, கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சி சுற்றியுள்ள பகுதிைளில் 1 டி.எம்.சி. 
அளவு கூடுதலாை மகழநீகர கதக்ம கவக்ை முடிவகதாடு, 
நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயர வழிவகுக்கும். கமலும் 
அருைாகமயில் உள்ள பகுதிைள் மகழநீர் 
கதங்குவதிலிருந்து தவிர்க்ைப்படும். 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 16 கபரிய 
ைால்வாய்ைள் 29 ம.மீ, நீளத்திற்கும் 15 சிறிய ைால்வாய்ைள் 
20 ம.மீ. நீளத்திற்கும் ஆை கமாத்தம் 49 ம.மீ. நீளத்திற்ைான 
ைால்வாய்ைள் பராமரிக்ைப்பட்டு வருமைது. ன்வற்றில் கபரிய 
ைால்வாய்ைகள ஒரு ஆம்பிபியன் ன்யந்திரம் கைாண்டும் 
சிறிய ைால்வாய்ைகள மூன்று கராகபாட்டிக் ன்யந்திரம் 
கைாண்டும், ஆைாய தாமகர அைற்றும் பணியும், தூர் வாரும் 
பணியும் கமற்கைாள்ளப்பட்டு அகனத்து ைால்வாய்ைளும் 
வருடத்தில் ன்ரு முகை சுத்தம் கசய்யப்பட்டு வருமைது.  

 ன்து கபான்ை கபரிய ைால்வாய்ைகள தூர்வாரும் 
நவீன ன்யந்திரங்ைள் முன்பு நகடமுகையில் ன்ல்கல. 
தற்கபாேது கபருநைர மும்கப மாநைராட்சிகய கதாடர்ந்து 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் மட்டுகம ன்து 
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கபான்ை நவீன ன்யந்திரங்ைள் கவளிநாடுைளில் ன்ருந்து 
ன்ைக்குமதி கசய்யப்பட்டு, ன்க்ைால்வாய்ைளில் உள்ள 
ஆைாய தாமகரைள் மட்டு ன்றி, பிை ன்யந்திரங்ைள் மற்றும் 
ஆட்ைள் மூலம் தூர் வார ன்யலாத சைதிைள் மற்றும் 
வண்டல்ைள் ஆமயகவ அகனத்து ைால்வாய்ைளில் 
ன்ருந்தும் அைற்ைப்பட்டு வருமைது. ன்தனால், ன்ந்த 
ைால்வாய்ைளின் ஆழமும் அைலமும் அதிைப்படுத்தப்பட்டு 
ன்ந்த ைால்வாய்ைளின் கவள்ள நீர் ைடத்தும் திைன் பல 
மட,ங்கு கூடியுள்ளது. 

 கமலும், ன்க்ைால்வாய்ைகள வருடத்திற்கு மூன்று 
முகை சுத்தம் கசய்வதற்கு ஏதுவாை கூடுதலாை ஒரு 
ஆம்பிபியன் ன்யந்திரம் மற்றும் ஒரு கராகபாட்டிக் 
ன்யந்திரம் கைாள்முதல் கசய்ய பணி ஆகண 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

3.18.1 மகழநீர் வடிைால்ைளில்  தக்கும் ைழிவுைகள 
தடுக்கும் வகலைகள அகமத்தல் 

பருவநிகல மாற்ைத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புைகள 
சீர் கசய்ய தற்கபாகதய தகலமுகையினால் அடிக்ைடி 
கபசப்படும் வார்த்கத நீர்நிகலகய மீட்கடடுத்தல் மற்றும் 
புனரகமத்தல் ஆகும். ஆைகவ, நீர்நிகலைளில் குப்கபைள் 
மற்றும்  தக்கும் ைழிவுப்கபாருட்ைள் ன்ல்லாமல் 
தூய்கமயாை பராமரிப்பதும் அத்தகைய ைழிவு கபாருட்ைள் 
ைடலில் ைலந்து ைடல் வாழ் உயிரினங்ைளுக்கு ஆபத்து 
ஏற்படாமல் தடுக்ை கவண்டும் என்பது அரசின் 
கநாக்ைமாகும். எனகவ கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியால் ன்னங்ைாணப்பட்ட பல்கவறு 200 
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ன்டங்ைளில் குப்கபைகள தடுக்கும் வகலைகள 
அகமப்பதற்ைான நடவடிக்கைைகள துவக்மயுள்ளது. 
ன்துவகர 67 ன்டங்ைளில் முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்ந்த 
தடுப்பான்ைள்  தக்கும் ைழிவுைள் மற்றும் ஆைாய 
தாமகரைள் மகழநீர் வடிைால்ைள் மூலம் நீர்நிகலைள் 
மற்றும் ைடலில் கசன்ைகடவகத தடுக்கும்.  

3.19 திடக்ைழிவு கமலாண்கம 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் தினந்கதாறும் 
1,250 கமட்ரிக் டன் திடக்ைழிவுைள் கையாளப்பட்டு வருவது 
பிரதான குடிகம கபாறுப்புைளில் ஒன்ைாகும். 

 11 மண்டலங்ைகளக் கைாண்ட ன்ப்கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சியில் 12 மண்டலங்ைளில் திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம பணிைள் கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி 
பணியாளர்ைகள கைாண்டும், ன்தர 3 மண்டலங்ைளின் 
திடக்ைழிவு கமலாண்கம தனியார் நிறுவனம் மூலமும் 
கையாளப்படுமைது.  

பின்வரும் வழிமுகைைளில் திடக்ைழிவுைள் நிர்வாைம் 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி மூலம் கசயல்பட்டு 
வருமைது: 

3.19.1 முதல்நிகல திடக்ைழிவு கசைரம் 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் தற்கபாது 
முதல்நிகல திடக்ைழிவு கசைர கசயல்பாட்டில் 
திடக்ைழிவுைள் உருவாகும் ன்டமான வீடுைள் கதாறும் 
கசன்று 5,218 மூன்று சக்ைர  திவண்டிைள் மூலம் 
திடக்ைழிவுைள் கசைரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 
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 ன்ப்பணிகய அன்ைாடம் கசவ்வகன 
கமற்கைாள்ளும் கபாருட்டு சுமார் 19,196 மாநைராட்சி 
மற்றும் தனியார் நிறுவன துப்புரவுப் பணியாளர்ைள் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டு பணிைகள கமற்கைாண்டு வருமன்ைனர். 
ன்ப்பணியாளர்ைளின் வருகைப் பதிவிகன பகயாகமட்ரிக் 
எனும் கைவிரல் கரகை பதிக்கும்  ன்னணு ன்யந்திரம் 
மூலம் பதியப்பட்டு ைண்ைாணிக்ைப்படுமைது.  

 கமலும் ன்ம்  முதல் நிகல திடக்ைழிவு 
கமலாண்கமகய சிைப்பாை கசய்திட ைனரை / ன்லகுரை 
ைாம்ப்பாக்டர் வாைனங்ைள் மற்றும் மூன்று சக்ைர 
 திவண்டிைள் திடக்ைழிவு கசைரத்துக்ைாை கசல்லும் 
வழித்தடங்ைளுக்ைான வகரபடம் தயாரித்து, கசயல்பாடுைள் 
சிைப்பாை ைண்ைாணித்தும், கசயல்படுத்தப்பட்டும் வருமைது. 
துப்புரவு பணியாளர்ைளுக்கு பாதுைாப்பான பணிச்சூழகல 
உறுதி கசய்யும் கபாருட்டு அவர்ைளுக்கு மூக்குக்ைவசம், 
கையுகை மற்றும் ன்ரவில் ஒளிரும் கமலாகட மற்றும் ன்தர 
நலப்கபாருட்ைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

திட்டக்கூறு -1 மண்டலம் 1, 2 , 3, 7 மற்றும் திட்டகூறு -2   
மண்டலம் 11, 12, 14, 15-லிருந்து உருவாகும் திடக்ைழிவுைகள 
கசைரித்தல் மற்றும் குப்கப கைாட்டும் வளாைங்ைளுக்கு 
கைாண்டு கசர்த்தல் பணியிகன தனியார் மயமாக்குதல் 
மற்றும் மண்டலம்- 9, 10, 13 ல் ஏற்ைனகவ நகடகபற்று வரும் 
தனியார் மயமாக்ைப்பட்ட பணியான திடக்ைழிவுைகள 
கசைரித்தல் மற்றும் குப்கப கைாட்டும் வளாைங்ைளுக்கு 
கைாண்டு கசர்த்தல் பணி கசப்டம்பர் 2019-ல்  
முடிவுறும் நிகலயில் உள்ளதால் ன்ப்பணிக்கு புதிய 
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ஒப்பந்ததாரகர கதர்ந்கதடுக்ை திட்டக்கூறு -5 மண்டலம் 9, 
10, 13 லிருந்து உருவாகும் திடக்ைழிவுைகள கசைரித்தல் 
மற்றும் குப்கப கைாட்டும் வளாைங்ைளுக்கு கைாண்டு 
கசர்த்தல் ஆமய பணிைளும் கமற்கைாள்ளப்படவுள்ளன. 
கமாத்தமுள்ள 3 திட்டக்கூறுைளுக்கு ஒப்பம் 
கைாரப்பட்டுள்ளன. 

3.19.2 திடக்ைழிவு உருவாகும் ன்டத்திகலகய தரம் பிரித்தல்  

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியானது 
திடக்ைழிவுைகள தரம் பிரித்து கையாள்வதில் தனிச் சிைப்பு 
ைவனம் கைாண்டு கசயல்படுத்தி வருமைது. கபாது மக்ைள் 
ன்தற்ைான விழிப்புணர்கவயும், உள்கநாக்ைத்திகனப் 
புரிந்து கசயல்படவும், கமற்கைாள்ளும் பல்கவறு 
நடவடிக்கைைளில் ஒன்ைாை ஒவ்கவாரு ஆண்டும் சிைப்பு 
நிைழ்வாை, உலை சுற்றுச் சூழல் தினம் ஜீன் 5 அன்று கபாது 
மக்ைகள ன்வ்விழிப்புணர்வு கசருமன்ை வகையிலும், 
ஈரமான மக்கும் திடக்ைழிவுைள் பச்கச நிை கதாட்டிைளிலும் 
உலர்ந்த மக்ைாத திடக்ைழிவுைகள நீல நிை 
கதாட்டிைளிலும் கசைரிப்பது குறித்து விளக்ைப் 
பட்டுவருமைது. 

 மாநைராட்சியில் உருவாகும் திடக்ைழிவுைகள 
குகைக்கும் கநாக்ைத்துடன், அடிப்பகட கைாள்கைைளான 
உருவாகும் குப்கபைகள குகைத்தல், மறு பயன்பாட்டிற்கு 
கைாண்டு கசல்லுதல் மற்றும் மறு சுழற்சிக்கு கைாண்டு 
கசல்லுதல் ஆமய அகனத்தும் திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
விதிைள் 2016-க்கு ன்ணங்ை குப்கபகய உருவாக்கும் 
ஒவ்கவாருவரும் திடக்ைழிவுைகள கையாளுவதற்கு. 
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02.10.2017 மைாத்மா ைாந்தியின் பிைந்த நாளன்று கபருகம 
கசர்க்கும் வகையில் அன்று முதல் கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சியில் புதன்மழகமகதாறும் மக்ைாத திடக்ைழிவு 
மற்றும் பிளாஸ்டிக் கபான்ை உலர் திடக்ைழிவுைகளத் 
தனியாை பிரித்துகையாளப்பட்டு வருமைது.  

3.19.3 ன்ரண்டாம் ைட்ட திடக்ைழிவு கசைரமும், 
கபாக்குவரத்தும்  

 ன்ரண்டாம் ைட்ட திடக்ைழிவு கசைர நிகலயில், 
திடக்ைழிவு கசைர கதாட்டிைளிலிருந்து 131 ைனரை குப்கப 
கநருக்கும் ன்யந்திரங்ைள், 159 ன்லகுரை குப்கப கநருக்கும் 
ன்யந்திரங்ைள், 22 ஹாகலஜ் டிப்பர் டிரக்குைள், 114 ைனரை 
டிப்பர்ைள் மற்றும் 31 ன்லகுரை டிப்பர் வாைனங்ைள் 
பயன்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைன. கமலும் கபருந்து 
தடச்சாகலைள் மற்றும் ன்தர முக்மய சாகலைகள 16 
எண்ணிக்கையிலான ன்யந்திரப் கபருக்மைள் மூலம் 
சுத்தப்படுத்தப்படுமன்ைன. 71 சக்ைர தகட வாைனங்ைள் 
மற்றும் 22 முன் பின் பளு தூக்மைள் ஆமயவற்கை 
பயன்படுத்தி திடக்ைழிவுைள் மற்றும் ைட்டுமான மற்றும் 
ன்டிபாட்டு ைழிவுைள் அைற்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 
கபாக்குவரத்து தட வகரபடத்தின்படி திடக்ைழிவுைள் 
குப்கப மாற்று வளாைங்ைளுக்கும் பின்பு கைாடுங்கையூர், 
கபருங்குடி வளாைங்ைளுக்கும் கைாண்டு கசல்லப்பட்டு 
ைகளயப்பட்டு வருமைது.  

ன்ப்பணிக்ைாை 2011-12 முதல் 2011-16 ஆண்டு வகர 
நவீன குப்கப கநருக்கும் ன்யந்திரங்ைள் கபாருத்தப்பட்ட 
ைனரை / ன்லகுரை வாைனங்ைள், டிப்பர் வாைனங்ைள், 
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ன்யந்திரப் கபருக்மைள், சக்ைரத்தகட வாைனங்ைள், 
முன்பின் பளு தூக்மைள், கஹட்ராலிக் எக்ஸ்கவட்டர்ைள் 
மற்றும் புல்கடாசர்ைள் என கமாத்தம் 291 வாைனங்ைள் 
கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீேம் மற்றும் 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியின் மூலதன நிதியின் 
மூலமும் `62.21 கைாடி கசலவில் கைாள்முதல் 
கசயப்பட்டுள்ளன. 2014-15 முதல்  2017-18 வகர உள்ள நிதி 
ஆண்டில் 8,253 ைாம்பாக்டர் குப்கப கதாட்டிைள்  
`14.56 கைாடிக்கு கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியின் 
எல்கலக்குட்பட்ட கமரீனா ைடற்ைகர மற்றும் எலியட்ஸ் 
ைடற்ைகர மணற்பரப்பில் உள்ள குப்கபைள், ைாமதக் 
ைழிவுைள், பிளாஸ்டிக் ைழிவுைள், உகடந்த பாட்டில்ைள், 
ஓடுைள் ஆமயவற்கை ைடற்ைகர மணகல சலிப்பதன் 
மூலம் அைற்றி தூய்கம கசய்யும் திைனுள்ள டிராக்டர் மூலம் 
ன்யக்ைப்படும் மணல் சலிக்கும் ன்யந்திரங்ைள்,  
8 எண்ணிக்கையில் `6.78 கைாடி கசலவில் ஸ்வகதஷ் 
தர்ஷன் திட்ட நிதியின் கீழ் கவளிநாட்டிலிருந்து 
கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் `7.40 கைாடி 
மதிப்பில் 411 எண்ணிக்கையில் கபட்டரி மூலம்  
ன்யங்கும் மூன்று சக்ைரவாைனங்ைள் கைாள்முதல்  
கசய்யப்பட ஒப்புதல் கபைப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள்  
160 எண்ணிக்கையிலான கபட்டரி மூலம் ன்யங்கும் மூன்று 
சக்ைரவாைனங்ைள் கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டு திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.  
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கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் தற்கபாது 9 
மண்டலங்ைளில் வாைன ன்யக்கூர்தி நிகலயங்ைள் ன்யங்ம 
வரும் நிகலயில், 2017-18ல் நிதி ஆண்டில்  கமலும் ன்ரண்டு 
வாைன ன்யக்கூர்தி நிகலயங்ைள் மணலி மற்றும் 
கசாழிங்ைநல்லூரில் `7.19 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணி 
முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 
கமலும் மண்டலம் 1ல் வாைன ன்யக்ை ஊர்தி நிகலயம் 
அகமக்கும் பணி `7.40 கைாடி மதிப்பீட்டில் 2018-19 நிதி 
ஆண்டில் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டு தற்கபாது பயன்பாட்டில் 
உள்ளது.  

3.19.4   பரவலாக்ைப்பட்ட திடக்ைழிவு பதனிடுதல்  

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சிக்கு கசாந்தமான 
திடக்ைழிவு கைாட்டும் வளாைங்ைளில் கசைரமாகும் 
குப்கபகய குகைக்கும் கபாருட்டு மாநைரின் 
மண்டலங்ைளில் சிறிய அளவிலான பதனிடுதல் 
திட்டங்ைளாை மக்கும் குப்கபயிலிருந்து உரம் தயாரிக்கும் 
மடங்குைள் மற்றும் உயிரி எரிவாயு ைலன்ைள் கசயல்பட்டு 
வருமன்ைன.  

3.19.4.1   மக்கும் குப்கப  

நாள்கதாறும் சராசரியாை கபைப்படும் 384 கமட்ரிக்டன் 
எகட கைாண்ட மக்கும் ைழிவுைகள வாைனங்ைள் மூலமாை 
கீழ்ைண்ட குப்கப பதனிடும் நிகலயம் / அகமப்புைள் மூலம் 
பதனிடப்பட்டு வருமைது. 

 148 உரம் தயாரிக்கும் மடங்குைள். 

 2 மண் புே உரம் தயாரிக்கும் மடங்குைள். 
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 33 மீத்கதன் எரிவாயு தயரிக்கும் ைலன்ைள். 

 7 BARC கதாழில்நுட்ப அடிப்பகடயில் ைழிவுைளில் 
ன்ருந்து  ன்சாரம் தயாரிக்கும் ைலன்ைள். 

 443 உரக்மணறுைள். 

 175 பயன்படுத்தப்படாத சிண்டக்ஸ் கதாட்டிைளில் 
உரம் தயாரித்தல். 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் உள்ள 
அகனத்து பூங்ைாக்ைளிலும் 537 மூங்மல் கதாட்டிைள் 
மற்றும் 21 மண் குழிைள் மூலம் நாள்கதாறும் சுமார் 37 
கமட்ரிக் டன் கதாட்டக்ைழிவுைள் கையாளப்பட்டு 
வருமைது. 

3.19.4.2 மக்ைாத ைழிவுைள் 

 கசைரிக்ைப்படும் மக்ைாத ைழிவுைள் கநரடியாை 
அருமல் உள்ள 64 குப்கப தரம் பிரிக்கும் 
கமயங்ைளுக்கு கைாண்டு கசல்லப்பட்டு 
குப்கபைள் தரம் பிரிக்ைப்பட்டு மறு சுழற்சிக் 
குள்ளாக்ைப்படும். அவ்வாறு பிரிக்ைப்பட்ட ைழிவுைள் 
மறு சுழற்சியாளர்ைளுக்கு அனுப்பபப்படுமைது.  

 02.10.2017 முதல் ஒவ்கவாரு புதன்மழகமயும் 
திடக்ைழிவு கமலாண்கம துகை சட்டவிதிைள் 
2016ன் படி மக்ைாத குப்கப கபைப்பட்டுவருமைது. 

3.19.1 திடக்ைழிவுைகளக் ைகளதல் 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சிக்கு கசாந்தமான 
7 குப்கப மாற்று வளாைங்ைளும், 2 குப்கப கைாட்டி நிரவும் 
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வளாைங்ைளான 269 ஏக்ைர் பரப்பளவு கைாண்ட 
கைாடுங்கையூர் குப்கப கைாட்டும் வளாைம் மற்றும் 200 
ஏக்ைர் பரப்பளவு கைாண்ட கபருங்குடி குப்கப கைாட்டும் 
வளாைம் திடக்ைழிவுைகள ைகளதலுக்ைாை 
பயன்படுத்தப்பட்டு வருமைது.  

3.19.6 உயிரி அைழ்வு (BIO-MINING)  

 மண்டலம்-1, சாத்தாங்ைாட்டில் பகழய குப்கப 
கைாட்டும் வளாைத்தில் பல ஆண்டுைளாை 
கைாட்டப்பட்டு, குவிந்துள்ள 1,25,635.28 cu.m 
திடக்ைழிவுைகள அைழ்ந்கதடுத்து பயனுள்ள 
கபாருட்ைகள பிரித்கதடுத்தல் மற்றும் சீரகமத்தல் 
பணியின் மதிப்பீட்டு கதாகை ` 9.98 கைாடி. 

 மண்டலம்-7, அத்திப்பட்டில் பகழய குப்கப 
கைாட்டும் வளாைத்தில் பல ஆண்டுைளாை 
கைாட்டப்பட்டு, குவிந்துள்ள 86,121.63 cu.m 
திடக்ைழிவுைகள அைழ்ந்கதடுத்து பயனுள்ள 
கபாருட்ைகள பிரித்கதடுத்தல் மற்றும் சீரகமத்தல் 
பணியின் மதிப்பீட்டு கதாகை ` 5.69 கைாடி. 

 மண்டலம்-14, பள்ளிக்ைரகண பகழய குப்கப 
கைாட்டும் வளாைத்தில் பல ஆண்டுைளாை 
கைாட்டப்பட்டு, குவிந்துள்ள 37,509.81 cu.m 
திடக்ைழிவுைகள அைழ்ந்கதடுத்து பயனுள்ள 
கபாருட்ைகள பிரித்கதடுத்தல் மற்றும் சீரகமத்தல் 
பணியின் மதிப்பீட்டு கதாகை ` 2.48 கைாடி.  



178 

கமற்ைண்ட உயிரி அைழ்வு பணிைள் தற்கபாது 
நகடகபற்று வருமன்ைன. ன்ப்பணிைள் முடிவுற்ை பிைகு 
கமாத்தம் 37.89 ஏக்ைர் நிலம் மீ ட்கடடுக்ைப்படவுள்ளது. 

  

3.19.7 ஒரு முகை உபகயாமத்து தூக்ம எறியும் 
பிளாஸ்டிக்மற்கு தகட 

 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் ஒருமுகை 
உபகயாமத்து தூக்ம எறியும் பிளாஸ்டிக்குைகள 
அரசாகண எண்.84 நாள் 25.06.2018-ன்படி தகட கசய்வது 
01.01.2019 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டு, ன்துநாள் வகர  
240 கமட்ரிக்டன் பிளாஸ்டிக்குைள் பறிமுதல் 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. ன்தகன அப்புைப்படுத்தி அழிக்கும் 
விதமாை ஸ்ரீகபரும்பதூரில் உள்ள எரிகபாருள் தயாரிக்கும் 
நிறுவனத்திற்கு கபயரளவான ைட்டணம் கபைப்பட்டு 
வழங்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 

3.20   தூய்கம ன்ந்தியா திட்டம் 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி “திைந்த கவளி 
மலம் ைழித்தலற்ை" மாநைராட்சியாை அறிவிக்ைப் 
பட்டுள்ளது. மாநைராட்சியில் 1,166 சமுதாய ைழிவகை 
ன்ருக்கைைள் `18.93 கைாடி கசலவிலும் மற்றும் ைழிப்பகை 
வசதி ன்ல்லாதவர்ைளுக்கு 6,636 தனி நபர் ைழிப்பகைைள் 
 `4.68 கைாடி கசலவிலும் அகமக்ைப்பட்டுள்ளன. 07.03.2019 
அன்று கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சிக்கு திைந்த 
கவளிமலம் ைழித்தலற்ை மாநைராட்சி என மறு சான்றிதழ் 
அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வரும் திடக்ைழிவு கமலாண்கமகய 
கமம்படுத்திட தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தில் 2,305 மூன்று 
சக்ைர  திவண்டிைளும், 31,406 மூன்று சக்ைர  தி 
வண்டிைளுக்ைான குப்கப கதாட்டிைளும், 13,183 
ைாம்ப்பாக்டர் குப்கபத் கதாட்டிைளும், 2,775 கராட்கடா 
கமால்டு குப்கபத் கதாட்டிைளும், `25.80 கைாடி 
கசலவினத்தில் கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டன.  

தூய்கம ன்ந்தியா திட்ட நிதியின் கீழ், 4 ன்யந்திர 
கபருக்ம வாைனங்ைள் 7 வருட ன்யக்குதல் மற்றும் 
பராமரிப்பு பணியுடன் ` 1.60 கைாடி முதலீட்டில் கைாள்முதல் 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் பரவலாக்ைப் 
பட்ட முகைப்படி தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ` 14.01 
கைாடி மதிப்பீட்டில் 3 மண் புே உரம் தயாரிக்கும் 
உரக்மடங்குைளும், 69 சாதாரண உரம் தயாரிக்கும் 
மடங்குைளும், 9 உயிரி எரிவாயு தயாரிக்கும் ைலன்ைள்,  
47 வளங்ைள் மீட்பு கமயங்ைள், மற்றும் 3 திடக்ைழிவுைகள 
கநாறுக்கும் ன்யந்திரங்ைள் அகமக்ைப்பட்டுள்ளன.  

கமலும், கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் 16 
வளங்ைள் மீட்பு கமயங்ைள் மற்றும் 4 உரக்மடங்குைள் 
தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ` 2.95 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
பணி நகடகபற்று வருமைது.  

ன்ந்திய அரசின் தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 
“ஸ்வச்சத்தா கசயலி" உருவாக்ைப்பட்டு அந்த கசயலியின் 
மூலம் கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில் சுைாதார 
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சம்பந்தப்பட்ட குகைைள் தீர்வு கசய்யப்பட்டு வருமைது. ன்து 
வகர கபாது மக்ைளிடம் ன்ருந்து கபைப்பட்ட 11,235 
முகையீடுைள் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட 12 மணி கநரத்திற்குள் 
திைம்பட தீர்க்ைப்பட்டுள்ளன. கமலும், ன்ச்கசயல்பாடு 
கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியால் ைண் 
ைாணிக்ைப்பட்டு வருமைது.  
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4. கபரூராட்சிைளின் ன்யக்ைைம் 

ன்ந்திய அரசியலகமப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 243Q -ன் 
படி கபரூராட்சிைள் என்ை வகைப்பாடு கைாண்டுள்ள 
மாநிலங்ைளில் த ழ்நாடு ஒன்ைாகும். கபரும்பாலான 
கபரூராட்சிைள் ன்யல்பாைகவ சுற்றுலா, வழிபாடு மற்றும் 
புராதன நைரங்ைளாை நூற்ைாண்டுைளுக்கும் கமலாை 
கசயல்பட்டு வருமன்ைன. கபரூராட்சிைளுக்ைான 
ன்யக்ைைம் 07.01.1981 முதல் துவக்ைப்பட்டு கசயல்பட்டு 
வருமைது. த ழ்நாட்டில் தற்கபாது 128 கபரூராட்சிைள் 
உள்ளன. கபரூராட்சிைள் 1920-ஆம் ஆண்டு த ழ்நாடு 
மாவட்ட நைராட்சிைள் சட்டத்தின் கீழ் 
நிர்வமக்ைப்படுமன்ைன.  

கபரூராட்சிைள் ன்யக்ைைம், நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் 
குடிநீர் வழங்ைல் துகையின் ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் 
கசயல்பட்டு வருமைது. மாநில அளவில் கபரூராட்சிைளின் 
ன்யக்குநர் மற்றும் 2 ன்கண ன்யக்குநர்ைள் மற்றும் மண்டல 
அளவில் 17 உதவி ன்யக்குநர்ைகள கைாண்டும் ன்யங்ம 
வருமைது. 

கபரூராட்சிைளின் ன்யக்ைைம் 17 மண்டல 
அலுவலைங்ைள் மற்றும் 128 கபரூராட்சிைளின் 
கசயல்பாடுைகள ைண்ைாணித்து வருமைது. ஆண்டு 
வருவாய் அடிப்பகடயில், கபரூராட்சிைள் பின்வருமாறு 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  
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கபரூராட்சிைளின் 
நிகல 

ஆண்டு வருவாய்  கபரூராட்சிைளின் 
எண்ணிக்கை 

சிைப்பு நிகல 
` 200 

ன்லட்சத்திற்கு 
கமல் 

64 

கதர்வுநிகல 

` 100 
ன்லட்சத்திற்கு 

கமல்  
` 200 ன்லட்சம் 

வகர 

202 

முதல்நிகல 

` 10 
ன்லட்சத்திற்கு 

கமல்  
` 100 ன்லட்சம் 

வகர 

200 

ன்ரண்டாம் நிகல 
` 10 

ன்லட்சத்திற்கு 
கீழ் 

62 

 கமாத்தம் 128 
அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தகலவர்ைளின் 

ைண்ைாணிப்பின் கீழ் கபரூராட்சிைளின் நிர்வாைம் 
கசயல்பட்டு வருமன்ைன.  

4. 1 கசயல்பாடுைள் முக்மய கசகவைள் 

குடிநீர் வழங்குதல், கதரு விளக்குைள் பராமரித்தல், 
கபாது சுைாதாரம் கபணுதல், திடக்ைழிவு கமலாண்கம, 
சாகலைள் சீரகமத்தல், மகழநீர் வடிைால் மற்றும் 
நகடபாகதைள் அகமத்தல், ன்டுைாடுைள், ன்கைச்சிக் 
கூடங்ைள் பராமரித்தல் கபான்ை கசகவைகள 
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கபரூராட்சிைள் கபாது மக்ைளுக்கு வழங்குமன்ைன. ன்து 
தவிர கபருந்து நிகலயங்ைள், சமுதாயக் கூடங்ைள் மற்றும் 
சந்கதைள் கபான்ை ைட்டகமப்பு வசதிைகள உருவாக்ம 
பராமரிக்கும் பணிைகளயும் கபரூராட்சிைள் 
கமற்கைாள்மன்ைன. பிைப்பு மற்றும் ன்ைப்பு சான்றிதழ் 
வழங்குதல், வணிை உரிமம் வழங்குதல், வரி மற்றும் 
ைட்டணங்ைள் விதித்தல் மற்றும் வசூலித்தல், ைட்டட 
அனுமதி அளித்தல் கபான்ைகவைள் கபரூராட்சிைளின் 
சட்டபூர்வமான பிை கசயல்பாடுைளாகும்.  

4.2 வருவாய் 

 கசாத்து வரி, கதாழில் வரி, குடிநீர் ைட்டணங்ைள், 
குத்தகை, வாடகை மற்றும் உபகயாமப்பாளர் ைட்டணங்ைள் 
ஆமயகவ கபரூராட்சிைளின் முதன்கம வருவாய் 
ஆதாரங்ைளாகும். முத்திகர தாள் கமல் வரி, மாநில நிதி 
ஆகணயம் )பமர்வு மானியம்( மற்றும் மத்திய நிதி 
ஆகணய மானியம் ஆமயகவ கபரூராட்சிைளின் பிை 
முக்மய வருவாய் ஆதாரங்ைளாகும்.  

4.3 உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாடு 

 உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள கமம்பாடு கசய்தல், 
உட்ைட்டகமப்பு உருவாக்ம கதாடர்ந்து பராமரிப்பு கசய்தல் 
அகனத்து அடிப்பகட வசதிைகளயும் கமற்கைாள்ளுதல் 
கபரூராட்சியின் முக்மய பணியாகும். அரசு, 
தரம் வாய்ந்த உட்ைட்டகமப்புைகள உருவாக்குவதற்கு 
அதிமுக்மயத்துவம் அளிக்மைது. கபரூராட்சிைளில் 
பல்கவறு பணிைள் கமற்கைாள்ள மத்திய மற்றும் மாநில 
அரசின் மூலம் நிதி உதவி அளிக்ைப்படுமைது. 
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4.4 ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம் )IUDM( 

மாண்பு கு த ழ்நாடு முன்னாள் முதலகமச்சர் 
அம்மா அவர்ைளால் அடிப்பகட உட்ைட்டகமப்பு 
வசதிைளான சாகலைள் மற்றும் கதருக்ைள், குடிநீர், 
ைழிவுநீர் மற்றும் சுத்திைரிப்பு, மகழநீர் வடிைால், திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம, கபருந்து நிகலயம் மற்றும் வாைனம் 
நிறுத்து டங்ைளின் கமம்பாடு ஆமய பணிைகள 
ஒருங்மகணந்த முகையில் கமம்படுத்துவதற்ைாை 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம் )IUDM(,  
2011- ஆம் ஆண்டு துவக்ைப்பட்டது. 

2011-12 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016-17 ஆம் ஆண்டு 
வகர ன்த்திட்டத்தின் கீழ், பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைள், 
குடிநீர் கமம்பாடு மற்றும் மகழநீர் வடிைால்ைள் ஆமய 6992 
பணிைகள கமற்கைாள்வதற்கு ` 1309.88 கைாடி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டு அகனத்து பணிைளும் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

2018-19 ஆம் நிதியாண்டில் மீண்டும் ன்த்திட்டத்தின் 
கீழ் சாகல பணிைள், குடிநீர் கமம்பாடு, மற்றும்  
மகழநீர் வடிைால்ைள் ஆமய 252 பணிைள்  
`149.78 கைாடி ஒதுக்கீட்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு,  
14 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய 198 பணிைள் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன.  

4.5 குடிநீர் வழங்ைல் 

அகனத்து கபரூராட்சிைளிலும் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட 
குடிநீர் அளவான 70 லிட்டர் பாதுைாக்ைப்பட்ட குடிநீர் 
வழங்ை அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது. அதன்படி 70 லிட்டர் 
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குடிநீர் வழங்ை பல்கவறு நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு 
வருமைது. 

வ. 
எண். LPCD கபரூராட்சிைளின் 

எண்ணிக்கை  

1 70 லிட்டருக்கு 
குகைவாை  ஏதும் ன்ல்கல  

2 70 முதல் 89 லிட்டர் 
வகர  381 

3 90 லிட்டருக்கு கமல்  147 

கமாத்தம் 128 

கபரூராட்சிைள் மூலம் 11 தனி குடிநீர் திட்டங்ைள் 
பராமரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியத்தின் மூலம் 331 கபரூராட்சிைளில் கூட்டுக் குடிநீர் 
திட்டங்ைள் பராமரிக்ைப்படுமன்ைன. தற்கபாது 31 கூட்டுக் 
குடிநீர் திட்டப் பணிைள் த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியத்தால் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. 

அரசு, குடிநீர் வழங்ைகல கமம்படுத்திட பல்கவறு 
குடிநீர் திட்டப் பணிைளுக்கு, பல்கவறு அரசு திட்டங்ைளான 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம், மூலதன 
மானிய நிதி, ன்யக்ைம் மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி 
நிரப்பும் நிதி, சிைப்பு பகுதி கமம்பாட்டு திட்டம் 
ஆமயவற்றின் மூலம் நிதி உதவி அளிக்ைப்பட்டு, 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமைது. 2011-12 முதல் 2016-17 வகர 
1164 எண்ணிக்கையிலான புதிய ஆழ்துகள மணறுைள் 
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கைபம்புைளுடன் அகமத்தல் மற்றும் சிறு  ன்விகச 
பம்புைள் அகமத்தல் பணிைள், கைபம்புைள் 
பராமரிப்பதற்ைான உதிரிபாைங்ைள் வாங்குதல், ஆழ்துகள 
மணறுைள் / நீர் உறிஞ்சு மணறுைள் புனரகமப்பு கசய்தல், 
கை பம்புைளுடன் கூடிய ஆழ்துகள மணறுைகள 
சிறு ன்விகச பம்புைளாை மாற்றியகமத்தல், லாரிைள் 
மூலம் குடிநீர் வழங்குதல், HDPE கதாட்டிைள் அகமத்தல், 
ஏற்ைனகவ உள்ள ஆழ்துகள மணறுைகளத் தூர்வாருதல் 
மற்றும் பேதகடந்த கமாட்டார்ைகள மாற்ைம் கசய்தல் 
ஆமய குடிநீர் பணிைள் `412.78 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டு, அதில் 1111 பணிைள் 
முடிவுற்றுள்ளன. எஞ்சிய 9 பணிைள் த ழ்நாடு குடிநீர் 
வடிைால் வாரியம் மூலம் கமற்கைாள்ளப்பட்டு பல்கவறு 
நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

கபரூராட்சிைள் ன்யக்ைை கசயற் கபாறியாளர் மற்றும் 
உதவி கசயற் கபாறியாளர்ைள் மற்றும் கதாடர்புகடய 
துகை அலுவலர்ைளுடன் குடிநீர் வழங்ைல் கதாடர்பாை 
உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டில் உள்ள ன்கடகவளியிகன 
ைண்டறிந்தகதாடு மட்டுமல்லாமல் தற்கபாது வழங்ைப்படும் 
குடிநீரின் அளவிகன கமம்படுத்திடவும் விரிவான ஆய்வு 
கமற்கைாள்ளப்பட்டது. கைாகட ைால கமலாண்கம திட்டம் 
தயாரிக்ைப்பட்டு அதனடிப்பகடயில், பல்கவறு குடிநீர் 
திட்டப்பணிைள் தற்கபாது எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்ட விவரம் 
பின்வருமாறு. 
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வ
. எ
ண்

 

திட்டத்தின் கபயர் 

2017-18 2018-19 

பணி
ைளி
ன்
 

எண்
ணி
க்க
ை 

மதி
ப்பீ
டு

 
)` ல
ட்
சத்
தி
ல்
( 

பணி
ைளி
ன்
 

எண்
ணி
க்க
ை 

மதி
ப்பீ
டு

 
)` ல
ட்
சத்
தி
ல்
( 

1 மூலதன மானிய நிதி  16 2213.00 11 692.80 

2 ன்யக்ைம் மற்றும் பராமரிப்பு 
ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி  9 213.00 8 480.00 

3 ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை 
வளர்ச்சி திட்டம்   - - 8 614.00 

4 வைட்சி நிவாரண நிதி  1111 1638.01 10 312.00 

1 கபாது நிதி  1911 2644.00 374 2438.74 

6 
ைாலாவதியான கூட்டு 
குடிநீர் திட்டங்ைகள 
புனரகமத்தல்  

23  1181.72 - - 

7 பாராளுமன்ை உறுப்பினர்  
கதாகுதி கமம்பாட்டு நிதி  13 103.00 16 11.20 

8 சட்டமன்ை உறுப்பினர் 
கதாகுதி கமம்பாட்டு நிதி  261 747.63 77 283.10 

9 சிைப்பு பகுதி கமம்பாட்டு 
திட்டம்  16 647.80 32 304.10 

  கமாத்தம் 3848 13872.20 136 1220.34 

கமற்படி திட்டங்ைகள கசயல்படுத்தியதன் மூலம் 
கபரூராட்சிைளில் குடிநீர் வழங்ைலின் அளவு அதிைரித்து 
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ன்ருப்பகதாடு தனிநபர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் குடிநீரின் 
அளவும் அதிைரித்துள்ளது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு. 

வ.
 எ
ண்

 

வரு
டம்

 

கப
ரூ
ரா
ட்சி
ைளி
ன்

 
எண்

ணி
க்க
ை 

கு
டிநீ
ர் க
தக
வ 

) 
ல்லி

யன்
 லி
ட்ட
ரில்
( 

நிர்
ண
யி
க்ை
ப்ப
ட்ட

 
அ
லகு

 

கு
டிநீ
ர் வி
நிக
யா
ைம்

 
) 
ல்லி

யன்
 லி
ட்ட
ரில்
( 

கூ
டுத
லா
ை 

வழ
ங்ை
ப்ப
ட்ட
 

கு
டிநீ
ரின்
 அ
ள
வு
 

) 
ல்லி

யன்
 லி
ட்ட
ரில்
( 

1 2017-18 128 611 728 117 
2 2018-19 128 616 741 129 

4.6 சுைாதாரம் 
4.6.1 பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் 

 14 கபரூராட்சிைளில் பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம்  
` 103.41 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டது.  

முடிவுற்ை திட்டங்ைள் 

வ
.. எ
ண்

 

மா
வ
ட்
டத்
தி
ன்

 க
பய
ர் 

கப
ரூ
ரா
ட்
சியி
ன்
 க
பய
ர் 

மதி
ப்பீ
டு

 
)`க
ைா
டி
யி
ல்
( 

சுத்
தி
ைரி
ப்பு
 நி
க
ல
யத்
தி
ன்
 

க
ைா
ள்
ள
ள
வு

 ) 
ல்
லி
யன்
 

லி
ட்
டர்
( 

வ
ழங்
ைப்
பட்
ட 
க
மா
த்த

 
வீ
ட்
டு
 

ன்
க
ண
ப்பு
எண்

ணி
க்க
ை 

வ
ரத்
து

 
) 
ல்
லி
யன்
 லி
ட்
டர்
( 

க
வ
ளி
கய
ற்ை
ம் 

) 
ல்
லி
யன்
 லி
ட்
டர்
( 

1 ைாஞ்சிபுரம் மாமல்லபுரம் 8.72 2.34 368 0.78 0.78 
2 தஞ்சாவூர் ஒரத்தநாடு 18.21 2.30 1108 0.90 0.90 
3 தூத்துக்குடி திருச்கசந்தூர் 14.48 3.90 86 1.00 1.00 
    கமாத்தம் 41.41 8.14 1162 2.68 2.68 
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கசயலாக்ைத்தில் உள்ள திட்டங்ைள் 
வ
. எ
ண்
. 

மாவட்டத்தின் 
கபயர் 

கபரூராட்சியின் 
கபயர் மதி

ப்பீ
டு

 
)`க
ைா
டி
யி
ல்
( 

சுத்
தி
ைரி
ப்பு
 

நி
க
ல
யத்
தி
ன்
 

க
ைா
ள்
ள
ள
வு

 
) 
ல்
லி
யன்
 லி
ட்
டர்
( 

1 திருவள்ளூர் திருமழிகச 40.60 3.00 

2 கதனி பழனிகசட்டிபட்டி 31.61 2.80 

3 விேப்புரம் உளுந்தூர்கபட்கட 39.14 3.11 

4 ைாஞ்சிபுரம் ஸ்ரீகபரும்புதூர் 77.11 8.10 

5 நாைப்பட்டினம் கவளாங்ைண்ணி 33.11 2.33 

6 ைாஞ்சிபுரம் திருப்கபாரூர் 42.00 4.02 

7 திருவள்ளூர் கபான்கனரி 14.78 6.12 

8 திருச்சி மண்ணச்சநல்லூர் 30.11 
6.41 

9 திருச்சி ச.ைண்ணனூர் 19.41 

10 தஞ்சாவூர் வல்லம் 34.11 2.31 

11 ஈகராடு கபருந்துகை 14.78 3.14 

    கமாத்தம் 462.00 42.22 

 கமலகசாக்ைநாதபுரம் கபரூராட்சிகய கபாடிநாயக்ைனூர் 
நைராட்சியுடன் ன்கணத்து ` 41.00 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
பாதாள சாக்ைகடத் திட்ட ைருத்துருவிகன 
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கசயல்படுத்திட நடவடிக்கை கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமைது. 

4.6.2   ைசடு ைழிவு கமலாண்கம 

பாதாள சாக்ைகட திட்டத்திகன 
நிகைகவற்றுவதற்ைான முதலீடு மற்றும் அதன் 
கதாடர்ச்சியாை பராமரிப்பதில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர 
நைரங்ைளுக்கு ஏற்படும் நிதிச்சுகம, கசயல்படுத்திட 
ஏற்படும் ைாலதாமதம் ஆமயவற்கை ைருத்தில் கைாண்டு, 
பாதாள சாக்ைகட திட்டத்திற்கு மாற்று திட்டமாை த ழை 
அரசால் ைழிவு ைசடு அைற்றும் கமலாண்கம திட்டம் 
கசயல்படுத்த அரசாகண (நிகல) எண்.106, நைராட்சி 
நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் )கபரூ3( துகை, 
நாள்.01.09.2014 ன்படி வழிைாட்டு கநறிமுகைைள் வகுத்து 
ஆகணயிடப்பட்டுள்ளது. 

முன்கனாடி திட்டமாை ` 1.18 கைாடி மதிப்பிட்டில் 
ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ைருங்குழி கபரூராட்சியில் ைசடு 
ைழிவு அைற்றும் கமலாண்கமத் திட்டப்பணி முடிக்ைப்பட்டு 
தற்கபாது கவற்றிைரமாை கசயல்பட்டு வருமைது. 

கமற்படி, திட்டத்தின் சிைப்பான கசயல்பாட்டின் 
அடிப்பகடயில், அரசாகண (நிகல) எண். 12, நைராட்சி 
நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் துகை, நாள் 
21.01.2019-ன்படி குன்னத்தூர், குரும்பலூர், கபண்ணாடம், 
ஆலங்ைாயம், கசத்தூர், முதுகுளத்தூர், ஜலைண்டபுரம், 
கபன்னைரம், ைாகவரிப்பாக்ைம், ஆலம்பாகளயம் மற்றும் 
கசங்ைம் ஆமய 11 கபரூராட்சிைளில் `31.17 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி 
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திட்டத்தின் கீழ் கசயல்படுத்திட நிர்வாை அனுமதி 
வழங்ைப்பட்டு பணிைள் கமற்கைாள்ள நடவடிக்கை 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. 

கமலும், 18 கபரூராட்சிைளில் 52 நைராட்சிைளுடன் 
ஒருங்மகணத்து ைசடு ைழிவு அைற்றும் கமலாண்கமத் 
திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.  

கீழ்க்ைாணும் கபரூராட்சிைளில் பணி ஆகண 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

வ. 
எண் 

மாவட்டத்தின் 
கபயர் 

கதாகுப்பில் ைழிவுநீர் 
சுத்திைரிப்பு நிகலயம் 
அகமயவுள்ள 

கபருராட்சியின் கபயர் 
1 மதுகர அ.கவள்ளாளப்பட்டி 
2 ைரூர் மருதூர் 
3 அரியலூர் உகடயார்பாகளயம் 
4 ைன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் 
1 ைன்னியாகுமரி ைள்ளுகூட்டம் 
6 ைன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் 
7 ைன்னியாகுமரி மண்கடக்ைாடு 
8 ைன்னியாகுமரி திங்ைள்நைர் 
9 ைன்னியாகுமரி ைருங்ைல் 
10 ைன்னியாகுமரி கநய்யூர் 
11 ைன்னியாகுமரி மணவாளக்குறிச்சி 
12 ைன்னியாகுமரி ைப்பியகை 
13 திருகநல்கவலி ன்லஞ்சி 
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வ. 
எண் 

மாவட்டத்தின் 
கபயர் 

கதாகுப்பில் ைழிவுநீர் 
சுத்திைரிப்பு நிகலயம் 
அகமயவுள்ள 

கபருராட்சியின் கபயர் 
14 திருகநல்கவலி புதூர் 
11 திருகநல்கவலி குற்ைாலம் 
16 திருகநல்கவலி ஆழ்வார்குறிச்சி 
17 திருப்பூர் கைாளத்துப்பாகளயம் 
18 கவலுர் அம்மூர் 
19 கதனி புதுப்பட்டி 
20 கதனி ைாமயைவுண்டன்பட்டி 
21 நாைப்பட்டினம் கவத்தீஸ்வரன்கைாவில் 
22 திருகநல்கவலி ைல்லிகடக்குறிச்சி 
23 திருகநல்கவலி மணிமுத்தாறு 
24 திருகநல்கவலி கமலைரம் 
21 திருகநல்கவலி பண்கபாழி 
26 திருகநல்கவலி அச்சன்புதூர் 
27 திருகநல்கவலி ஆய்குடி 
28 திருகநல்கவலி வடைகர கீழ்ப்பிடாகை 
மீதமுள்ள ைருத்துருக்ைள் ஒப்பந்தபுள்ளி நிகலயில் 
உள்ளது. 

ைசடு ைழிவு சுத்திைரிப்பு நிகலயம் அகமக்கும் பணி 
` 2.02 கைாடி மதிப்பீட்டில் பில் அண்ட் கமலிண்டா  
கைட்ஸ் பவுண்கடசன் )BMGF) என்ை கதாண்டு 
நிறுவனத்தின் நிதியுதவியுடன் கைாயம்புத்தூர்  
மாவட்டம், கபரியநாயக்ைன்பாகளயம் கபரூராட்சியில் 
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எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு, தற்கபாது பணிைள் நகடகபற்று 
வருமைது. 

4.6.3  தூய்கம ன்ந்தியா ன்யக்ைம்  

த ழைத்கத சுைாதாரம் மற்றும் திைந்த கவளியில் 
மலம் ைழித்தல் ன்ல்லாத மாநிலமாை மாற்றுவதன் மூலம் 
அகனத்து மக்ைளுக்கும் சுைாதாரத்திகன கமம்படுத்தி, 
மக்ைளின் ஆற்ைகலயும், திைகனயும் அதிைபடுத்திட துகை 
முகனப்புடன் கசயல்பட்டு வருமைது. த ழ்நாடு அரசு 
தூய்கம ன்ந்தியா திட்டத்துடன் ன்கணந்து 2,26,907 புதிய 
தனிநபர் ைழிப்பிடம் ைட்டுதல், 7,794 சுைாதாரமற்ை 
ைழிப்பிடங்ைகள சுைாதாரமான ைழிப்பிடங்ைளாை மாற்றி 
ைட்டுதல் மற்றும் 13,041 ன்ருக்கைைள் கைாண்ட சமுதாய 
ைழிப்பிடங்ைள் ைட்டுதல் ஆமயகவைள் கபரூராட்சிைளில், 
திட்ட ன்லக்குைளாை நிர்ணயிக்ைப்பட்டது. பணி 
முன்கனற்ைம் கீழ்வருமாறு. 

வ
. எ
ண்

 

பணிைளின் விபரம் கமாத்த 
ன்லக்கீடு முடிவுற்ைகவ சதவிமதம் 

1 தனிநபர் குடியிருப்பு ைழிப்பிடம் ைட்டுதல் 226907 226907 100 

2 
சுைாதாரமற்ை 
ைழிப்பிடத்திகன 
மாற்றி சுைாதாரமான 
ைழிப்பிடம் ைட்டுதல் 

7794 7794 100 

3 
சமுதாயக் ைழிப்பிடம் 
ைட்டுதல் 
)ன்ருக்கைைள்( 

13041 11724 89 
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திைந்தகவளியில் மலம் ைழித்தல் ன்ல்லாத 
மாநிலமாை அறிவிக்கை கசய்திட மத்திய வீட்டுவசதி 
மற்றும் நைர்ப்புை கமம்பாட்டு அகமச்சைத்திற்கு 528 
கபரூராட்சிைளிலிருந்தும் ைருத்துரு அனுப்பி 
கவக்ைப்பட்டது. அதில், ன்துவகர 125 கபரூராட்சிைள் 
திைந்தகவளியில் மலம் ைழித்தல் ன்ல்லாத நைரங்ைளாை 
அறிவிக்கை கசய்யப்பட்டுவிட்டன. மீதமுள்ள 3 
கபரூராட்சிைகளயும் மத்திய அரசு தரக்ைட்டுப்பாட்டு 
அலுவலர்ைளால் ஆய்வு கசய்யப்பட்டு வருமைது.  

4.6.4 தைவல், ைல்வி மற்றும் கதாகலத்கதாடர்பு 
நிகலயங்ைள் 

 கபரூராட்சிைளில் பயனுள்ள தைவல், ைல்வி மற்றும் 
விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைைள் மூலம் சுத்தம் மற்றும் 
சுைாதாரம் கபணுதல் கதாடர்பான விழிப்புணர்விகன 
ஏற்படுத்திடவும், திைந்தகவளியில் மலம் ைழித்தல் ன்ல்லா 
நைரமாை மாற்றிடவும், கசைரமாகும் ைழிவுைகள உயிரி 
ைழிவுைள் மற்றும் மறுசுழற்சி ைழிவுைளாை பிரித்து திைம்பட 
கையாளவும், தூய்கம ன்ந்தியா ன்யக்ைத்தின்  
மூலம் 1382 பரப்புகரயாளர்ைள் நிய க்ைப்பட்டு 
விழிப்புணர்விகன ஏற்படுத்தி வருமன்ைனர். கமலும்  
பரப்புகரயாளர்ைளின் திைகன கமம்படுத்திட அகனத்து 
பரப்புகரயாளர்ைளுக்கும் திைன் கமம்பாட்டு பயிற்சி 
கபரூராட்சிைளின் ன்யக்ைைம் மூலம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

4.7  சாகலைள் 

கபரூராட்சிைளில் பல்கவறு வகையிலான சாகலைள் 
கீழ்க்ைண்டவாறு பராமரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 
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வ.எண் வகைப்பாடு 
நீளம் 
)ம.மீ( 

1 தார் சாகலைள் 11136 

2 சிகமண்ட் சாகலைள் 1828 

3 சிகமண்ட் ைற்சாகலைள் (Paver block( 1119 

4 ைருங்ைல் ஜல்லி சாகல 139 

1 கசம்மண் சாகல 230 

6 மண் சாகல 2014 

 கமாத்தம் 21306 

கபரூராட்சிைளில் 2011-12 முதல் 2018-19 ஆம் ஆண்டு 
வகர பல்கவறு திட்டங்ைளின் கீழ் `2313.83 கைாடி 
ஒதுக்கீட்டில் 6982 சாகலப் பணிைள் 7191 ம.மீ நீளத்திற்கு 
எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டன. அதில் 6681 ம.மீ நீளத்திற்ைான 
6427 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு கபாதுமக்ைள் பயன்பாட்டிற்கு 
கைாண்டு வரப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய 111 பணிைள் பல்கவறு 
நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன.  

4.7.1  நபார்டு - கதசிய கவளாண்கம மற்றும் ஊரை 
வளர்ச்சி வங்ம (NABARD( -ஊரை ைட்டகமப்பு 
கமம்பாட்டு நிதி (RIDF) 

 நபார்டு வங்மயால் சாகலைள், பாலங்ைள் மற்றும் 
சுைாதார வளாைங்ைள் அகமத்தல் கபான்ை பல்கவறு 
பணிைளுக்கு நிதி உதவி அளிக்ைப்பட்டு வருமைது. 
ன்த்திட்டத்தின் கீழ் பணி முன்கனற்ைம் பின்வருமாறு. 



196 

வ. 
எண் ஆண்டு 

பணி
ைளி
ன்
 

எ
ண்
ணி
க்
க
ை 

ஒ
து
க்
கீ
டு

 
)` 
கை
ாடி
யி
ல்

) 

நீள
ம் 

)ம
.மீ
( 

குறிப்பு 

1 
2011-12 
முதல் 
2016-17 

2419 761.11 1922.21 

அகனத்து 
பணிைளும் 
முடிக்ைப் 
பட்டுள்ளன. 

2 2017 - 2018 167 130.00 268.28 

167 பணிைளில் 166 
பணிைள் முடிவுற்று 
எஞ்சிய 1 பணி 
முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளது. 

3 2018-19 218 200.00 

 

416.89 

258 பணிைளில் 121 
பணிைள் முடிக்ைப் 
பட்டுள்ளன. 
எஞ்சிய 137 
பணிைள்  பல்கவறு 
நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

கமாத்தம் 2884 1091.11 2607.38  
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4.7.2 த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல ைட்டகமப்புத் திட்டம் 
(TURIP) 

நைர்ப்புை சாகலைளின் தரத்திகன கமம்படுத்தும் 
கநாக்மல் த ழ்நாடு நைர்ப்புை சாகல ைட்டகமப்புத் திட்டம் 
2011-12ஆம் ஆண்டிலிருந்து, நகடமுகைப்படுத்தப்பட்டு 
வருமைது. கமற்ைண்ட திட்டத்தின் முன்கனற்ை பணிைள் 
கீழ்க்ைண்டவாறு உள்ளன. 

வ
. எ
ண்

 

ஆண்டு 

பணி
ைளி
ன்
 

எ
ண்
ணி
க்
க
ை 

ஒ
து
க்கீ
டு
  )`

 
கை
ாடி
யி
ல்
( 

நீள
ம்

 
 )ம
.மீ
( 

குறிப்பு 

1 
2011-12 
முதல்  
2017-18 

1771 469.16 

 
1767.10 

அகனத்து 
பணிைளும் 
முடிக்ைப் 
பட்டுள்ளன. 

2 2018-19 276 213.74 418.79 

191 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டு, 
எஞ்சிய 81 
பணிைள் பல்கவறு 
நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில்  
உள்ளன. 

கமாத்தம் 2047 722.90 2221.89  
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4.8  திடக்ைழிவு கமலாண்கம  

திடக்ைழிவுைகள முகையற்ை வகையில் 
கையாளுவதன் ைாரணமாை சுற்றுச்சூழல் சீர்கைடு மற்றும் 
பருவநிகல மாற்ைத்திற்கு வழிவகுத்து மனித ன்னத்திற்கு 
பாதிப்கப ஏற்படுத்துமைது. எனகவ, திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம 2016 விதிைளின்படி முகையாை 
ைழிவுைகள கையாளுவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுைாக்ைப்படுவகதாடு, மனித ஆகராக்மயத்தின் 
தரத்திற்ைான அளவுகைாலும் முன்கனற்ைம் அகடமைது. 
எனகவ, திடக்ைழிவு கமலாண்கம விதிைள் 2016-ன்படி 
உபவிதிைள் உருவாக்ைப்பட்டு, முன்னுரிகம அளித்து 
கதாடர் நடவடிக்கைைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமன்ைன. 

திடக்ைழிவு கமலாண்கம உபவிதிைளில் 
பயனீட்டாளர் ைட்டணம் மற்றும் அபராதத் கதாகையிகன 
உள்ளடக்மய கசயல்பாடுைள் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளன. 
ன்தனடிப்பகடயில், ைழிவுைள் உருவாகும் ன்டத்திகலகய 
ைழிவுைள் பிரித்தாளும் முகையிகன கசயல்படுத்தும் 
வகையில் அகனத்து கபரூராட்சிைளிலும் கநமழி 
உள்ளிட்ட உலர் ைழிவுைள் தனியாை கசைரிக்கும் முகை 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைது. திடக்ைழிவு 
கமலாண்கமயில் கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ள ன்ந்த 
நகடமுகையினால் வீடு வீடாை கசன்று ைழிவு 
கசைரிப்பதில் 90 சதவீதம், ைழிவு உருவாகும் ன்டத்திகலகய 
ைழிவுைள் பிரித்து எடுத்தல் 86 சதவிமதம் ன்லக்கு 
எட்டப்பட்டுள்ளது. 
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528 கபரூராட்சிைளில் நாகளான்றுக்கு சராசரியாை 
2100 கமட்ரிக் டன் குப்கபைள் தினசரி உருவாமைது. 
ன்வற்றில், மக்கும் குப்கபைள் 1032 கமட்ரிக் டன், மக்ைாத 
குப்கபைள் 810 கமட்ரிக் டன், வடிைால் மற்றும் ன்தர மண் 
ைழிவுைள் 218 கமட்ரிக் டன் ஆகும். நாகளான்றுக்கு 1 
கமட்ரிக் டன்னுக்கு அதிைமாை ைழிவுைள் உருவாகும் 86 
கபரூராட்சிைள் த ழ்நாடு மாசு ைட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் 
தகடயின்கம சான்று கபற்றுள்ளது. 

12,086 சுய உதவிக் குே உறுப்பினர்ைள் ைழிவுைகள 
கசைரிப்பதற்கும், தரம் பிரிப்பதற்கும் மற்றும் 7006 துப்புரவு 
பணியாளர்ைள், கதருக்ைகள சுத்தம் கசய்யும் பணியிலும் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டு கபரூராட்சிைளில், திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம சீரிய முகையில் கசயல்படுத்தப்படுமைது.  

4.8.1.  வீடுைளிகலகய உரமாக்குதல் 

 கபரூராட்சிப் பகுதிைளில் உள்ள குடியிருப்புைளில் 
உருவாகும் ைழிவுைகள குடியிருப்பாளர்ைகள பிரித்து 
உரமாக்ைப்படுவகத ஊக்குவிக்ை பல்கவறு 
நடவடிக்கைைள் முகனப்புடன் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமைது. ன்தன் மூலம் நாளது வகர 10216 
குடியிருப்புைளில் ைழிவுைள் பிரிக்ைப்பட்டு உரம் 
தயாரிக்ைப்பட்டு வருமைது. ன்த்திட்டம் ஏகனய 
குடியிருப்புைளுக்கு உயர்த்திட கபரூராட்சிைள் மூலம் 
பல்கவறு பயிற்சிைள் மைளிர் சுயஉதவிக்குே மற்றும் 
ஆர்வமுகடய குடியிருப்புவாசிைளுக்கு அளிக்ைப்பட்டு 
வருமைது. கமலும், வீடுைளில் உள்ள மாடியில் 
மாடித்கதாட்டம் (Roof Top Garden) அகமப்பதற்கு 
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ஊக்குவிக்கும் விதமாை கபரூராட்சி மூலம் பல்கவறு 
பயிற்சிைள் வழங்ைப்பட்டு வருமைது. 

4.8.2 ன்யற்கை / மண்புே உரமாக்குதல் 

128 கபரூராட்சிைளிலும் கசைரிக்ைப்பட்ட மக்கும் 
ைழிவுைள், உயிரி உரம் மற்றும் பரவலாக்ைப்பட்ட 
உரமாக்குதல் முகையிலும் ன்யற்கை உரமாை 
தயாரிக்ைப்பட்டு வருமைது. நாள்கதாறும் 110 கமட்ரிக் டன் 
அளவிற்கு ன்யற்கை உரம் தயாரிக்ைப்படுமைது. 
மண்புே உரம் தயாரிக்கும் பணி 249 கபரூராட்சிைளில் 
கவற்றிைரமாை கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. 
நாள்கதாறும் 17 கமட்ரிக் டன் அளவிற்கு மண்புே உரம் 
தயாரிக்ைப்பட்டு வருமைது. உயிரி/ மண்புே உரத்திகன 
விற்பதன் மூலம் கபரூராட்சிைளில் ஆண்கடான்றுக்கு 
சராசரியாை ` 40.34 லட்சம் வருமானம் ஈட்டப்படுமைது.  

4.8.3 ஒருங்மகணந்த திடக்ைழிவு கமலாண்கம திட்டம் 

 2013-14ஆம் ஆண்டு முதல் 2018-19 ஆண்டு வகர 
ஒருங்மகணந்த திடக்ைழிவு கமலாண்கம திட்டத்தின் 
கீழ், கபரூராட்சிைளில் வீடு வீடாை குப்கபைகள கசைரித்தல், 
தரம் பிரித்தல், வளம் மீட்பு பூங்ைாவிற்கு எடுத்துச் 
கசல்லுதல், உரமாக்குதல் மற்றும் கபாது 
சுைாதார பணியாளர்ைள், சுயஉதவி குே மற்றும் 
பரப்புகரயாளர்ைளுக்கு தைவல், ைல்வி மற்றும் 
விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைைள் ஆமயவற்கை 
உள்ளடக்மய 4828 பணிைள் `330.02 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
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4.8.4 உயிரி எரிவாயு  

 உயிரி எரிவாயு என்பது ைாற்று புைாத 
கைாள்ைலன்ைளில் மக்கும் ைழிவுைகளயிட்டு 
நுண்ணுயிரிைளின் கசயல்பாடுைளால் பக்குவபடுத்தப்பட்டு 
நிகலயான படிமமாை மாற்ைப்பட்டு, அதிலிருந்து மீத்கதன் 
என்ை உயிரி எரிவாயு உருவாமைது. ன்ந்த உயிரி எரிவாயு 
புதுப்பிக்ைத்தக்ை சக்தியாை  ன்சாரம் தயாரிக்ை 
பயன்படுமைது. ன்தில் உருவாகும் திட படிமம் உரமாைவும் 
பயன்படுத்தப்படுமைது. 

ன்ப்புதுகம திட்டமானது மைாபலிபுரம், கசாளிங்ைர், 
கசங்ைம், கபரியநாயக்ைன்பாகளயம் மற்றும் 
உத்தமபாகளயம் ஆமய 1 கபரூராட்சிைளில் 
கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ன்தன் மூலம் உருவாக்ைப்பட்ட 
ஆற்ைலானது கதரு விளக்குைள் எரிவதற்கும், 
அங்ைன்வாடி கமயத்தின் சகமயல் பயன்பாட்டிற்ைாைவும் 
பயன்படுத்தப்படுமைது. கீழ்க்ைண்ட 11 கபரூராட்சிைளில் 
சிறிய அளவிலான உயிரி எரிவாயு ைலன்ைள் 
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது: 

வ. 
எண் 

கபரூராட்சிைள் மாவட்டம் 

1 பாப்பாரப்பட்டி தர்மபுரி மாவட்டம் 
2 ைண்ணங்குறிச்சி கசலம் மாவட்டம் 
3 முசிறி  திருச்சி மாவட்டம் 
4 சிறுைமணி, திருச்சி மாவட்டம் 
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5 புலியூர் ைரூர் மாவட்டம் 
6 புஞ்கச கதாட்டக்குறிச்சி ைரூர் மாவட்டம் 
7 புஞ்கச புைளூர் ைரூர் மாவட்டம் 
8 கசாழவந்தான் மதுகர மாவட்டம் 
9 உத்தமபாகளயம் கதனி மாவட்டம் 

10 
கபரியநாயக்ைன்பாகளய
ம், 

கைாயம்புத்தூர் மாவட்டம் 

11 சின்னாளப்பட்டி, திண்டுக்ைல் மாவட்டம் 

ன்வ்வாறு தயாரிக்ைப்பட்ட உயிரி எரிவாயு, சுய உதவி 
குேவினராலும், அங்ைன்வாடி கமயங்ைளிலும் சகமயல் 
பயன்பாட்டிற்ைாை பயன்படுத்தப்படுமைது. 
கபரியநாயக்ைன்பாகளயம் மற்றும் வத்தலகுண்டு ஆமய 
கபரூராட்சிைளில் உயிரி எரிவாயுவிலிருந்து  ன்சாரம் 
தயாரிக்ைப்படுமைது. ன்ந்த  ன்சாரம் மயானம் மற்றும் 
குடிநீர் விநிகயாை பணிைளுக்ைாை 
பயன்படுத்தப்படுமன்ைன. 

4.8.5 உயிரி அைழ்வு முகை 

 கபரூராட்சிைளில் மரபு சார்ந்த ைழிவுைகள 
ைணக்கைடுப்பு கசய்து துவக்ைமாை 21 கபரூராட்சிைகள 
கதர்ந்கதடுத்து உயிரி அைழ்வு முகையில் 2018-19-ல்   
` 1630.00 ன்லட்சத்தில் தூய்கம ன்ந்தியா ன்யக்ைம் / 
கசன்கன நதி மறு சீரகமப்பு அைக்ைட்டகள மூலம் 
நிலத்கத மீட்கடடுத்தல் பணி கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமைது. 
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4.9   சீர் கு வார்டு /கபரூராட்சி 

 ஒவ்கவாரு கபரூராட்சியிலும், திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம திட்டத்தின் சிைப்பான கசயல்பாடு, 
அடிப்பகட வசதிைளின் ைட்டகமப்புைள் ஏற்படுத்துதல், 
திட்ட கசயல்பாடுைளில் கபாது மக்ைளின் ஒத்துகழப்பு 
ஆமயவற்றில் சிைந்து விளங்கும் ன்ரு வார்டுைள், 
அப்கபரூராட்சியில் உள்ள ன்தர வார்டுைளுக்கு 
முன்மாதிரியாை கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ளன. ன்ந்த சீர் கு 
வார்டுைளின் சிைந்த கசயல்பாடுைளினால், ன்தர 
வார்டுைளில் உள்ள மக்ைளும் ஊக்குவிக்ைப்பட்டு அந்த 
வார்டுைளில் கசயல்படுத்தப்படும் திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
திட்டத்திற்கும், அடிப்பகட வசதிைளின் ைட்டகமப்பிற்கும் 
தங்ைளின் பங்ைளிப்பிகன அளிக்ை முன்வருவார்ைள்.  

 கபான்னம்பட்டி, உத்திரகமரூர் மற்றும் மதுக்ைகர 
கபரூராட்சிைள் திடக்ைழிவு கமலாண்கம கசயல்பாட்டில் 
சீர் கு கபரூராட்சிைளாை ைண்டறியப்பட்டுள்ளன. கமலும், 
வருங்ைாலங்ைளில் அதிை எண்ணிக்கையிலான 
கபரூராட்சிைகள சீர் கு கபரூராட்சிைளாை உருவாக்மட 
கசயல்திட்டம் வகுக்ைப்பட்டுள்ளது.  

4.10  உட்ைட்டகமப்பு ன்கடகவளி நிரப்பு நிதி/மூலதன 
மானிய நிதி  

உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள உருவாக்குவதில் 
ஏற்படும் நிதி ன்கடகவளிகய நிரப்புவதற்கு, 
ன்த்திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்படுமைது. 
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ன்த்திட்டத்தின் கீழ் புதிய அலுவலைக் ைட்டடம் 
ைட்டுதல், குடிநீர் வழங்ைல், திடக்ைழிவு கமலாண்கம 
பணிைள், மகழநீர் வடிைால், ன்கைச்சிக் கூடம், நவீன 
எரிவாயு தைனகமகட, சமுதாயக் கூடம் அகமத்தல், 
கபருந்து நிகலயம் கமம்பாடு, மயான கமம்பாடு மற்றும் 
குடிநீர் திட்டங்ைளுக்ைான கபரூராட்சி பங்குத் கதாகை 
கசலுத்துதல், பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் கபான்ை பணிைள் 
எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. பணி முன்கனற்ைம் 
பின்வருமாறு:  

வ. 
எண் ஆண்டு 

பணிைளின் 
எண்ணிக்கை 

மதிப்பீடு  
)` 

கைாடியில்( 

குறிப்பு 

1 
2011-12 
முதல் 
2016-17 

801 327.30 அகனத்து பணிைளும் 
முடிவுற்றுள்ளன. 

2 2017-18 79 176.67 

77 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
எஞ்சிய 2 பணிைள் 
பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

3 2018-19 104 101.66 
அகனத்துப் பணிைளும் 
முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

 கமாத்தம் 988 609.63  
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4.11   ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி  

 கபரூராட்சிைளில் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள 
பராமரிப்பதில் ஏற்படும் நிதி ன்கடகவளிகய நிரப்புவதற்கு, 
மாநில நிதி பமர்வு மானியத்திலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்படுமைது. ன்த்திட்டத்தின் கீழ் பணி முன்கனற்ைம் 
பின் வருமாறு. 

வ. 
எண் ஆண்டு பணிைளின் 

எண்ணிக்கை 
மதிப்பீடு  ) ` 
கைாடியில்( 

குறிப்பு 

1 
2011-12 
முதல் 
2016-17 

603 121.74 அகனத்து பணிைளும் 
முடிவுற்றுள்ளன. 

2 2017-18 91 18.89 

87 பணிைள் முடிக்ைப் 
பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 4 
பணிைள் பல்கவறு 
நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளது. 

3 2018-19 79 31.87 
அகனத்துப்பணிைளும் 
முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

 கமாத்தம் 773 220.10  

4.12. பதினான்ைாவது மத்திய நிதி குே மானியம் 

கபரூராட்சிைளுக்கு 2011-2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 
2019-2020 ஆம் ஆண்டு வகர பதினான்ைாவது நிதி குே 
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மானியம் ஆண்டு கதாறும் மத்திய அரசால் ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்படும். ன்ந்த ஒதுக்கீடு, அடிப்பகட மானியம் மற்றும் 
கசயல்திைன் மானியம் என ன்ரண்டு கூறுைளாை 
வழங்ைப்படும். 2017-18 ஆம் ஆண்டில் அடிப்பகட மானியம் 
முதல் தவகண கதாகை ` 183.27 கைாடி மற்றும் 2-ஆம் 
தவகணயாை ` 208.11 கைாடி விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 2018-
19 ஆம் ஆண்டில் அடிப்பகட மான்யத்தில் முதல் 
தவகணத் கதாகை `226.64 கைாடி விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
கமற்படி மானியத் கதாகை குடிநீர் திட்ட பங்குத் கதாகை, 
 ன் வாரியத்திற்கு  ன் ைட்டணம் கசலுத்துதல், குடிநீர் 
ைட்டணம் கசலுத்துதல், திடக்ைழிவு கமலாண்கமத் 
திட்டப்பணிைள், சாகலைள் மற்றும் நகடபாகதைள் 
அகமத்தல் மற்றும் பூங்ைா புதுப்பித்தல் ஆமயகவைளுக்கு 
பயன்படுத்தப்படுமைது. 

4.13    துகண கைாள் நைரம் 

திருப்கபரும்புதூர் கபரூராட்சியில் குடிநீர், பாதாள 
சாக்ைகட மற்றும் திடக்ைழிவு கமலாண்கம ஆமய மூன்று 
திட்டப்பணிைள் `123.71 கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. ன்த்திட்டத்தின் கீழ் 80 சதவீதம் 
மத்திய அரசு மானியம், 10 சதவீதம் மாநில அரசு மற்றும் 10 
சதவீதம் கபரூராட்சி பங்குத் கதாகை ஆகும். கசன்கன 
கபருநைர குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவு நீர் அைற்று 
வாரியம் கசயலாக்ை முைகமயாைவும், TUFIDCO நிறுவனம் 
திட்ட ஒருங்மகணப்பாளராை கசயல்பாட்டில் உள்ளது. 
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வ. 
எண். பணியின் கபயர் 

திட்ட 
மதிப்பீடு 

(` 
கைாடியில்( 

பணிைளின் 
முன்கனற்ை நிகல 

1. 
திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம 
உட்ைட்டகமப்புைள் 

4.44 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

2. ஒருங்மகணந்த 
குடிநீர் திட்டம் 

42.20 
பணிைள் கசப்டம்பர் 

2019க்குள் 
முடிக்ைப்படும் 

3. ஒருங்மகணந்த 
பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்டம் 

77.11 

 கமாத்தம் 123.71  

4.14 அகனவருக்கும் வீட்டு வசதி திட்டம் )நைர்ப்புைம்(  

குடிகச பகுதிைளிலுள்ள அகனவருக்கும் தரமான 
பாதுைாப்பான ைான்மரீட் வீடுைள் வழங்குவதன் மூலம் 
நைர்ப்புை பகுதிைளில் குடிகசைள் ன்ல்லாத சூழகல 
உருவாக்ை கவண்டும் என்ை உயர்ந்த லட்சியத்தில் 
மாண்பு கு முன்னாள் த ழை முதல்வர் அம்மா 
அவர்ைளால் கதாகலகநாக்கு திட்டம் 2023ன் கீழ் 
அறிவிக்ைப்பட்டது. அதன் அடிப்பகடயில் கபரூராட்சி 
பகுதிைளிலுள்ள கபாருளாதார ரீதியாை நலிவுற்ை ஏகழ 
எளிய மக்ைள் தாங்ைள் வாேம் குடிகச / மண் வீடுைகள 
பசுகம வீடுைளாை மாற்ை பசுகம வீடுைள் திட்டம் 
வடிவகமக்ைப்பட்டது. பின்னர், ன்த்திட்டம் மத்திய அரசின் 
அகனவருக்கும் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் 
ஒருங்மகணக்ைப்பட்டு தற்கபாது கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருமைது. 
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அகனவருக்கும் வீட்டு வசதி திட்டம் )நைர்புைம்( 
பயனாளிைள் தாமாை வீடுைகள ைட்டுதல் திட்டத்தின் கீழ் 
பயனாளிைளுக்கு தலா ` 2.10 ன்லட்சம் நிதியுதவியுடன் 
)மத்திய அரசு மானியம் ` 1.10 ன்லட்சம் மற்றும் மாநில அரசு 
மானியம் ` 0.60 ன்லட்சம்( வீதம் நாளது கததி வகர 1,43,971 
தகுதி வாய்ந்த பயனாளிைள் கதர்வு கசய்யப்பட்டு மத்திய 
ைண்ைாணிப்பு மற்றும் ஒப்புதல் அளிக்கும் குேவினால்  
` 3023.39 கைாடிக்கு ஒப்புதல் கபைப்பட்டுள்ளது. 

த ழ்நாடு குடிகச மாற்று வாரியத்திகன மாநில 
அளவிலான திட்ட முைகமயாை கைாண்டு 
கசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ன்த்திட்டத்தின் கீழ் நாளது 
வகர 28,611 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு, எஞ்சிய 1,11,360 
பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் உள்ளது. 

த ழ்நாடு குடிகச மாற்று வாரியத்திலிருந்து நாளது 
கததி வகர விடுவிக்ைப்பட்ட கதாகை ` 1108.27 கைாடி 
Geo-tagging பணி முன்கனற்ைத்தின் அடிப்பகடயில் 
பயனாளிைளுக்கு விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

4.15 கதசிய நைர்ப்புை வாழ்வாதார ன்யக்ைம் (NULM) 

தீன் தயாள் அந்கயாதயா கயாஜனா – கதசிய நைர்ப்புை 
வாழ்வாதார திட்டத்திகன கபரூராட்சிைளில் 
கசயல்படுத்திடும் விதமாை 2017–2018ம் ஆண்டு 
ன்த்திட்டத்தின் கீழ் வீரவநல்லூர் கபரூராட்சியில் வீடற்ை 
நைர்ப்புை ஏகழைள் தங்கு டமும், சிட்லபாக்ைம், 
கபான்கனரி, நாட்ைாம்பள்ளி, கபாளூர், பர்கூர், 
கதன்ைனிக்கைாட்கட மற்றும் ஊத்தங்ைகர ஆமய  
7 கபரூராட்சிைளில் அரசு மருத்துவமகனைளில் 
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உள்கநாயாளிைளுக்ைான உதவியாளர்ைள் தங்குவதற்கு 
சிைப்பு தங்கு டங்ைளும் ஆைகமாத்தம் 8 பணிைள் ` 1.31 
கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 2018-19 ஆம் ஆண்டில், 27 கபரூராட்சிைளில் 
அரசு மருத்துவமகனைளில் உள்கநாயாளிைளுக்ைான 
உதவியாளர்ைள் தங்குவதற்கு சிைப்பு தங்கு டங்ைளும் 
ஆைகமாத்தம் 27 பணிைள் ` 8.29 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
கசயல்படுத்திட ஒப்புதல் கபைப்பட்டு பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

4.16   கதரு விளக்குைள்  

 கபரூராட்சிைளில், 1721 உயர்கைாபுர விளக்குைள், 
1134 கமர்க்குரி விளக்குைள், 30,249 கசாடியம் விளக்குைள், 
2,39,112 குழல் விளக்குைள், 1,11,738 சி.எப்.எல் விளக்குைள் 
2331 கசாலார் விளக்குைள் மற்றும் 14,971 ஆற்ைல்  கு 
கதரு  ன்விளக்குைள் )எல்.ன்.டி( உள்ளிட்ட 
4,41,664 கதருவிளக்குைள் பராமரிக்ைப்படுமன்ைன. 
அகனத்து கதரு விளக்குைகளயும் ஆற்ைல்  கு 
 ன்விளக்குைளாை )எல்.ன்.டி( படிப்படியாை மாற்றுவதற்கு 
திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 

4.17  கபரிடர் கமலாண்கம திட்டம் 

 அகனத்து கபரூராட்சிைளிலும் கபரிடர் 
கமலாண்கம திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. பருவ மகழ 
கதாடங்குவதற்கு முன்னர் கமற்கைாள்ளப்பட கவண்டிய 
முன்கனச்சரிக்கை நடவடிக்கைைளான மகழநீர் 
வடிைால்ைள், ைால்வாய்ைள், சிறுபாலங்ைள் மற்றும் நீர் 
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நிகலைளுக்கு கசல்லும் வாய்க்ைால்ைள் ஆமயகவ 
தூர்வாரப்பட்டு சுத்தம் கசய்யப்பட்டுள்ளன. அகனத்து 
கபரூராட்சி கசயல் அலுவலர்ைளும் அத்தியாவசியப் 
கபாருட்ைள் மற்றும் உபைரணங்ைகள தயார்  
நிகலயில் கவத்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.  
31 மாவட்டங்ைளில் )கசன்கன நீங்ைலாை( 1300 கபரூராட்சி 
அலுவலர்ைள் மற்றும் பணியாளர்ைகள உள்ளடக்மய  
48 மீட்புக் குேக்ைள் அகமக்ைப்பட்டு, பாதிக்ைப்படும் 
பகுதிைளில் எந்த கநரத்திலும் பணியாற்ை தயார் நிகலயில் 
உள்ளனர். 

4.18   ைஜா புயல் 

 “ைஜா" புயலின் கபாது வீசிய அதிகவை ைாற்று 
மற்றும் ைனமகழயால் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 
அதிராம்பட்டினம், அம்மாகபட்கட, மதுக்கூர், 
கமலதிருப்பூந்துருத்தி, ஒரத்தநாடு, பாபநாசம், கபராவூரணி, 
கபருமைளூர், சுவா மகல, வல்லம் ஆமய 10 
கபரூராட்சிைளும், நாைப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 
கீழ்கவளூர், தகலைாயிறு, திட்டச்கசரி, கவளாங்ைண்ணி 
ஆமய 4 கபரூராட்சிைளும், திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 
முத்துப்கபட்கட, நன்னிலம், நீடாமங்ைலம் ஆமய 3 
கபரூராட்சிைளும், திருச்சி மாவட்டத்தில் கூத்தப்பார், 
கபான்னம்பட்டி ஆமய 2 கபரூராட்சிைளும், 
புதுக்கைாட்கட மாவட்டத்தில் ஆலங்குடி, அன்னவாசல், 
அரிமளம், ன்லுப்பூர், கீரமங்ைலம், கீரனூர், ைைம்பக்குடி, 
கபான்னமராவதி ஆமய 8 கபரூராட்சிைளும்ஆை கமாத்தம் 
27 கபரூராட்சிைள்  ை அதிை அளவில் பாதிப்பகடந்தன.  
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அதிகவை ைாற்று மற்றும் ைனமகழயால் கபரூராட்சி 
பகுதிைளிலுள்ள சாகலைள், வடிைால்ைள், சிறுபாலங்ைள், 
கதருவிளக்குைள், குடிநீர் வழங்ைல் கபான்ை அடிப்பகட 
உட்ைட்டகமப்புைளில் கபரும் கசதம் ஏற்பட்டகத சரி 
கசய்து கபாதுமக்ைள் பயன்பாட்டிற்கு கைாண்டு 
வரப்பட்டது.  

புயலினால் பாதிக்ைப்பட்ட 27 கபரூராட்சிப் 
பகுதிைளில் கபார்க்ைால அடிப்பகடயில் பிை 
மாவட்டங்ைளிலிருந்து 1000க்கும் அதிைமான அதிைாரிைள் 
மற்றும் பணியாளர்ைகள ஈடுபடுத்தி, பாதிப்பு ஏற்பட்ட 72 
மணி கநரத்திற்குள் ன்யல்பு நிகலக்கு 
கைாண்டுவருவதற்கு கமற்கைாண்ட நிவாரணம் மற்றும் 
மீட்பு நடவடிக்கைைள் கபாது மக்ைளால் கவகுவாை 
பாராட்டப்பட்டது.  

கபரூராட்சிப் பகுதிைளில் உட்ைட்டகமப்பு 
பணிைளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புைகள சீரகமத்திட ஏதுவாை 
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்ட `1.00 கைாடிகய தற்ைாலிை மீட்பு 
பணிைகள கமற்கைாள்ளும் கபாருட்டு கமற்படி ைஜா 
புயலினால் பாதிக்ைப்பட்ட 27 கபரூராட்சிைளுக்கும் 
விடுவிக்ைப்பட்டு முேகமயாை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

4.19 சுற்றுலா கமம்பாட்டுத் திட்டம் (Swadesh Dharshan)  

மத்திய அரசு நிதி உதவியுடன் சுற்றுலா கமம்பாட்டு 
)“ஸ்வகதஷ் தர்ஷன்( திட்டத்தின் கீழ் 13 பணிைள் 
ைன்னியாகுமரி மற்றும் ைணபதிபுரம் கபரூராட்சியில் ` 11.21 
கைாடி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு 10 பணிைள் 
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முடிக்ைப்பட்டன. எஞ்சிய 3 பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் 
முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 

4.20 கசன்கன நதி மறு சீரகமப்பு அைக்ைட்டகள 

கசன்கன கபருநைர் வளர்ச்சி குேமத்திற்குட்பட்ட 
பகுதியில் கசல்லும் அகடயாறு நீர்நிகலயில் 
மாசுபடுவகத தடுக்கும் வகையில் பணிைள் கமற்கைாள்ள 
அரசாகண )நிகல( எண்.72, நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் 
குடிநீர் வழங்ைல் (MC-1) துகை, நாள்.12.07.2017-ன்படி 
குன்ைத்தூர், கபருங்ைளத்தூர் மற்றும் திருநீர்மகல 
கபரூராட்சிைளுக்கு ` 41.73 கைாடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு, 8 
பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

4.21 புராதான நைர கமம்பாட்டு திட்டம் (HRIDAY) 

மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன் 2011 ஆம் ஆண்டு 
புரதான நைர கமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நாைப்பட்டினம் 
மாவட்டம், கவளாங்ைண்ணி கபரூராட்சியில் ` 20.00 கைாடி 
மதிப்பீட்டிலான விளம்பர பலகை, சாகல வசதி மற்றும் 
குடிநீர் வசதிைள் கபான்ை 22 பணிைள் எடுத்துக் 
கைாள்ளப்பட்டு 19 பணிைள் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய 3 
பணிைள் பல்கவறு நிகலைளில் முன்கனற்ைத்தில் 
உள்ளன. 

4.22 கநமழி ஒழிப்பு 

சுற்றுச்சூழல் மாசகடவதற்கு மூலஆதாரமாை 
கநமழிைள்  ைப்கபரும் பங்கு வமக்மன்ைன. ஒருமுகை 
பயன்படுத்தி தூக்ம எறியப்படும் கநமழிைளால் ஏற்படும் 
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கைடுைளிலிருந்து சுற்றுப்புைசூழகல பாதுைாக்ைவும், 
மக்ைளின் மனப்பான்கம மற்றும் பழக்ை வழக்ைங்ைளில் 
மாற்ைத்கத ஏற்படுத்தவும், மாண்பு கு த ழை முதல்வர் 
அவர்ைளால் 01.06.2018 அன்று சட்டப் கபரகவ விதி 110-ன் 
கீழ், தடிமன் பாகுபாடின்றி ஒருமுகை பயன்படுத்தி தூக்ம 
எறியப்படும் கநமழிைகள முற்றிலும் தகடகசய்வதற்கு 
அறிவிக்ைப்பட்டகதத் கதாடர்ந்து, அரசாகண (நிகல) 
எண். 84, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துகை, நாள். 
21.06.2018ல், 01.01.2019 முதல் தகட கசய்து ஆகண 
பிைப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

கமற்படி, அரசாகணக்மணங்ை, 128 
கபரூராட்சிைளிலும் தடிமன் பாகுபடின்றி ஒருமுகை 
பயன்படுத்தி தூக்ம எறியப்படும் கநமழிைகள 01.01.2019 
முதல் தகட கசய்து தீர்மானம் நிகைகவற்ைப்பட்டது. 

கமலும், மாநில மற்றும் மண்டல அளவிலும் 
கநமழிைகள திைம்பட ஒழிப்பது குறித்து பல்கவறு 
நிகலைளில் கூட்டங்ைள் நடத்தப்பட்டன.  

கமலும், 128 கபரூராட்சிைளிலும் கமாத்தமுள்ள 1382 
பரப்புகரயாளர்ைள் மற்றும் சுய உதவிக் குேக்ைள் மூலம் 
கபாது மக்ைளுக்கு துண்டு பிரசுரங்ைள் வழங்குதல், வீடு 
வீடாை கசன்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் கபான்ை 
தைவல், ைல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டன. கபரூராட்சிைளின் முக்மய கபாது 
ன்டங்ைளில் கதரு நாடைங்ைள், கபாம்மலாட்டங்ைள் மற்றும் 
கபரணிைள் நடத்தப்பட்டன. கமலும், 14 வகையான தகட 
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கசய்யப்பட்ட கநமழி கபாருட்ைளின் விவரம் குறித்து பரந்த 
அளவில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன.  

 கபரூராட்சி கசயல் அலுவலர்ைளால், குடியிருப்புச் 
சங்ைங்ைள், வியாபார சங்ைங்ைள், உணவை 
உரிகமயாளர்ைள், திருமண மண்டபங்ைள் மற்றும் வணிை 
நிறுவன உரிகமயாளர்ைளுடன் விழிப்புணர்வு கூட்டங்ைள் 
நடத்தப்பட்டன. கமலும், கநமழி உபகயாைத் தகட குறித்து 
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பள்ளி ைல்லூரிைளில் 
விவாதங்ைள், கபரணிைள் மற்றும் கபாட்டிைள் 
நடத்தப்பட்டன. கபரூராட்சி பணியாளர்ைள், 
சுயஉதவிக்குேக்ைள் மற்றும் கபரூராட்சி 
எல்கலக்குட்பட்ட பள்ளி ைல்லூரி மாணவர்ைளுடன் 
உறுதிகமாழிைள் எடுக்ைப்பட்டன.  

அகனத்து கபரூராட்சிைளிலும் கநமழி ைழிவு 
கமலாண்கம உப விதிைள் ன்யற்ைப்பட்டு அரசிதழிலும் 
கவளியிடப்பட்டது. அரசால், த ழ்நாடு மாவட்ட 
நைராட்சிைள் சட்டம் 1920, பிரிவு 306)28A), 308)A)-ஐ 
திருத்தம் கசய்யப்பட்டு கநமழி பயன்பாட்டு தகடயிகன 
மீறுபவர்ைளுக்கு அபராதம் நிர்ணயம் கசய்து அரசிதழ் 
எண்.71, நாள் : 21.2.2019-ல் ஆகண கவளியிடப்பட்டதன் 
அடிப்பகடயில் அகனத்து கபரூராட்சிைளிலும் உரிய 
நடவடிக்கைைள் கதாடரப்பட்டு வருமைது. 

கபரூராட்சிைளில் கநமழி ஒழிப்பு குறித்த 2,40,764 
எண்ணிக்கையிலான அறிவிப்புைள் கபாது மக்ைள் மற்றும் 
வியாபாரிைளுக்கு விநிகயாைம் கசய்யப்பட்டு, 17.42 
கமட்ரிக் டன் அளவில் தகடகசய்யப்பட்ட கநமழிைள் 
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பறிமுதல் கசய்யப்பட்டகதாடு, அவற்கை 
பயன்படுத்தியவர்ைளிட ருந்து ` 24.91 ன்லட்சம் அபராத 
கதாகையும் வசூலிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 கமற்ைண்ட முகனப்பான கசயல்பாடுைளால் 
அகனத்து கபரூராட்சிைளும் “கநமழிைளற்ை 
கபரூராட்சிைள்" என்ை ன்லக்கை கநாக்ம கவற்றி 
நகடகபாடுமன்ைன. 

4.23 நீடித்த நிகலயான வளர்ச்சிக்ைான ன்லக்கு  

 நிதி ஆகயாக் (NITI Aayog) அகமப்பு நாட்டின் 
ஒரு த்த நீடித்த நிகலயான வளர்ச்சியிகன எய்திட 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

  த ழ்நாடு அரசு ஒரு த்த நீடித்த நிகலயான 
வளர்ச்சியிகன 2030 ஆண்டிற்குள் எய்துவதற்கு முதல் 
முன்னுரிகம அளித்துள்ளது. நீடித்த நிகலயான 
வளர்ச்சிக்ைான ன்லக்மகன எய்துவதற்கு அரசாகண 
)நிகல( எண்.11, திட்டம் வளர்ச்சி மற்றும் சிைப்பு 
கசயலாக்ைத் துகை, நாள் 21.3.2017ன் வாயிலாை ஆகண 
பிைப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்லக்கு, கீழ்ைாணும் ன்னங்ைகள 
உள்ளடக்மயதாகும். 

1. அகனவருக்கும் சமச்சீரான மற்றும் பாதுைாப்பான 
முகையில் குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் சுைாதாரம் 
அளித்தல். 

2. அகனவருக்கும் ைழிப்பிட வசதிைள் ஏற்படுத்துதல்  

3.  திைந்தகவளியில் மலம் ைழித்தகல ஒழித்தல். 
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4. நீர்நிகலைளில் கவளிகயற்ைப்படுவதற்கு முன் 
ைழிவு நீகர சுத்திைரிப்பு கசய்தல் 

கமற்ைண்ட ன்லக்குைகள அகடய பின்வரும் 
நடவடிக்கைைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. 

1. பாதுைாக்ைப்பட்ட குடிநீரிகன நாகளான்றுக்கு நபர் 
ஒருவருக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்ட அளவில் குடிநீர் 
வழங்ை அகனத்து நடவடிக்கைைளும் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. 

2. சுைாதாரத்திகன கபாறுத்தவகரயில் 89 சதவீதம் 
தனிநபர் வீடுைளில் ைழிப்பிட வசதி உள்ளது. 
மீதமுள்ள ன்டவசதி ன்ல்லாத 11 சதவீத 
குடியிருப்புைளுக்கு சமுதாய மற்றும் கபாதுக் 
ைழிப்பிட வசதிைள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கபாது 
மக்ைளுக்கு மனமாற்ைம் ஏற்படுத்தி முேகமயாை 
ைழிவகைைகள பயன்படுத்திட பரப்புகரயாளர்ைள் 
மூலம் கதாடர்ச்சியாை விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்தப்பட்டு வருமைது. கமலும், திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம திட்டத்திற்கு கதகவயான 
அகனத்து உட்ைட்டகமப்பு வசதிைளும் 
அளிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. 

3. 128 கபரூராட்சிைளில், 121 கபரூராட்சிைளில் திைந்த 
கவளியில் மலம் ைழித்தல் ன்ல்லா நைரமாை 
அறிவிக்கை கவளியிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 3 
கபரூராட்சிைளில் மத்திய அரசின் தரக்ைட்டுபாட்டு 
அலுவலர்ைளால் ஆய்வு கசய்யப்படவுள்ளது. 
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4. ைழிவுநீகர சுத்திரிப்பு கசய்து மறு உபகயாைத்திற்கு 
பயன்படும் வகையில் கதகவப்படும் ன்டங்ைளில் 
சுத்திைரிப்பு நிகலயம் அகமக்ைவும் 
திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 

4.24 மாண்பு கு முதலகமச்சர் அவர்ைளின் சிைந்த 
கபரூராட்சிக்ைான விருது 

 கபரூராட்சிைள் சிைப்பாை கசயல்படுவகத 
ஊக்குவிக்கும் கநாக்ைத்தில் சிைந்த முதல் மூன்று 
கபரூராட்சிைளுக்கு முகைகய ` 10.00 ன்லட்சம், ` 1.00 
ன்லட்சம் மற்றும் ` 3.00 ன்லட்சம் பரிசுத் கதாகை வழங்மட 
2012-13ஆம் ஆண்டு “மாண்பு கு முதலகமச்சர் விருது" 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

2017-2018 ஆம் ஆண்டிற்ைான முதல் மூன்று பரிசுைள் 
முகைகய கசலம் மாவட்டம் ஜலைண்டாபுரம் கபரூராட்சி, 
கதனி மாவட்டம் பழனிகசட்டிபட்டி கபரூராட்சி மற்றும் 
தருமபுரி மாவட்டம் பாலகைாடு கபரூராட்சி ஆமய 
கபரூராட்சிைளுக்கு வழங்ைப்பட்டன.  

மாண்பு கு முதலகமச்சர் அவர்ைள் 2018 ஆம் 
ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவின் கபாது, கமற்படி நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு பரிசு கதாகை மற்றும் 
பாராட்டு பத்திரங்ைகள வழங்மனார். 

4.25 கதசிய விருதுைள் 

4.25.1 கதசிய நீர் ஆதார விருதுைள் 2018  

நாைப்பட்டினம் மாவட்டத்கதச் கசர்ந்த தரங்ைம்பாடி 
கபரூராட்சி மற்றும் மணல்கமடு கபரூராட்சி கசயல் 



218 

அலுவலர்ைளுக்கு நீர்நிகலைள் பாதுைாத்தல் மற்றும் 
கமம்படுத்துதலுக்கு 21.02.2019 அன்று புதுதில்லியில் 
நகடகபற்ை விழாவில் மாண்பு கு மத்திய நீர் ஆதார 
மற்றும் ைங்கை நதி புனரகமப்பு, சாகல கபாக்குவரத்து 
மற்றும் கநடுஞ்சாகல துகை அகமச்சர் அவர்ைளால் 
வழங்ைப்பட்டது.  

4.25.2 மத்திய அரசின் விருதுைள் 

 2018ஆம் ஆண்டுக்ைான மத்திய அரசின் 
தூய்கமயான நைரத்திற்ைான சுவச் சர்வக்ஷன் விருது, 
06.03.2019 அன்று புதுதில்லியில் நகடகபற்ை  
விழாவில் வீட்டுவசதி மற்றும் நைர்ப்புை அகமச்சர்  
திரு. ஹர்தீப்சிங் பூரி அவர்ைளால் ஐந்து கபரூராட்சி கசயல் 
அலுவலர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

ைாஞ்சிபுரம் மாவட்டம், திருப்கபாரூர், ஈகராடு 
மாவட்டம் கூைலூர் மற்றும் விேப்புரம் மாவட்டம், 
கைாட்டக்குப்பம் ஆமய கபரூராட்சிைளுக்கு “கவைமாை 
வளர்ந்து வரும் நைரம்" என்ை தகலப்பின் கீழ் விருதுைள் 
வழங்ைப்பட்டன.  

திண்டுக்ைல் மாவட்டம், அைரம் கபரூராட்சிக்கு 
“கதன் மண்டலத்தில் புதுகம மற்றும் சிைந்த 
கசயல்பாட்டிற்ைாை" விருது வழங்ைப்பட்டது.  

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கமலதிருப்பூந்துருத்தி 
கபரூராட்சிக்கு “திடக்ைழிவு கமலாண்கமயில் சிைந்த 
நைரம்" என்ை தகலப்பின் கீழ் விருது வழங்ைப்பட்டது.  
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5. கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவுநீரைற்று வாரியம் 

கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல்  
மற்றும் ைழிவுநீரைற்று வாரியம் 1978-ஆம் ஆண்டு  
நிறுவப்பட்டது. கசன்கன குடிநீர் வாரிய சட்டத்தின்படி, 
ன்வ்வாரியமானது, கசன்கன கபருநைர் பகுதியின் 
தற்கபாகதய மற்றும் எதிர்ைால கதகவக்கைற்ப 
பாதுைாப்பான குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீர் அைற்று 
கசகவைகள கசய்து வருமன்ைது. ன்ந்த கசகவயிகன, 
தற்கபாதுள்ள உட்ைட்டகமப்புைகள கமம்படுத்துதல், 
தற்ைால மற்றும் எதிர்ைாலத் கதகவக்கைற்ப 
உட்ைட்டகமப்புைகள திட்ட ட்டு உருவாக்குதல், 
ன்யக்குதல் மற்றும் கதாகலகநாக்கு பார்கவகயாடு 
திட்டங்ைகள நகடமுகைபடுத்துதல் கபான்ை முக்மய 
கபாறுப்புைகளக் கைாண்டு ன்யங்ம வருமன்ைது. 

தற்சமயம், கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் 
மற்றும் ைழிவுநீரைற்று வாரியம், தனது கசகவைகள 
கபருநைர மாநைராட்சிக்குட்பட்ட ன்டங்ைளில் 200 
பணிமகனைள் வாயிலாை 426 சதுர மகலா மீட்டர் 
பரப்பளவில் வசிக்கும் 74.38 ன்லட்சம் மக்ைளுக்கும் 
(2011 ைணக்கைடுப்பின் மக்ைள் கதாகையான 
67.27 ன்லட்சத்தின் நீட்டிப்பு), கமலும் சில 
அருைாகமயிலுள்ள உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கும் 
மற்றும் கபரு நுைர்வு கதாழிற்சாகலைளுக்கும் தனது 
குடிநீர் வழங்ைல் கசகவகய வழங்ம வருமைது.  
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5.1 கசன்கன நைரின் குடிநீர் ஆதாரங்ைள் 

நில கமற்பரப்பு நீர் கதக்ைங்ைள், ைடல் நீகர 
குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆமய நீர் 
ஆதாரங்ைள் மூலம் கசன்கன மாநைரின் குடிநீர் 
கதகவயானது பூர்த்தி கசய்யப்பட்டு வருமைது. 

5.1.1 நில கமற்பரப்பு நீர் ஆதாரங்ைள் 

கசன்கனக்கு அருைாகமயிலுள்ள பூண்டி, 
கசாழவரம், புழல் மற்றும் கசம்பரம்பாக்ைம் ஆமய 
நீர்த்கதக்ைங்ைள் 2004-ஆம் ஆண்டு முதல் நாகளான்றுக்கு 
180  ல்லியன் லிட்டர் நீகர சுத்திைரித்து வழங்ைக்கூடிய, 
ைடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வீராணம் ஏரி மற்றும் 
கதலுங்கு ைங்கை திட்டம் ஆமயகவ கசன்கன 
மாநைருக்கு குடிநீர் வழங்கும் முதன்கமயான நில 
கமற்பரப்பு நீர் ஆதாரங்ைளாகும். 

ஆந்திரபிரகதசம் மற்றும் த ழை அரசுைளிகடகய 
கைகயேத்தான ஒப்பந்தப்படி, கசன்கனயின் குடிநீர் 
கதகவக்கு ஆந்திரபிரகதசத்தில் அகமந்துள்ள 
ைண்டகலறு நீர்த்கதக்ைத்திலிருந்து கதலுங்கு ைங்கை 
திட்டத்தின் மூலம் மருஷ்ணா நதி நீர் ஒவ்கவாரு 
ஆண்டும் 12 ஆயிரம்  ல்லியன் ைனஅடி கபைப்பட 
கவண்டும்.  
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கசன்கனக்கு குடிநீர் வழங்கும் நீர்த்கதக்ைங்ைளின் 
கைாள்ளளவுைள் 

வ. 
எண் 

நீர்த்கதக்ைங்ைள் கமாத்தக் கைாள்ளளவு 
( ல்லியன் ைன அடியில்) 

1 பூண்டி 3,231 
2 கசங்குன்ைம் (புழல்) 3,300 
3 கசம்பரம்பாக்ைம் 3,645 
4 கசாழவரம் 1,081 
5 வீராணம் 1,465 

கமாத்தம் 12,722 
 

கசன்கன நைர ஏரிைளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிைளில் 
மகழயின்அளவு 

வருடம் 

மகழயின் அளவு ( .மீ) 
வித்தியாசம்  

(சதவீதத்தில்) 
ன்யல்பான 

அளவு (30 வருட 
சராசரி) 

கபய்த அளவு 

2012 1293.42  981.80 -24.09 
2013 1297.50 1064.87 -17.93 
2014 1286.21 1025.80 -20.25 
2015 1273.17 2155.23 +69.28 
2016 1308.05  837.00 -36.03 
2017 1305.82 1388.00 +6.30 
2018 1313.85 880.00 - 33.01 
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5.1.2 ைடல் நீகரக் குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைள் 

கசன்கன மாநைரம் தனது நில கமற்பரப்பு நீர் 
கசைரிப்பிற்கு பருவமகழகயகய கபரிதும் சார்ந்திருக்மைது. 
பருவமகழ கபாய்க்கும்கபாேது நீர்த்கதக்ைங்ைளுக்கு 
மகடக்ைக்கூடிய நீரின் அளவில் அதிை பற்ைாக்குகை 
ஏற்படுவதனால், கசன்கன நைரில் வசிக்கும் மக்ைளுக்கு 
வழங்கும் குடிநீரின் அளவு பாதிக்ைப்படுமைது. ன்தகன 
ைருத்தில் கைாண்டு வளர்ந்து வரும் கசன்கன மாநைரின் 
குடிநீர் கதகவகய பூர்த்தி கசய்ய 2003-04 ஆம் 
ஆண்டிகலகய கதாகலகநாக்கு பார்கவ கைாண்டு, 
மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் அம்மா 
அவர்ைள் ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைகள 
வடிவகமத்து, நிறுவி, கசாந்தமாக்ம, ன்யக்ம மற்றும் 
திருப்பித் தரும் அடிப்பகடயில் (DBOOT) அறிவித்தார்ைள். 
அதன்படி, அரசு முதலில் நாகளான்றுக்கு 100  ல்லியன் 
லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட ைடல்நீகரக் 
குடிநீராக்கும் நிகலயம் மீஞ்சூரில் நிறுவப்பட்டது. ன்தன் 
கதாடர்ச்சியாை, நாகளான்றுக்கு 100  ல்லியன் லிட்டர் 
சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் 
மற்றுகமாரு நிகலயத்திகன கநம்கமலியில் நிறுவி, 
ன்யக்ம வருவதன் மூலம், ன்ந்நிகலயங்ைள் கசன்கன 
மாநைரின் குடிநீர் விநிகயாைத்தில் முக்மய பங்கு வமத்து 
வருமைது. 
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5.1.2.1 ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் - 
மீஞ்சூர் 

மீஞ்சூரில் நாகளான்றுக்கு 100  ல்லியன் லிட்டர் 
சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் 
நிகலயம் ஒன்று வடிவகமத்து, நிறுவி, கசாந்தமாக்ம, 
ன்யக்ம மற்றும் திருப்பித் தரும் அடிப்பகடயில் (DBOOT) 
ஜூகல 2010 முதல் ன்யங்ம வருவதன் மூலம் வட 
கசன்கன பகுதிைளாமய மணலி, மாதவரம், எண்ணூர், 
ைத்திவாக்ைம், திருகவாற்றியூர், தண்கடயார்கபட்கட 
மற்றும் வியாசர்பாடி பகுதிைளில் உள்ள சுமார் 12 ன்லட்சம் 
மக்ைள் பயன்கபறுமைார்ைள். 

5.1.2.2 ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் – 
கநம்கமலி 

 கநம்கமலியில் நாகளான்றுக்கு 100  ல்லியன் லிட்டர் 
சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் 
நிகலயம் ` 805.08 கைாடி மதிப்பீட்டில் மத்திய அரசின் முே 
நிதி உதவியுடன் அகமக்ைப்பட்டு, மகைந்த மாண்பு கு 
த ழை முதலகமச்சர் அம்மா அவர்ைளால் 22.02.2013 
அன்று துவக்ம கவக்ைப்பட்டு ன்யங்ம வருமைது. 
2017-18ஆம் ஆண்டில் ன்ந்நிகலயத்தின் சுத்திைரிப்பு திைன் 
உயர்த்தப்பட்டு, நாகளான்றுக்கு 110  ல்லியன் லிட்டராை 
அதிைரிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தன் மூலம் கதன்கசன்கன 
பகுதிைளாமய கசாழிங்ைநல்லூர், நீலாங்ைகர, 
ஈஞ்சம்பாக்ைம், ைாரப்பாக்ைம், கசம்மஞ்கசரி, துகரப்பாக்ைம், 
கபருங்குடி, கைாட்டிவாக்ைம், பாலவாக்ைம், திருவான் யூர், 
கவளச்கசரி, தரமணி, பள்ளிப்பட்டு, அகடயாறு,  
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கபசன்ட் நைர், நந்தனம், எம்.ஆர்.சி. நைர், ன்ராஜா 
அண்ணாமகலபுரம் மற்றும் மயிலாப்பூர் பகுதிைளிலுள்ள 
சுமார் 7 ன்லட்சம் மக்ைளுக்கு குடிநீர் விநிகயாைம் 
கசய்யப்படுமைது.  

 2012-14, 2016-17, 2017-18 மற்றும் 2018-19 ஆம் ஆண்டுைளில் 
நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிைளில் பருவமகழ கதகவயான அளவு 
கபாழியாத நிகலயில் ைடல் நீகரக் குடிநீராக்கும் 
சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைகள சார்ந்து ன்ருக்ை கவண்டிய 
சூழ்நிகல அதிைமாமயதுடன், நைரின் குடிநீர் கதகவகய 
சமாளிக்ை ன்ந்த நிகலயங்ைள் உதவிைரமாை ன்ருந்தன. 

5.1.3   நிலத்தடி நீர் 

தாமகரப்பாக்ைம், பூண்டி மற்றும் ன்கணக்ைப்பட்ட 
பகுதிைளில் உள்ள நிலத்தடி நீராதாரங்ைளில் ன்ருந்து 
நாகளான்றுக்கு சுமார் 35  ல்லியன் லிட்டர் வகர குடிநீர் 
எடுக்ைப்படுமன்ைது. 

5.1.4   குடிநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைள் 

கசன்கன குடிநீர் வாரியம் கீழ்ப்பாக்ைம், 
கசங்குன்ைம் (புழல்), கசம்பரம்பாக்ைம், சூரப்பட்டு மற்றும் 
வடக்குத்து ஆமய ஐந்து ன்டங்ைளில் குடிநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைள், மீஞ்சூர் மற்றும் கநம்கமலியில் ைடல்நீகரக் 
குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைளின் மூலம் கசன்கன நைருக்கு 
குடிநீர் வழங்ம வருமைது. தற்கபாேது ன்ருக்கும் குடிநீர் 
சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளின் கமாத்த சுத்திைரிப்பு திைன் 
நாகளான்றுக்கு 1504  ல்லியன் லிட்டராகும். 
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1978ல் வாரியம் துவங்ைப்பட்ட கபாேது, 
பயன்பாட்டில் ன்ருந்த குடிநீர் வழங்குதல் அகமப்பின் 
ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிைள் தற்கபாேது 
பன்மடங்கு அதிைரித்துள்ளன. ன்தன் விகளவாை 1978ல் 
ன்ருந்த நுைர்கவாரின் எண்ணிக்கையான 1,16,000 
தற்கபாேது 7,37,776 ஆை உயந்துள்ளது.  

2018-19ஆம் ஆண்டில் 13,547 வீட்டு குடிநீர் 
ன்கணப்புைள் கசன்கன மாநைரில் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

5.2 குடிநீர் வழங்ைல் - புதிய திட்டங்ைள் 

கசன்கன குடிநீர் வாரியமானது, கபருநைர 
கசன்கன மாநைராட்சியுடன் புதிதாை ன்கணக்ைப்பட்ட  
42 பகுதிைளுக்கு, சிைப்பு ைவனம் கசலுத்தி குடிநீர் வசதி 
ன்ல்லாத ன்டங்ைளுக்கு குடிநீர் வழங்மட பல்கவறு 
திட்டங்ைகள கமற்கைாண்டுள்ளது. அதன்படி, 
திருகவாற்றியூர், ைத்திவாக்ைம், அம்பத்தூர், மதுரவாயல், 
வளசரவாக்ைம், கபாரூர், ஆலந்தூர், மீனம்பாக்ைம், 
ஈஞ்சம்பாக்ைம், நந்தம்பாக்ைம், கநாளம்பூர், ைாரம்பாக்ைம் 
மற்றும் உள்ளைரம்- புேதிவாக்ைம் ஆமய ன்கணந்த  
13 பகுதிைளில் குடிநீர் வழங்கும் திட்டப் பணிைள் 
முடிவகடந்துள்ளன. 

ன்கடயன்சாவடி, சகடயன்குப்பம், ைடப்பாக்ைம், 
தீயம்பாக்ைம், வடகபரும்பாக்ைம், மணலி, சூரப்பட்டு, 
ைதிர்கவடு, புத்தைரம், புழல், சின்னகசக்ைாடு, மாதவரம், 
ராமாபுரம், மணப்பாக்ைம், முைலிவாக்ைம், பள்ளிக்ைரகண, 
கபருங்குடி, கைாட்டிவாக்ைம், பாலவாக்ைம், 
கசாழிங்ைநல்லூர், ைாரப்பாக்ைம், ஒக்மயம்-துகரப்பாக்ைம், 
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மாத்தூர், ஜல்லடம்கபட்கட, மடிப்பாக்ைம், உத்தண்டி 
மற்றும் கநற்குன்ைம் (மீதமுள்ள பணிைள்) ஆமய 
ன்கணந்த 27 பகுதிைளில் குடிநீர் வழங்கும் திட்டப் பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

5.2.1 கசன்கன மழக்கு ைடற்ைகரச் சாகலயில் உள்ள 
கநம்கமலியில் நாகளான்றுக்கு 150  ல்லியன் 
லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட ைடல்நீகரக் 
குடிநீராக்கும் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் அகமக்கும் பணி: 

சட்டப் கபரகவயில், விதி எண் 110ன் கீழ், மகைந்த 
மாண்பு கு த ழ்நாடு முதலகமச்சர் அம்மா அவர்ைளால், 
நாகளான்றுக்கு 150  ல்லியன் லிட்டர் திைன் கைாண்ட 
மற்றுகமாரு ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயம் கநம்கமலியில் அகமக்ைப்படும் என்று 
அறிவிக்ைப்பட்டது. ன்த்திட்டம் அதன் திட்ட மதிப்பீடான  
`1259.38 கைாடிகய அம்ரூட் திட்டத்தின் கீழ் (AMRUT) 
மானியமாைவும் மற்றும் கஜர்மானிய நிதி 
நிறுவனத்திட ருந்து (KfW) ைடனுதவியாைவும் கபற்று 
கசயல்படுத்தப்பட உள்ளது, 

ன்த்திட்டத்திற்ைான பணி ஆகண 27.05.2019 
அன்று வழங்௧ப்பட்டது. ன்ந்நிகலயத்திற்கு 27.06.2019 
அன்று மாண்பு கு த ழ்நாடு முதலகமச்சர் அவர்ைள் 
அடிக்ைல் நாட்டினார்ைள்.  

ன்த்திட்டத்தின் கீழ் கபைப்படும் குடிநீரால், 
கதன்கசன்கன பகுதிைளான கவளச்கசரி, ஆலந்தூர், 
புனித கதாகமயார் மகல, கமடவாக்ைம், கைாவிலம்பாக்ைம், 
நன்மங்ைலம், கீழ்ைட்டகள, மூவரசன்கபட்கட, 
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கசாழிங்ைநல்லூர், உள்ளைரம்-புேதிவாக்ைம், மடிப்பாக்ைம் 
மற்றும் தைவல் கதாழில் நுட்ப பகுதிைளில் உள்ள  
9 ன்லட்சம் மக்ைள் பயனகடவர். 

5.2.2  கசன்கன மழக்கு ைடற்ைகரச் சாகலயில் உள்ள 
கபரூரில் நாகளான்றுக்கு 400  ல்லியன் லிட்டர் 
சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட ைடல்நீகரக் 
குடிநீராக்கும் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் அகமக்கும் 
பணி: 

மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் அம்மா 
அவர்ைளால், கதன்கசன்கன பகுதியில் மழக்கு 
ைடற்ைகரச் சாகலயில் உள்ள கபரூரில் நாகளான்றுக்கு 
400  ல்லியன் லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட 
ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் சுத்திைரிப்பு நிகலயம் 
அகமக்ைப்படும் என்று விதி எண் 110ன் கீழ் சட்டப் 
கபரகவயில் அறிவிக்ைப்பட்டது. 

ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுைவு முைகம (JICA) 
அக்கடாபர் 2017ல் ன்த்திட்டத்திற்கு  `6078.40 கைாடி 
மதிப்பில் திருத்திய மதிப்பீடு அளித்துள்ளது. 
ன்த்கதாகையில் ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுைவு 
முைகம `4267.70 கைாடி மதிப்பிற்கு நிதியுதவி வழங்ை 
ன்கசவளித்துள்ளது. மீதித் கதாகை த ழை அரசின் மூலம் 
தகுந்த நிதி ஆதாரம் கபற்று கசயல்படுத்தப்படும். 
ன்ந்நிகலயத்கத கசயல்படுத்த, ைடல்சார் ஒேங்குமுகை 
ஆகணயத்தின் தகடயின்கம சான்றிதகழ, மத்திய 
சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவமாற்ைங்ைளுக்ைான 
அகமச்சைம் அளித்துள்ளது. 
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ன்த்திட்டத்தின் கீழ் கபைப்படும் குடிநீர், கசன்கன 
மற்றும் சுற்றியுள்ள தாம்பரம், பல்லாவரம், மாடம்பாக்ைம், 
கசம்பாக்ைம், சிட்லபாக்ைம், பீர்க்ைண்ைரகண, 
கபருங்ைளத்தூர், திருநீர்மகல, குன்ைத்தூர், 
ைாட்டாங்கைாளத்தூர் மற்றும் மாங்ைாடு ஆமய பகுதிைளில் 
வசிக்கும் சுமார் 22.67 ன்லட்சம் மக்ைள் பயனகடவர். 

5.2.3 கசம்பரம்பாக்ைத்திலிருந்து, பூந்தமல்லி புைவழிச் 
சாகல சந்திப்பு வகர குடிநீர் கைாணரும் 
ன்ரண்டாவது பிரதான குழாய் பதிக்கும் பணி:  

கசம்பரம்பாக்ைம் சுத்திைரிப்பு நிகலயத்தின் முே 
சுத்திைரிப்பு அளவான நாகளான்றுக்கு 530  ல்லியன் 
லிட்டர் சுத்திைரிக்ைப்பட்ட குடிநீகர கசன்கனக்கு வழங்ை 
ஏதுவாை கசம்பரம்பாக்ைம் குடிநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயத்திலிருந்து 2000  ல்லி மீட்டர் விட்டமுள்ள 
ன்ரண்டாவது குடிநீர் குழாகய 6.5 ம.மீ. நீளத்திற்கு, 
`43.75 கைாடி மதிப்பீட்டில் பூந்தமல்லி புைவழிச்சாகல 
சந்திப்பு வகரயில் பதிக்கும் பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. ன்ப்பணிைள் ஜுகல 2020க்குள் முடிவுறும் 
என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது.  

5.2.4  கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
(CMCDM) கீழ் குடிநீர் திட்டப் பணிைள்: 

புதிதாை ன்கணக்ைப்பட்ட பகுதிைளுக்கு 
உட்ைட்டகமப்பு மற்றும் அடிப்பகட வசதிைகள 
கமம்படுத்த, மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் 
அம்மா அவர்ைளால் சிைப்பு ைண்கணாட்டத்துடன் 
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கசன்கனப் கபருநைர வளர்ச்சித் திட்டம் 
கதாடங்ைப்பட்டது. 

ன்த்திட்டத்தின் கீழ், 2011-12ஆம் ஆண்டு  
`56.50 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் குடிநீர் விநிகயாைக் 
குழாய்ைள் ன்ல்லாத குடிகசப் பகுதிைளில் குடிநீர் 
குழாய்ைள் பதித்தல், புதிதாை ன்கணக்ைப்பட்டுள்ள 
பகுதிைளுக்கு கீழ்நிகலத் கதாட்டிைள் மற்றும் குடிநீர் 
நிரப்பும் நிகலயங்ைள் அகமத்தல் மற்றும் அகடப்பு 
ஏற்பட்ட பிரதான குடிநீர் குழாய்ைள் மற்றும் பிவிசி 
குழாய்ைகள மாற்றி அகமத்தல் கபான்ை பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு முடிவுற்ைன. 

2012-13ஆம் ஆண்டு `66.86 கைாடி திட்ட 
மதிப்பீட்டில் கநாளம்பூர், ைாரம்பாக்ைம், நந்தம்பாக்ைம் 
மற்றும் ஈஞ்சம்பாக்ைம் கபான்ை பகுதிைளில் பணிைள் 
முடிவுற்ைன மற்றும் ன்ராமாபுரம், மணப்பாக்ைம்,  
ஒக்மயம்-துகரபாக்ைம் கசாழிங்ைநல்லுர் மற்றும் 
ைாரப்பாக்ைம் ஆமய பகுதிைளில் `125.16 கைாடி திட்ட 
மதிப்பீட்டில் பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு நகடகபற்று 
வருமன்ைன. அகனத்து பணிைளும் விகரவில் 
முடிக்ைப்பட உள்ளது. 

சகடயன்குப்பம், ன்கடயான்சாவடி, ைடப்பாக்ைம், 
மணலி, சின்னகசக்ைாடு, வடகபரும்பாக்ைம், தீயம்பாக்ைம், 
கைாட்டிவாக்ைம், கபருங்குடி, பாலவாக்ைம், சூரப்பட்டு, 
ைதிர்கவடு, புத்தைரம், புழல், பள்ளிக்ைரகண மற்றும் 
முைலிவாக்ைம் ஆமய பகுதிைளில் `335.34 கைாடி திட்ட 
மதிப்பீட்டில் பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு நகடகபற்று 
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வருமன்ைன. அகனத்து பணிைளும் மார்ச் 2020 க்குள் 
முடிக்ைப்படும். 

5.2.5  உட்ைட்டகமப்பு மற்றும் அடிப்பகட வசதிைள் 
நிதியின் (I&AF) கீழ் கசன்கன மாநைரில் 
பேதகடந்த குடிநீர் விநிகயாை குழாய்ைகள மாற்றி 
அகமக்கும் திட்டம்: 

பிரதான கசன்கன நைரில் 30 ஆண்டுைளுக்கும் 
கமல் பழகமயான குடிநீர் குழாய்ைள் 914 மகலாமீட்டர் 
நீளத்திற்கு ைண்டறியப்பட்டுள்ளன. ன்க்குடிநீர் குழாய்ைள் 
பல்கவறு திட்டத்தின் கீழ் படிப்படியாை புதுப்பிக்ைப்பட்டு 
வருமன்ைன. கசன்கன மாநைரின் குடிநீர் 
விநிகயாைத்கத கமம்படுத்துவதற்ைாை, மகைந்த 
மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் அம்மா அவர்ைளால், 
பகழய குழாய்ைகள மாற்றி புதிய குழாய்ைள் பதிக்கும் 
பணிைள், குடிநீர் கைாண்டு கசல்லும் புதிய பிரதான 
குழாய்ைள் மற்றும் விடுபட்ட கதருக்ைளுக்கு புதிய 
குழாய்ைள் பதிக்கும் பணிைள் என 310 ம.மீ. நீளத்திற்கு 
`116.04 கைாடி மதிப்பீட்டில் பணிைள் கசயல்படுத்தப்படும் 
என்று அறிவிக்ைப்பட்டு, ன்ப்பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. ன்ப்பணிைள் அகனத்தும் 31.08.2019-ல் 
முடிவுறும் என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது.  

5.3  ைழிவுநீரைற்று கசகவைள் 

கசன்கன மாநைரில் ைழிவு நீர் கசைரித்தல், 
சுத்திைரித்தல், சுத்திைரிக்ைப்பட்ட நீரிகன மீண்டும் 
பயன்படுத்துதல், ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளில்  ன் 
உற்பத்தி கசய்தல் மற்றும் பாதுைாப்பான முகையில் 



231 

கவளிகயற்றுதல் உள்ளிட்ட ைழிவு நீரைற்ைல் வசதிைகள 
கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவு 
நீரைற்று வாரியம் கசய்து வருமைது. கசன்கனயில் உள்ள 
ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளின் கமாத்த சுத்திைரிப்பு 
திைன் நாகளான்றுக்கு 727  ல்லியன் லிட்டர் ஆகும். 

கசன்கன மாநைரின் ைழிவுநீர் ைட்டகமப்பு,  
5 மண்டலங்ைளாை பிரிக்ைப்பட்டு, 3529 ம.மீட்டர் நீளம் 
உள்ள ைழிவுநீர் கசைரிப்பு குழாய்ைள் கைாண்டதாகும். 
ன்தன் மூலம் குடியிருப்புைளிலிருந்தும் மற்றும் பிை 
ைட்டடங்ைளிலிருந்தும் கவளிகயற்ைப்படும் ைழிவுநீர் 
கசைரிக்ைப்பட்டு 266 ைழிவுநீகரற்றும் நிகலயங்ைளின் 
மூலம் 12 ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளுக்கு 
அனுப்பப்படுமைது. சுத்திைரிக்ைப்பட்ட ைழிவுநீரானது மறு 
பயன்பாட்டிற்கும், மீதமுள்ள சுத்திைரிக்ைப்பட்ட நீர் 
பாதுைாப்பாைவும் கவளிகயற்ைப்படுமைது. 

5.3.1  ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளின் திைன் 

கசன்கன குடிநீர் வாரியம், கநசப்பாக்ைம் 
(3 அலகுைள்), கைாடுங்கையூர் (3 அலகுைள்) கைாயம்கபடு 
(3 அலகுைள்) மற்றும் கபருங்குடி (3 அலகுைள்) ஆமய 
ன்டங்ைளில் கமாத்தமாை நாகளான்றுக்கு 727  ல்லியன் 
லிட்டர் திைன் கைாண்ட ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைகளக் கைாண்டுள்ளது. 

5.3.2  கூடுதல் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைள் 

திருகவாற்றியூர், கசாழிங்ைநல்லூர்-I மற்றும் 
கசாழிங்ைநல்லூர்-II ஆமய ன்டங்ைளில் `126.01 கைாடி திட்ட 
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மதிப்பீட்டில் கமாத்தமாை நாகளான்றுக்கு 103  ல்லியன் 
லிட்டர் திைன் கைாண்ட கூடுதல் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைளின் ைட்டுமான பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. அகனத்து பணிைளும் விகரவில் 
முடிக்ைப்படும் என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது. 

5.3.3 ைழிவுநீரைற்றும் கசகவயில் வளர்ந்து வரும் 
நுைர்கவார்ைள்  

197 8ல்  வாரியம்  துவங்ைப்பட்ட  கபாேது ,  
பயன்பாட்டில் ன்ருந்த ைழிவு நீரைற்ைல் அகமப்பின் 
ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிைள் தற்கபாேது 
பன்மடங்கு அதிைரித்துள்ளது. ன்தன் விகளவாை 1978ல் 
ன்ருந்த நுைர்கவாரின் எண்ணிக்கையான 1,14,000 
தற்கபாேது 9,72,833 ஆை உயர்ந்துள்ளது. 2018-19ஆம் 
ஆண்டில் 13,520 வீட்டு ைழிவுநீர் ன்கணப்புைள் கசன்கன 
மாநைரில் வழங்ைப்பட்டன. 

5.4 ைழிவுநீர் அைற்றுதல் - புதிய திட்டங்ைள் 

கசன்கன மாநைருக்கு ன்கணயாை, கசன்கன 
மாநைருடன் ன்கணக்ைப்பட்ட 42 பகுதி வாழ் மக்ைளின் 
வாழ்க்கைத்தரம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுைாதாரம் 
ஆமயவற்றிகன கமம்படுத்த, பாதாள சாக்ைகட 
திட்டங்ைகள கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சி திட்டத்தின் 
கீழ் கமற்கைாள்ள, கசன்கன குடிநீர் வாரியம் நடவடிக்கை 
எடுத்து வருமைது. ன்த்திட்டத்தின் கீழ், கசன்கன 
கபருநைர மாநைராட்சியுடன் புதிதாை ன்கணக்ைப்பட்டுள்ள 
பகுதிைளுக்ைாை கீழ்க்ைாணும் திட்டங்ைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன: 



233 

 ன்கணக்ைப்பட்ட 42 பகுதிைளில் மாதவரம், 
வளசரவாக்ைம், ஆலந்தூர், மீனம்பாக்ைம், 
மதுரவாயல், கநாளம்பூர், சூரப்பட்டு, புத்தைரம், 
ைதிர்கவடு மற்றும் உள்ளைரம்-புேதிவாக்ைம் ஆமய 
10 பகுதிைளில் பாதாள சாக்ைகடத் திட்டப் பணிைள் 
முடிவுற்றுள்ளன. 

 ன்கணந்த 15 பகுதிைளான திருகவாற்றியூர், 
ைத்திவாக்ைம், அம்பத்தூர், கபாரூர், பள்ளிக்ைரகண, 
ராமாபுரம், கபருங்குடி, கசாழிங்ைநல்லூர், 
ைாரப்பாக்ைம், கநற்குன்ைம், முைலிவாக்ைம், மணலி, 
சின்னகசக்ைாடு, மணப்பாக்ைம் மற்றும் ைாரம்பாக்ைம் 
ஆமயவற்றில் பாதாள சாக்ைகட திட்டப் பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

 ன்கடயன்சாவடி, சகடயன்குப்பம், ைடப்பாக்ைம், 
ஆமய 3 பகுதிைளுக்ைான பாதாள 
சாக்ைகடத்திட்டத்திற்ைாை விரிவான திட்ட 
அறிக்கை தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 
ன்கணந்த 14 பகுதிைளான புழல், மாத்தூர், 
தீயம்பாக்ைம், வடகபரும்பாக்ைம், நந்தம்பாக்ைம், 
கைாட்டிவாக்ைம், பாலவாக்ைம், நீலாங்ைகர, 
மடிப்பாக்ைம், கசம்மஞ்கசரி, உத்தண்டி, 
ஜல்லடம்கபட்கட, ஈஞ்சம்பாக்ைம் மற்றும் ஒக்மயம்-
துகரப்பாக்ைம் ஆமய பகுதிைளுக்ைான பாதாள 
சாக்ைகட திட்டத்திற்ைான விரிவான திட்ட 
அறிக்கை தயாரிக்ைப்பட்டு வருமைது. 
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5.4.1  கசன்கன கபருநைர வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
(CMCDM) கீழ் ைழிவு நீரைற்று பணிைள்: 

ன்த்திட்டத்தின் கீழ், 2011-12 ஆம் ஆண்டில் `96.05 
கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் ைழிவு நீகரற்று நிகலயங்ைளுக்கு 
உந்து குழாய் பதித்தல், பிரதான ைழிவுநீகரற்று 
நிகலயங்ைளுக்கு உந்து குழாய்ைகள கபரிதாக்குதல், 
முைப்கபரில் பாதாள சாக்ைகட ைட்டகமப்பில் நுகழவு 
வாயில்ைள் அகமத்தல், நீர்மூழ்ம  ன் ன்யந்திரத்துடன் 
கூடிய சாகலகயார ைழிவு நீகரற்று நிகலயங்ைள் ைட்டுதல், 
தற்கபாேது ன்யங்மக் கைாண்டிருக்கும் ைழிவுநீகரற்று 
நிகலயங்ைளின் கமம்பாட்டு பணிைள் கமற்கைாள்ளுதல், 
ைழிவுநீர் பிரதான குழாய்ைகள கபரிதாக்குதல்,  
35 கஜட்ராடிங் ன்யந்திரங்ைள் மற்றும் 50 தூர் வாரும் 
ன்யந்திரங்ைள் கைாள்முதல் கசய்தல் ஆமய பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு, முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டில் 
உள்ளன. கவளச்கசரி பகுதியில் பிரதான ைழிவுநீகரற்று 
உந்து குழாய்ைகள புதிய வழி தடத்தில் அகமத்தல், 
கபரிதாக்குதல் மற்றும் அதன் கதாடர்புப் பணிைள் `36.55 
கைாடி மதிப்பீட்டில் முடிக்ைப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளன. 

2012-13ஆம் ஆண்டு `15.20 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
ைழிவுநீர் அகமப்பின் பராமரிப்புக்ைாை ன்யந்திரங்ைள் 
கைாள்முதல் கசய்து பயன்பாட்டில் உள்ளன. கமலும், 
ைத்திவாக்ைம், கசாழிங்ைநல்லூர், ைாரப்பாக்ைம் மற்றும் 
ன்ராமாபுரம் ஆமய பகுதிைளில் `245.55 கைாடி திட்ட 
மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்ைகட திட்ட பணிைள் 
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கமற்கைாள்ளப்பட்டு நகடகபற்று வருமன்ைன. அகனத்து 
பணிைளும் விகரவில் முடிக்ைப்படும். 

திருகவாற்றியூர் (அன்கன சிவைா  நைர்) மற்றும் 
கநாளம்பூர் பகுதியில் `34.52 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
பாதாள சாக்ைகட திட்ட பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
முடிவுற்ைன. சூரப்பட்டு, புத்தைரம் மற்றும் ைதிர்கவடு ஆமய 
பகுதிைளில் `95.00 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் பாதாள 
சாக்ைகட திட்ட பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு முடிவுற்ைன. 
முைலிவாக்ைம் பகுதிக்கு `77.50 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 

5.4.2  த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம்-III - (TNUDP-
III) திட்டப்பணிைள் 

த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம்-IIIன் கீழ் 
மாதவரம், அம்பத்தூர் (பகுதி -I) ஆமய பகுதிைளில் பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் `115.97 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு அகனத்து பணிைளும் 
முடிவுற்றுள்ளன. திருகவாற்றியூர்-பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்ட பணிைள் `67.63 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு நகடகபற்று வருமன்ைன. அகனத்து 
பணிைளும் 31.08.2019-ல் முடிக்ைப்பட உள்ளன. 

5.4.3  த ழ்நாடு முதலீட்டு கமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 
கமற்கைாள்ளப்பட்ட திட்டப்பணிைள் 

கசாழிங்ைநல்லூரில் நாகளான்றுக்கு 54  ல்லியன் 
லிட்டர் சுத்திைரிக்கும் திைன் கைாண்ட கமலும் ஒரு 
ைழிவுநீர் சுத்திைரிக்கும் நிகலயம், விரிவாக்ைம் 
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கசய்யப்பட்ட கசன்கன மாநைரத்தின் கதற்கு 
பகுதிைளிலிருந்து கபைப்படும் ைழிவுநீகர சுத்திைரிப்பு 
கசய்வதற்கு புதிய ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயம்  
`65.97 கைாடி மதிப்பீட்டில் அகமக்ைப்பட்டு வருமைது. ன்ந்த 
சுத்திைரிப்பு நிகலயம் நவீன கதாழில்நுட்பத்துடன் 
 ன்சாரம் தயாரிக்கும் வகையில் வடிவகமக்ைப்பட்டு 
பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. அகனத்துப் 
பணிைளும் விகரவில் முடிக்ை திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 

5.4.4  ைழிவுநீர் அைற்றும் பணிைகள ன்யந்திர 
மயமாக்குதல் 

மனித ைழிவுைகள மனிதகன அைற்றும் அவல 
நிகலயிகன ஒழித்திட, கசன்கன மாநைரில் உள்ள 
ைழிவுநீர் அைற்றும் ைட்டகமப்கப சுத்தம் கசய்யும் 
பணிைகள ன்யந்திரமயமாக்குதலுக்குத் கதகவயான  
123 கஜட்ராடிங் ன்யந்திரங்ைள், 245 தூர் வாரும் 
ன்யந்திரங்ைள், 30 கஜட்டிங் மற்றும் உறிஞ்சும் 
ன்யந்திரங்ைள் மற்றும் 54 அதிகவை உறிஞ்சும் 
ன்யந்திரங்ைள் ஆமயகவ கைாள்முதல் கசய்யப்பட்டு, 
ைழிவு நீர் அகமப்பிகன சிைந்த முகையில் பராமரித்திட 
பயன்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைன. 

5.4.5  ைழிவுநீரைற்ை முன்கனச்சரிக்கை பராமரிப்பு 
பணிைள் 

கசன்கன குடிநீர் வாரியம், நுைர்கவாரின் 
பயன்பாட்டிற்ைாை 9,72,833 ைழிவுநீரைற்று ன்கணப்புள்ள 
3529 ம.மீ. நீளமுள்ள ைழிவுநீர் கசைரிக்கும் குழாய்ைகள 
பராமரித்து வருமைது. கசன்கன நைரில் கபைப்படும் 
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ைழிவுநீகர பாதுைாப்பான முகையில் அைற்ை, கசன்கன 
குடிநீர் வாரியம் ைழிவுநீர் அகமப்புைளில் 
முன்கனச்சரிக்கை பராமரிப்பு பணிைள் கமற்கைாள்வகத 
நகடமுகைபடுத்தியுள்ளது. கபைப்படும் புைார்ைளின் 
அடிப்பகடயில் ைழிவுநீர் அகமப்புைளின் பராமரிப்பு ைாலம் 
வகைப்படுத்தப்பட்டு, அதன் அடிப்பகடயில் உரிய 
ன்யந்திரங்ைகளக் கைாண்டு ைழிவுநீர் அகமப்பிகன 
வாரியம் பராமரித்து வருமைது. கமற்ைண்ட 
முன்கனச்சரிக்கை பராமரிப்பு பணியினால் மாநைரில் 
ைழிவுநீர் அகடப்புைள் குறிப்பிடத்தக்ை வகையில் 
குகைந்துள்ளன. 

5.4.6  நீர்வழிப்பாகதயில் ைழிவுநீர் ைலப்பகதத் தடுக்கும் 
பணிைள் 

2012-13 ஆம் ஆண்டில், கசன்கன நைர நீர் வழிப் 
பாகதைளில் 337 ன்டங்ைளில் ைழிவு நீர் ைலப்பகத தடுக்ை  
`300 கைாடி ஒதுக்ைப்பட்டது. ன்தன் மூலம் கசன்கன நைர 
நீர்வழிப் பாகதைளில் சுத்திைரிக்ைப்படாத ைழிவுநீர் 
ைலப்பகத தடுக்ைவும் மற்றும் ைழிவுநீர் உரிய வகையில் 
சுத்திைரிக்ைப்பட்டு கவளிகயற்ைவும் திட்டம் 
தயாரிக்ைப்பட்டது. 

ன்தன் முதல் ைட்டமாை, நைர நீர் வழி பாகதயில் 
கமாத்தமுள்ள 337 ன்டங்ைளில், 179 ன்டங்ைளில் ைழிவுநீர் 
ைலப்பகத தடுப்பதற்ைான பணிைளுக்கு உட்ைட்டகமப்பு 
மற்றும் அடிப்பகட வசதிைள் நிதியிலிருந்து (I&A FUND)  
` 150 கைாடி ஒப்பளிக்ைப்பட்டு, பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு, 
அதில் 87 சதவீத பணிைள் முடிவுற்றுள்ளன. கமலும், 



238 

பணிைள் ைாலதாமதமாை நகடகபற்ைதால், ஒப்பந்தம் ரத்து 
கசய்யப்பட்டு, சமரச தீர்வு ஏற்பட்டவுடன், மீதமுள்ள 
பணிைளுக்ைாை மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கைாருவதற்கு 
திருத்திய மதிப்பீடு தயாரிக்ைப்பட்டு வருமைது.  

ன்ரண்டாவது ைட்டமாை, கசன்கன நைரின் நீர் 
வழித் தடங்ைளில் மீதமுள்ள 158 ன்டங்ைளில் ைழிவுநீர் 
ைலப்பகத தடுப்பதற்ைான பணிைள் 7 சிப்பங்ைளாை 
கமற்கைாள்ள `163 கைாடிக்கு ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டது. 
கமற்ைண்ட 7 சிப்பங்ைளில், 3 சிப்பங்ைளில் பணிைள் 
முடிவுற்ைன. மீதம் உள்ள 4 சிப்பங்ைளில் பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. ன்ப்பணிைள் ஏப்ரல் 2020ல் 
முடிவுறும் என எதிர்பார்க்ைப்படுமைது. 

5.4.7 சுத்திைரிக்ைப்பட்ட ைழிவுநீகர கதாழிற் சாகலைளுக்கு 
மறுபயன்பாட்டிற்கு அளிக்கும் பணிைள்: 

கைாடுங்கையூர் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயத்திலிருந்து கபைப்படும் ன்ரண்டாம் நிகல 
சுத்திைரிக்ைப்பட்ட நீகர நாகளான்றுக்கு 28.53  ல்லியன் 
லிட்டர் அளவிற்கு கசன்கன கபட்கராலியம் 
ைார்ப்பகரஷன் லி கடட் மற்றும் கசன்கன 
உரத்கதாழிற்சாகல லி கடட் ஆமய கதாழிற் 
சாகலைளுக்கு 1989-ஆம் ஆண்டு முதலும் மற்றும் மணலி 
கபட்கரா ன்ரசாயன கபாருட்ைள் கதாழிற்சாகலக்கு  
2005 ஆம் ஆண்டு முதலும் வழங்ம வருமைது. 
ன்தன்மூலம் வாரியத்திற்கு 2018-19-ஆம் ஆண்டில்  `19.39 
கைாடி வருமானம் மகடத்துள்ளது.  

 



239 

5.4.7.1 ைழிவுநீகர மறுசுழற்சி முகையில் சுத்தம் கசய்து 
மீண்டும் உபகயாைப்படுத்துதல் 

ன்ந்தியாவிகலகய கசன்கன மாநைரம் ைழிவுநீர் 
மறுசுழற்சியில் முன்கனாடி மாநிலமாை திைழ்ந்து 
வருமைது. ைழிவுநீர் மறுசுழற்சி என்பது சுத்திைரிக்ைப்பட்ட 
ைழிவுநீரிகன, கவளாண்கம ன்யற்கைப் பாசனம், கதாழில் 
துகை கசயல்பாடுைள், ைழிப்பகை சுத்திைரிப்பு மற்றும் 
நிலத்தடி நீர் கசறிவூட்டம் கபான்ை நன்கம பயக்கும் 
கநாக்ைங்ைளுக்ைாை பயன்படுத்துதலாகும். ைழிவுநீர் 
மறுசுழற்சி கசய்வதால் நிதி கச ப்பு கூடுவகதாடு நீர் 
வளமும் கபருகும். கதாழிற்சாகலைளுக்கு வழங்ைப்படும் 
சுத்திைரிக்ைப்பட்ட குடிநீருக்கு பதிலாை சுத்திைரிக்ைப்பட்ட 
ைழிவுநீகர மறுசுழற்சி மூலம் பயன்படுத்தும் திட்டத்திகன 
மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் அம்மா 
அவர்ைள் சட்டப் கபரகவயில் அறிவித்தார்ைள். 

5.4.7.1.1  கைாயம்கபட்டில் நாகளான்றுக்கு 45  ல்லியன் 
லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன்கைாண்ட எதிர் சவ்வூடு 
பரவல் முகையில் மூன்ைாம் நிகல சுத்திைரிப்பு 
நிகலயம் (TTRO) அகமத்தல்: 

ன்ருங்ைாட்டுக்கைாட்கட, ஸ்ரீகபரும்புதூர் மற்றும் 
ஒரைடம் ஆமய பகுதிைளிலுள்ள கதாழிற்சாகலைளுக்கு 
சுத்திைரிக்ைப்பட்ட ைழிவுநீகர வழங்கும் கபாருட்டு, 
கைாயம்கபட்டில் நாகளான்றுக்கு 45  ல்லியன் லிட்டர் 
சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட எதிர் சவ்வூடு பரவல் 
முகையில் மூன்ைாம் நிகல சுத்திைரிப்பு நிகலயம் (Tertiary 
Treatment Reverse Osmosis) அகமப்பதற்கு முடிவு 
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கசய்யப்பட்டது. ன்த்திட்டத்திகன கசயல்படுத்த  
`486.21 கைாடி மதிப்பீட்டில் நிர்வாை ஒப்புதல் கபைப்பட்டு, 
ன்த்கதாகையில் த ழ்நாடு கமம்பாட்டு முதலீட்டு 
திட்டத்தின் (TNIPP) கீழ் ` 231.50 கைாடிகய த ழை அரசின் 
மானியமாைவும், `208.82 கைாடிகய அம்ரூத் திட்த்தில் 
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுைளின் பங்ைளிப்பாைவும் 
கபைப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று வருமன்ைன. 
ன்ப்பணிைள் 31.07.2019ல் முடிக்ை திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 

5.4.7.1.2  கைாடுங்கையூரில் நாகளான்றுக்கு 45 
 ல்லியன் லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன் கைாண்ட 
எதிர் சவ்வூடு பரவல் முகையில் த ழ்நாடு நீடித்த 
நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் மூன்ைாம் 
நிகல சுத்திைரிப்பு நிகலயம் அகமத்தல் 

வடகசன்கன பகுதியில் உள்ள கதாழிற்சாகலைள் 
மற்றும்  ன் உற்பத்தி நிகலயங்ைளுக்கு மூன்ைாம் நிகல 
சுத்திைரிக்ைப்பட்ட நீகர வழங்ை கைாடுங்கையூரில் 
நாகளான்றுக்கு 45  ல்லியன் லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன் 
கைாண்ட எதிர் சவ்வூடு பரவல் முகையிலான மூன்ைாம் 
நிகல சுத்திைரிப்பு நிகலயம் `330 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
அகமக்ை முடிவு கசய்யப்பட்டது. ன்த்திட்டத்திற்ைாை, 
த ழ்நாடு நீடித்த நைர்புை வளர்ச்சி திட்ட நிதியின் (TNSUDP) 
கீழ் `153.00 கைாடிகய ைடனாைவும், `76.50 கைாடி 
மானியமாைவும், கமலும் `118.67 கைாடிகய அம்ரூத் 
(AMRUT) திட்டத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுைளின் 
பங்ைளிப்பாைவும் கபைப்பட்டு பணிைள் நகடகபற்று 
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வருமன்ைன. ன்ப்பணிைள் 31.07.2019ல் முடிக்ை 
திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 

ன்வ்விரு நிகலயங்ைள் பயன்பாட்டிற்கு 
வரும்கபாது, கசன்கன மாநைரில் கமாத்தமாை உருவாகும் 
ைழிவுநீரில் 20 சதவீதம் அளவிற்கு மறுசுழற்சி கசய்யப்படும். 
ன்தன் மூலம் நாட்டிகலகய அதிைப்பட்சமாை ைழிவுநீகர 
மறுசுழற்சி கசய்யும் முதன்கம நைரங்ைளுள் ஒன்ைாை 
கசன்கன திைேம்.  

5.5 நீடித்த குடிநீர் ஆதார பாதுைாப்பு ன்யக்ைம் 

கசன்கன நைருக்கு கதாடர்ந்து குடிநீர் மகடக்ை, 
நீர் கமலாண்கமயில் நீடித்த கசயல்முகைைகள 
ஊக்குவிப்பதற்ைாை நீடித்த குடிநீர் ஆதார பாதுைாப்பு 
ன்யக்ைத்கத மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் 
அம்மா அவர்ைள் அறிவித்தார்ைள். ன்த்திட்டத்தின் கீழ் 
கபரு வளாைங்ைளில் மகழநீர் கசைரிப்பு ைட்டகமப்புைகள 
நிறுவி, அதன் மூலம் மகழநீகர கச த்தல், மகழநீர் 
வடிைால்ைளில் ன்ருந்து கபைப்படும் மகழநீகர கசைரித்தல் 
மற்றும் மறுசுழற்சி மூலம் சுத்திைரிக்ைப்பட்ட ைழிவுநீகர 
குடிநீர் அல்லாத பிை உபகயாைங்ைளுக்கு பயன் 
படுத்துதல் கபான்ை பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
நிகைவகடந்துள்ளன. நீர் நிகலைளின் எல்கலைகள 
வகரயகை கசய்து, நீர்நிகலைளின் நீராதாரங்ைகள 
கமம்படுத்தும் பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமன்ைன. 
ன்த்திட்டத்தின் கநாக்ைமானது, நீர்கமலாண்கமயில் நல்ல 
கசயல்முகைைகள கசாதகன முகையில் 
கசயல்படுத்துவதன் வாயிலாை கபாதுமக்ைகளயும் 
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தங்ைளது ன்ருப்பிடங்ைளில் ன்வற்கை கசயல்படுத்த முன் 
மாதிரியாை அகமயும். 

5.6   மகழ நீர் கசைரிப்பு 

மகழநீர் கசைரிப்பு என்பது மகழநீர் வீணாகுவகத 
தடுத்து, அதகன கசைரித்து உரிய முகையில் 
கச த்தலாகும். அதன்படி, ைட்டிட கமற்கூகரைள் மற்றும் 
அகத சுற்றியுள்ள பகுதியிலிருந்து கபைப்படும் மகழநீகர 
கசைரித்து பூ யில் ஆழமான குழி அகமத்கதா அல்லது 
குழாகய பதித்கதா அல்லது மணற்றிற்கைா அனுப்பச் 
கசய்து கச த்தலாகும். ன்வ்வாறு கச க்ைப்பட்ட நீர் 
கதாட்டங்ைளுக்ைான நீர் பாசனத்திற்கும், குடிநீர் 
பயன்பாட்டிற்கும் மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்ட உயர்வுக்கும் 
பயனுள்ளதாை ன்ருக்கும். மகழநீர் கசைரிப்பில் த ழ்நாடு 
ன்ந்தியாவிகலகய முன்கனாடி மாநிலமாை திைழ்மைது. 
மகழநீர் கசைரிப்பு அகமப்பிகன புதிய மற்றும் பகழய 
ைட்டிடங்ைளில் ைட்டாயமாை கசயல்படுத்துவதில், 
ன்ந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்ைளுள் த ழைம் முதன்கம 
மாநிலமாை விளங்குமைது. கசன்கன நைரின் கவற்றி 
சரிதம் நாகடங்கும் பிரதிபலித்து வருமைது. 

மகைந்த மாண்பு கு த ழை முதலகமச்சர் அம்மா 
அவர்ைள் ஆகணப்படி, 2002-ஆம் ஆண்டு மகழ நீர் 
கசைரிப்புத் திட்டம் கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் 
மற்றும் ைழிவு நீரைற்று வாரியம் மூலம் கசயல்படுத்தப்பட்டு, 
கசன்கன மாநைர் மகழநீர் கசைரிப்பில் முன்கனாடியாை 
உள்ளது. கசன்கன குடிநீர் வாரியம் மகழநீர் கசைரிப்புத் 
திட்டத்கத, ஒவ்கவாரு ஆண்டும் பருவமகழைாலத்தில் 
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அதிைபட்ச பயன்பாட்கட கபை, கசன்கன நைர 
மக்ைளிகடகய கைகயடுைள், குறிப்கபடுைள், 
ைருத்தரங்குைள் மற்றும் கபாருட்ைாட்சிைள் ஆமயகவ 
மூலம் மகழநீர் கசைரிப்பு அகமப்புைகள சீரான முகையில் 
பராமரிப்பதற்ைான விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தி வருமைது. 

 குடிநீர் மற்றும் ைழிவுநீருக்ைான புது ன்கணப்கப 
கபறுவதற்கும், பகழய ன்கணப்கபப் புதுப்பிப்பதற்கும், 
மகழநீர் கசைரிப்பு அகமப்புைகள ஏற்படுத்த, அகனத்து 
ைட்டடங்ைளுக்கும் ைட்டிடங்ைளின் அளவு மற்றும் பரப்பு 
வித்தியாசம் ன்ல்லாமல் ைட்டாயமாக்ைப்பட்டுள்ளது. 

கசன்கனயில் தற்கபாது சுமார் 8,05,200 
ைட்டிடங்ைளில், கமாத்தம் 8,75,672 மகழநீர் கசைரிப்பு 
ைட்டகமப்புைள் உள்ளன. 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 13,500 
மகழநீர் கசைரிப்பு ைட்டகமப்புைள் புதிய குடிநீர்/ைழிவு நீர் 
ன்கணப்புைள் கபறும் கபாதும், ன்கணப்புைகள 
புதுப்பிக்கும் கபாதும் அகமக்ைப்பட்டன. மகழநீர் 
கசைரிக்கும் திட்டத்கத கசயல்படுத்தியதன் மூலம் 
கபைப்படும் நன்கமைள் நைரின் பல்கவறு பகுதிைளில் 
அகமந்துள்ள கதர்வு கசய்யப்பட்ட 145 ைண்ைாணிப்பு 
மணறுைளின் மூலம் மதிப்பாய்வு கசய்யப்படுமைது. ன்தன் 
மூலம் நிலத்தடி நீர் மட்டமும், தரமும் கதாடர்ந்து 
ைண்ைாணிக்ைப்பட்டு வருமைது. மகழநீர் கசைரிப்பு திட்டம் 
நிகைகவற்ைப்பட்டதனால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் மற்றும் 
நீர்தன்கம ஒவ்கவாரு வருடமும், குறிப்பாை பருவமகழ 
ைாலங்ைளில் முன்கனற்ைம் ைண்டுள்ளது. மகழநீர் 
கசைரிப்பு ைட்டகமப்புைள் மூலம் நிலநீர் கசறிவூட்டு திைன் 
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2.80 ஆயிரம்  ல்லியன் ைனஅடி (TMC) ஆை உள்ளது. 
கசன்கன நைரில் உள்ள மகழநீர் கசைரிப்பு அகமப்புைகள 
பகுதிப் கபாறியாளர்ைளும், பணிமகன கபாறியாளர்ைளும் 
கதாடர்ந்து ைண்ைாணித்து வருமைார்ைள். 

5.7   வைட்சி நிவாரணப் பணிைள் 

2018-ஆம் ஆண்டு பருவ மகழ கபாய்த்ததின் 
ைாரணமாை 01.01.2019 முதல் 31.05.2019 வகர குடிநீர் 
விநிகயாைத்கத மறு சீரகமத்து நாகளான்றுக்கு 
சராசரியாை 550  ல்லியன் லிட்டராை விநிகயாைம் 
கசய்யப்பட்டு வருமைது. 01.06.2019 முதல் 30.11.2019 வகர 
குடிநீர் விநிகயாைம் நாகளான்றுக்கு 525  ல்லியன் 
லிட்டராை மாற்ைப்பட்டுள்ளது. 

கதாடர்ந்து குடிநீர் விநிகயாைம் கசய்வதற்கு 
பல்கவறு வைட்சி நிவாரணப் பணிைள் மற்றும் அவசர ைால 
நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டு வருமன்ைன. அவற்றில் 
புதிய IM-II பம்புைள் நிறுவுதல் மற்றும் புனரகமத்தல், புதிய 
குடிநீர் கதாட்டிைள் நிறுவுதல் மற்றும் புனரகமத்தல், 
கபாது குழாய்ைகள புனரகமத்தல்,  ன் கமாட்டாருடன் 
கூடிய புதிய ஆழ்துகள குழாய் மணறுைள் அகமத்தல் 
மற்றும் புதிய குடிநீர் நிரப்பும் அகமப்புைகள அகமத்தல் 
ஆமய பணிைள் `121.90 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு பணிைள் அகனத்தும் முடிவுற்ைன. 
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5.7.1 நீராதாரங்ைகள அதிைரிக்ை எடுக்ைப்பட்ட 
நடவடிக்கைைள் 

கசன்கன மாநைரின் குடிநீர் கதகவகய பூர்த்தி 
கசய்யும் கபாருட்டு, த ழை அரசு புதிய குடிநீர் 
ஆதாரங்ைகள கதாடர்ந்து ைண்டறிந்து வருமைது.  
2017-ஆம் ஆண்டின் கபாது ைல்குவாரிைள் மூலம் 
நாகளான்றுக்கு 30  ல்லியன் லிட்டர் அளவுக்ைான புதிய 
நீராதாரம் ைண்டறியப்பட்டது. கதாடர்ந்து 2018-19-ஆம் 
ஆண்டில் ைல்குவாரிைள், ஏரிைள் மற்றும் ைழிவுநீர் 
மறுசுழற்சி உள்ளிட்டவற்றில் நாகளான்றுக்கு 60 
 ல்லியன் லிட்டருக்ைான புதிய நீர் ஆதாரங்ைள் 
ைண்டறியப்பட்டு பணிைள் துவக்ைப்பட்டுள்ளன, 

கமலும், எதிர் வரும் வடமழக்கு பருவமகழ 
ைாலமான நவம்பர் மாதம் வகர சீரான குடிநீர் வழங்ை 
கீழ்க்ைாணும் நடவடிக்கைைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு 
வருமன்ைன: 

 கசன்கனக்கு குடிநீர் வழங்கும் கபாருட்டு, 
கமட்டூர் அகணயிலிருந்து வீராணம் ஏரியின் 
முேக் கைாள்ளளவான 1465  ல்லியன் ைன 
அடியானது நிரப்பப்பட்டு, தற்கபாேது 
நாகளான்றுக்கு 180  ல்லியன் லிட்டர் வீதம் 
வழங்ைப்பட்டு வருமைது. 

 கநய்கவலி நீர் படுகையில் கூடுதலாை 9 புதிய 
ஆழ்துகள மணறுைள் நிறுவும்பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு, நாகளான்றுக்கு 10  ல்லியன் 
லிட்டர் குடிநீர் எடுக்கும் பணிைள் மற்றும் 
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கநய்கவலி சுரங்ைம், பரவனாறு ஆற்றில் ன்ருந்து 
நாகளான்றுக்கு 60  ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் 
கபறுவதற்கு `6.67 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
கமற்கைாண்l பணிைள் முடிவுற்ைன. 

 பூண்டி, தாமகரப்பாக்ைம் மற்றும் அதகன 
சுற்றியுள்ள பகுதிைளில் விவசாயக் மணறுைள் 
மூலம் நாகளான்றுக்கு 110  ல்லியன் லிட்டர் 
குடிநீர் கபறுவதற்ைான பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 சிக்ைராயபுரம் ைல்குவாரியில் ன்ருந்து 
நாகளான்றுக்கு 30  ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் 
எடுக்ை `11 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் பணிைள் 
துவங்ைப்பட்டு, ன்க்குடிநீர் 2019 பிப்ரவரி 
மாதத்திலிருந்து கபாது மக்ைள் பயன்பாட்டிற்கு 
விநிகயாமக்ைப்பட்டு வருமைது. 

 எருகமயூர் ைல்குவாரியில் ன்ருந்து 
நாகளான்றுக்கு 10  ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் 
ஆதாரம் கபை, `19.17 கைாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 
பணிைள் முடிவுறும் நிகலயில் உள்ளன. 

 ன்ரட்கடஏரி, கபரும்பாக்ைம், அயனம்பாக்ைம் ஆமய 
ஏரிைளிலிருந்து நாகளான்றுக்கு 30  ல்லியன் 
லிட்டர் நீகர சுத்திைரித்து குடிநீர் வழங்ை ` 53 கைாடி 
திட்ட மதிப்பீட்டிற்கு பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. ன்தில் ன்ரட்கட ஏரியில் பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டு நீர் கபறுவதற்ைான பணி 
துவங்ைப்பட்டுள்ளது.  
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  கபருங்குடியில் நாள் ஒன்றுக்கு 10  ல்லியன் 
லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன் உகடய மூன்ைாம் நிகல 
சுத்திைரிப்பு நிகலயம் ஒன்று `42.78 கைாடி திட்ட 
மதிப்பீட்டில் நிறுவும் பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன.  

 கநசப்பாக்ைத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு 10  ல்லியன் 
லிட்டர் சுத்திைரிப்பு திைன் உகடய மூன்ைாம் நிகல 
சுத்திைரிப்பு நிகலயம் ஒன்று `41 கைாடி திட்ட 
மதிப்பீட்டில் நிறுவும் பணிைள் நகடகபற்று 
வருமன்ைன. கமற்ைண்ட சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைளிலிருந்து மகடக்கும் சுத்திைரிக்ைப் 
பட்ட நீர் மறு சுழற்சி கசய்வதன் மூலம் வணிை 
மற்றும் கதாழில் நிறுவனங்ைளுக்கு வழங்ைப்படும். 

 850 குடிநீர் ஊர்திைள் மூலம் விநிகயாமக்ைப்பட்டு 
வந்த குடிநீர் ஊர்திைகள, 1080 குடிநீர் ஊர்திைளாை 
அதிைரித்து, நகடைளின் எண்ணிக்கை 11,360 ஆை 
அதிைரிக்ைப்பட்டு, குடிநீர் விநிகயாமக்ைப்பட்டு 
வருமைது. ன்து கசன்கன குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவுநீரைற்று வாரியத்தின் வரலாற்றிகலகய முன் 
எப்கபாதும் ன்ல்லாத அதிைபட்ச அளவாகும்.  

 குடிநீர் ஊர்திைள் கசல்ல ன்யலாத குறுைலான 
கதருக்ைளுக்கு, குடிநீர் விநிகயாைம் கசய்ய  
121 ன்ரண்டு அடுக்கு குடிநீர் கதாட்டிைள் கைாண்ட 
சிறிய ஊர்திைள் அனுப்பப்பட்டு குடிநீர் விநிகயாைம் 
கசய்யப்படுமைது. 
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 கமலும், புதிய முயற்சியாை, குறுமய கதருக்ைளில் 
வசிக்கும் மக்ைளுக்கு குடிநீர் ஊர்திைளில் நீண்ட 
குழாய் (Hose Pipe) கபாருத்தப்பட்டு, வீட்டின் 
அருமகலகய குடிநீர் வழங்ைப்பட்டு வருமைது. 

  கசன்கன குடிநீர் வாரியத்தில் முதல் முகையாை 
குறுமய கதருக்ைளுக்கு எளிதில் கசல்லும் 
வகையில் 2000 மற்றும் 3000 லிட்டர் கைாள்ளவு 
கைாண்ட சிறிய ஊர்திைள் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்கபாது 112 
எண்ணிக்கை 2000 லிட்டர் கைாள்ளவு மற்றும் 136 
எண்ணிக்கை 3000 லிட்டர் கைாள்ளவு கைாண்ட 
சிறிய ஊர்திைள் வாயிலாை, குறுமய கதருக்ைளுக்கு 
குடிநீர் விநிகயாைம் கசய்யப்பட்டு வருமைது.  

 கமலும், 10,907 எண்ணிக்கையாை ன்ருந்த HDPE 
குடிநீர் கதாட்டிைள், 12,129 எண்ணிக்கையாை 
அதிைரிக்ைப்பட்டு கதருக்ைளுக்கு குடிநீர் 
விநிகயாமக்ைப்பட்டு வருமைது. ன்து கசன்கன 
குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீரைற்று வாரியத்தின் 
மற்றும் ஒரு சாதகனயாகும். 

5.8 நிதி நிகலகம 

2018-19 ஆம் ஆண்டின் வரவு கசலவு திட்ட 
மதிப்பீட்டின்படி, கமாத்த வருவாய் கசலவினமானது  
`1252.60 கைாடி ஆகும். வாரியத்தின் கமாத்த வருமானம்  
`1017.33 கைாடி ஆகும். ன்தில் குடிநீர் மற்றும் 
ைழிவுநீரைற்ைல் வரிைளின் மூலம் `340.39 கைாடியும், குடிநீர் 
மற்றும் ைழிவுநீரைற்ைல் ைட்டணங்ைளின் மூலம்  
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`399.16 கைாடியும், ன்தர வருவாய் `64.29 கைாடியும் ஆகும். 
மீஞ்சூரில் உள்ள ைடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் 
நிகலயத்திலிருந்து சுத்திைரிக்ைப்பட்ட குடிநீகர 
வாங்குவதற்கும், ன்யக்குதல் & பராமரிப்பு கசலவு மற்றும் 
ன்தர கசலவினங்ைளுக்ைாைவும், குடிநீர் வாரியத்திற்கு  
`213.50 கைாடி நிதியிகன (2018-19 ஆம் ஆண்டின் வரவு 
கசலவு திட்ட மதிப்பீட்டின் படி) த ழை அரசு மானியமாை 
வழங்மயது. 

5.9  குகைத்தீர்ப்பு நடவடிக்கைைள் 

வாரியத்தின் கசகவைகள கமம்படுத்தவும், 
கவளிப்பகடத் தன்கமகய அதிைரிக்ைவும் மற்றும் 
நுைர்கவாரின் குகைைகள விகரந்து ைகளயவும், வாரியம் 
கீழ்க்ைாணும் நடவடிக்கைைகள எடுத்து வருமைது. 

5.9.1 24x7 புைார்ைகள பதிவு கசய்தல் மற்றும் 
ைண்ைாணிக்கும் அகமப்பு 

கசன்கன குடிநீர் வாரியத்தின் தகலகம 
அலுவலைத்தில் 24 மணி கநர குகைைள் ைகளயும் பிரிவு 
வாரத்தின் எல்லா நாட்ைளிலும் புைார்ைகள கபைவும், பதிவு 
கசய்யவும், ைண்ைாணிக்ைவும் கசயல்பட்டு வருமைது. 
ன்ம்கமயத்தில் கநரடியாைகவா அல்லது கதாகலகபசி 
எண் 45674567 மூலமாைகவா, நுைர்கவார் தங்ைளது 
புைார்ைகளயும்/ குகைைகளயும் பதிவு கசய்யலாம். 
தற்கபாதுள்ள கதாகலகபசி ன்கணப்புைளின் 
எண்ணிக்கை 10 லிருந்து 20 ஆை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 
பதிவு கசய்யப்பட்ட புைார்ைள்/குகைைள் சம்பந்தப்பட்ட 
பணிமகனப் கபாறியாளர்ைளுக்கு தாமத ன்றி 
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ன்கணயதளம் மூலமும், குறுந்தைவல் கசகவ மூலமும் 
அனுப்பப்பட்டு, உடனுக்குடன் நடவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப்படுமன்ைன.  

புைார் பிரிவில் சாராசரியாை ஒரு நாகளக்கு 320 
புைார்ைள் பதிவு கசய்யப்படுமன்ைன. குகைநிவர்த்தி 
அகமப்பு கபாதுமக்ைளால் எளிதாை பயன்படுத்தும் 
விதத்தில் சீரகமப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது. தனியாை 
நுைர்கவார் குகை தீர்க்கும் பிரிவு ஒன்று தகலகம 
அலுவலத்தில் நுைர்கவார்ைளுக்கு கசகவ கசய்ய 
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

5.9.2  ன்கணயதளம் மூலம் புைார்ைகளப் கபற்று தீர்வு 
ைாணுதல்  

நுைர்கவார் தங்ைளின் புைார்ைகள கசன்கன குடிநீர் 
வாரியத்தின் ன்கணயதளமான www.chennaimetrowater.tn.nic.in 
மூலமாை பதிவு கசய்யலாம். அவ்வாறு பதிவு கசய்யப்பட்ட 
புைார்ைகள, நிவர்த்தி கசய்யும் கபாருட்டு, சம்பந்தப்பட்ட 
பணிமகன அலுவலைங்ைளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, மக்ைள் 
சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகரமுகைக்குள் தீர்வு 
ைாணப்படுமைது. 

5.9.3 “கமட்கரா வாட்டர்” கைப்கபசி கசயலி 

நுைர்கவார்ைளின் பயன்பாட்டிற்ைாை ‘Metro Water’ 
என்ை புதிய கைப்கபசி கசயலி ஒன்று 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ன்தன் மூலம் கபாது மக்ைள்/ 
நுைர்கவார் தங்ைளது குடிநீர் வழங்குதல் சம்பந்தமான 
புைார்ைகள சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்ைளிடம் உடனுக்குடன் 

http://www.chennaimetrowater.tn.nic.in/
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எந்த ன்டத்திலிருந்தும், எந்த கநரத்திலும் கைப்கபசி 
மூலமாை கதரிவிக்கும் வகையில் ன்ச்கசயலி 
வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்ந்த கசயலிகய கூகுள் பிகள 
ஸ்கடாரிலிருந்து “Metro Water” என தட்lச்சு கசய்து 
பதிவிைக்ைம் கசய்து கைாள்ளலாம். 

கமலும், கபாது மக்ைள் தங்ைள் கபயர், கைப்கபசி 
எண்,  ன்னŠசல் முைவரி கபான்ை விவரங்ைகள ஒரு 
முகை பதிவு கசய்வதன் மூலம், குடிநீர் புைார் சம்பந்தமாை 
படங்ைள்/ புகைப் படங்ைள் ஏகதனும் ன்ருப்பின் அதகனயும் 
கைப்கபசி (Smart Mobile Phone) மூலமாைகவ பதிகவற்ைம் 
கசய்து நிகலகமகய கதரிவித்து கைாள்ளலாம். குடிநீர் 
சம்பந்தப்பட்ட புைார்ைகள பதிவு கசய்யும் கபாது, 
கைட்ைப்படும் விவரங்ைகள அளிக்கும்படி நுைர்கவார்ைள் 
கைட்டுக் கைாள்ளப்படுமன்ைனர். பின்னர் ஒரு பிரத்திகயை 
புைார் பதிவு எண் உருவாக்ைப்பட்டு, அந்த எண் 
குறுŠகசய்தியாை அனுப்பப்படும். கபாது மக்ைள் தங்ைளது 
புைார் மீதான நடவடிக்கை விவரங்ைள் மற்றும் அப்கபாகதய 
நிகல பற்றிய விவரங்ைகள கசயலி மூலமாைகவ 
அறிந்துகைாள்ளலாம். 

5.9.4 திைந்தகவளி குகைதீர்க்கும் கூட்டம் 

வாரியம், கசகவ வழங்குதகல கமம் 
படுத்துவதற்ைாை, திைந்தகவளி குகைதீர்ப்பு கூட்டங்ைள் 
(Open House Meetings) வாரியத்தின் அகனத்து பகுதி 
அலுவலைங்ைளிலும், ஒவ்கவாரு மாதமும், ன்ரண்டாம் 
சனிக்மழகம ைாகல 10.00 மணி முதல் பிற்பைல் 1.00 மணி 
வகர வாரியத்தின் மூத்த அதிைாரிைள் தகலகமயில் 
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நடத்தப்படுமைது. ன்க்கூட்டங்ைளில் கபைப்படும் 
புைார்ைள்/குகைைள்/ஆகலாசகனைள் மீது உடனுக்குடன் 
நடவடிக்கை எடுக்ைப்படுமைது. 

5.9.5 கசன்கன சீர் கு நைரம் - குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவுநீரைற்றும் கமம்பாட்டு பணிைள் 

ன்ந்திய அரசின் வீட்டு வசதி மற்றும் நைர்புை 
விவைாரங்ைளுக்ைான அகமச்சைம், ன்ந்தியா 
முேவதிலு ருந்து 99 நைரங்ைகள சீர் கு நைரங்ைளாை 
மாற்றுவதற்ைாை கதர்ந்கதடுத்துள்ளது. ன்வ்வாறு 
கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ள நைரங்ைளில், கசன்கன நைரமும் 
ஒன்ைாகும். கசன்கன சீர் கு நைர திட்டத்தின்கீழ், பகுதி 
சார்ந்த கமம்பாட்டு பணிைளுக்ைாை கசன்கன நைரில் 
தியாைராயநைர் மற்றும் அகத சுற்றியுள்ள பகுதிைளான 
கதனாம்கபட்கட, ஆயிரம்விளக்கு, நந்தனம், கமற்கு 
மாம்பலம் மற்றும் CIT நைர் ஆமய பகுதிைளில் உள்ள 425 
கதருக்ைள் கதரிவு கசய்யப்பட்டு குடிநீர் வழங்ைல் 
கமம்பாட்டு பணிைள் கீழ்ைண்டவாறு கசய்ய 
திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 

1. வாரத்தின் ஏே நாட்ைளிலும் 24 மணி கநரமும் (24X7) 
குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் 100 சதவிமதம் குடிநீர் 
அளவுமானி கபாருத்தி குடிநீர் வழங்கும் பணிைகள 
கமம்படுத்தல். 

2. தற்கபாதுள்ள குடிநீர் ைட்டகமப்புைகள 
கமம்படுத்துதல் 
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3. குடிநீரின் தரம், அேத்தம் மற்றும் குடிநீர் அளவு 
முதலியவற்கை முற்றிலும் ைணினிமயமாக்ம 
வகலதளம் மூலம் ைண்ைாணித்து கமம்படுத்துதல். 

4. கமற்ைண்ட பணிைகள கமற்கைாள்ள த ழ்நாடு நீர் 
முதலீட்டு நிறுவனத்திற்கு (TWIC) `4.72 கைாடிக்கு 
ஆய்வு பணி மற்றும் திட்ட மதிப்பீடு கசய்ய பணி 
ஆகண பிைப்பிக்ைப்பட்டது. ஒப்பந்தப் புள்ளிைள் 
கைாரப்பட்டு மதிப்பாய்வில் உள்ளன. 

5. ன்ப்பணிக்கு 5 ஆண்டுைள் ன்யக்குதல் மற்றும் 
பராமரிப்பு பணிகய உள்ளடக்ம  `107.10 கைாடிக்கு 
திட்ட மதிப்பீடு அனுமதி அளிக்ைப்பட்டு, ஒப்பந்த 
புள்ளிைள் கைாரப்பட்டு, விகரவில் பணி ஆகண 
வழங்ைப்பட உள்ளது. 

ன்து தவிர, கசன்கன மாநைரத்திலுள்ள அகனத்து 
200 பணிமகனைளிலும் சீர் கு நைர திட்டத்தின்கீழ் 
கமற்கைாள்ளப்படும் பணிைள்: 

1) ைணிப்கபாறி தீர்வுைள் மற்றும் குடிமக்ைளின் 
கசகவைகள கமம்படுத்த ` 16 கைாடியில் திட்டங்ைள் 
தயாரிக்ைப்பட்டு கசயல்படுத்த நிதி ஆதாரம் 
கைாரப்பட்டுள்ளது. 

2) கசன்கன மாநைரத்திலுள்ள வணிை வளாைம் 
மற்றும் குடிநீர் அதிை அளவில் பயன்படுத்தும் 
வளாைங்ைளில் 12,708 AMR குடிநீர் அளவுமானிைள் 
கபாருத்தும் பணிைளுக்ைாை `9.50 கைாடி 
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மதிப்பீட்டிற்கு பணி ஆகண வழங்ைப்பட்டு, பணிைள் 
விகரவில் துவங்ைப்பட உள்ளன. 

3) கசன்கன குடிநீர் வாரியத்திலுள்ள குடிநீர் 
லாரிைளில் நீர் நிரப்பும் 41 நிகலயங்ைளில் உள்ள  
191 குடிநீர் நிரப்பும் அகமப்புைளில் ைட்டுப்பாட்டு 
ைருவி கபாருத்தி,  டுக்கு அட்கடைள் (SMART 
CARD) பயன்படுத்தி, வகலதளம் மூலம் 
ைண்ைாணிக்கும் பணிக்ைாை  `11.75 கைாடி 
மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிைள் கைாரப்பட்டு, 
மதிப்பாய்வில் உள்ளன. 

5.9.6 லாரிைள் மூலம் ைழிவுநீர் கதாட்டியில் ன்ருந்து 
ைழிவுநீர் அைற்றும் பணி 

மாண்பு கு நைராட்சி நிர்வாைம், ஊரை வளர்ச்சி 
மற்றும் சிைப்புத் திட்டங்ைள் கசயலாக்ைத்துகை அகமச்சர் 
அவர்ைள், சட்டமன்ைத்தில் கசன்கன மாநைராட்சியில் 
புதிதாை ன்கணக்ைப்பட்ட பகுதிைளில் உள்ள நுைர்கவார், 
தங்ைள் வீடுைளில் உள்ள ைழிவு நீர் கதாட்டியிலிருந்து 
ைழிவுநீகர அைற்ை கசன்கன குடிநீர் வாரியத்தின் மூலம் 
ைழிவுநீர் அைற்றும் லாரிகய குகைவான ைட்டணத்தில் 
பதிவு கசய்து ைழிவுநீர் அைற்ைப்படும் என்ை 
அறிவிப்பிற்கைற்ப, கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் 
மற்றும் ைழிவு நீரைற்று வாரியம் “Dial for Septic Tank 
Clearance” என்ை சிைப்பான திட்டத்கத கதாடங்மயுள்ளது. 

ன்தன்படி கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியில், 
புதிதாை ன்கணக்ைப்பட்ட திருகவாற்றியூர், மணலி, 
மாதவரம், அம்பத்தூர், வளசரவாக்ைம், ஆலந்தூர், 
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கபருங்குடி மற்றும் கசாழிங்ைநல்லூர் ஆமய பகுதிைளில் 
உள்ள நுைர்கவார் www.chennaimetrowater.tn.nic.in என்ை 
ன்கணய தளத்திகலா அல்லது 044-4567 4567 என்ை 
கசன்கனக் குடிநீர் வாரிய அகழப்பு கமயத்தின் 
கதாகலகபசி எண்ணிகலா கதாடர்பு கைாண்டு `650/- 
ைட்டணத்தில் தங்ைள் வீட்டில் உள்ள ைழிவுநீர் 
கதாட்டியிலிருந்து ைழிவுநீகர அைற்றிக் கைாள்ள பதிவு 
கசய்து கைாள்ளலாம். 

ன்த்திட்டம் 15.05.2018 முதல் நகடமுகைக்கு வந்து 
கபாது மக்ைளிகடகய நல்ல வரகவற்கபயும் கபற்றுள்ளது. 

  

http://www.chennaimetrowater.tn.nic.in/


256 

6. த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம் 

 த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம், கசன்கன 
நீங்ைலாை, த ழ்நாட்டில் உள்ள உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் 
குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைகள 
கமற்கைாள்ளும் கநாக்மல் 1971 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 
14ஆம் நாள் ஒரு சட்டபூர்வ அகமப்பாை சட்டமன்ைத்தின் 
சட்டவடிவின் மூலம் த ழை அரசால் உருவாக்ைப்பட்டது .

த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரிய « கதாழில்நுட்பம், நிதி 
மற்றும் நிர்வாைப் பிரிவுைளுடன், அரசு முதன்கமச் 
கசயலாளர், நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் 
துகை அவர்ைகள தகலவராைவும், கமலாண்கம 
ன்யக்குநகர தகலகம நிர்வாமயாைவும் கைாண்டுள்ளது .
கவலூர், தஞ்சாவூர், கைாயம்புத்தூர் மற்றும் மதுகர ஆமய 
மண்டலங்ைகள தகலகமயிடமாைக் கைாண்டு, நான்கு 
தகலகமப் கபாறியாளர்ைள் உள்ளனர் .  

6.1 த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்தின் பணிைள்  

அ . குடிநீர் மற்றும் பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைளுக்ைான 
திட்ட டுதல், ஆய்வு, வடிவகமப்பு, கசயலாக்ைம் 
மற்றும் பயன்பாட்டுக்கு கைாண்டு வருதல். 

 ஆ .  கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைகள ன்யக்குதல் மற்றும் 
பராமரித்தல் 

 ன் .  குடிநீர் தரக் ைண்ைாணிப்பு மற்றும் ைட்டுப்பாடு 

 ஈ .  குடிநீர் ஆதாரங்ைளின் நீடித்த நிகலத்தன்கமக்ைான 
கசயல்பாடுைள் 

 உ .  பயிற்சி 
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6.2  குடிநீர் வழங்ைல் திட்டம் 

 ஊரை குடியிருப்புைள் மற்றும் நைரங்ைளுக்ைான 
குடிநீர் திட்டங்ைள், ஊரை தனி  ன்விகசத்திட்டம் மற்றும் 
ஒற்கை பயனாளியாை உள்ள உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு 
நைரை தனி குடிநீர் திட்டங்ைளாைவும், ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட 
ஊரை குடியிருப்புைள் மற்றும் நைரங்ைகள பயனாளிைளாை 
கைாண்ட குடிநீர் திட்டங்ைளுக்கு ஒகர நீராதாரத்கத 
கைாண்ட கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்ைளாைவும் 
கசயல்படுத்தப்படுமன்ைன. 

 முடிக்ைப்பட்ட குடிநீர் திட்டங்ைளின் பயனாளி 
தனிப்பட்ட உள்ளாட்சி அகமப்பாை ன்ருப்பின் 
அத்திட்டத்தின் பராமரிப்பு, சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி 
அகமப்பிடகம ஒப்பகடக்ைப்படுமைது  .பயனாளிைள் 
ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட உள்ளாட்சி அகமப்புைளாை 
ன்ருப்பின் அத்திட்டங்ைகள குடிநீர் வடிைால் வாரியம் 
பராமரிக்மன்ைது. 

 கதசிய ஊரை குடிநீர் வழங்ைல் திட்ட 
வழிைாட்டுதல்ைளின்படி, ஊரை குடிநீர் வழங்ைலுக்ைான 
அளவீடு ,நபர் ஒருவருக்கு நாகளான்றுக்கு 40 லிட்டர் 
என்ை அளவிலிருந்து 55 லிட்டராை மத்திய அரசு 
உயர்த்தியுள்ளது. 

 த ழ்நாட்டில் 01.04.2018 நிலவரப்படி 1,00,018 ஊரை 
குடியிருப்புைள் உள்ளன  .ன்வற்றில் 95,691 குடியிருப்புைள் 
முே அளவான நாகளான்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு  
40 லிட்டர் குடிநீர் வசதி கபற்ை குடியிருப்புைளாைவும்,  
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4,327 குடியிருப்புைள், பகுதி அளவு குடிநீர் வசதி கபற்ை 
குடியிருப்புைளாைவும் உள்ளன. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில், 2310 பகுதி அளவு குடிநீர் 
வசதி கபற்ை குடியிருப்புைள், முே அளவு குடிநீர் வசதி 
கபறுவதற்ைான திட்டங்ைள் எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டன .
அதில்  ,1642  குடியிருப்புைளுக்கு குடிநீர் வசதி 
அளிக்ைப்பட்டது . மீதமுள்ள குடியிருப்புைளுக்கு பணிைள் 
நகடகபற்று வருமன்ைன. 

  2019-20ஆம் ஆண்டில், 655 பகுதியளவு குடிநீர் 
வசதி கபற்ை குடியிருப்புைளுக்கு, கசயலாக்ைத்தில் உள்ள 
கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்ைள் மற்றும் தனி  ன்விகசத் 
திட்டங்ைள் மூலம் முே அளவு பாதுைாக்ைப்பட்ட குடிநீர் 
வசதி வழங்ை ன்லக்மடப்பட்டுள்ளது  .கமலும் ,  
5 மாவட்டங்ைளிலுள்ள 455 (திைந்தகவளி மலம் ைழித்தல் 
அற்ை  )பகுதியளவு குடிநீர் வசதி கபற்ை குடியிருப்புைளுக்கு 

புதிய தனி  ன்விகசத் திட்டங்ைளின் மூலமும் மற்றும் 
ைரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 282 பகுதியளவு குடிநீர் வசதி 
கபற்ை குடியிருப்புைளுக்கு 2 கூட்டுக் குடிநீர் 
திட்டங்ைளின் மூலமும் முே அளவு குடிநீர் வசதி 
ஏற்படுத்த திட்ட டப்பட்டுள்ளது. 

6.2.1   ஊரை தனி ன் விகசத்திட்டங்ைள்  

 2018-19 ஆம் ஆண்டில், 8 மாவட்டங்ைளிலுள்ள 
223 பகுதி அளவு குடிநீர் வசதி கபற்ை  
குடியிருப்புைள் பயன்கபறும் வகையில் கசயலுக்கு 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்ட, `31.04 கைாடி மதிப்பீட்டிலான, 
223 தனி  ன்விகசத் திட்டங்ைள் பல்கவறு நிகலைளில் 
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முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன . ன்த்திட்டங்ைள் 2019-20ல் 
முடிக்ை ன்லக்மடப்பட்டுள்ளது. 

 ஊரைப் பகுதிைளில், தனி  ன்விகசத் திட்டங்ைள் 
மத்திய அரசின் கதசிய ஊரை குடிநீர் திட்டம் மற்றும் மாநில 
அரசின் ஈடான பங்குத் கதாகை ஆமய நிதிைளின் கீழ் 
கசயல்படுத்தப்படுமன்ைன . 

6.2.2  நைர்ப்புை தனி குடிநீர் திட்டங்ைள் 

 மாநைராட்சிைள், நைராட்சிைள் மற்றும் 
கபரூராட்சிைளுக்ைான நைர்ப்புை தனி குடிநீர்த் திட்டப் 
பணிைகள நகடமுகைபடுத்தும் அகமப்பாை , த ழ்நாடு 
குடிநீர் வடிைால் வாரியம் கசயல்படுமைது. 
ன்த்திட்டங்ைள் நிகைகவற்ைப்பட்டவுடன், பராமரிப்பிற்ைாை 
சம்பந்தப்பட்ட நைர உள்ளாட்சி அகமப்புைளிடம் 
ஒப்பகடக்ைப்படுமன்ைன. 

 2 நைராட்சிைள் மற்றும் 3 கபரூராட்சிைளில் உள்ள 
4.32 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில் 5 நைர்ப்புை 
தனி குடிநீர்த் திட்டங்ைள் `142.29 கைாடி மதிப்பீட்டில், 
நாகளான்றுக்கு 41.43  ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் 
வழங்கும் வகையில் 2018-19ஆம் நிதி ஆண்டில் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன . 

 கமலும், 2 மாநைராட்சிைள், 9 நைராட்சிைளில் உள்ள 
20.22 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில்  `984.19 
கைாடி மதிப்பீட்டில், 11 நைர்ப்புை தனி குடிநீர்த் திட்டங்ைள் 
கசயலாக்ைத்தில் உள்ளன  .ன்த்திட்டங்ைள் முடிவுறும் 
தருவாயில் நாகளான்றுக்கு 236.86  ல்லியன் லிட்டர் 
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குடிநீர் வழங்ைப்படும் . ன்து தவிர 2 நைராட்சிைளில் உள்ள 
0.95 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில் தனி குடிநீர்த் 
திட்டங்ைள் `103.97 கைாடி மதிப்பீட்டில் கசயல்படுத்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளிைள் கைாரப்பட்டுள்ளன. 

 ன்த்திட்டங்ைள், மாநில அரசின் குகைந்தபட்ச 
கதகவ திட்டம் (MNP), ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் 
திட்டம் (IUDM), த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம் III 
(TNUDP-III), சிறு மற்றும் நடுத்தர நைரங்ைளுக்ைான 
உட்ைட்டகமப்பு வளர்ச்சி திட்டம் (UIDSSMT) , கஜர்மானிய 
கமம்பாட்டு வங்ம (Kfw), த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை 
வளர்ச்சித் திட்டம் (TNSUDP) ஆமயவற்றின் நிதி 
உதவியுடன் கசயலாக்ைப்படுமன்ைன. 

நைர்ப்புை தனி குடிநீர் திட்டங்ைளின் விவரம் 
கீழ்க்ைண்டவாறு :-  

வ
. எ
ண்

 

மாவட்டம் திட்டத்தின் கபயர் 

மதி
ப்பீ
ட்
டு
த் 
க
தா
க
ை 

 
( `
கை
ாடி
யி
ல்
) 

பய
ன்
க
பறு
ம் 
மக்
ைள்
 

க
தா
க
ை 

 
(

ன்
ல
ட்
சத்
தி
ல்

)
 

2018 - 19 ஆம் ஆண்டில் முடிக்ைப்பட்ட திட்டங்ைள் 

1.  கதனி கதனி -அல்லிநைரம் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

68.83 1.66 
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2.  நீலமரி உதைமண்டலம் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

27.20 1.37 

3.  திருச்சி முசிறி 
கபரூராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

21.07 0.40 

4.  கதனி ஆண்டிப்பட்டி 
கபரூராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

14.59 0.56 

5.  நீலமரி கைாத்தமரி 
கபரூராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

10.60 0.33 

    உப கமாத்தம் - I 142.29 4.32  
கசயலாக்ைத்தில் உள்ள திட்டங்ைள்   

1.  திருகநல்கவலி திருகநல்கவலி 
மாநைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

230.00 6.88 
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2.  நாமக்ைல்  நாமக்ைல் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

185.24 1.84 

3.  கைாயம்புத்தூர் கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சியுடன் 
ன்கணக்ைப்பட்ட 
ைவுண்டம் பாகளயம், 
வடவள்ளி மற்றும் 
வீரகைரளம் ஆமய 3 
பகுதிைளுக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

108.16 3.59 

4.  நீலமரி குன்னூர் நைராட்சி, 
கவலிங்டன் 
ன்ராணுவ நிகலயம் 
மற்றும் ன்ந்திய 
பாஸ்டர் கதாழில் 
நுட்ப நிகலயம் 
ஆமயவற்றிற்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

95.30 0.59 
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5.  தூத்துக்குடி கைாவில்பட்டி 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

81.82 1.40 

6.  நாமக்ைல் திருச்கசங்கைாடு 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

81.22 1.50 

7.  கதனி கபாடிநாயக்ைனூர் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

76.15 0.76 

8.  விேப்புரம் திண்டிவனம் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

52.45 0.92 

9.  திண்டுக்ைல் கைாகடக்ைானல் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

46.31 0.57 
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10.  ைரூர் ன்னாம் ைரூர் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

18.57 1.45 

11.  மதுகர ஆகனயூர் 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

8.97 0.72 

    உப கமாத்தம் - II 984.19 20.22 
 ஒப்பந்த நிகலயில் உள்ளகவ  
1.  மதுகர உசிலம்பட்டி 

நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் 
அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

73.03 0.64 

2.  ைன்னியாகுமரி குழித்துகை 
நைராட்சிக்ைான 
குடிநீர் 
அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

30.94 0.31 

   உப கமாத்தம் - III 103.97 0.95 
    கமாத்தம்  1230.45 25.49 
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6.2.3   கபரிய கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைள் : 

 2018 - 19 ஆம் ஆண்டில், 3 கபரிய கூட்டுக் குடிநீர்த் 
திட்டங்ைள் 12.79 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில் ,  
 `498.34 கைாடி மதிப்பீட்டில், நாகளான்றுக்கு 53.04 
 ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்ைத்தக்ை வகையில் 
நிகைகவற்ைப்பட்டுள்ளன  .கமலும் , 8 கூட்டுக் குடிநீர்த் 
திட்டங்ைள் 33.38 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில் 
 `1940.48 கைாடி மதிப்பீட்டில் பல்கவறு நிகலைளில் 
கசயலாக்ைத்தில் உள்ளன  .ன்த்திட்டங்ைள் முடி வுறும் 
தருவாயில், நாகளான்றுக்கு 233.14  ல்லியன் லிட்டர் 
குடிநீர் வழங்ைப்படும் . ன்த்திட்டங்ைள் குகைந்த பட்ச 
கதகவ திட்டம், கதசிய விவசாய மற்றும் மராமப்புை 
வளர்ச்சி வங்ம, கதசிய ஊரை குடிநீர் திட்டம், மாநில 
அரசின் ஈடான பங்குத் கதாகை, நைர உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் பங்ைளிப்பு, கவப்புத் கதாகை, உலை வங்ம 

(த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித்திட்டம்), அம்ரூத், 
ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டம், மற்றும் 
கஜர்மானிய கமம்பாட்டு வங்ம நிதி உதவி ஆமயவற்றின் 
நிதி உதவியுடன் கசயலாக்ைத்தில் உள்ளன. 
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கபரிய கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைளின் விவரம் 
கீழ்க்ைண்டவாறு :-  
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2018 - 19 ஆம் ஆண்டில் முடிக்ைப்பட்ட திட்டங்ைள் 
1. கசலம் மாவட்டம், நங்ைவள்ளி 
மற்றும் கமச்கசரி 
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 698 
ஊரைக் குடியிருப்புைள் மற்றும் 6 
கபரூராட்சிைளுக்ைான கமாத்த 
ஒதுக்கீட்டுடன் கூடிய கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம். 

158.64 3.42 

2. நாைப்பட்டினம் மாவட்டம், 
குடிநீர்த்தரம் பாதிக்ைப்பட்ட 295 
குடியிருப்புைள் மற்றும் 315 
வழிகயார குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம். 

105.70 3.39 

3. விருதுநைர் மாவட்டம், 755 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம். 
 

234.00 5.98 

  உப கமாத்தம் - I 498 . 34 12 . 79 



267 

வ
. எ
ண்
. 

திட்டத்தின் கபயர் 

ம
தி
ப்பீ
ட்
டு
த் 

க
தா
க
ை 

 
 ( `
கை
ாடி
யி
ல்
) 

பய
ன்
க
பறு
ம்
 

ம
க்
ைள்
 க
தா
க
ை (

ன்
ல
ட்
சத்
தி
ல்

)
 

கசயலாக்ைத்தில் உள்ள திட்டங்ைள் 
1. திருகநல்கவலி 
மாவட்டத்திலுள்ள 
சங்ைரன்கைாவில், புளியங்குடி 
நைராட்சிைள், திருகவங்ைடம் 
கபரூராட்சி மற்றும் விருதுநைர் 
மாவட்டத்திலுள்ள 
ன்ராஜபாகளயம், சிவைாசி, 
திருத்தங்ைல் 
நைராட்சிைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்.  

543.20 6.20 

2. நாமக்ைல் மாவட்டத்திலுள்ள 
ஆலம்பாகளயம், படவீடு 
கபரூராட்சிைள் ,திருச்கசங்கைாடு, 
பள்ளிபாகளயம் ஊராட்சி 
ஒன்றியங்ைளில் உள்ள 669 
ஊரைக் குடியிருப்புைள் மற்றும் 
கசலம் மாவட்டத்திலுள்ள 
சங்ைமரி கபரூராட்சிக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம். 

399.46 6.61 
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3. கைாயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலுள்ள 
அன்னூர், மூப்கபரிபாகளயம் 
கபரூராட்சிைள், திருப்பூர் 
மாவட்டத்தில் உள்ள அவிநாசி 
கபரூராட்சி, சூலூர் விமானபகடதளம் 
மற்றும் பல்லடம், திருப்பூர் ஊராட்சி 
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 155 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர் திட்டம் . 

241.00 4.20 

4. ஈகராடு மற்றும் திருப்பூர் 
மாவட்டங்ைளிலுள்ள கபருந்துகை 
மற்றும் 7 கபரூராட்சிைள் 
 மற்றும் 547 வழிகயார ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர் திட்டம் 

224.00 5.47 

5. ைன்னியாகுமரி மாவட்டம் ன்ரணியல் 
கபரூராட்சி மற்றும் 319 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம் மற்றும் 
பத்மநாபபுரம் மற்றும் ைாட்டாத்துகை 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைளின் 
அபிவிருத்தித் திட்டம் . 
 

174.00 3.44 
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6. திருச்சி மாவட்டம், முசிறி, 
தாத்கதயங்ைார்கபட்கட, 
துகையூர் மற்றும் உப்பிலியாபுரம் 
ஒன்றியத்திலுள்ள 293 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

140.22 1.68 

7. ைன்னியாகுமரி மாவட்டம், 
அழமயபாண்டியபுரம், 8 
கபரூராட்சிைள் மற்றும் 246 
ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

109.80 2.96 

8. திண்டுக்ைல் மாவட்டத்கதச் 
சார்ந்த கீரனூர் மற்றும் 
கநய்ைாரப்பட்டி கபரூராட்சிைள், 
253 ஊரைக்  குடியிருப்பு 
ைளுக்ைான கூட்டுக் குடிநீர்த் 
திட்டம். 

108.80 2.82 

 உபகமாத்தம் - II  1940 . 48 33 . 38 
 கபரு கமாத்தம் 2438 . 82 46 . 17 
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6.2.4 ன்தர கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைள்  

 2018-19 ஆம் ஆண்டில், 6 கூட்டுக் குடிநீர்த் 
திட்டங்ைள் 3.76 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில் 
`87.49 கைாடி மதிப்பீட்டில், நாகளான்றுக்கு 14.69  ல்லியன் 
லிட்டர் குடிநீர் வழங்கும் வகையில் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன .  

 கமலும், 26 கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைள்,  
19.35 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில்  ` 748.57 
கைாடி மதிப்பீட்டில் பல்கவறு நிகலைளில் கசயலாக்ைத்தில் 
உள்ளன  .ன்த்திட்டங்ைள் முடிவுறும் தருவாயில் 
நாகளான்றுக்கு 93.49  ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் 

வழங்ைப்படும்  .கமலும்  3 கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைள்  
1.68 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில்   ` 110.01 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் கசயல்படுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளிைள் 
கைாரப்பட்டுள்ளன. 

 ன்த்திட்டங்ைள் குகைந்தபட்ச கதகவத் திட்டம், 
கதசிய விவசாய மற்றும் மராமப்புை வளர்ச்சி வங்ம, கதசிய 
ஊரைக் குடிநீர்த் திட்டம் மற்றும் மாநில அரசின் 
ன்கணபங்கு, நைர உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் பங்ைளிப்பு, 
கவப்புத் கதாகை ஆமய நிதி உதவிைளுடன் 
கசயலாக்ைப்படுமன்ைன. 
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2018 - 19 ஆம் ஆண்டில் முடிக்ைப்பட்ட திட்டங்ைள் 
1.  கதனி மாவட்டம் வடுைப்பட்டி 

கபரூராட்சி, கபரியகுளம் 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 57 ஊரைக் 
குடியிருப்புைள், கபரியகுளம் 
கதாட்டக்ைகல ைல்லூரி மற்றும் 
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கமலும், 
திண்டுக்ைல் மாவட்டம், 
வத்தலக்குண்டு கபரூராட்சிக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் 

45.70 1.10 

2.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம், 
கரட்டியார்சத்திரம் 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 201 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  (கவடசந்தூர் 
கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ்)  

8.96 0.95 

3.  கதனி மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி 
மற்றும் ைடமகலக்குண்டு - 
மயிலாடும்பாகை ஒன்றியங்ைகளச் 
சார்ந்த ைண்டமனூர் மற்றும் 15 
ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம். 

5.50 0.14 
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4.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம், 
கதாப்பம்பட்டி ஒன்றியத்கதச் 
சார்ந்த 101 குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் 

(கவடசந்தூர் கூட்டுக் குடிநீர் த் 
திட்டத்தின் கீழ்) 

4.11 0.47 

5.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம், 
ஒட்டன்சத்திரம் ஒன்றியத்கதச் 
சார்ந்த 109 குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் 

(கவடசந்தூர் கூட்டுக் குடிநீர் த் 
திட்டத்தின் கீழ்) 

4.08 0.65 

6.  ைடலூர் மாவட்டம், பரங்மப்கபட்கட 
மற்றும் குமராட்சி ஒன்றியங்ைகளச் 
கசர்ந்த 17 தரம் பாதிக்ைப்பட்ட 
மற்றும் 69 வழிகயார குடியிருப்புைள் 
மற்றும் நாைப்பட்டினம் 
மாவட்டத்தின் கைாடியம்பாகளயம் 
குடியிருப்புக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த்திட்டம் 

19.14 0.45 

 உப கமாத்தம்-I 87.49  3.76  
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கசயலாக்ைத்தில் உள்ள திட்டங்ைள்  
1.  திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் 

மற்றும் திருப்பூர் ஊராட்சி 
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 155 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

99.24 2.94 

2.  தூத்துக்குடி மாவட்டம், 
கைாவில்பட்டி (பகுதி) , ையத்தார் 

(பகுதி) , ஒட்டப்பிடாரம் (பகுதி) , 
விளாத்திகுளம் (பகுதி )மற்றும் 

புதூர் (பகுதி )ஒன்றியங்ைகளச் 
சார்ந்த 248 ஊரைக் 

குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம் . 

94.04 1.50 

3.  திருப்பூர் மாவட்டம் 5 
கபரூராட்சிைள் மற்றும் 
மடத்துக்குளம் மற்றும் 
உடுமகலப்கபட்கட ஊராட்சி 
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 318 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம் 

85.75 4.06 
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4.  ைரூர் மாவட்டம் தாந்கதாணி 
ஊராட்சி ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
274 குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

81.41 0.86 

5.  ைரூர் மாவட்டம், குளித்தகல 
மற்றும் கதாைமகல  
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 253 
ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

52.75 0.91 

6.  திருகநல்கவலி மாவட்டம், 
கீழப்பாவூர் கபரூராட்சி (பகுதி) , 
பாப்பாக்குடி (பகுதி) , ைகடயம் 
மற்றும் கீழப்பாவூர்  
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 163 
ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

46.55 2.00 

7.  திருச்சி மாவட்டம் , மருங்ைாபுரி 
மற்றும் கவயம்பட்டி  
ஒன்றியங்ைளில் உள்ள 135 
ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்( .நத்தம் 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தின் 
கமாத்த ஒதுக்கீட்டில்) 

46.32 0.33 
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8.  திருகநல்கவலி மாவட்டம், 
மானூர் (பகுதி )மற்றும் 

பாகளயங்கைாட்கட (பகுதி )
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 170 

ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

32.40 1.45 

9.  திருகநல்கவலி மாவட்டம், 
ஆலங்குளம் மற்றும் 
சங்ைரன்கைாவில் ஒன்றியங் 
ைகளச் சார்ந்த 147 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் அபிவிருத்தித் திட்டம்  

31.32 1.85 

10.  திருகநல்கவலி மாவட்டம் 
பாகளயங்கைாட்கட 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
கரட்டியார்பட்டி மற்றும் 63 ஊரை 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

28.71 0.57 

11.  நீலமரி மாவட்டம், முள்ளிகூர், 
ன்த்தலார் மற்றும் நஞ்சநாடு 
ஊராட்சிைகளச் சார்ந்த 
முள்ளிகூர் மற்றும் 54 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

25.85 0.32 



276 

வ
 .

எ
ண்

 

திட்டத்தின் கபயர் 

ம
தி
ப்பீ
ட்
டு
த் 

க
தா
க
ை 

( `
க
ைா
டி
யி
ல்
) 

பய
ன்
க
பறு
ம்
  

ம
க்

 ை
ள்
 க
தா
க
ை (

ன்
ல
ட்
சத்
தி
ல்

)
 

12.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம் 
குஜிலியம்பாகை ஊராட்சி 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 53 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

20.34 0.23 

13.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம் 
ஒட்டன்சத்திரம் ஊராட்சி 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 63 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

17.74 0.20 

14.  தூத்துக்குடி மாவட்டம் 
ைருங்குளம் (பகுதி) , 
ஸ்ரீகவகுண்டம் (பகுதி )மற்றும் 

தூத்துக்குடி (பகுதி )
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 90 

ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

17.17 0.58 

15.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம் 
கவடசந்தூர் ஊராட்சி 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 84 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

12.77 0.42 
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16.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம் 
கரட்டியார்சத்திரம் ஊராட்சி 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 38 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

11.55 0.19 

17.  கசலம் மாவட்டம், 
கைாங்ைணாபுரம், எடப்பாடி 
ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த 51 
ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்கு 
பயன்பாட்டில் உள்ள 327 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டத்கத அபிவிருத்தி 
கசய்து தகலகம ன்டம், நீர் 
சுத்திைரிப்பு மற்றும் நீர்உந்து 
நிகலயங்ைள் மூலம் குடிநீர் 
வழங்கும் கூட்டுக் குடிநீர்த் 
திட்டம் 

9.50 0.11 

18.  ஈகராடு மாவட்டம், 
அம்மாகபட்கட ஒன்றியம், 
மாத்துர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட 28 
ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம்  

5.52 0.08 
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19.  தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிப்ைாட் 
கதாழிற்சாகல வளாைத்கதச் 
சுற்றியுள்ள 8 ஊரைக்  
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

6.40 0.08 

20.  ஈகராடு மாவட்டம் 
அம்மாகபட்கட ஒன்றியம் 
பட்லூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட 30 
மராம குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

6.21 0.11 

21.  ஈகராடு மாவட்டம், பவானி 
ஊராட்சி ஒன்றியம், கமலம்பாடி 
ஊராட்சியிலுள்ள 54 
குடியிருப்புைளுக்கு கூட்டு 
குடிநீர்த் அபிவிருத்தித் திட்டம்  

5.25 0.09 

22.  மருஷ்ணமரி மாவட்டம் ஓசூர் 
ஊராட்சி ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
கதகவரிபள்ளி மற்றும் 23 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

4.58 0.12 

23.  திண்டுக்ைல் மாவட்டம், வடமதுகர 
ஊராட்சி ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 20 
ஊரைக் குடியிருப்பு ைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் 

3.62 0.04 
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24.  கதனி மாவட்டம், கதனி 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
அரண்மகனப்புதூர் மற்றும் 4 ன்தர 
குடியிருப்புைளுக்ைான குடிநீர்த் 
அபிவிருத்தித் திட்டம்  

1.67 0.15 

25.  கதனி மாவட்டம்,  மஞ்சநாயக்ைன் 
பட்டி ஊராட்சிக்ைான குடிநீர் 
அபிவிருத்தித் திட்டம்  

0.98 0.05 

26.  கதனி மாவட்டம், கபாடி 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
கைாடங்மப்பட்டி மற்றும் 3 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டு 
குடிநீர்த் அபிவிருத்தித் திட்டம்  

0.93 0.11 

 உப கமாத்தம்-II 748 . 57 19. 35 

ஒப்பந்த நிகலயில் உள்ளகவ 
1.  திருச்சி மாவட்டம் கதாட்டியம் 

ஊராட்சி ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
138 ஊரைக் குடியிருப்புைளுக்ைான 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம்  

49.95 0.64 



280 

வ
 .

எ
ண்

 

திட்டத்தின் கபயர் 

ம
தி
ப்பீ
ட்
டு
த் 

க
தா
க
ை 

( `
க
ைா
டி
யி
ல்
) 

பய
ன்
க
பறு
ம்
  

ம
க்

 ை
ள்
 க
தா
க
ை (

ன்
ல
ட்
சத்
தி
ல்

)
 

2.  மருஷ்ணமரி மாவட்டம் பர்கூர் 
ஊராட்சி ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
சிைரளபள்ளி மற்றும் 143 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

31.82 0.41 

3.  மருஷ்ணமரி மாவட்டம் 
ஊத்தங்ைகர கபரூராட்சி மற்றும் 
ஊத்தங்ைகர ஊராட்சி 
ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 50 ன்தர 
குடியிருப்புைளுக்ைான கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டம்  

28.24 0.63 

 உப கமாத்தம்- III 110 . 01 1.68 
 கபரு கமாத்தம் 946 . 07 24. 79 
 

6.2.5 அம்ரூத் திட்டங்ைள் : 

 அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் மற்றும் பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டங்ைள்  3 ைட்டங்ைளாை 2015-16, 2016-17 
மற்றும் 2017-20 ஆமய ைாலப் பிரிவில் எடுத்து 
கசயல்படுத்தப்படுமன்ைன. 
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 கமாத்தத்தில் 9 குடிநீர்த் திட்டங்ைள்  `2556.39 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 89.92 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் 
வகையிலும், 5 பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைள்   ` 813.47 
கைாடி மதிப்பீட்டில் 9.82 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் 
வகையிலும் கசயலாக்ைத்தில் உள்ளன .  

 ன்த்திட்டங்ைள் மத்திய அரசின் அம்ரூத் திட்ட நிதி 
உதவி மற்றும் ன்தர நிதி ஆதாரங்ைளான மாநில அரசு, 
உள்ளாட்சி, ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம், 
உலை வங்ம உதவி கபறும் த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை 
வளர்ச்சித் திட்டம் , கஜர்மானிய கமம்பாட்டு வங்ம மற்றும் 
ஆசிய வளர்ச்சி வங்ம ஆமயவற்றின் நிதி உதவியுடன் 
கசயலாக்ைப்படுமன்ைன. 

ன்த்திட்டங்ைளின் விவரம் பின்வருமாறு: 
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1.  ஈகராடு மாநைராட்சி தனி குடிநீர் 
திட்டம் 

484.45 9.05 

2.  கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி விரிவு 
படுத்தப்பட்ட 8 பகுதிைளுக்ைான 
குடிநீர் விநிகயாை அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 
 

395.41 9.22 
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3.  நாைர்கைாவில் மாநைராட்சி குடிநீர் 
அபிவிருத்தித் திட்டம் 

223.44 3.90 

4.  திருப்பூர் மாநைராட்சி குடிநீர் 
விநிகயாை அபிவிருத்தித் திட்டம் 

250.00 19.50 

5.  கவலூர் மாவட்டம், கவலூர் 
மாநைராட்சி குடிநீர் விநிகயாை 
அபிவிருத்தித் திட்டம் 

234.93 9.20 

6.  ன்ராஜபாகளயம் நைராட்சி குடிநீர் 
அபிவிருத்தித் திட்டம் 

180.05 2.15 

7.  ஓசூர் மாநைராட்சி குடிநீர் விநிகயாை 
அபிவிருத்தித் திட்டம் (பகுதி-  I) 

 87.91  2.29 

8.  கவலூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் நைராட்சி 
குடிநீர் விநிகயாை அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

50.90 1.82 

9.  புதியதாை ன்கணக்ைப்பட்ட 
பகுதிைளுடன் விரிவுபடுத்தப்பட்ட 
கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சிக்ைான 
பவானி ஆற்றிகன நீராதாரமாைக் 
கைாண்ட குடிநீர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் -பில்லூர் III 

649.30 32.79 

 கமாத்தம் 2556.39 89.92 
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1.  கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சியில் 
புதியதாை ன்கணக்ைப்பட்ட 
குறிச்சி மற்றும் குனியமுத்தூர் 
பகுதிைளுக்ைான பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

442.00 5.17 

2. ன்ராஜபாகளயம் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

178.75 2.20 

3. ஆம்பூர் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

129.07 1.83 

4.  ன்ராமநாதபுரம் மாவட்டம், 
ன்ராகமஸ்வரம் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

40.33 0.43 

5. நாைப்பட்டினம் மாவட்டம், 
கவளாங்ைண்ணி கபரூராட்சி 
பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் 

23.32 0.19 

 கமாத்தம் 813.47 9.82 
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6.3 கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் - ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு  

  அரசு ஆகண (நிகல )எண். 84, நைராட்சி நிர்வாைம் 
மற்றும் குடிநீர் வழங்ைல் துகை, நாள்.10.03.1994-ன்படி, 
ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட உள்ளாட்சி அகமப்புைள் 
பயன்கபறும் வகையில் கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ள கூட்டுக் 
குடிநீர்த் திட்டங்ைள் த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியத்தால் பராமரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன . 

 தற்கபாது, 9 மாநைராட்சிைள், 66 நைராட்சிைள், 347 
கபரூராட்சிைள், 48,948 ஊரை குடியிருப்புைள் மற்றும் 541 
கதாழிற்சாகலைள்  /நிறுவனங்ைள் பயன்கபறும் வகையில் 
4.23 கைாடி மக்ைகள பயனாளிைளாை கைாண்ட 556 
கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைள் த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியத்தால் பராமரிக்ைப்படுமன்ைன .  

 கமற்ைண்ட 556 கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைளின் 
மூலம் சராசரியாை மார்ச் 2019 வகர நாகளான்றுக்கு 1,869 
 ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் உள்ளாட்சி அகமப்புைள் ,
கதாழிற்சாகலைள் மற்ைம் நிறுவனங்ைளுக்கு 
வழங்ைப்பட்டது . அதன் விவரம் வருமாறு. 
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1 மாநைராட்சிைள் 9 267 212 

2 நைராட்சிைள் 66 266 221 

3 கபரூராட்சிைள் 347 358 309 
4 ஊரைக் 

குடியிருப்புைள் 
48,948 1,107 1,021 

5 கதாழிற்சாகலைள் /
நிறுவனங்ைள் /
வணிை 
நிறுவனங்ைள் 

541 148 106 

 கமாத்தம் 49,911 2,146 1,869 (87 %) 

 நீண்ட ைாலத்திற்கு முன் கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வாரியப் பராமரிப்பிலுள்ள 99 கூட்டுக் குடிநீர்த் 
திட்டங்ைளில் புனரகமக்கும் பணிைகள 
கமற்கைாள்ளுவதன் மூலம் அதன் முே திைனுடன் 
கமலும் 15 ஆண்டுைளுக்கு கசயல்பட கவக்கும் 
கபாருட்டு  ` 244.09 கைாடி மதிப்பீட்டில் அனுமதி 
அளிக்ைப்பட்டு பணிைள் அகனத்தும்   2019-20 
நிதியாண்டில் முடிக்ை திட்ட டப்பட்டுள்ளன. 
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 2018 ஆம் ஆண்டு கைாகட ைால குடிநீர் 
தட்டுப்பாட்கட சமாளிக்ை  2017-18 ஆம் 
நிதியாண்டின் மாநில கபரிடர் நிவாரண நிதியின் 
கீழ், த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்தால் 
பராமரிக்ைப்படும் 41 கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்ைளில், 79 
பணிைகள `7.24 கைாடி ரூபாயில் கசயல்படுத்திட 
ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டு, 50 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் கைாகடைால குடிநீர் 
தட்டுப்பாட்கட சமாளிக்ை 2018-19 ஆம் 
நிதியாண்டின் மாநில கபரிடர் நிவாரண நிதியின் 
கீழ் த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்தால் 
பராமரிக்ைப்படும் 118 கூட்டுக்குடிநீர் திட்டங்ைளில் 
246 பணிைகள `20 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
கசயல்படுத்திட ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டு, 111 பணிைள் 
முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 கமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள் மூலமும், 
அகணைளில் உள்ள நீரின் அளகவ கபாருத்தும் ஆைஸ்ட் 
மாதம் 2019 வகர குகைந்தபட்சம் நாகளான்றுக்கு 1,800 
 ல்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்மட ன்யலும் என 
எதிர்பார்க்ைப்படுமைது. 

 வாரியத்தால் பராமரிக்ைப்படும் கூட்டுக் குடிநீர்த் 
திட்டங்ைளில் வழங்ைப்படும் குடிநீரின் அளகவக் 
ைண்ைாணிக்ைவும் மற்றும் குடிநீர் வீணாவகத 
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குகைக்ைவும் ` 27 கைாடி மதிப்பீட்டில் தானியங்ம குடிநீர் 
அளவு மதிப்பிடும் ைருவிைள் கபாருத்தப்பட்டு வருமன்ைன. 

 கைாகடக் ைாலங்ைளில்  ன் தகட ஏற்படும் 
பட்சத்தில் அதகனச் சமாளிக்ை வாரியத்தில் 371 டீசல் 
கஜனகரட்டர்ைள் தயார் நிகலயில் கவக்ைப்பட்டுள்ளன. 

6.4   குடிநீரின் தரப் பரிகசாதகன மற்றும் ைண்ைாணிப்பு 

 த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம், 
கபாதுமக்ைளுக்கு பாதுைாக்ைப்பட்ட குடிநீர் வழங்குதகல 
உறுதி கசய்யும் கபாருட்டு, கசன்கனயில், மாநில 
அளவிலான ஒரு குடிநீர் பரிகசாதகனக் கூடம், மாவட்ட 
அளவிலான 31 குடிநீர் பரிகசாதகனக் கூடங்ைள் மற்றும் 
56 உப மாவட்ட ஆய்வைங்ைள் அகமத்துள்ளது . ன்ந்த 
ஆய்வைங்ைளில், ஊரை மற்றும் நைர்ப்புைப் பகுதிைளில் 
உள்ள குடிநீர் ஆதாரங்ைளில் ன்யற்பியல், ன்ரசாயனம் 
மற்றும் நுண்மரு ைள் உள்ளிட்ட அடிப்பகட தரக் 
ைாரணிைளுக்ைான பரிகசாதகனைள் மற்றும் குடிநீர் தரக் 
ைண்ைாணிப்பு பணிைள் கமற்கைாள்ள வசதிைள் உள்ளன .
கசன்கனயில் உள்ள மாநில அளவிலான குடிநீர் தர 
பரிகசாதகனக் கூடம் மாநில அளவிலான வழிைாட்டி 
பரிகசாதகனக் கூடமாை மத்திய அரசினால் 
அங்கீைரிக்ைப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்ைது . 

 2018-19ஆம் நிதியாண்டில் 30,000 குடிநீர் மாதிரிைள், 
மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான பரிகசாதகனக் 
கூடங்ைளில், மாநில அரசின் நிதி உதவியுடன், தர 
பரிகசாதகன கசய்யப்பட்டுள்ளன  .கசன்கனயில் உள்ள 
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மாநில அளவிலான நீர் பரிகசாதகனக் கூடம் [ ationaa 
Accreditation Board dor testina and CaaiLration baLoratories ]

(NABL) அங்கீைாரம் கபற்றுள்ளது. 

  2019-20ஆம் நிதியாண்டில், கதசிய ஊரைக் குடிநீர்த் 
திட்டத்தில், குடிநீரின் தர பரிகசாதகன மற்றும் 
ைண்ைாணிப்பின் கீழ் 5,100 நீர் மாதிரிைள் மாநில ஆய்வைம் 
மூலமும், 1.02 ன்லட்சம் நீர் மாதிரிைள் 31 மாவட்ட 
ஆய்வைங்ைள் மூலமும் மற்றும் 1.68 ன்லட்சம் நீர் மாதிரிைள் 
56 உப மாவட்ட ஆய்வைங்ைள் மூலமும் பரிகசாதகன 
கசய்யப்பட உள்ளது. 

 2019-20 ஆம் நிதியாண்டில், 1,500 ைள நீர் 
பரிகசாதகனப் கபட்டிைள் (FTK  )தயாரிக்ைப்பட்டு அதன் 
உபகயாைம் குறித்து பள்ளி மாணவர்ைளிகடகய 
வி ழிப்புணர்வு முைாம் நடத்தப்பட உள்ளது. 

6.5   நீர் புவியியல் கசயல்பாடுைள் 

 அறிவியல் ரீதியாை நீராதாரம் ைண்டறியும் 
பணிைளில், வாரியத்தால் கசயல்படுத்தப்படும் குடிநீர் 
திட்டங்ைளுக்கு நீராதாரம் ைண்டறியவும் மற்றும் நீடித்த நீர் 
நிகலத்தன்கமப் பிரிவின்கீழ் நீர் கசறிவூட்டு 
ைட்டகமப்புைள் ஏற்படுத்துவதற்ைான ன்டம் கதர்வு 
கசய்யவும், கதாகலயுணர்வு நுட்பம் மற்றும் புவியியல் 
தைவல் முகைகம ஆமய கதாழில்நுட்பம் 
பயன்படுத்தப்பட்டு வருமன்ைன .  

 மத்திய அரசின் குடிநீர் மற்றும் சுைாதாரத்துகை 
அகமச்சை நிதி ஆதாரத்தின் மூலம் நிலத்தடி நீர் 
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வளங்ைகள குறிக்கும் வகரபடங்ைகள தயாரிக்கும் 
பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டு, அகனத்து மாவட்டங்ைளில் 
உள்ள ஒன்றியங்ைளின் நிலத்தடி நீர்வளங்ைகள 
குறிக்கும் வகரபடங்ைள் அச்சிடப்பட்டு, நிலத்தடி 
நீர்வளங்ைகள குறிக்கும் வகரபடங்ைள் (கமன் நைல் 
மற்றும் அச்சு நைல்  )மற்றும் குடிநீர் தரம் சார்ந்த 

வகரபடங்ைள் (கமன் நைல் )ஆமயகவ அகனத்து 
துகைைளுக்கும் அவற்றின் ைள பயன்பாட்டிற்ைாை 

பமர்ந்துகைாள்ள தயாராை உள்ளன . எதிர்ைால குடிநீர்த் 
கதகவக்கு குடிநீர் ஆதாரங்ைளின் நிகலத்தன்கமகய 
உறுதி கசய்ய த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம் மூலம், 
திருகநல்கவலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்ைளின் 
பகுதிைகள உள்ளடக்மய தா ரபரணி ஆற்றில், மத்திய 
அரசின் நிதி உதவியுடன், ஒரு ஆய்வு மற்றும் 
வளர்ச்சித்திட்டம் கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளது . 

  த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம், ஈகராடு 
மாவட்டத்தில் உள்ள நம்பியூர் ஒன்றியத்கதச் சார்ந்த 
லாைம்பாகளயம் மராம ஊராட்சிக்கு  ( 24 x 7) குடிநீர் வழங்ை, 
கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் பயன்பாட்கடாடு ன்கணந்த 
மகழநீர் கசைரிப்பு திட்டத்கத முன்மாதிரி திட்டமாை 
கசயல்படுத்த மாநில திட்டக்குே  ( SPC  )ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது .ன்த்திட்டத்தின் மூலமாை ஒவ்கவாரு 
வீட்டிற்கும் குடிநீர் அளவீட்டுக்ைருவியுடன் கூடிய 

வீட்டிகணப்பு வழங்ைப்படவுள்ளது  .நிகலத்த 
பாதுைாக்ைப்பட்ட குடிநீர் மகடக்ை உறுதி கசய்யும் விதமாை 
மராம மக்ைளுக்கு ன்யக்ைம் மற்றும் பராமரிப்பு விழிப்புணர்வு 
பயிற்சி அளிக்ைப்பட உள்ளது. 
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நைர்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் கவவ்கவறு 
வகையான மகழநீர் கசைரிப்பு அகமப்பு முகைைகள 
பயன்படுத்தி நிகலயான நீர் பாதுைாப்பு உறுதி கசய்யும் 
கபாருட்டு , ` 20 கைாடி மதிப்பீட்டில், நீடித்த நிகலயான 
குடிநீர் பாதுைாப்பு ன்யக்ைத்கத austainaLae  ater aecurita 
Mission ( SuWa SeM), த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம் 
கமற்கைாண்டுள்ளது  .ன்த்திட்டத்திகன கசயல்படுத்த 
கதகவயான கதாழில்நுட்ப ஆகலாசகனைகள, 
ஒருங்மகணப்பு முைகமயாை த ழ் நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியம் வழங்ை, ன்த்திட்டத்திகன நைராட்சி நிர்வாை 
ஆகணயரைம் மற்றும் கபரூராட்சிைளின் ன்யக்குநரைம் 
ஆமய துகைைள் கசயல்படுத்தும். 

 குடிநீர் ஆதாரம், கமல்நிகல நீர்கதக்ைத் கதாட்டி, 
பள்ளி மற்றும் அங்ைன்வாடி குடிநீர் திட்டம் ஆமய குடிநீர் 
கசாத்துக்ைகள IMIS ன்கணயதளத்தில் புவி ன்டகுறிப்பு 
(Geo Tagging) ஏற்படுத்தும் பணி மார்ச் 2017 முதல் 
எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டு , 31.03.2019 முடிய , 4,16,352 
புள்ளிைளுக்கு புவி ன்டகுறிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
2019-20 ஆம் ஆண்டில் 63,093 புள்ளிைளுக்கு  (ஆதாரங்ைள் 
மற்றும் வழங்ைல் ன்டங்ைளி ) புவி ன்டகுறிப்பு 
ஏற்படுத்தப்படவுள்ளது. 

6.6 பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைள் 

 அரசின் முடிவின்படி முன்னுரிகம  
மற்றும் கதகவயின் அடிப்பகடயில் மாவட்ட 
தகலநைரங்ைளுக்கும், மாவட்ட தகலநைரங்ைள் அல்லாத 
பிை முக்மய நைரங்ைளுக்கும், த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
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வாரியம் பாதாளச் சாக்ைகடத் திட்டங்ைகள 
கசயல்படுத்துமைது . 

 த ழை அரசின் குறிக்கைாளான அகனத்து 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கும் படிப்படியாை 
பாதாளச் சாக்ைகடத் திட்டங்ைள் நிகைகவற்ை 5 
மாநைராட்சிைள், 115 நைராட்சிைள் மற்றும் 516 
கபரூராட்சிைளுக்கு   ` 20,820 கைாடி மதிப்பீட்டில் 636 
விரிவான திட்ட மதிப்பீடுைள் 2011-12ஆம் ஆண்டுக்ைான 
விகல விமதத்தின்படி த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியத்தால் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளன . 

 6.6.1  கசயலாக்ைத்தில் உள்ள பாதாளச் சாக்ைகடத் 
திட்டங்ைள்    

 2018-19 ஆம் ஆண்டில், கபாடிநாயக்ைனூர் மற்றும் 
விருதுநைர் நைராட்சிைளுக்ைான பாதாளசாக்ைகடத் 
திட்டங்ைள் 1.88 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில் 
` 98.95 கைாடி மதிப்பீட்டில் நாகளான்றுக்கு 19.73  ல்லியன் 
லிட்டர் ைழிவுநீர், மறு பயன்பாட்டிற்கு உைந்ததாக்கும் 
வகையில் நிகைகவற்ைப்பட்டுள்ளன. 

 கமலும், 21 பாதாளச்சாக்ைகடத் திட்டங்ைள், 18.40 
ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் வகையில் ` 1345.21 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் நாகளான்றுக்கு 166.99  ல்லியன் லிட்டர் 
ைழிவுநீகர மறு பயன்பாட்டிற்கு உைந்ததாக்கும் வகையில் 
பல்கவறு நிகலைளில் பணி முன்கனற்ைத்தில் உள்ளன. 
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திட்டங்ைளின் விவரம் கீழ்க்ைண்டவாறு :-  
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2018 - 19 ஆம் ஆண்டில் முடிக்ைப்பட்ட திட்டங்ைள் 
1.  கபாடிநாயக்ைனூர் நைராட்சி பாதாள 

சாக்ைகடத் திட்டம் 
71.10 0.95 

2.  விருதுநைர் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

27.85 0.93 

 கமாத்தம் 98.95 1.88 
 கசயலாக்ைத்தில் உள்ள திட்டங்ைள்   
1.  தூத்துக்குடி மாநைராட்சி பாதாள 

சாக்ைகடத் திட்டம் 
85.00 3.00 

2.  நாைர்கைாவில் மாநைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம்  

110.51 1.81 

3.  சிவைங்கை நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

31.30 0.82 

4.  கமட்டூர் நைராட்சி பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்டம் 

73.09 0.70 

5.  அரக்கைாணம் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

95.52 1.09 

6.  திருப்பத்தூர் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

104.01 1.15 

7.  ராசிபுரம் நைராட்சி பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்டம் 

55.42 0.69 
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8.  ைாகரக்குடி நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

112.53 1.76 

9.  சிதம்பரம் நைராட்சி பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்டம் 

75.62 0.91 

10.  சாத்தூர் நைராட்சி பாதாள சாக்ைகடத் 
திட்டம் 

37.66 0.40 

11.  சத்தியமங்ைலம் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

54.26 0.54 

12.  கபாள்ளாச்சி நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

109.62 1.08 

13.  பழனிகசட்டிபட்டி கபரூராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

34.67 0.46 

14.  உளுந்தூர்கபட்கட கபரூராட்சி 
பாதாள சாக்ைகடத் திட்டம் 

38.67 0.37 

15.  கபருந்துகை கபரூராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

54.78 0.45 

16.  கமட்டுப்பாகளயம் நைராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

91.70 0.84 

17.  திருப்கபாரூர் கபரூராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

42.00 0.63 

18.   கபான்கனரி கபரூராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 
 

54.78 0.83 
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19.  வல்லம் கபரூராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

34.51 0.23 

20.  மணச்சநல்லூர் கபரூராட்சி பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

30.11 0.43 

21.   எஸ் .ைண்ணனூர் கபரூராட்சி  பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்டம் 

19.45 0.21 

 கமாத்தம் 1345.21 18 . 40 

6.6.2 நைர்ப்புை உள்ளாட்சிைளுக்ைான புதிய பாதாளச் 
சாக்ைகடத் திட்டங்ைள் 

தூத்துக்குடி மற்றும் கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சிைளில் உள்ள விடுபட்ட ன்டங்ைளுக்கு  
`1442.92 கைாடி மதிப்பீட்டில் தயாரிக்ைப்பட்ட பாதாள 
சாக்ைகடத் திட்ட மதிப்பீடுைள் ஒப்புதல் கபறுவதற்ைான 
பல்கவறு நிகலைளில் உள்ளன. 

6.7 ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கைைள் 
தயாரித்தல் 

6.7.1 குடிநீர்த் திட்டங்ைள் 

 2018-19 ஆம் நிதியாண்டில், த ழ்நாடு குடிநீர் 
வடிைால் வாரியத்தால் கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி,  
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18 நைராட்சிைள், 66 கபரூராட்சிைள் மற்றும் 21,710 ஊரைக் 
குடியிருப்புைளில் 154.15 ன்லட்சம் மக்ைள் பயன்கபறும் 
வகையில் `17,931.12 கைாடி மதிப்பீட்டில் 42 குடிநீர் 
திட்டங்ைளுக்கு ஆய்வு பணிைள் மற்றும் விரிவான திட்ட 
மதிப்பீடுைள் தயாரிக்கும் பணிைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 கமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 42 திட்டங்ைளின் 
தற்கபாகதய நிகல பற்றிய விவரங்ைள் கீழ்க்ைாணும் 
பட்டியலில் கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது . 
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1 நிர்வாை 
ஒப்புதல் கபற்ை 
திட்டங்ைள் 

14 1 மாநைராட்சி, 
4 நைராட்சிைள், 
6 கபரூராட்சிைள் 
மற்றும் 
1421 ஊரைக் 
குடியிருப்புைள் 

35 1,464.51 

2 நிர்வாை ஒப்புதல் 
கபறுவதற்ைான 
பல்கவறு 
நிகலைளில் 
உள்ள 
திட்டங்ைள் 

11 6 நைராட்சிைள், 
13 கபரூராட்சிைள் 
மற்றும் 
2119 ஊரைக் 
குடியிருப்புைள் 

16 2,315.05 

3 ஆய்வு/ 
விரிவான திட்ட 

17 8 நைராட்சிைள்,  
47 கபரூராட்சிைள் 

102 14,151.56 
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மதிப்பீடு 
தயாரிக்கும் 
பணியில் உள்ள 
திட்டங்ைள் 

மற்றும் 
18,170 ஊரைக் 
குடியிருப்புைள் 

  கமாத்தம் 42 1 மாநைராட்சி,  
18 நைராட்சிைள், 
66 கபரூராட்சிைள் 
மற்றும்  
21710 ஊரைக் 
குடியிருப்புைள் 

154 17,931.12 

 

6.7.2 ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைள் 

 த ழை அரசின் அறிவிப்பின் அடிப்பகடயில் 
ன்ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்ைளில் உள்ள 
ஊரை மற்றும் நைர்ப்புைப் பகுதிைளுக்கு அகனத்து 
ைாலங்ைளிலும் நிரந்தரமாை குடிநீர் மகடக்கும் வகையில், 
குடிநீர் வழங்ைல் அளவிகன உயர்த்தி வழங்குவதற்கு 
ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைள் அகமக்ை , முன் 
சாத்தியக் கூறு அறிக்கை தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ன்ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் குதிகரகமாழியிலும், 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆலந்தகலயிலும் 
நாகளான்றுக்கு தலா 60  ல்லியன் லிட்டர் திைனுகடய 
ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைள் அகமக்ை,  `1,355 
கைாடிக்கு நிர்வாை ஒப்புதல் த ழை அரசால் 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது . ன்த்திட்டத்தின் மூலம் ன்ராமநாதபுரம் 
மாவட்டத்தில் 3.03 ன்லட்சம் மக்ைளும் தூத்துக்குடி 
மாவட்டத்தில் 6.88 ன்லட்சம் மக்ைளும் பயன்கபறுவர் . 
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 ன்த்திட்டத்திற்கு ைடகலார ஒேங்குமுகை மண்டல 
அறிவிப்பு 2011-ன் படி அனுமதி கபறுவதற்ைான ைருத்துரு 
கதசிய ைடகலார மண்டல கமலாண்கம ஆகணக்குே /
சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் ைாலநிகல மாற்ைம் 
அகமச்சைம் / மத்திய அரசுக்கு பரிந்துகரக்ைப்பட்டுள்ளது . 
தற்கபாது ன்ராமநாதபுரம் மாவட்டம் குதிகரகமாழியில் 
அகமக்ைப்படவுள்ள ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் 
நிகலயத்திற்கு திருத்திய விரிவான திட்டமதிப்பீடு   ` 670 
கைாடிக்கு தயாரிக்ைப்பட்டு, நிதியாதாரம் ன்றுதியாக்ைத்தில் 
உள்ளது . 

   கமலும், விேப்புரம் மாவட்டம் மரக்ைாணத்திற்கு 
அருமல், விேப்புரம் மற்றும் திண்டிவனம் நைராட்சிைள், 
மரக்ைாணம் மற்றும் விக்மரவாண்டி கபரூராட்சிைள் மற்றும் 
விக்மரவாண்டி, கமலம், மரக்ைாணம், வானூர் மற்றும் 
ைாகண ஒன்றியங்ைகளச் சார்ந்த ஊரைக் குடியிருப்புைள் 
பயன்கபறும் வகையில் நாகளான்றுக்கு 98  ல்லியன் 
லிட்டர் திைன்கைாண்ட ைடல் நீகர நன்னீராக்கும் 
நிகலயம் அகமத்து குடிநீர் கதகவகய பூர்த்தி கசய்ய 
ஆய்வுப்பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட உள்ளன. 

6.8 ஆராய்ச்சி, வடிவகமப்பு, பயிற்சி மற்றும் திட்ட 
கமலாண்கம கமயம் 

 மாண்பு கு நைராட்சி நிர்வாைம், ஊரை வளர்ச்சி 
மற்றும் சிைப்பு திட்ட கசயலாக்ைத்துகை அகமச்சர் 
அவர்ைள் 2018-19ம் ஆண்டிற்ைான மானியக் 
கைாரிக்கையின்கபாது, கசன்கனயில் உள்ள த ழ்நாடு 
குடிநீர் வடிைால் வாரிய தகலகம அலுவலைத்தில் 
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ஆராய்ச்சி, வடிவகமப்பு, பயிற்சி மற்றும் திட்ட 
கமலாண்கம கமயம் அகமக்ைப்படும் என 
அறிவித்தார்ைள் . 

 ன்தன்படி, த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்கத 
கமம்படுத்தும் வகையில் ஆராய்ச்சி, வடிவகமப்பு, பயிற்சி 
மற்றும் திட்ட கமலாண்கம கமயம், சிைப்பு கமயமாை 
கசயல்பட உருவாக்ைப்பட்டது .  ன்ந்த கமயம் கீழ்க்ைாணும் 
பணிைகள கமற்கைாள்மைது . 

 ஆராய்ச்சி, வடிவகமப்பு, பயிற்சி மற்றும் திட்ட 
கமலாண்கம கமயம் திைன்கமம்பாடு, வளர்ச்சி 
மற்றும் நடவடிக்கைைகள கமம்படுத்தும்கபாருட்டு 
ஒரு பயிற்சி கமயத்கத கசன்கனயிலுள்ள 
தகலகமயிடத்திலும், மூன்று துகண பயிற்சி 
கமயங்ைகள கைாயம்புத்தூர், திருச்சி மற்றும் 
மதுகரயிலும் கைாண்டுள்ளது . 

 த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியம், 
கசன்கனயிலுள்ள முதன்கம நிறுவனங்ைளான 
ன்ந்திய கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (IIT), அண்ணா 
கமலாண்கம நிறுவனம் )Anna Institute of 
Management( ஆமயவற்றுடன் ன்கணந்து, 
கதாழில்நுட்பம் மற்றும் கமலாண்கம திைன்ைகள 
கமம்படுத்தவும் Water Gem, Sewer Gem மற்றும் 
STAAD-Pro கபான்ை கமன்கபாருள்ைகள 
கையாளவும் பயிற்சி அளித்து வருமைது.  

 த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்தில் தரும் 
பயிற்சிைள் தவிர, ஒடிசா மற்றும் 
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அருணாச்சலப்பிரகதச மாநிலங்ைளில் உள்ள கபாது 
சுைாதார கபாறியாளர்ைளுக்கு சிைப்பு கதாழில்நுட்பப் 
பயிற்சிைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

 60,000 லிட்டர் வகரயிலான சிறிய கைாள்ளளவு 
கைாண்ட கமல்நிகல நீர்த்கதக்ைத் 
கதாட்டிைளுக்ைான முகைப்படுத்தப்பட்ட 
வடிவகமப்பு மற்றும் வகரபடங்ைள் தயாரிக்ைப்பட்டு 
கசன்கனயிலுள்ள ன்ந்திய கதாழில்நுட்ப 
நிறுவனம் மூலம் சரிபார்க்ைப்பட்டு, ன்தகனப் 
பயன்படுத்தும் கபாருட்டு ைள கபாறியாளர்ைளுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 பல்கவறு கூறுைள் கைாண்ட ைசடு கமலாண்கம 
திட்டத்திற்ைான வடிவகமப்பு மற்றும் வகரபடம் 
தயாரிக்ைப்பட்டு, அதன் அடிப்பகடயில் 12 
கபரூராட்சிைளின் ைசடு கமலாண்கமத் 
திட்டங்ைளுக்கு விரிவான திட்ட மதிப்பீடு 
தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 பகழய குழாய் கைாள்கை )Existing Pipe Policy( மறு 
ஆய்வு கசய்யப்பட்டு, குழாய்ைள் மற்றும் குழாய் 
கபாருட்ைள் கதர்ந்கதடுப்பதற்ைான புது 
வழிைாட்டிற்கு )new guidelines( வாரியத்தின் ஒப்புதல் 
கபைப்பட்டு ைள கபாறியாளர்ைளுக்கு ன்னி 
தயாரிக்ைப்படும் விரிவான திட்ட மதிப்பீடுைளில் 
பயன்படுத்த அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

  ன் கமாட்டார்ைள் கதர்ந்கதடுப்பதற்ைான 
வழிைாட்டி தயாரிப்பில் உள்ளது. 
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 Water Gem, Sewer Gem மற்றும் STAAD-Pro 
கபான்ை கமன்கபாருட்ைள் வாங்ைப்பட்டு 
அகனத்து மண்டல அலுவலைங்ைள் மற்றும் 
கசன்கனயிலுள்ள தகலகம அலுவலைத்தில் 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. கசன்கன ன்ந்திய 
கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மூலம் ைளப் 
கபாறியாளர்ைளுக்கு கமற்ைாணும் கமன்கபாருள் 
பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டது. 

 த ழ்நாடு கபாதுப் பணித் துகையின் கவண்டு 
கைாளுக்மணங்ை, கைாசஸ்தகலயார் ஆற்றில் 
மகழக்ைாலங்ைளில் மகடக்ைப்கபறும் உபரி நீகர 
திருவள்ளூர், வீரராைவ கபருமாள் கைாயில் 
குளத்திற்கு கைாண்டு கசல்வதற்ைான பிரதான 
குழாய் வடிவகமப்பு மற்றும் கதாராய திட்ட மதிப்பீடு 
தயாரிக்ைப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளது . 

  சந்கதயில் அவ்வப்கபாேது அறிமுைப்படுத்தப்படும் 
புதிய கபாருட்ைள் பற்றி, சம்பந்தப்பட்ட அரசு மற்றும் 
தனியார் நிறுவனங்ைளின் மூலம் கசயல்முகை 
விளக்ைங்ைள் தருவதற்கும், புதிய விகலப் 
பட்டியலில் ன்ப்கபாருட்ைகள கசர்ப்பதற்கும் 
துகணபுரிமைது.  

 கவறுபட்ட திைன்கைாண்ட  ன் கமாட்டார்ைள் 
ன்கணயாை பிரதான குழாய்ைளில் ன்யங்கும்கபாது, 
அவற்றின் கசயல் திைகன அறிவதற்ைான 
ஆராய்ச்சி கமற்கைாள்ளப்படவுள்ளது. 
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 “ ன் ஒப்பந்தப்புள்ளி ன்கணயதளத்தில் 
சமர்ப்பித்தல்” கதாடர்பான பயிற்சி 
நடத்தப்பட்டுள்ளது.  

 கதசிய மற்றும் பன்னாட்டு முதன்கம 
நிறுவனங்ைள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்ைள் 
நடத்தும் ைருத்தரங்குைள், கசயல்முகை 
விளக்ைங்ைள் மற்றும் கதசிய மற்றும் பன்னாட்டு 
அளவிலான கூட்டங்ைளில் ைலந்துகைாள்ள 
ன்த்துகை அலுவலர்ைகள அனுப்பும் பணி 
கமற்கைாள்ளப்படுமைது .   

6.9 த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்திலுள்ள 
தரக்ைட்டுப்பாடு பரிகசாதகனக் கூடங்ைள்  

 த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்தில் நான்கு 
தரக்ைட்டுப்பாடு பரிகசாதகனக் கூடங்ைள் கைாயம்புத்தூர், 
மதுகர, திருச்சி மற்றும் திண்டிவனத்தில் கசயல்பட்டு 
வருமன்ைன  .ன்வற்றில் கைாயம்புத்தூர் மற்றும் மதுகரயில் 
உள்ள பரிகசாதகனக் கூடங்ைள் NABL சான்றிதழ் 

கபற்ைகவ ஆகும். 

 ன்ந்திய தரக்ைட்டுப்பாடு அகமப்பின் (BIS )
நகடமுகைைளின்படி, வழக்ைமாை த ழ்நாடு குடிநீர் 
வடிைால் வாரியத்தால் கசயல்படுத்தப்படும் அகனத்து 
திட்டங்ைளில் ைளமாதிரிைளின் ஒப்புகம மதிப்பீடு, 
அவற்றின் பயன்பாட்டிற்கு முன்னதாை மதிப்பீடு 
கசய்யப்படுமைது . பரிகசாதகன கூடங்ைளில் உள்ள 
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கசாதகன வசதிைள், பணி கசயல்பாட்டின் கபாது தர 
உயர்வுக்கு கபரிதும் உதவுமன்ைன. 

  உள்ளாட்சி அகமப்புைள் மற்றும் அரசு 
அகமப்புைளிட ருந்து கபைப்படும் மாதிரிைளும் ன்ந்த 
கூடங்ைளில் பரிகசாதிக்ைப்படுமன்ைன. 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் ன்ந்த 4 பரிகசாதகன 
கூடங்ைளிலும்  , 6984 மாதிரிைள் பரிகசாதிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

6.10 கமலாண்கம தைவல் அகமப்பு  

த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்தின் அகனத்து 
திட்டங்ைள், நிதி ைணக்மயல் மற்றும் மனித வளம் 
சம்பந்தமான தைவல் பரிமாற்ைங்ைகள கமலாண்கம 
கசய்ய "TWADNEST" எனப்படும் ஒருங்மகணக்ைப்பட்ட 
 ன் ஆளுகம ன்கணயத்கத த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியம் கசயல்படுத்தியுள்ளது . 

 ன்வ்கவாருங்மகணக்ைப்பட்ட  ன் ஆளுகம 
ன்கணயம், வாரியத்தின் கதகவக்கைற்ப அவ்வப்கபாேது 
கமம்படுத்தப்படுமைது  .கமலும் அதன் உபகயாைத்திற்கைற்ப 
வன்கபாருட்ைள் மற்றும் கமன்கபாருட்ைள் சிைந்த 
முகையில் பராமரிக்ைப்பட்டும், திைன் உயர்த்தப்பட்டும் 
வருமைது .  

 புதிய குடிநீர் மற்றும் பாதாளசாக்ைகடத் 
திட்டங்ைகள வடிவகமக்ை  "Water gem & Sewer gem  "என்ை 
கமன் கபாருட்ைள் பயன்படுத்தப்படுமன்ைன.  
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 கசயல்படுத்தப்படும் திட்டங்ைளின் தரத்திகன 
ைண்ைாணிக்ைவும் மற்றும் உறுதிகசய்யவும் திட்ட 
கசயல்பாட்டு விவரங்ைள் ன்கணயத்தில் ஏற்ைப்பட்டு 
ைண்ைாணிக்ைப்படுமைது. 

  த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் வாரியத்தால் 
பராமரிக்ைப்படும் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்ைளின் 
தகலகம நீகரற்று நிகலயங்ைளில் உந்தப்படும் 
குடிநீரின் அளவு தினமும் பதிகவற்ைம் கசய்யப்பட்டு 
உடனுக்குடன் ன்கணயத்தின் வழி  ( eL Lased online )
ைண்ைாணிக்ைப்படுமன்ைது.  

வாரியத்தில் நகடகபற்று வரும் குடிநீர்த் 
திட்டங்ைளின் பணி முன்கனற்ைத்திகன, ைளப் 
பணியிடத்திலிருந்து உடனுக்குடன் கதரிவிக்கும் 
கபாருட்டு (Android-Mobile  )கைத ி கதாகலகபசி 
பயன்பாட்டு ன்கணயம் உருவாக்ைப்பட்டு, 
கசயலாக்ைத்திற்கு கைாண்டு வரப்பட்டுள்ளது  .கமலும் , 
தளவாடப் கபாருள்ைளின் தரக் ைட்டுப்பாட்கட 
உறுதிப்படுத்த ன்கணயதள கசகவயின் மூலமாை 
கசயல்படும் உடன் நிைழ்வு (online  )ன்கணயம் , மண்டல 
பரிகசாதகன கூடங்ைளுடன் ன்கணக்ைப்பட்டு 
கசயலாக்ைத்திற்கு கைாண்டு வரப்பட்டுள்ளது . 

 வாரியத்தால் நகடமுகைப்படுத்தப்படும் குடிநீர்த் 
திட்ட கசயலாக்ைத்தின் பணி முன்கனற்ைத்திகன 
உடனுக்குடன் ஆய்வு கசய்யும் கபாருட்டு கசன்கன 
தகலகம அலுவலைம் மற்றும் கைாகவ, மதுகர, தஞ்சாவூர், 
கவலூரில் உள்ள நான்கு தகலகமப் கபாறியாளர் 
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அலுவலைங்ைள் மற்றும் திருச்சி, ைடலூர், கசலம், 
திருகநல்கவலி மற்றும் தர்மபுரியில் உள்ள ஐந்து 
கமற்பார்கவப் கபாறியாளர் அலுவலைங்ைள் ைாகணாலி 
ைாட்சி மூலம் ன்கணக்ைப்பட்டுள்ளன  .த ழ்நாடு குடிநீர் 
வடிைால் வாரியத்தின் அகனத்து நடவடிக்கைைளின் 
ஒருங்மகணப்பு மற்றும் சிைப்பான ைணி ைாணிப்பிற்கு ன்து 
உதவுமைது.  
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7. த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் 
நிறுவனம் )TNUIFSL( 

த ழ்நாடு அரசு, த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு 
நிதி கசகவைள் நிறுவனத்கத (TNUIFSL), தனியார் துகை 
பங்ைளிப்புடன், ஒரு கபாது வகரயறுக்ைப்பட்ட நிறுவனமாை 
நிறுவியது. ன்தன் அனுமதிக்ைப்பட்ட பங்குத் கதாகை ` 200.  
கைாடி ஆகும். ன்தில் கசலுத்தப்பட்ட பங்குத் கதாகையான 
`100.  கைாடியில், த ழை அரசின் பங்கு `4900.  லட்சம் 
ஆகும். ன்தன் மற்ை பங்குதாரர்ைள், ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்ம, 
எச்.டி.எப்.சி மற்றும் ஐ.எல்&எப்.எஸ்ஆமய நிறுவனங்ைள் 
ஆகும்.  

த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியம் (TNUDF), 
குடிநீர் & சுைாதார கூட்டு நிதியம் (WSPF) மற்றும் ன்தர அரசு 
மானிய நிதிைள், த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு நிதி 
கசகவைள் நிறுவனத்தால் (TNUIFSL), நிர்வமக்ைப்பட்டு 
வருமைது. ன்தன் பிரதான பணிைளில், திட்ட கமம்பாடு, 
திட்ட மதிப்பீடு, திட்ட வடிவகமப்பு, மூலதன திரட்டு மற்றும் 
நிதி கமலாண்கம ஆமயகவ அடங்கும்.  

த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் 
நிறுவனமானது, நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு வளர்ச்சிக்ைான, 
ஆரம்பம் முதல் திட்டச் கசயலாக்ைம் வகரயிலான 
அகனத்திற்குமான முே தீர்கவயும் அளித்து வருமைது. 
கதாடங்ைப்பட்டது முதல் ன்ன்று வகர ஆதாயம் ஈட்டி 
வருவகதாடு ஆதாயப் பங்குத் கதாகைகயயும் 
ன்ந்நிறுவனம் கதாடர்ந்து கசலுத்தி வருமைது. 
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7.1 த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியம் )TNUDF( 

த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியம் (TNUDF) என்ை 
அகமப்பு, த ழ்நாடு அரசால், ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்ம, எச்.டி.எப்.சி 
மற்றும் ஐ.எல்&எப்.எஸ் ஆமய தனியார் நிறுவனங்ைளின் 
பங்ைளிப்புடன் கதாற்றுவிக்ைப்பட்டது.  

ன்ம்மாநிலத்தின் நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளில் தனியார் முதலீடுைகள அதிைரிப்பதற்ைான 
நிதி ன்கடயீட்டாளராை கசயல்பட்டு நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைள் திைம்பட மற்றும் நீடித்த 
நிகலத்தன்கமயுகடய அகமப்புைளாை வளர்வதற்கும் 
அகவ கதாடர்புகடய அகனத்து தரப்பினருக்கும்  ைத் 
தரமான நைர்ப்புை கசகவைகள வழங்குவதற்கும் ஏதுவாை 
கசயல்படுவது த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியத்தின் 
கதாகலகநாக்குப் பார்கவ ஆகும்.  

நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு கசாத்துக்ைகள 
உருவாக்குதல் மற்றும் புதுகமயான திட்டங்ைகள 
உருவாக்குதல், தற்சார்பற்ை மதிப்பீடுைள் மற்றும் நீடித்த 
நிதி உதவி வழங்குதல் ஆமயவற்றின் மூலம் 
ன்ம்மாநிலத்தின் நைர்ப்புை மக்ைளின் வாழ்க்கைத் தர 
கமம்பாட்டிற்கு பங்ைளிப்பது த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி 
நிதியத்தின் குறிக்கைாளாகும்.  
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7.1.1  த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியத்தின் 
கநாக்ைங்ைள் 

த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியத்தின் கநாக்ைங்ைள் 
பின்வருமாறு : 

 நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு திட்டங்ைளுக்கு, 
நிதியளிப்பதன் மூலம், நைர்ப்புை மக்ைளின் 
வாழ்க்கைத் தரத்கத கமம்படுத்துதல். 

 கபாது மற்றும் தனியார் கூட்டு முயற்சி மூலமாை, 
உட்ைட்டகமப்புைளில் தனியார் பங்கைற்ை உதவுதல். 

 நைர்ப்புை வளர்ச்சி அகமப்புைள் மூலதன சந்கதயில் 
நிதி திரட்ட ஏதுவாை, அவற்றின் நிதி நிர்வாைத்கத 
கமம்படுத்துதல். 

 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளால் 
கசயல்படுத்தப்படும் அடிப்பகட வசதி திட்டங்ைளான 
சாகலைள், பாலங்ைள், மகழ நீர் வடிைால்ைள், ைழிவுநீர் 
அைற்றுதல் மற்றும் சுைாதாரத் திட்டங்ைள், குடிநீர் வழங்ைல், 
திடக்ைழிவு கமலாண்கம, மற்றும் வணிை கநாக்குகடய 
திட்டங்ைளான கபருந்து நிகலயங்ைள், வணிை வளாைங்ைள் 
கபான்ைவற்றுக்கும் த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியம் 
கதாடர்ந்து நிதியுதவி அளிக்மைது.  

த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு கபாறுப்பாட்சி 
நிறுவனம்(TNUITCL) த ழ்நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி 
நிதியத்கத (TNUDF) நிர்வமத்து வருமைது. ன்ந்நிதியம் 
த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் 
நிறுவனத்தின் (TNUIFSL) மூலம் ன்யக்ைப்படுமைது.  
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த ழ் நாடு நைர்ப்புை வளர்ச்சி நிதியத்தின் கமாத்த 
மூலதனமான ` 199.60 கைாடியில், த ழை அரசு `142.91 
கைாடியும், ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்ம, எச்.டி.எப்.சி மற்றும் 
ஐ.எல்.&எப்.எஸ் ஆமய நிறுவனங்ைள் `16.69 கைாடியும் 
பங்ைளிப்பு கசய்துள்ளன.  

7.2 கவளி ஆதாரத் திட்டங்ைள் 

த ழ்நாடு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் 
நிறுவனத்தின் மூலம், கஜர்மானிய நிதி நிறுவனத்தின் 
நிதியுதவியுடன் நீடித்த நைர்ப்புை ைட்டகமப்பு நிதியுதவி – 
த ழ்நாடு )SMIF-TN( திட்டம் )நிகல II - பகுதி 1 மற்றும்  
பகுதி- 2(, உலை வங்மயின் நிதி உதவியுடனான த ழ்நாடு 
நீடித்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டம் )TNSUDP( மற்றும் ஆசிய 
கமம்பாட்டு வங்ம )ADB( நிதி உதவியுடன் த ழ்நாடு 
நைர்ப்புை முன்னணி முதலீட்டு திட்டம் )TNUFIP( ஆமய 
மூன்று கவளி ஆதாரக்ைடன்ைள் நிர்வமக்ைப்படுமன்ைன. 
கமற்கசான்ன கவளி ஆதாரக்ைடன்ைளின் கமாத்த நிதி  
` 8,386.06 கைாடியாகும். அவற்றின் விபரம் பின்வருமாறு: 

 )` கைாடியில்( 

வ
. எ
ண்

 

உட்கூறுைள்  
TNSUDP 

SMIF-TN 

TN
UF

IP
 

நி
க
ல
 I 

கமாத்தம் 
 

நி
க
ல
 II

 
பகு
தி
 1 

நி
க
ல
 II

 
பகு
தி
 2 

1 நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்ைான 
ைடன்  

1,225.92 344.32 417.36 304.78 2,292.38 
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வ
. எ
ண்

 

உட்கூறுைள்  
TNSUDP 

SMIF-TN 

TN
UF

IP
 

நி
க
ல
 I 

கமாத்தம் 
 

நி
க
ல
 II

 
பகு
தி
 1 

நி
க
ல
 II

 
பகு
தி
 2 

2 நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்ைான 
மூலதன மானியம் 

1,225.92 263.02 396.94 646.73 2,532.61 

3 மாதிரி 
நைரங்ைளுக்ைான 
மானியம் 

389.48 0 0 0 389.48 

4 கதாழில்நுட்ப 
உதவி 
மானியம்/கசயல்
திைன்சார்ந்த 
ஊக்ைத் கதாகை 

344.80 0 22.39 148.02 515.21 

5 கூடுதல் நிர்வாை 
கசலவு மற்றும் 
வரி 

0 0 0 36.33 36.33 

6 பங்கு பத்திரம், 
மற்ை மானியம்  & 
நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் 
பங்கு 

644.88 0 40.70 1,934.47 2,620.05 

கமாத்தம்  3,831.00 607.34 877.39 3,070.33 8,386.06 
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7.2.1 கஜர்மன் கமம்பாட்டு வங்ம )KfW) நிதி உதவியுடன் 
கசயல்படுத்தப்படும் நீடித்த நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பிற்ைான நிதியுதவி - த ழ்நாடு (SMIF-
TN) திட்டம்  

KfW எனப்படும் கஜர்மன் நிதி நிறுவனத்தின் 
நிதியுதவியுடன், நீடித்த நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பிற்ைான 
நிதியுதவி – த ழ்நாடு, எனும் திட்டம் ன்ரண்டு 
நிகலைகளக் கைாண்டது )நிகல 1 & நிகல 2(.  

ன்த்திட்டம், சுற்றுப்புைச் சூழ்நிகலகய கமம்படுத்தி 
ன்யற்கை வளங்ைகளப் பாதுைாத்து நைர்ப்புை மக்ைளின் 
வாழ்க்கைத் தரத்கத கமம்படுத்தும் கநாக்ைத்துடன் 
கதாடங்ைப்பட்டது. ன்த்திட்டத்தின் முதல் நிகல டிசம்பர் 
2011-ல் நிகைவகடந்தது. ன்ரண்டாவது நிகல ன்ரண்டு 
பகுதிைகள )பகுதி 1 & பகுதி- 2( கைாண்டது. 

நீடித்த நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பிற்ைான நிதியுதவி – 
த ழ்நாடு )ன்ரண்டாம் நிகல-பகுதி-1( திட்டத்தின் கமாத்த 
மதிப்பீடு ` 607.34 கைாடி )80  ல்லியன் யூகரா( ஆகும். 
ன்தன் கசயல்பாட்டு ைால அளவு டிசம்பர் 2012-ல் ன்ருந்து 
ஜூன் 2018 வகர ஆகும். ன்த்திட்டத்தின் கசயல்பாட்டு 
ைால அளவு டிசம்பர் 2018 வகர நீட்டிக்ைப்பட்டது. துகணத் 
திட்டங்ைளின் முன்கனற்ைத்கத ைருத்திற் கைாண்டு 
திட்டத்திகன நிகைகவற்ை 2020ம் ஆண்டு ஜூன் வகர 
கமலும் நீட்டிக்ை கைாரப்பட்டுள்ளது. ன்ந்த நிதியுதவி ைடன் 
மற்றும் மூலதன மானியமாை நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்கு நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு 
திட்டங்ைளுக்கு வழங்ைப்படுமைது. 
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நீடித்த நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பிற்ைான நிதியுதவி – 
த ழ்நாடு )ன்ரண்டாம் நிகல-பகுதி 2( திட்டத்தின் 
கமாத்த மதிப்பீடு ` 877.39 கைாடி )107.71  ல்லியன் யூகரா(. 
ன்தில் நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு திட்டங்ைகள 
நிகைகவற்றுவதற்கு நிதியுதவியாை `814.30 கைாடி 
)100  ல்லியன் யூகரா( ைடன் மற்றும் மூலதன மானியமாை 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கு வழங்ைப்படும். 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் கதாழில்நுட்பத் திைன் 
கமம்பாட்டிற்கு மானியமாை  ` 22.39 கைாடி )2.71  ல்லியன் 
யூகரா( வழங்ைப்படும். மூலதனச் சந்கதயிலிருந்து 
நைராட்சிைளுக்கு ைடன் பத்திரங்ைள் மூலமாை நிதி 
திரட்டுவதற்கு ஏதுவாை குடிநீர் மற்றும் சுைாதார கூட்டு 
நிதியத்திற்கு ` 40.70 கைாடி )1  ல்லியன் யூகரா( ைடனாை 
வழங்ை ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. ன்தன் கசயல்பாட்டு 
ைால அளவு ஜூன் 2014 முதல்  டிசம்பர் 2019 வகர ஆகும். 

நீடித்த நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பிற்ைான நிதியுதவி – 
த ழ்நாடு திட்டத்தின், ன்ரண்டாம் நிகல-பகுதி-1 
மற்றும் பகுதி-2 திட்டங்ைளின் கீழ், 31 துகண திட்டப் 
பணிைளுக்ைாை  `1,421.62 கைாடி வழங்ை ஒப்புதல் 
அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.2.2 உலை வங்மயின் நிதி உதவியுடன் 
கசயல்படுத்தப்படும் த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை 
வளர்ச்சி திட்டம் (TNSUDP) 

உலை வங்மயின் நிதியுதவியுடன்கசயல்படுத்தப்படும் 
த ழ்நாடு நீடித்த நைர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டம் )TNSUDP(, 
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ன்த்திட்டத்தில் பங்குகபறும் நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் நைர்ப்புை கசகவைகள நீடித்த நிதி 
நிகலயுடன் கமம்படுத்தல் மற்றும் கமம்பட்ட நைர்ப்புை 
கமலாண்கம நகடமுகைைகள கதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட 
நைர்ப்புைங்ைளில் முன்கனாடியாை கசயல்படுத்துதல் ஆமய 
கநாக்ைத்துடன் கதாடங்ைப்பட்டது. ன்த்திட்டத்தின் கமாத்த 
மதிப்பீடு ` 3,831.00 கைாடி )600  ல்லியன் அகமரிக்ை டாலர்(, 
ன்தில், உலை வங்மயின் நிதியுதவி `2,114 கைாடி 
)400  ல்லியன் அகமரிக்ை டாலர்(. மாநில அரசின் பங்கு 
மற்றும் பிை ஆதாரங்ைள் மூலமாை `1,277 கைாடி  
)200  ல்லியன் அகமரிக்ை டாலர்(. ன்த்திட்டத்திகன 
கசயல்படுத்துவதற்ைான ைால அளவு ஜூன் 2011 முதல் 
மார்ச் 2022 வகர ஆகும். ன்த்திட்டத்தின் கீழ், 14 துகண 
திட்டப் பணிைளுக்ைாை `2,474.33 கைாடி வழங்ை 
ஒப்பளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.2.3 ஆசிய கமம்பாட்டு வங்ம )ADB) நிதி உதவியுடன் 
கசயல்படுத்தப்படும் த ழ் நாடு நைர்ப்புை முன்னணி 
முதலீட்டு திட்டம் (TNUFIP) 

   

 ஆசிய கமம்பாட்டு வங்ம )ADB) நிதி உதவியுடன் 
கசயல்படுத்தப்படும் த ழ்நாடு நைர்ப்புை முன்னணி 
முதலீட்டு திட்டம் (TNUFIP) மூன்று நிகலைகள 
கைாண்டது. ன்த்திட்டம் த ழ்நாட்டில் உள்ள முக்மய 
கதாழிலை கதருவழிச் சாகலைளில், முதன்கமயாை 
குடிநீர் வழங்ைல், ைழிவுநீர் மற்றும் வடிைால் ஆமய 
உட்ைட்டகமப்புைகள கமம்படுத்துதல், புதுகமயான 
திட்டங்ைகள ஊக்குவித்தல், மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி 
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அகமப்புைளின் திைன், சுற்றுச்சூழல் நிகலத்தன்கம 
மற்றும் நைர்ப்புை வாழ்வாதாரத்கத கமம்படுத்துதல் ஆமய 
கநாக்ைத்துடன் கதாடங்ைப்பட்டது. 

மூன்று நிகலைகள கைாண்ட, ன்த்திட்டத்தின் 
கமாத்த மதிப்பீடு `8,111.81 கைாடி )1268.40  ல்லியன் 
அகமரிக்ை டாலர்( ஆகும். ன்தில், ஆசிய கமம்பாட்டு 
வங்மயின் நிதியுதவி  ` 3,227.86 கைாடி )102.00  ல்லியன் 
அகமரிக்ை டாலர்(.  

ன்த்திட்டத்தின் முதல் நிகலக்ைான திட்ட 
கமாத்த மதிப்பீடு `3070.33 கைாடி )477.10  ல்லியன் 
அகமரிக்ை டாலர்(. ன்தில், ஆசிய கமம்பாட்டு வங்மயின் 
நிதியுதவி `1099.13 கைாடி )171.00  ல்லியன் அகமரிக்ை 
டாலர்(. ன்தில் மாநில அரசின் பங்கு மற்றும் பிை ஆதாரங்ைள் 
மூலமாை `1,970.80 கைாடி )306.10  ல்லியன் அகமரிக்ை 
டாலர்(. ன்த்திட்டத்திகன கசயல்படுத்துவதற்ைான ைால 
அளவு நவம்பர் 2018 முதல் டிசம்பர் 2023 வகர ஆகும். 
ன்த்திட்டத்தின் முதல் நிகலயின் கீழ், 9 துகண திட்டப் 
பணிைளுக்ைாை `911.11 கைாடி வழங்ை ஒப்புதல் 
அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்ரண்டாம் நிகலக்ைான திட்ட 
மதிப்பீடு ஆசிய கமம்பாட்டு வங்மயால் )ADB( 
கமற்கைாள்ளப்பட்டு வருமைது. 

7.3  குடிநீர் மற்றும் சுைாதார கூட்டு நிதியம் (WSPF) 

 த ழ்நாடு அரசால், சிறிய மற்றும் நடுத்தர நைரங்ைளில் 
குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் சுைாதார கமம்பாட்டிற்குத் 
கதகவயான உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள 
ஏற்படுத்துவதற்கும் மற்றும் மூலதனச் சந்கதயில் நிதி 
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திரட்டவும், குடிநீர் மற்றும் சுைாதார கூட்டு நிதியம் )WSPF) 
என்ை அைக்ைட்டகள உருவாக்ைப்பட்டது. ன்ந்த 
அைக்ைட்டகள ன்லாப கநாக்ைமற்று கசயல்பட்டு 
வருமைது.  

ன்ந்த நிதியத்தின் கநாக்ைங்ைள் பின்வருமாறு: 

 உட்ைட்டகமப்பு திட்டங்ைளுக்கு நிதி 
உதவியளித்தல் 

 கூட்டு நிதி அகமப்பின் கீழ் மூலதனச் 
சந்கதயிலிருந்து நிதி திரட்டுதல் 

 கநரடி, கபாது மற்றும் தனியார் துகை கூட்டு 
முதலீட்டின் மூலம் குடிநீர் மற்றும் ைழிவுநீர் 
துகைைளில் தனியார் பங்ைளிப்கப 
ஊக்குவித்தல் 

 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைள் மூலதனச் 
சந்கதயிலிருந்து கநரடியாை நிதி திரட்ட 
உதவுதல் 

 குடிநீர், சுைாதாரம் மற்றும் பிை உட்ைட்டகமப்புத் 
திட்டங்ைளுக்கு மத்திய / மாநில அரசின் கமய 
முைவராை கசயல்படுதல். 

  ன்து வகர `302.30 கைாடி நிதிகய வரி 
விதிக்ைத்தக்ை மற்றும் வரியில்லா பத்திர கவளியீட்டின் 
மூலமாை குடிநீர் மற்றும் சுைாதார கூட்டு நிதியம் 
பின்வருமாறு திரட்டியுள்ளது:  
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வ. 
எண் விவரங்ைள் ` 

கைாடியில் 

1 9.20 சதவீதம் - 11 ஆண்டுைள் -மாற்ை 
ன்யலாத திரும்பப் கபைத்தக்ை ைடன் 
பத்திரங்ைள் கவளியீடு 
2002 ஆம் ஆண்டு 13  
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் 
கதகவைகள ஒருங்மகணத்து வரி 
விதிக்ைத்தக்ை ைடன் பத்திரங்ைள் 
கவளியீடு மூலமாை திரட்டப்பட்ட 
கதாகை 

 
30.41 

2 7.21 சதவீதம் - 10 ஆண்டுைள் - கூட்டு நிதி 
வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் வரியில்லாத 
மாற்ை ன்யலாத திரும்பப்கபைத்தக்ை 
ைடன் பத்திரங்ைள் கவளியீடு 
 2008 ஆம் ஆண்டு 7 நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் கதகவைகள 
ஒருங்மகணத்து மத்திய அரசின் கூட்டு 
நிதி வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் வரியில்லா 
ைடன் பத்திரங்ைள் )முதல் பகுதி( 
கவளியீடு மூலமாை திரட்டப்பட்ட 
கதாகை 

 
6.70 

3 7.10 சதவீதம் - 10 ஆண்டுைள் - கூட்டு நிதி 
வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் வரியில்லாத 
மாற்ை ன்யலாத திரும்பப் கபைத்தக்ை 
ைடன் பத்திரங்ைள் கவளியீடு 
 2010 ஆம் ஆண்டு 7 நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் கதகவைகள 
ஒருங்மகணத்து மத்திய அரசின் கூட்டு 

 
83.19 
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வ. 
எண் விவரங்ைள் ` 

கைாடியில் 

நிதி வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் வரியில்லா 
ைடன் பத்திரங்ைள் )ன்ரண்டாம் பகுதி( 
கவளியீடு மூலமாை திரட்டப்பட்ட 
கதாகை 

4 10.60 சதவீதம் - 10 ஆண்டுைள் - மாற்ை 
ன்யலாத திரும்பப் கபைத்தக்ை ைடன் 
பத்திரங்ைள் கவளியீடு 
2012 ஆம் ஆண்டு 10 நைர்ப்புை  
உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் கதகவைகள 
ஒருங்மகணத்து த ழ்நாடு நீடித்த 
நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பிற்ைான 
நிதியுதவி திட்டத்திற்கு வரி 
விதிக்ைத்தக்ை ைடன் பத்திரங்ைள் )முதல் 
பகுதி( கவளியீடு மூலமாை திரட்டப்பட்ட 
கதாகை 

 
11.00 

1 8.71 சதவீதம் - 10 ஆண்டுைள் - மாற்ை 
ன்யலாத திரும்பப் கபைத்தக்ை ைடன் 
பத்திரங்ைள் கவளியீடு 
2013 ஆம் ஆண்டு 10 நைர்ப்புை  
உள்ளாட்சி அகமப்புைளின் கதகவைகள 
ஒருங்மகணத்து த ழ்நாடு நீடித்த 
நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பிற்ைான 
நிதியுதவி திட்டத்திற்கு வரி 
விதிக்ைத்தக்ை ைடன் பத்திரங்ைள் 
)ன்ரண்டாம் பகுதி( கவளியீடு மூலமாை 
திரட்டப்பட்ட கதாகை 
 

 
11.00 
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வ. 
எண் விவரங்ைள் ` 

கைாடியில் 

6 8.21 சதவீதம் - 12 ஆண்டுைள் - மாற்ை 
ன்யலாத திரும்பப் கபைத்தக்ை ைடன் 
பத்திரங்ைள் கவளியீடு 
2017 ஆம் ஆண்டு 4 நைர்ப்புை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் கதகவைகள 
ஒருங்மகணத்து த ழ்நாடு நீடித்த 
நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பிற்ைான 
நிதியுதவி திட்டத்திற்கு )நிகல 2 - பகுதி 
2( வரி விதிக்ைத்தக்ை ைடன் பத்திரங்ைள் 
கவளியீடு மூலமாை திரட்டப்பட்ட 
கதாகை  

 
80.00 

கமாத்தம் 302.30 

7.4  கசன்கன கபரு நைர வளர்ச்சி திட்டம் (Chennai Mega 
City Development Mission) 

த ழ்நாடு அரசு, கசன்கன மற்றும் அதன் புைநைர் 
பகுதிைளில் பல்கவறு உட்ைட்டகமப்பு மற்றும் அடிப்பகட 
வசதிைளான சாகலைள், மகழநீர் வடிைால், 
கதருவிளக்குைள், குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் துப்புரவு 
திட்டங்ைகள கசயல்படுத்த கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சிக்கும், கசன்கன கபருநைர குடிநீர் வழங்ைல் 
மற்றும் ைழிவுநீர் அைற்று வாரியத்திற்கும் நிதியுதவி வழங்ை, 
கபருநைர வளர்ச்சி திட்டம் (CMCDM( என்ை திட்டத்கத 
கதாடங்மயது. ன்த்திட்டத்திற்ைான நிதி, ஒவ்கவாரு 
ஆண்டும், அரசின் வரவு-கசலவு திட்ட ஒதுக்கீட்டின் 
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வாயிலாை வழங்ைப்படும். த ழ்நாடு நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் நிறுவனம் (TNUIFSL( 
ன்த்திட்டத்திற்ைான கமய முைவராை கசயல்படுமைது. 
ன்த்திட்டத்கத கசயல்படுத்த 2011 முதல் 2018 வகர ` 2100 
கைாடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டது. ன்த்திட்டத்கத மீண்டும் 
கசயல்படுத்த, 2018-19 ஆண்டில் `100 கைாடி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ன்த்திட்டத்தின் கீழ் ன்து வகர, ` 3,832.10 கைாடி 
மதிப்பீட்டிலான திட்டங்ைளுக்கு )2018-19 ஆண்டுக்ைான 
`623.34 கைாடி உட்பட( ஒப்பளிக்ைப்பட்டு, மூலதன 
மானியமாை `2,992.10 கைாடியும் )2018-19 ஆண்டுக்ைான 
`100 கைாடி உட்பட( கதாழில்நுட்ப மானியமாை `7.90 
கைாடியும் முேவதும் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ன்தில்,  `2,131.67 கைாடி கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சிக்கும், கசன்கன கபருநைர குடிநீர் வழங்ைல் 
மற்றும் ைழிவுநீர் அைற்று வாரியத்திற்கும் மற்றும் 
ஆகலாசகன மற்றும் ைட்டணங்ைளுக்ைாைவும்  
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  
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8. கசன்கன நதிைள் சீரகமப்பு அைக்ைட்டகள 

த ழ்நாடு அரசு, நதிைள் மற்றும் நீர்நிகலைளின் 
சுற்றுச்சூழகல கமம்படுத்த உறுதி கைாண்டு அதற்ைான 
சீரகமப்பு பணிைகள கமற்கைாள்வதற்ைாை கசன்கன 
நதிைள் சீரகமப்பு அைக்ைட்டகளகய உருவாக்மயுள்ளது. 
கசன்கன கபருநைரத்திற்குட்பட்ட கூவம்,  
அகடயாறு, கைாசஸ்தகலயாறு, பங்மங்ைாம் ைால்வாய்,  
பிை சிறுைால்வாய்ைள் மற்றும் கசன்கன 
கபருநைரத்திற்குட்பட்ட நீர்நிகலைளின் சுற்றுச்சூழகல 
கமம்படுத்துவதாை அறிவித்து அதற்கு கதகவயான 
திட்டங்ைகள தயாரித்தல், ஒருங்மகணத்தல்  
மற்றும் சீரகமப்புப்பணிைகள ைண்ைாணித்தல் கபான்ை 
கசயல்பாடுைகள கமற்கைாள்ள கசன்கன நதிைள் 
சீரகமப்பு அைக்ைட்டகளகய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
கமற்ைண்ட ன்லக்குைகள அகடய, கசன்கன நதிைள் 
சீரகமப்பு அைக்ைட்டகள ஒருங்மகணந்த அணுகு 
முகைகய பின்பற்றி அகனத்துசார் துகைைளின் 
பங்ைளிப்புடன் எண்ணற்ை சுற்றுச்சூழல் சீரகமப்புப் 
பணிைகள கமற்கைாண்டு வருமைது.  

8.1 அகடயாறு ைழிமுைப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் சீரகமப்பு 

நைர்ப்புை  ஈரநிலங்ைகள  பாதுைாப்பதற்ைான  
முன்கனாடித் திட்டமாை, 358 ஏக்ைர் பரப்பளவிகன 
கைாண்ட அகடயாறு நதியின் முைத்துவாரம் மற்றும் 
உப்பங்ைழி சுற்றுச்சூழல் சீரகமப்பு திட்டத்கத த ழ்நாடு 
அரசு உருவாக்மயது. ன்தன் முதற்ைட்டமாை, 58 ஏக்ைர் 
நிலப்பரப்பளவில் உள்ள அகடயாறு உப்பங்ைழியிகன 
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சீரகமக்கும் பணி எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டது. அகடயாறு 
உப்பங்ைழி பகுதியில் ைழிவுநீர் விடப்பட்டதாலும்,  
நைர திடக்ைழிவுைள் மற்றும் ைட்டடக்ைழிவுைள் 
கைாட்டப்பட்டதாலும், உப்பங்ைழியின் நீர் மற்றும் நிலத்தடி 
நீர்மாசகடந்து, மீன்ைள், ஊர்வனங்ைள் மற்றும் 
பைகவைளின் வாழ்விடங்ைள் பாதிக்ைப்பட்டது. அகடயாறு 
உப்பங்ைழி முேவதும் சீகமக்ைருகவல மரங்ைளால் 
ஆக்மர க்ைப்பட்டு, கைாசுக்ைள் மற்றும் துர்நாற்ைத்தால், 
அருமல் வசிப்பவர்ைள் ன்ப்பகுதியிலிருந்து விலம 
ன்ருந்தனர். அகடயாறு உப்பங்ைழி சீரகமப்பின் முக்மய 
பணிைள் பின் வருமாறு : (i) ைடல் ஓதத்தின் கதாடர்பு மற்றும் 
நீர்பரப்புப்பகுதி அதிைரிக்ைப்பட்டுள்ளது (ii) உள்ளூர் 
தாவரங்ைளான உலர் கவப்ப மண்டல பசுகமமாைாக் 
ைாடுைகள சார்ந்த தாவரங்ைள், சதுப்பு நிலத் தாவரங்ைள் 
மற்றும் அதன் வகைகயச் சார்ந்த தாவரங்ைள், கைாகரப் 
புற்ைள் நடப்பட்டுள்ளன (iii) சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த 
ைல்வியிகன கதாடர்புப்படுத்தும் வகையில் சீரகமப்பு 
பணிைள் கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

அகடயாறு சுற்றுச்சூழல் பூங்ைா சுற்றுச்சூழல் ைல்வி 
மற்றும் ஆராய்ச்சி கமயமாை கசயல்பட்டு வருமன்ைது. 
சுற்றுச்சூழல் ைல்வியிகன சமுதாயத்திற்கு, குறிப்பாை 
பள்ளி மாணவர்ைளுக்கு அளிப்பதற்ைாை, சுற்றுச் 
சூழல் ைல்வித்திட்டம் கதாடர்ந்து கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருமன்ைது. 2019-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 15–ஆம் கததி வகர 
1061 பள்ளிைகளச் கசர்ந்த 86,155 மாணவர்ைள் மற்றும் 4353 
ஆசிரியர்ைள், ன்ப்பூங்ைாவில் நடத்தப்பட்டு வரும் 
சுற்றுச்சூழல் ைல்வி நிைழ்ச்சியில் பங்கு கபற்று சுற்றுச்சூழல் 
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பாதுைாப்பு குறித்த அவசியத்திகன உணர்ந்து 
பயனகடந்துள்ளனர். ஆண்டுகதாறும், த ழ்நாடு நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பு நிதி கசகவைள் நிறுவனம் (TNUIFSL) 
தனது சமூைப் கபாறுப்புணர்வு திட்ட (CSR) நிதியின் மூலம், 
அகடயாறு சுற்றுச்சூழல் பூங்ைாவில் சுற்றுச்சூழல் ைல்வி 
நிைழ்ச்சிைள் நடத்துவதற்கு உதவி வருமன்ைது.  

சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் 
உயிரினப் பாதுைாப்பு குறித்து, அரசு கமற்கைாள்ளும் 
முயற்சிைகள கபாதுமக்ைள் உணர்ந்திடும் வகையில் 
ஒவ்கவாரு கசவ்வாய்க்மழகம, வியாழக்மழகம  
மற்றும் சனிக்மழகமைளில் அகடயாறு சுற்றுச்சூழல் 
பூங்ைாகவ பார்கவயிட ஆர்வமுள்ள கபாதுமக்ைள் 
அனுமதிக்ைப்படுமன்ைனர். அகடயாறு சுற்றுச்சூழல் 
பூங்ைாவிகன, 2014-ஆம் ஆண்டு ஜூகல முதல் 2019- ஆம் 
ஆண்டு ஜூன் வகர 12,422 நபர்ைள் பார்கவயிட்டு 
பயனகடந்துள்ளனர்.  

ன்ச்சீரகமப்பினால் ஏற்பட்டுள்ள தாக்ைம் மற்றும் 
முன்கனற்ைங்ைகள மதிப்பீடு கசய்வதற்ைாை சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் பல்லுயிர் கபருக்ைம் குறித்த ைண்ைாணிப்பு  
பணிைள் கதாடர்ந்து கமற்கைாள்ளப்படுமன்ைன. மத்திய 
மாசுக்ைட்டுப்பாடு வாரியத்தின் வழிக்ைாட்டு விதி 
முகைைகள ஒப்பிடுகையில், அகடயாறு சுற்றுச்சூழல் 
பூங்ைாவின் நீரின் தரம் ‘வகுப்பு D’ பிரிவின் கீழ் உள்ளது. 
ன்ப்பிரிவின் படி தண்ணீரில் மீன்ைள் மற்றும் பிை 
உயிரினங்ைள் வாழ்வதற்ைான சூழல் உள்ளகமயால், 
சீரகமப்பின் வளர்ச்சி உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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அகடயாறு சுற்றுச்சூழல் பூங்ைாவில் ைாணப்படும் 
பல்லுயிரிைள்: 

விலங்குைள் 
20

07
-08

 

20
09

- 10
 

20
11 -

12 

20
13 

-14
 

20
14-

15 

20
15-

16 

20
16-

17 

20
17-

18 

20
18-

19 

கமல்லுடலிைள் - - - 6 6 6 8 8 8 

நண்டுைள் - - 4 9 9 9 9 13 13 

பூச்சிைள் 
(அ) தும்பிைள் - - 12 15 17 19 25 25 35 

(ஆ)பட்டாம் 
பூச்சிைள் - - 51 55 56 60 73 73 80 

(ன்)மற்ை 
பூச்சியினங்ைள்  - - - - - - - 52 55 

மீன்ைள் 14 27 27 10 10 6 10 10 12 

ன்ருவாழ்விைள் 7 10 10 10 10 10 10 10 10 

ஊர்வன 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

பைகவைள் 88 90 98 100 97 99 103 105 120 

பாலூட்டிைள் 13 13 13 15 15 16 16 16 16 

கமாத்தம் 141 159 234 239 239 244 273 331 368 
 

8.2 அகடயாறு முைத்துவார சுற்றுச்சூழல் சீரகமப்பு 

 அகடயாறு உப்பங்ைழி (58 ஏக்ைர்) சீரகமப்புப் 
பணிைகளத் கதாடர்ந்து, அகடயாறு உப்பங்ைழி, 
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முைத்துவாரம், சிறுதீவுைள், மணல் திட்டுைள் மற்றும் 
அதகன சுற்றியுள்ள 300 ஏக்ைர் பரப்பளவிலான 
பகுதிைகள சீரகமக்ை ன்ரண்டாம் ைட்ட பணிைள் 
கதாடங்ைப்பட்டது. சீகமக் ைருகவல மரங்ைள், குப்கபைள் 
மற்றும் ைட்டடக்ைழிவுைள், ைழிவுநீர் விடப்பட்டதினால் 
ைழிமுைசுற்றுச்சூழல்  ைவும் பாதிப்பகடந்ததின் 
விகளவாை நீர்ப்பரப்பு பகுதி குகைந்து, ைடல் நீர் ஓதத்தின் 
கதாடர்பு குகைந்து மற்றும் பல்லுயிர் கபருக்ைம் கபரிதும் 
பாதிப்பகடந்தது.  

ன்ரண்டாம் ைட்ட சுற்றுச்சூழல் சீரகமப்பின் மூலம், 
அகடயாறு உப்பங்ைழி மற்றும் ைழிமுைப்பகுதியின் 
ைகரைள் திடப்படுத்தப்பட்டு, கநமழி மற்றும் 
ைட்டடக்ைழிவுைகள அைற்றி, உப்பங்ைழியில்  தக்மன்ை 
மட்ைாத கபாருட்ைள் மற்றும் சைதிைகள அப்புைப்படுத்தி, 
ைடல் ஓதத்தின் கதாடர்பு மற்றும் நீர்பரப்பு பகுதி 
அதிைரிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தில் 57,000 சதுப்பு 
நிலத்தாவரங்ைள் மற்றும் பிராந்திய நிலவாழ் ைடற்ைகரத் 
தாவரங்ைள் 35,000 நடப்பட்டுள்ளன. கமற்குறிப்பிட்ட 
கசயல்ைளால் ைழிமுைப்பகுதியின் பல்லுயிர் கபருக்ைம் 
அதிைரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன.  

8.3 ஒருங்மகணந்த கூவம் நதி சுற்றுச்சூழல் 
சீரகமப்புத்திட்டம்: 

கூவம் நதி, திருவள்ளூர் மாவட்டம் கூவம் ஏரியில் 
கதாடங்ம சுமார் 70 மகலா மீட்டர் பயணித்து புனிதஜார்ஜ் 
கைாட்கடயின் கதன் பகுதியிலுள்ள கநப்பியர்  
பாலத்தின் கீழ்கநாக்ம கசன்று ன்றுதியாை வங்ைக்ைடகல 
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கசன்ைகடமைது. பருத்திப்பட்டு அகணயிலிருந்து 
முைத்துவாரம் வகரயிலான (32 ம.மீ) கூவம் நதி பகுதிைகள 
சீரகமக்ை, ஒருங்மகணந்த கூவம் நதி சுற்றுச் 
சூழல் சீரகமப்புத்திட்டத்திற்ைான விரிவான திட்ட  
அறிக்கை தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்த்திட்டத்தின் முக்மய 
கூறுைளாை, ைழிவுநீர் கூவம் நதியில் ைலப்பகத தடுக்ை 
மாற்று ஏற்பாடுைகள கசய்தல், திடக்ைழிவுைகள 
அப்புைப்படுத்துதல், நதியின் கவள்ளநீர் கைாள்ளளகவ 
கமம்படுத்தி பராமரித்தல், கூவம் நதிக்ைகரயில் வாேம் 
மக்ைளுக்ைான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வுக்ைான 
திட்ட டல், பல்லுயிர் கபருக்ைத்கத மீட்டு சுற்றுச்சூழகல 
கமம்படுத்தி நதியின் ைகரகயாரங்ைளில் வளர்ச்சி 
பணிைகள கமற்கைாள்ளுதல் ஆமயகவ ஆகும்.  

ஒருங்மகணந்த கூவம் நதி சுற்றுச் சூழல் 
சீரகமப்புத் திட்டப்பணிைள் மூன்று ைட்டங்ைளாை 
கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. குறுமய ைால திட்டப்பணிைள் 
மூன்று ஆண்டுைள் நகடகபறும். சுமார் 60 
துகணத்திட்டங்ைகளக் கைாண்ட குறுமய 
ைாலதிட்டப்பணிைகள கமற்கைாள்ள த ழ்நாடு அரசு 
` 604.77 கைாடிக்ைான நிர்வாை அனுமதி வழங்மயுள்ளது.  

ன்ச்சீரகமப்புப் பணிைள், கதாடர்புகடய 
சார்துகைைள் மூலம் கசயல்படுத்தப்பட்டு பல்கவறு 
நிகலைளில் உள்ளன. கபாதுப்பணித் துகையினரால் 
எல்கலைகள வகரயகை கசய்து எல்கல ைல் நடுதல், தூர் 
வாருதல் மற்றும் சிறு ைால்வாய் அகமத்தல், ைகரைகள 
பலப்படுத்துதல், கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சியால் 



325 

திடக்ைழிவு அைற்றுதல், பாதுைாப்பு கவலி,  தகவ 
தடுப்பான் அகமத்தல் மற்றும் பூங்ைாக்ைள் அகமத்தல், 
ஆற்றின் ைகரகயாரங்ைளில்  திவண்டித் தடங்ைள் மற்றும் 
நகடப்பாகதைள் ஏற்படுத்துதல்; நைராட்சி நிர்வாை 
ஆகணயரைம் மற்றும் ஊரைவளர்ச்சி ன்யக்குநரைத்தால் 
அவரவர் எல்கலக்குட்பட்ட பகுதிைளில் திடக்ைழிவு 
அைற்ைல், ஆற்றின் ைகரகயாரங்ைளில் பாதுைாப்பு கவலி 
அகமத்தல் மற்றும் மரக்ைன்றுைள் நடவு கசய்தல்; 
கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீர் 
அைற்று வாரியத்தால் ைழிவுநீகர ன்கடமறித்தல் மற்றும் 
மாற்று வழிைகள அகமத்தல், நவீன ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைள் ஏற்படுத்துதல், பாதாள சாக்ைகடத்  
திட்டம் ஆமய பணிைள் கமற்கைாள்ளப்படுமன்ைன.  
கமலும், ஆற்றின் ைகரகயாரங்ைளில் வசிக்கும் 
குடும்பங்ைளுக்ைான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வுத் 
திட்டங்ைள் த ழ்நாடு குடிகசப்பகுதி மாற்று வாரியத்தால் 
அளிக்ைப்பட்டு வருமைது. ன்துவகர, கூவம் ஆற்றின் 
ைகரகயாரங்ைளில் வசித்த 8166 குடும்பங்ைள் 
மறுகுடியமர்வு கசய்யப்பட்டு, மறுவாழ்வுக்ைான திட்டங்ைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

கசன்கன நதிைள் சீரகமப்பு அைக்ைட்டகள 
பல்கவறு துகணத்திட்டங்ைளின் கசயல்பாட்டிகன 
ைண்ைாணித்து வருமைது. திட்டகமலாண்கம 
ஆகலாசைகர நியமனம் கசய்து, அதன் மூலம் சார் 
துகைைளால் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வரும் அகனத்து 
பணிைளும் ைண்ைாணிப்பு கசய்யப்பட்டு வருமைது. 
ன்தகனத் தவிர, கசன்கன நதிைள் சீரகமப்பு 
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அைக்ைட்டகள சமுதாயக்ைல்வி பணிைகள  
கமற்கைாண்டு வருமைது. கூவம் ஆற்றின் ைகரைளில் 
பல்கவறுவகையான உள்ளூர் தாவரங்ைள் மற்றும் 
சதுப்புநிலத் தாவரங்ைகள நடவு கசய்வதற்ைான பணிைள் 
துவங்ைவுள்ளன.  

`604.77 கைாடி மதிப்பீட்டிற்ைான பணிைளில், 
ன்துவகர, ன்ச்சீரகமப்புத் திட்டத்திற்ைாை  `190.90 கைாடி 
சார்துகைைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

8.4 அகடயாறு நதியின் சுற்றுச்சூழல் சீரகமப்பு கதாடக்ைம் 
முதல் முைத்துவாரம் வகர – மூன்ைாம் ைட்டம் 

அகடயாறு நதி, கூடுவாஞ்கசரி அருகை உள்ள 
ஆதனூர் ஏரியில் கதாடங்ம, திருநீர்மகல அருமல் 
கசம்பரம்பாக்ைம் ஏரியின் உபரிநீர் ைலந்து சுமார் 42 மகலா 
மீட்டர் தூரம் ைாஞ்சிபுரம் மற்றும் கசன்கன 
மாவட்டங்ைளில் பாய்ந்து வங்ைக்ைடலில் ைலக்மைது. நைர 
மயமாதலின் விகளவாை நீண்டைாலமாை அகடயாறு 
நதியின் சுற்றுச்சூழல்  ைவும் மாசகடந்துள்ளது. ஆைகவ, 
அகடயாறு நதியின் கதாடக்ைம் (ஆதனூர் ஏரி) முதல் 
முைத்துவாரம் வகர சீரகமக்ை கபருந்திட்ட அறிக்கை 
தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்தன் முக்மயகூறுைள், ைழிவுநீர் 
நதியில் ைலப்பகத தடுக்ை மாற்று ஏற்பாடுைகள கசய்தல், 
திடக்ைழிவு கமலாண்கம, நதியின் கவள்ளநீர் 
கைாள்ளளகவ கமம்படுத்துதல், மறு குடியமர்வு மற்றும் 
மறுவாழ்வுக்ைானப் பணிைள், பல்லுயிர் கபருக்ைத்கத 
அதிைரித்தல் மற்றும் நதியின் ைகரகயார கமம்பாட்டு 
பணிைகள கமற்கைாள்ளுதல் ஆமயகவ ஆகும்.  
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அகடயாறு நதியின் கதாடக்ைம் முதல் 
முைத்துவாரம் வகரயிலான 42 மகலா மீட்டர் தூரத்கத 
சீரகமக்கும் பணிைளுக்ைாை த ழ்நாடு அரசு, அரசாகண 
(நிகல) எண். 72, நைராட்சி நிர்வாைம் மற்றும் குடிநீர் 
வழங்ைல் துகை (மா.ந-1), நாள்:12.07.2017-ல்  
`555.46 கைாடிக்கு நிர்வாை அனுமதி வழங்மயுள்ளது. 
அகடயாறு நதி சீரகமப்பின் துகணத் திட்டங்ைள் 
கபாதுப்பணித்துகை, கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி, 
நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைம், கபரூராட்சிைளின் 
ன்யக்ைைம், ஊரை வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி ன்யக்குநரைம், 
கசன்கன கபருநைர் குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீர் 
அைற்று வாரியம், த ழ்நாடு குடிகசப்பகுதி மாற்று வாரியம் 
மற்றும் கசன்கன நதிைள் சீரகமப்பு அைக்ைட்டகள ஆமய 
சார்துகைைளின் மூலம் பணிைள் கதாடங்ைப்பட்டு, 
கவவ்கவறு நிகலைளில் உள்ளன. ன்துவகர, அகடயாறு 
நதியின் ைகரகயாரங்ைளில் வசித்த 4398 குடும்பங்ைள் 
மறுகுடியமர்வு கசய்யப்பட்டு, மறுவாழ்வுக்ைான திட்டங்ைள் 
கமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ைடல்சார் ஒேங்கு முகை மண்டலத்திற்கு 
உட்பட்டுள்ள 13 துகண திட்டங்ைகள (அதாவது நதி 
முைத்துவாரத்திலிருந்து கசதாப்கபட்கட பாலம் வகர- 
7.5 ம.மீ) கசயல்படுத்துவதற்ைாை மாவட்ட ைடல் சார் 
மண்டல ஒேங்கு முகை ஆகணயத்தின் அனுமதி 
கபைப்பட்டு, த ழ்நாடு ைடல் சார் மண்டல ஒேங்குமுகை 
ஆகணயத்தின் அனுமதியிகன கபறுவதற்கு, விகரவு 
சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை சமர்பிக்ைப்பட்டு 
நடவடிக்கையில் உள்ளது.  
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8.5 நீர்நிகலைள் மற்றும் நீர்வழிைள் சீரகமப்பு மற்றும் 
பாதுைாப்பிற்ைான விரிவான திட்ட அறிக்கை: 

த ழ்நாடு அரசால் கமற்கைாள்ளப்பட்டு வரும் பல்கவறு 
சுற்றுச்சூழல் சீரகமப்புத் திட்டங்ைளின் ஒரு பகுதியாை, 
கூவம், அகடயாறு மற்றும் பக்மங்ைாம் ைால்வாய்ைளில் 
மாசுப்பாட்டிகன தடுப்பதற்ைான விரிவான திட்ட 
அறிக்கைைள் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது:  

1) கூவம் வடி நில பகுதிைளில் உள்ள பிரதான 
நீகராகடைளில் ைழிவுநீர் ைலப்பகத தடுத்தல், 
ன்கடமறித்து மற்றும் மாற்று வழிைகள 
அகமத்தல், திடக்ைழிவு கமலாண்கம, 
மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வுக்ைான 
விரிவான திட்டம் 

2) அகடயாறு வடி நில பகுதிைளில் உள்ள  
பிரதான நீகராகடைளில் ைழிவுநீர் ைலப்பகத 
தடுத்தல், ன்கடமறித்து மற்றும் மாற்று 
வழிைகள அகமத்தல், திடக்ைழிவு 
கமலாண்கம, மறுவாழ்வு மற்றும் 
மறுகுடியமர்வுக்ைான விரிவான திட்டம் 

3) கசன்கன கபருநைரப்பகுதிக்குட்பட்ட 
எண்ணூர் ைழிமுைப்பகுதி முதல் முட்டுக்ைாடு 
உவர் நீர்பகுதி வகர பக்மங்ைாம் ைால்வாயில் 
ைலக்கும் பிரதான நீகராகடைகள 
சீரகமப்பதற்ைான விரிவான திட்டம் 
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கசன்கன கபருநைரப் பகுதிக்குட்பட்ட ைழிமுைப் 
பகுதிகய சீரகமப்பதற்ைான கீழ்க்ைண்ட விரிவான திட்ட 
அறிக்கைைள் தயாரிக்ைப்பட்டு வருமன்ைன:  

1) கைாவளம் ைழிமுைப்பகுதி சீரகமப்பிற்ைான 
கபருந்திட்ட அறிக்கை மற்றும் விரிவான 
திட்ட அறிக்கை.  

2) எண்ணூர் ைழிமுைப்பகுதி சீரகமப்பிற்ைான 
கபருந்திட்ட அறிக்கை மற்றும் 
விரிவானதிட்டஅறிக்கை. 
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9. த ழ்நாடு நைர்ப்புை நிதி மற்றும் அடிப்பகட வசதி 
கமம்பாட்டு நிறுவனம் (TUFIDCO) 

 த ழ்நாடு நைர்ப்புை நிதி மற்றும் அடிப்பகட வசதி 
கமம்பாட்டு நிறுவனம், ைம்கபனிைள் சட்டம் 1916ன் கீழ் 
21.03.1990- ன்ல் த ழை அரசால் உருவாக்ைப்பட்டது .
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைள் மற்றும் அரசு துகண 
நிறுவனங்ைளின் உட்ைட்டகமப்புைளின் ஒட்டுகமாத்த 
வளர்ச்சித் திட்டங்ைளுக்கு நிதி மற்றும் கதாழில்நுட்ப வசதி 
அளிப்பதில் TUFIDCO முக்மய பங்கு வமக்மைது .  

TUFIDCO சீர் கு நைரத்திட்டம் (Smart Cities Mission) 
மற்றும் அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைங்ைளுக்ைான திட்டம் (Atal Mission for Rejuvenation 
and Urban Transformation) ஆமய திட்டங்ைளுக்கு திட்ட 
ன்யக்குநரைமாை கசயல்படுமைது  .கமலும் TUFIDCO  
கீழ்ைாணும் திட்டங்ைகள கசயல்படுத்தும் முைகமயாைவும் 
கசயல்படுமைது. 

1. ஜவஹர்லால் கநரு கதசிய நைர்ப்புை புனரகமப்புத் 
திட்டம்- - நைர்ப்புை உட்ைட்டகமப்பு மற்றும் 
ஆளுகைக்ைான திட்டம் (Jawaharlal Nehru National 
Urban Renewal Mission – Urban Infrastructure and 
Governance),  

2. சிறிய மற்றும் நடுத்தர நைரங்ைளுக்ைான நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டுத் திட்டம் (Urban 
Infrastructure Development Scheme for Small and 
Medium Towns),  
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3. துகண நைரங்ைளில் நைர்ப்புை அடிப்பகட வசதி 
கமம்பாட்டுத் திட்டம் (Urban Infrastructure 
Development Scheme for Satellite Towns) 

4. கபருநைர உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டு நிதி 
(Metropolitan Infrastructure Development Fund)  

5. ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம் 
(Integrated Urban Development Mission) 
ஆமயவற்றிகன கசயல்படுத்தும் முைகமயாைவும் 
உள்ளது. 

TUFIDCO மூலதன மானிய நிதி (Capital Grant Fund), 
ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி 
(Operation and Maintenance Gap Filling Fund) ஆமயவற்றிற்கு 
நிதி கமலாளராைவும் கசயல்படுமைது. 

9.1. சீர் கு நைர திட்டம் (Smart Cities Mission)  

மத்திய அரசு, ன்ந்தியா முேவதிலு ருந்து 100 
நைரங்ைகள அவற்றின் அடிப்பகட வசதிைள் மற்றும் சிைப்பு 
பயன்பாடுைகள தரம் உயர்த்த சீர் கு நைரங்ைளாை கதர்வு 
கசய்தது . சீர் கு நைரத்திட்டத்தின் மூலம் மக்ைளின் 
வாழ்க்கைத்தரத்கத கமம்படுத்துவதும் நைரத்தின் 
கசயல்பாட்டிகன கசம்கமப்படுத்துவதும் கநாக்ைமாகும் . 
கமலும் தற்கபாகதய மற்றும் எதிர்ைாலச் சந்ததிைளின் 
கபாருளாதார, சமூை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கதகவைகள 
அகடய உறுதி கசய்வதும் ஆகும் . த ழைத்திலிருந்து  

11 நைரங்ைள் சீர் கு நைரங்ைளாை மாற்ை கதர்வாமயுள்ளன . 
அகவயாவன கசன்கன, கைாயம்புத்தூர், மதுகர, 
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தஞ்சாவூர், கசலம், கவலூர், திருப்பூர், தூத்துக்குடி, 
திருகநல்கவலி, திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் ஈகராடு.  

 நைர அளவில் உருவாக்ைப்பட்ட சிைப்பு கநாக்ை 
நிறுவனம் (SPV) மூலம் சீர் கு நைர திட்டங்ைள் 
கசயல்படுத்தப்படுமைது  .ன்த்திட்டத்தின்கீழ் பல்கவறு 
பணிைகள கசயல்படுத்த ஒவ்கவாரு நைரத்திற்கும் மத்திய 
அரசின் நிதி  உதவியாை  `100 கைாடியும் மாநில அரசின் 
மானியமாை  `100 கைாடியும் மகடக்ைப்கபறு மைது . 

 சீர் கு நைரத்திட்டத்தின்கீழ் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்ட  
நைர வாரியான திட்டங்ைளின் மதிப்பீடு மற்றும் 
எண்ணிக்கை விவரம் பின்வருமாறு.  

 (` கைாடியில்) 
வ .
எண் நைரத்தின் கபயர் திட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை திட்ட மதிப்பீடு 

1 கசன்கன 40 947.30 
2 கைாயம்புத்தூர் 34 1178.20 
3 மதுகர 14 1242.95 
4 தஞ்சாவூர் 30 1001.29 
5 கசலம் 39 941.30 
6 கவலூர் 34 883.29 
7 திருப்பூர் 26 1103.63 
8 தூத்துக்குடி 44 1053.65 
9 திருகநல்கவலி 31 1074.67 
10 திருச்சி 19 1140.24 
11 ஈகராடு 16 986.78 

 கமாத்தம் 327 11553.40 
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ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட `11113.40 கைாடி மதிப்பிலான 
327 திட்டங்ைளில், `132.70 கைாடி மதிப்பிலான  
38 திட்டங்ைள் முடிவுற்றுள்ளன,  `4904  கைாடி மதிப்பிலான 

178 திட்ட ங்ைள் கசயல்பாட்டில் உள்ளன  .எஞ் சியுள்ள மற்ை 
திட்டங்ைள் எல்லாம் பலைட்ட முன்கனற்ை நிகலயில் 
உள்ளன .  

9.2  அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைத்திற்ைான திட்டம் (AMRUT) 

வீடுைளுக்குத் கதகவயான அடிப்பகட  
வசதிைள் மற்றும் நைரங்ைளுக்கு கதகவயான 
வசதிைகள உருவாக்ம தரவும் கமலும் அவர்ைளின் 
வாழ்க்கைத்தரத்கத கமம்படுத்தவும் குறிப்பாை ஏகழ 
மற்றும் பின்தங்மய மக்ைளின் வாழ்க்கைத் தரத்கத 
கமம்படுத்த அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைத்திற்ைான திட்டமானது (அம்ரூத் )ஜுன் 21ஆம் நாள் 

2011 அன்று 100 நைரங்ைளில் துவக்ைப்பட்டது. குடிநீர் வசதி, 
ைழிவுநீர் வசதி மற்றும் ைழிவுநீர் ைசடு அைற்றும் 
கமலாண்கம, மகழ நீர் வடிைால் வசதி, நைர கபாக்குவரத்து 
வசதிைள் அகமத்தல், பசுகம மற்றும் திைந்த கவளி 
பகுதிைள் ஏற்படுத்துதல் கபான்ைவற்கை உறுதிகசய்வது 
ன்த்திட்டத்தின் கநாக்ைமாகும். 

அட்டல் நைர்ப்புை புத்துணர்வு மற்றும் நைர்ப்புை 
மாற்ைத்திற்ைான திட்டத்தின்கீழ் (அம்ரூத் )
த ழைத்திலிருந்து கீழ்க்ைண்ட 15 மாநைராட்சிைள், 12 

நைராட்சிைள் மற்றும் 1 கபரூராட்சி உள்பட கமாத்தம் 28 
நைரங்ைள் அம்ரூத் நைரங்ைளாை ைண்டறியப்பட்டுள்ளன .  
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வ. 
எண் 

உள்ளாட்சியின் கபயர் வ 
எண் 

உள்ளாட்சியின் 
கபயர் 

1 கபருநைர கசன்கன 
மாநைராட்சி 

15 ஆவடி மாநைராட்சி 

2 கைாயம்புத்தூர் 
மாநைராட்சி 

16 பல்லவபுரம் நைராட்சி  

3 மதுகர மாநைராட்சி 17 தாம்பரம் 
கபருநைராட்சி  

4 திருச்சி மாநைராட்சி 18 ைடலூர் 
கபருநைராட்சி  

5 கசலம் மாநைராட்சி 19 ைாஞ்சிபுரம் 
கபருநைராட்சி  

6 திருகநல்கவலி 
மாநைராட்சி 

20 திருவண்ணாமகல 
நைராட்சி  

7 திருப்பூர் மாநைராட்சி 21 கும்பகைாணம் 
நைராட்சி  

8 தூத்துக்குடி மாநைராட்சி 22 ன்ராஜபாகளயம் 
நைராட்சி  

9 தஞ்சாவூர் மாநைராட்சி 23 புதுக்கைாட்கட 
நைராட்சி 

10 ஈகராடு மாநைராட்சி 24 ஆம்பூர் நைராட்சி 
11 கவலூர் மாநைராட்சி 25 ைாகரக்குடி நைராட்சி 
12 திண்டுக்ைல் மாநைராட்சி 26 நாைப்பட்டினம் 

நைராட்சி 
13 நாைர்கைாவில் 

மாநைராட்சி 
27 ன்ராகமஸ்வரம் 

நைராட்சி 
14 ஓசூர் மாநைராட்சி 28 கவளாங்ைன்னி 

கபரூராட்சி 
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9.2.1  நிதிக்கூறு  :  

மத்திய அரசு, மாநில அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளுக்மகடகயயான திட்ட மதிப்பின் பங்கு விமத 
விவரம் பின்வருமாறு. 

 

வ 
எண் 

மக்ைள் 
கதாகை 

மத்திய 
அரசின் 
பங்கு - 
மானியம் 

மாநில 
அரசின் 
பங்கு - 
மானியம் 

நைர்ப்புை 
உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளின் 

பங்கு 
1 10 

ன்லட்சத்திற்கு 
கமல் மக்ைள் 
கதாகைக் 
கைாண்ட 
நைரங்ைள் 

33.33 % 20 % 46.67 % 

2 10 
ன்லட்சத்திற்கு 
கீழ் மக்ைள் 
கதாகைக் 
கைாண்ட 
நைரங்ைள் 

50 % 20 % 30 % 

3 பசுகம பகுதி 
அகமத்தல் 

(அகனத்து 
அம்ரூத் 
நைரங்ைள்)  

50 % 20 % 30 % 
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அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் `11441.32 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் 441 திட்டங்ைளுக்கு  ஒப்புதல் 

மகடக்ைப்கபற்றுள்ளதால் த ழைம் தனித்தன்கமகயாடு 
நாட்டிகலகய அதிை நிதி கபற்றுள்ள மாநிலங்ைளில் 
ஒன்ைாை விளங்குமைது . ஒப்பளிக்ைப்பட்ட 441 

திட்டங்ைளில்  `301.89 கைாடி மதிப்பிலான 411 எஞ்சியுள்ள 
திட்டங்ைள் நிகைவுற்றுள்ளன . எஞ்சியுள்ள 34 திட்டங்ைள் 
பல்கவறு நிகலயில் கசயல்பாட்டில் உள்ளன. 

மாநில ஆண்டு கசயல் திட்டம் I  (2011-16) , II (2016-17 )
மற்றும் III (2017-20 )- ன்ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்ட 

திட்டங்ைளின் விவரம் பின்வருமாறு.  

மாநில ஆண்டு கசயல் திட்டம் I  (2011-16)  

வ 
எண் திட்டத்தின் கபயர் 

திட்ட 
மதிப்பீடு     
(` கைாடியில்) 

1 ஆம்பூர் நைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

50.90 

2 கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி - 
விரிவாக்ைப்பகுதிைளுக்கு குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

(துடியலூர், கவள்களக்மணறு, 
சின்னகவடம்பட்டி, சரவணம்பட்டி, 
விளாங்குறிச்சி, ைாளப்பட்டி, 
குனியமுத்தூர் மற்றும் குறிச்சி) 

395.41 

3 ஈகராடு மாநைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

484.45 
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4 ஓசூர் மாநைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

87.91 

5 நாைர்கைாவில் மாநைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

223.44 

6 ன்ராஜபாகளயம் நைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

180.05 

7 தஞ்சாவூர் மாநைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

48.14 

8 திருப்பூர் மாநைராட்சி - விரிவ ிாக்ை 
பகுதிைளுக்கு குடிநீர் வழங்குதகல 
கமம்படுத்துதல் 

250.00 

9 கவலூர் மாநைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

234.93 

10 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி - 
நீராதாரத்கத கமம்படுத்துதல் 

(கவளச்கசரி , ஆலந்தூர், உள்ளைரம் 
புேதிவாக்ைம், கமடவாக்ைம், 
கைாவிளம்பாக்ைம், நன்மங்ைலம் 
மற்றும் மூவரசம்கபட்கட ) 

954.00 

11 கவளாங்ைன்னி கபரூராட்சி - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் 

23.32 

12 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி 
மாநைராட்சி  - 41 MbD  nnRl  aant –  
கைாடுங்கையூர் 

223.91 

13 பல்லவபுரம் நைராட்சி - விடுபட்ட 
பகுதிைளுக்கு பாதாளச்சாக்ைகட 
திட்டம் 

25.37 

14 25 அம்ரூத் நைரங்ைள் - பூங்ைாக்ைள் –  
98 எண்ணிக்கை 

63.67 

 கமாத்தம் 3245.50 
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மாநில ஆண்டு கசயல் திட்டம் II  (2016-17)  

வ 
எண் திட்டத்தின் கபயர் 

திட்ட 
மதிப்பீடு  
 (` கைாடியில்) 

1 கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி  - 24 X  7 குடிநீர் 
வழங்ைல் 

506.04 

2 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி  - 
ன்கணக்ைப்பட்ட பகுதிைளுக்கு குடிநீர் 

வழங்ைல் திட்டம் (உத்தண்டி , 
ஜல்லடம்கபட்கட, மாத்தூர், மடிப்பாக்ைம் 
மற்றும் நீலாங்ைகர ) 

184.11 

3 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி - குடிநீர் 
வழங்ை நீராதாரத்கத கமம்படுத்துதல் 

125.89 

4 கும்பகைாணம் நைராட்சி  - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

40.50 

5 கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் 

442.00 

6 கவலூர் மாநைராட்சி  - பாதாளச்சாக்ைகட 
திட்டம் - முதலாம் ைட்டம்  

248.26 

7 கவலூர் மாநைராட்சி - பாதாளச்சாக்ைகட 
திட்டம்- ன்ரண்டாம் ைட்டம்  

343.69 

8 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் (மணலி , சின்ன 

கசக்ைாடு, ைாரம்பாக்ைம் மற்றும் 
மணப்பாக்ைம்) 

223.00 
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வ 
எண் திட்டத்தின் கபயர் 

திட்ட 
மதிப்பீடு  
 (` கைாடியில்) 

9 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி - 41 
MLD TTRO Plant கைாயம்கபடு 

394.00 

10 கும்பகைாணம் நைராட்சி -
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் - விடுபட்ட 

பகுதிைளுக்கு  

59.84 

11 திருச்சிராப்பள்ளி மாநைராட்சி - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம்- முதலாம் 

ைட்டம் 

344.00 

12 திருகநல்கவலி மாநைராட்சி - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் - 
ன்கணக்ைப்பட்ட பகுதிைளுக்கு 

289.01 

13 திருகநல்கவலி மாநைராட்சி  - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் பகுதி - 
ன்ரண்டாம் ைட்டம் 

381.86 

14 ன்ராகமஸ்வரம் நைராட்சி - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் 

40.33 

15 25 அம்ரூத் நைரங்ைள் - பூங்ைாக்ைள் –  157 
எண்ணிக்கை 

77.95 

 கமாத்தம் 3700.48 
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மாநில ஆண்டு கசயல் திட்டம் III  (2017-20)  

வ 
எண் திட்டத்தின் கபயர் திட்ட மதிப்பீடு 

 (` கைாடியில்) 
1 கைாயம்புத்தூர் மாநைராட்சி  - பில் லூர் 3 

குடிநீர் வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 
649.30 

2  மதுகர மாநைராட்சி  - குடிநீர் 
வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் 

1020.00 

3 திருப்பூர் மாநைராட்சி  - குடிநீர் 
வழங்குதகல நீராதாரத்கத 
கமம்படுத்துதல்  

992.94 

4 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி - 
குடிநீர் வழங்குத கல கமம்படுத்துதல்  - 

வளசரவாக்ைம் 

67.74 

5 ஆம்பூர் நைராட்சி  - பாதாளச்சாக்ைகட 
திட்டம் 

129.07 

6 ன்ராஜபாகளயம் நைராட்சி - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் 

178.75 

7 திருப்பூர் மாநைராட்சி - பாதாளச்சாக்ைகட 
திட்டம்  

525.92 

8 கபருநைர கசன்கன மாநைராட்சி  - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம்  

576.76 

9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநைராட்சி  - 
பாதாளச்சாக்ைகட திட்டம் 2ஆம் ைட்டம்  

264.12 

10 25 அம்ரூத் நைரங்ைள்  - பூங்ைாக்ைள் 114 
எண்ணிக்கை 

90.85 

 கமாத்தம் 4495.45 
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9.3  கபருநைர உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டு நிதி  (MIDF) 

  TUFIDCOல் கபருநைர திட்டத்திலிருந்து உருவான 
சுழற்சி நிதியானது கசன்கன கபருநைரப் பகுதிைளுக்கு 
உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள கமம்படுத்தும் கபாருட்டு 
கபருநைர உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டுத் திட்டம் என 
உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது .  

நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளுக்கும் மற்றும் 
தன்னாட்சி நிறுவனங்ைளுக்கும்  ை குகைந்த வட்டி 
விமதத்தில் 34 திட்டங்ைளுக்கு `4342.61 கைாடி 
மதிப்பீட்டில் ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது, அதில் கபருநைர 
உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டு நிதியின் பங்ைளிப்பு கதாகை   

`1116.47 கைாடியாகும். ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்ட  
34 திட்டங்ைளில் , 27 திட்டங்ைள்  ஏற்ைனகவ 

நிகைவுற்றுள்ளன  .மீதமுள்ள 7 திட்டங்ைள் பல்கவறு 
நிகலயில் உள்ளன. 

9.4  சிறிய மற்றும் நடுத்தர நைரங்ைளுக்ைான நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டுத் திட்டம் - சுழற்சி நிதி 
(UIDSSMT – Revolving Fund) 

சிறிய மற்றும் நடுத்தர நைரங்ைளுக்ைான நைர்ப்புை 
உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டுத் திட்டத்திலிருந்து ஒரு 
சுழற்சி நிதி உருவாக்ைப்பட்டது . ன்ந்நிதியிலிருந்து 
பல்கவறு குடிநீர் மற்றும் பாதாளச்சாக்ைகடத் 
திட்டங்ைளுக்கு மாநைராட்சி / நைராட்சிைளுக்கு 2018-19 

ஆம் ஆண்டில் ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டது. அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு 



342 

 ( ` கைாடியில்) 
வ. 
எண் 

பகுதி நைராட்சிைள்  /
மாநைராட்சிைளின் 
எண்ணிக்கை 

சுழற்சி நிதியில் 
ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டகவ 

1 குடிநீர் 
வழங்குதகல 
கமம்படுத்துதல் 

73 169.58 

2 பாதாளச்சாக்ைகட 
திட்டம் 

26 193.22 

 கமாத்தம் 99 362.80 

ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்ட திட்டங்ைள் பல்கவறு நிகலயில் 
கசயல்பாட்டில் உள்ளது. 

9.5  TUFIDCO உட்ைட்டகமப்பு வசதி நிதித் திட்டம் (TIFS) 

  அரசு உதவியுடன் கசயல்படுத்தப்படும் 
திட்டங்ைளுக்கு நிதியுதவி அளிக்ைவும் மற்றும் உள்ளாட்சி 
அகமப்புைள் துகண நிறுவனங்ைளின் உள்ைட்டகமப்பு 
திட்டங்ைளுக்கு நீண்டைால மற்றும் குறுமய ைால 
ைடனுதவி அளிக்ைவும் TUFIDCO உட்ைட்டகமப்பு வசதி 
நிதித் திட்டம் TUFIDCOவில் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது .
ன்த்திட்டத்திற்ைான நிதி ஆதாரம், TUFIDCO 
நிறுவனத்தின் பங்கு மூலதனம், கசமநிதி, உபரிநிதி மற்றும் 
வங்மைளில் ன்ருந்து கபைப்படும் ைடன் ஆமயகவயாகும். 
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9.6  ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டம் (IUDM ) 

2011-12 முதல் 2016-17 (1 வருடம் )வகரயிலிருந்த 
மாநில அரசின் முன்கனாடி திட்டமான ஒருங்மகணந்த 
நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கநாக்ைமானது எல்லா 
மாநைராட்சிைள் (கசன்கன நீங்ைலாை) , நைராட்சிைள் 
மற்றும் கபரூராட்சிைளிலும் அடிப்பகட 
உட்ைட்டகமப்புைளான சாகலைள், குடிநீர் வசதி, கதரு 
விளக்குைள், ைழிவுநீர் அைற்ைல், மகழநீர் வடிைால், 
சுைாதாரம், திடக்ைழிவு கமலாண்கம, கபருந்து 
நிகலயங்ைள் கமம்படுத்துதல், பூங்ைாக்ைள் கபான்ைவற்கை 
கமம்படுத்துவகத ஆகும் .  

ன்த்திட்டத்தின்கீழ் `10773.22 கைாடி மதிப்பீட்டில் 
13441 திட்டங்ைளுக்கு ஒப்புதல் (முே நிதி  /ப குதி நிதி ) 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன . ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்ட 13441 
திட்டங்ைளில், 13, 189 எண்ணிக்கையிலான திட்டங்ைள் 
முடிவகடந்துள்ளன, 216 திட்டங்ைள் பலைட்ட 
முன்கனற்ை நிகலயில் உள்ளது.  

ஒருங்மகணந்த நைர்ப்புை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 
கசயல்பாட்டின் அடிப்பகடயில், த ழை அரசு 2018-19 
முதல், வருடத்திற்கு  `710 கைாடி வீதம் ன்த்திட்டத்கத 
கசயல்படுத்த மீண்டும் துவக்மயது . ன்த்திட்டத்தின் கீழ் 
ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்ட விவரம் பின்வருமாறு. 
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 ( `கைாடியில்) 

திட்டப்பணிைள் 

தி
ட்
டங்
ைள்
 

எண்
ணி
க்க
ை 

தி
ட்
ட 
மதி
ப்பீ
டு

 

ஒ
ரு
ங்
ம
க
ண
ந்த
 

நை
ர்ப்
புை
 வ
ள
ர்ச்
சித்
 

தி
ட்
டத்
தி
ன்
 பங்
கு

 

பிை
 தி
ட்
டங்
ைளி
ன்
 

நி
தி
 

 /
உ
ள்
ள
ாட்
சி 

அ
க
மப்
புை
ளி
ன்
 

பங்
கு

 

குடிநீர் வழங்ைல் 28 423.86 422.71  1.15  

ைழிவுநீரைற்ைல் 57 238.82 238.82    

சாகலைள் 414 427.99 349.29  78.71  

மகழநீர் வடிைால் 41 103.79 101.06  2.73  

ைசடு அைற்ைல் 
கமலாண்கம 

11 31.17 31.17   

மற்ைகவ 2 7.90 7.90   

கமாத்தம் 553 1,234 1,151  82.59  

குடிநீர் வழங்குதகல கமம்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதாள சாக்ைகடத் திட்டங்ைளுக்கு கதகவயான 
நிதிகதகவ மற்றும் கசயல்படுத்தப்படும் ைாலம் 
ஆமயவற்கை ைருத்தில் கைாண்டு `1,234  கைாடி 
மதிப்பீட்டிலான திட்டங்ைள் எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்டன . 
மற்றும் 2018-2019- ம் ஆண்டின் நிதியின் கீழ் `710 கைாடி 
ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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9.7 அரசு திட்டப் பணிைளுக்ைான நிதி கமலாண்கம 

  நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் 
உட்ைட்டகமப்புைகள கமம்படுத்தும் கநாக்கைாடு த ழை 
அரசு மூலதன மானிய நிதி (Capital Grant Fund), ன்யக்குதல் 
மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் நிதி (Operation and 
Maintenance Gap Filling Fund  )கபான்ை திட்டங்ைகள 

நிறுவியது .கமற்ைண்ட திட்டங்ைளின் நிதிகய கையாள 
TUFIDCO நிறுவனத்கத த ழை அரசு நிய த்துள்ளது . 

அரசு ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டதற்மணங்ை, மூலதன 
மானிய நிதியின் கீழ் (Capital Grant Fund )   `787.24 கைாடி யும் 
மற்றும் ன்யக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு ன்கடகவளி நிரப்பும் 
நிதியின் கீழ் (O&MGFF  ) `209.30 கைாடியும் 2018-19 ஆண்டில் 
விடுவிக்ைப்பட்டது .   



346 

10. புதிய திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைம் 

புதிய திருப்பூர் கமம்பாட்டுக் ைழைம், 1995ல் 
முன்னாள் த ழ்நாடு அரசு உட்ைட்டகமப்பு கமம்பாட்டுக் 
ைழைத்தால் கதாடங்ைப்பட்டது. பின்னர், புதிய திருப்பூர் 
கமம்பாட்டுக் ைழைம், திருப்பூர் மாநைராட்சி, அதன் சுற்றுப்புை 
பகுதிைள் மற்றும் கதாழிற்சாகலைளுக்கு குடிநீர் வழங்ைல் 
மற்றும் ைழிவுநீர் உட்ைட்டகமப்பு கதகவைகள பூர்த்தி 
கசய்வதற்ைாை, ன்ந்தியாவிகலகய முதன்முதலாை கபாது, 
தனியார் பங்ைளிப்புடன் கூடிய குடிநீர் வழங்ைல் மற்றும் 
ைழிவு நீர் திட்டத்திற்ைாை ஒரு சிைப்பு கநாக்ை நிறுவனமாை 
20.06.2002-ல் மறுசீரகமக்ைப்பட்டது. ன்ந்த சிைப்பு கநாக்ை 
நிறுவனத்கத ஊக்குவிக்கும் கபாருட்டு, உட்ைட்டகமப்பு 
குத்தகை மற்றும் நிதி கசகவைள் நிறுவனத்தின் )Ib&Fa( 
14% பங்குைளுடனும், த ழ்நாடு அரசின் 46% 
பங்குைளுடனும், த ழ்நாடு குடிநீர் முதலீட்டு 
நிறுவனத்தால் )n IC( உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது. 

த ழ்நாடு அரசு திருப்பூர் நைராட்சி )தற்கபாது 
மாநைராட்சி( மற்றும் புதிய திருப்பூர் கமம்பாட்டுக் ைழைம் 
கசர்ந்து, நாள் ஒன்றிற்கு 181  ல்லியன் லிட்டகர )MbD( 
கமலும் 210 MbD வகர உயர்த்தத்தக்ை நீர் வழங்கு 
திட்டத்கத அமலாக்ைம் கசய்வதற்ைான சலுகை ஒப்பந்தம் 
ஒன்றிகன கசய்துள்ளது. ன்த்திட்டத்தின் கசலவு கதாகை 
`1023 கைாடியாகும். அதில் 11 தனியார் நிறுவனங்ைள் மூலம் 
கபைப்பட்ட அசல் சமபங்கு கதாகை 
`322.70 கைாடியாகும் மற்றும் 19 வங்ம மற்றும் நிதி 
நிறுவனங்ைள் கதாகுப்பின் மூலம் மூத்த ைடனாை 
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கபைப்பட்ட கதாகை `613.80 கைாடியாகும் மற்றும் 
ன்ரண்டாம் தர ைடனாை அளித்த கதாகை `86.10 
கைாடியாகும். 

திருப்பூர் மாநைராட்சியின் குடிநீர் கதகவயான 
சுமார் 38.917 MbD, 8 மராம பஞ்சாயத்துக்ைள் மற்றும் 1 
பஞ்சாயத்து ஒன்றியங்ைளுக்குட்பட்ட சுமார் 600 மராமப்புை 
குடியிருப்புைளின் குடிநீர் கதகவயான சுமார் 18.26 MbD 
ன்த்திட்டத்தின் மூலம் பூர்த்தி கசய்யப்பட்டு வருமைது. 
ன்கதத் தவிர, ன்த்திட்டம் திருப்பூர் மற்றும் அகதச் 
சுற்றியுள்ள பல்கவறு நூலாகட நிறுவனங்ைள், 
சாயப்பட்டகை மற்றும் அகதச் சார்ந்த கசயலாக்ைத் 
கதாழிற்சாகலைளின் கதகவகயயும் பூர்த்தி கசய்மைது. 
கமலும், ன்த்திட்டத்தின் மூலம் திருப்பூர் மாநைராட்சியின் 
கபரும்பாலான பகுதிைளில் 11 MbD திைனுள்ள பாதாள 
ைழிவுநீர் அைற்றும் அகமப்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற்கபாது 
11,246 பாதாள ைழிவுநீர் ன்கணப்புைள் மூலம் கபைப்படும் 
சுமார் 8 MbD பாதாள ைழிவுநீர் சுத்திைரிக்ைப்படுமைது. 
கமலும் திருப்பூர் மாநைராட்சிக்குட்பட்ட நைர்ப்புை 
ஏகழமக்ைளுக்கு குகைந்த கசலவில் ைழிப்பகை வசதிைள் 
31 சுைாதார வளாைங்ைள் மூலம் கசய்து 
கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ன்த்திட்டம் 2001 அக்கடாபர் முதல் 
திருப்பூர் மாநைராட்சி மற்றும் அகதச் சுற்றி உள்ள 
மராமங்ைளுக்கு குடிநீர் வழங்மக் கைாண்டு வருமைது. 

கசன்கன உயர்நீதி மன்ைத்தின் 30.01.2011 
நாளிட்ட ஆகணப்படி பல்கவறு சாய மற்றும் கவளுத்தல் 
பட்டகைைள்/கதாழிற்சாகலைள் மூடப்பட்டதாலும், 
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வீணாகும் தண்ணீகர மறுசுழற்சி கசய்து உபகயாைம் 
கசய்வதற்ைைான கபாதுக்ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு வசதிைள் 
கைாண்டு வரப்பட்டதாலும், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 
கதாழிற்சாகலைளுக்கு கதகவயான தண்ணீரின் அளவு 
பிப்ரவரி 2011 முதல் கவகுவாை குகைந்துவிட்டது. ன்தன் 
ைாரணமாை, புதிய திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைத்தின் 
கதாழிலில் ஒரு சுணக்ைத்கதயும், அதன் ைாரணமாை வங்ம 
மற்றும் நிதி நிறுவனங்ைளுக்கு கசலுத்த கவண்டிய 
கதாகைகய ைாலத்துடன் கசலுத்துவதில் சிரமத்கதயும் 
சந்திக்ை கநரிட்டது. ன்ந்த நிதிப்பற்ைாக்குகை 2011-12ல் 
ைடன் மறுசீரகமப்புத் திட்டத்தின் மூலம் சமாளிக்ைப்பட்டது. 
அத்திட்டத்தின்படி ைடனுதவி கசய்த நிதிநிறுவனங்ைள் 
ைடகன மறுபரிசீலகன கசய்து, ைடனுக்ைான வட்டி 
விமதத்கத குகைத்தும், 11% ைடன் கதாகையிகன 
சமபங்குைளாை மாற்றியும், கமலும், அரசு கூடுதலாை நாள் 
ஒன்றிற்கு 100 MbD வகர குடிநீகர கபாது மக்ைளின் வீட்டு 
உபகயாைத்திற்ைாை ன்ந்நிறுவனம் மூலம் வாங்மக் 
கைாள்ளவும் வழிமுகைைள் கசய்யப்பட்டன. கமலும் அரசு 
`150 கைாடி சமபங்குைகள ன்த்திட்டத்தில் உள் முதலீடு 
கசய்துள்ளது. தற்சமயம் ன்ந்நிறுவனத்தின் மூலம் 
கூடுதலாை நாள் ஒன்றிற்கு 56  ல்லியன் லிட்டர் குடிநீகர 
திருப்பூர் மாநைராட்சிக்கும் மற்றும் சுற்றுப்புை 
மராமங்ைளுக்கு 9 MLD குடிநீர் விநிகயாைம் கசய்யப்பட்டு 
வருமைது. 

புதிய திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைம் வணிை 
ரீதியாை கமலும் வலுப்கபை த ழ்நாடு அரசு 
ன்ந்நிறுவனத்திற்கு திருப்பூர் உட்ைட்டகமப்பு பகுதிக்கு 
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கவளிகய அகமந்துள்ள குறிப்பிட்ட பகுதிைளில் 
நீர்விநிகயாை அகமப்பிகன விரிவாக்ைம் கசய்ய அனுமதி 
அளித்துள்ளது. அதன் பலனாை ன்ந்நிறுவனம் திருப்பூர் 
மாவட்டத்தில் பல்லடம் பகுதியிலும், ஈகராடு மாவட்டத்தில் 
கபருந்துகை பகுதியிலும், வாடிக்கையாளர்ைகள 
அகடயாளம் ைண்டுள்ளது. கமலும், த ழ்நாடு குடிநீர் 
மற்றும் வடிைால் வாரியம், மூன்று கூட்டுக் குடிநீர் 
திட்டங்ைகள ஈகராடு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்ைகள 
கசர்ந்த ஈகராடு, கபருந்துகை, கசன்னிமகல மற்றும் 
ஊத்துக்குளி பஞ்சாயத்து ஒன்றிய பகுதிைளுக்குட்பட்ட 68 
மராம பஞ்சாயத்துக்ைகளச் சார்ந்த 461 குடியிருப்புைளுக்கு 
கைாணவாய்க்ைால், ைங்ைாபுரம், வாவிக்ைகட, சரகள, 
கபருந்துகை, விஜயமங்ைலம், பல்லக்ைவுண்டம்பாகளயம், 
கசங்ைப்பள்ளி, சர்ைார்கபரியபாகளயம், அக்ரஹாரப் 
கபரியபாகளயம் ஆமய ன்டங்ைளில் ன்ருந்து குடிநீர் 
வழங்ை திட்டப்பணிைகள நிகைகவற்றியுள்ளது. ன்தன் 
முலம் 9 MLD குடிநீர் கூடுதலாை விநிகயாைம் கசய்யப்பட்டு 
வருமைது. அதன்படி 65 MLD குடிநீர் கூடுதலாை திருப்பூர் 
மாநைராட்சி, ஊராட்சிைள் மற்றும் சுற்றுப்புை வழிகயார 
மராமங்ைளின் கதகவைளுக்ைாை ன்த்திட்டத்தின் மூலம் 
விநிகயாைம் கசய்யப்பட்டு வருமைது. ஆை கமாத்தம், 131 
MLD வீட்டு உபகயாைத்திற்ைான குடிநீர் வழங்ைப்பட்டு 
வருமைது. 

கதாழிற்சாகலைள் மற்றும் நிறுவனங்ைளுக்கு 
தற்சமயம் விநிகயாைம் கசய்யப்படும் 40 MLD தண்ணீரின் 
அளவு படிப்படியாை அதிைரித்து வருமைது. 
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2015-2016 ஆண்டு முதல் ன்ந்த நிறுவனம் 
ன்லாபத்தில் ன்யங்ம வருமைது. த ழை அரசின் சமபங்கு 
முதலீடு, திருப்பூர் மாநைராட்சி மற்றும் மற்ை உள்ளாட்சி 
அகமப்புைளால் நாள் ஒன்றிற்கு 65  ல்லியன் லிட்டர் 
தண்ணீகர கூடுதலாை வாங்குவது, நிறுவனத்தின் கசகவ 
பகுதிகய விரிவுபடுத்தி திருப்பூர் உட்ைட்டகமப்பு பகுதிக்கு 
கவளிகய அகமந்துள்ள கதாழிற்சாகலைளுக்கு தண்ணீர் 
விநிகயாைம் கசய்வதற்ைான ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டு  
திட்ட கசயல்பாடுைகள கமம்படுத்துவதற்ைாை 
கமற்கைாள்ளப்பட்ட முயற்சிைள், ன்ந்நிறுவனத்தின் 
வளர்ச்சி மற்றும் முன்கனற்ைத்திற்கு சாதைமாை 
அகமந்துள்ளன. ன்தனால், ன்ந்நிறுவனமானது திருப்பூர் 
மாவட்டம் மற்றும் புைநைர் பகுதிைளுக்கு விரிவாக்ைம் 
கசய்து தனது கசகவகய கதாடர்ந்து கசய்து வருமைது. 
கமலும் த ழை அரசின் கமற்ைண்ட உதவிைளின் பலனாை 
புதிய திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைம் தனது மூத்த 
ைடனாளர்ைளின் ஒரு வருடக் ைடன் தவகணைகள 
முன்கூட்டிகய கசலுத்த ஏதுவாமயது. 

திருப்பூர் மாநைராட்சியில் குடிநீர் விநிகயாைம் 
மற்றும் ைழிவுநீர் அைற்றுவதற்ைான வசதிைகள 
கமம்படுத்துவதற்ைான விரிவான திட்ட அறிக்கைகய 
தயார் கசய்வதில் திருப்பூர் மாநைராட்சிக்கு புதிய திருப்பூர் 
பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைம் உதவி கசய்துள்ளது. ன்ந்த திட்ட 
அறிக்கை “அம்ருத்” திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாை 
கமற்கைாள்ள அனுமதியளிக்ைப்பட்டுள்ளது. கமலும் த ழை 
அரசு தனது புதிய குடிநீர் திட்டத்திற்ைான “ைட்டுமானம், 
கமலாண்கம மற்றும் கமற்பார்கவ” ஆகலாசைராை புதிய 
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திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைத்கத நிய த்து அனுமதி 
வழங்மயுள்ளது.  

IL&FS குேமத்தில் அண்கமக்ைாலமாை ஏற்பட்ட 
நிதி கநருக்ைடியின் ைாரணமாை ஒரு புதிய ன்யக்குநர்ைள் 
கைாண்ட குேகவ மத்திய அரசின் கபருநிறுவன 
விவைாரங்ைள் துகை அகமத்துள்ளது. புதிய திருப்பூர் பகுதி 
கமம்பாட்டுக் ைழைத்தின் கசயல்பாடுைளுக்கு ன்தனால் 
எந்தவித பாதைமான சூழ்நிகலயும் ஏற்படவில்கல. கமலும் 
புதிய திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைத்தின் நிதி மற்றும் 
நிர்வாைத்கத தனது கசாந்த வளங்ைளின் மூலம் நடத்திக் 
கைாண்டு ன்ருப்பதால், “பசுகம” தரவரிகசயில் 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனகவ, புதிய திருப்பூர் பகுதி 
கமம்பாட்டுக் ைழைம் சலுகை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தனது 
ைடகமைகளயும், திருப்பூர் மாநைரம் மற்றும் அதகனச் 
சுற்றியுள்ள மராம மக்ைளுக்ைான கசகவைகளயும் 
கதாடர்ந்து கசய்து வருமைது. 
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11. த ழ்நாடு குடிநீர் முதலீட்டு நிறுவனம் 

 த ழ்நாடு அரசு மற்றும் உட்ைட்டகமப்பு குத்தகை 
மற்றும் நிதி கசகவ (IL&FS) நிறுவனமும் ன்கணந்து 
நிறுவனச் சட்டம் 1956ன் கீழ் ஒரு தனிப்பட்ட கநாக்ைம் 
கைாண்ட நிறுவனமாை த ழ்நாடு குடிநீர் முதலீட்டு 
நிறுவனம் அகமக்ைப்பட்டது. ன்ந்நிறுவனமானது, குடிநீர் 
வழங்ைல் மற்றும் ைழிவு நீரைற்ைல் பணிைகள உள்ளடக்மய 
புதிய திருப்பூர் குடிநீர் திட்டத்திகன கபாது, தனியார் 
பங்ைளிப்புடன் (PPP) கமம்படுத்துவதற்ைாை துவக்ைப்பட்டது. 
நைர்ப்புை குடிநீர் மற்றும் ைழிவுநீர் நகடமுகைைள், 
மறுசுழற்சி கசய்தல், ைடல் நீகர குடிநீராக்குதல், 
கதாழிற்சாகல ைழிவுப்கபாருள் கமலாண்கம 
ஆமயவற்றில் ன்ந்நிறுவனம் நிபுணத்துவம் 
கபற்றுள்ளதுடன் திட்டங்ைகள வகரவு கசய்வது முதல் 
நகடமுகைப்படுத்துவது வகர ஒரு குறிப்பிட்ட 
வகரயகைக்குள் கசலவுைகள குகைக்கும் வகையில் 
வசதிைள் கசய்து தருமைது. 

 ‘‘புதிய திருப்பூர் பகுதி கமம்பாட்டுக் ைழைம்’ 
(NTADCL), த ழ்நாடு குடிநீர் முதலீட்டு நிறுவனத்தால் 
(TWIC), உருவாக்ைப்பட்டது. ன்ந்நிறுவனத்தில் த ழ்நாடு 
குடிநீர் முதலீட்டு நிறுவனம் 28.72 விேக்ைாடு மூலதனப் 
பங்ைளிப்பு கசய்துள்ளது. 

 ன்ந்நிறுவனம் ைடந்த சில ஆண்டுைளில் 
கதாழிற்சாகல ைழிவுநீர் கமலாண்கம மற்றும் நைர்ப்புை 
குடிநீர் கமலாண்கம ஆமயவற்றில் முன்னணி ன்டத்கத 
அகடந்துள்ளது. தனித்துவ க்ை திரவ கவளிகயற்ை ல்லா 
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கதாழில் நுட்பம் (ZLD) மற்றும் உப்பு நீர் மறு உபகயாை 
கதாழில் நுட்பம் ஆமயவற்றில் ன்ந்நிறுவனம் 
நிபுணத்துவத்கத வளர்த்துக் கைாண்டுள்ளது. ஈகராடு 
மாவட்டத்தில் ைாகடயம்பட்டி, ஸ்ரீ பவானி, கபருந்துகை 
சிப்ைாட் ஆமய ன்டங்ைளிலும், நாமக்ைல் மாவட்டம், பள்ளி 
பாகளயம் மற்றும் குமாரபாகளயத்தில் பசுகம ைாகவரி 
சுற்றுச்சூழல் நிறுவனம் ஆமய ன்டங்ைளில் கைத்தறி 
பூங்ைாக்ைகள திரவ கவளிகயற்ை ல்லா கதாழில்நுட்ப 
அடிப்பகடயில் கபாது ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைகள 
அகமக்ை ன்ந்நிறுவனத்கத திட்ட கமலாண்கம 
ஆகலாசைராை த ழை அரசு நிய த்துள்ளது. கமலும் 
ன்ந்நிறுவனம், சிப்ைாட்டில் 60 MLD ைடல் நீகர 
குடிநீராக்கும் கதாழிற்சாகல திட்டத்திற்கும், 
குதிகரகமாழியில் த ழ்நாடு குடிநீர் வடிைால் 
வாரியத்திற்கு 60 MLD ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் 
கதாழிற்சாகல திட்டத்திற்கும், 9 மாநைராட்சிைளில்  
அளவுமானியுடன் கூடிய பமர்மான குழாய் பகுதி 
அடிப்பகடயில் குடிநீர் கமலாண்கம திட்டத்திற்கும், 
கசலம் மற்றும் ஆவடியில் பாதாள சாக்ைகட 
திட்டங்ைளுக்கும், த ழ்நாடு மாசு ைட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்தின் மூலம் கவகை, பவானி மற்றும் ைாகவரி 
ஆற்றுப்படுகைைளில் மாசுபடுதல் தடுப்பதற்ைான சாத்திய 
கூறு திட்டங்ைள், கசன்கன கபருநைர 
மாநைராட்சியிட ருந்து 60 நீர் நிகலைளுக்ைான விரிவான 
திட்ட அறிக்கை மற்றும் கசன்கன கபருநைர குடிநீர் 
வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீர் அைற்று வாரியத்திட ருந்து 
சீர் கு நைரத்திட்டத்தின் கீழ் தியாைராய நைகர கமம்படுத்த 
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24x7 அடிப்பகடயில் குடிநீர் வழங்குதல் ஆமய 
பணிைளுக்ைான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரித்து 
வழங்மயுள்ளது.  

 ன்கதத் தவிர, கசன்கன கபருநைர குடிநீர் 
வழங்ைல் மற்றும் ைழிவுநீரைற்று வாரியத்தால் 
கைாடுங்கையூர் மற்றும் கைாயம்கபட்டில் உள்ள மூன்ைாம் 
நிகல சுத்திைரிப்பு மற்றும் எதிர்மகை சவ்வூடு பரவல் 
நிகலயத்தின் ைட்டுமான கமற்பார்கவயாளராை 
நிய க்ைப்பட்டுள்ளது. கமலும், தஞ்சாவூர் மாநைராட்சியில் 
சீர் கு திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் வழங்ைல் கமம்படுத்தும் 
திட்டம், பல்லாவரம் நைராட்சியில் ஜமீன் பல்லாவரம் ஏரி 
மற்றும் கீழ்க்ைட்டகள ஏரி ஆமயவற்கை மறுசீரகமப்பு 
கசய்வகத ைண்ைாணித்தல், சீர் கு நைர திட்டத்தின் கீழ் 
தூத்துக்குடியில் ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு திட்டம், 
கும்பகைாணம் நைராட்சியில் பாதாள சாக்ைகட மற்றும் 
குடிநீர் வழங்ைல் கமம்படுத்தும் திட்டம், ைடலூர் 
நைராட்சியில் மகழநீர் வடிைால் அகமக்கும் திட்டம், 
குஜராத் கதாழில் கமம்பாடு ைழைத்தின் மூலம் 100 MLD 
ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் கதாழிற்சாகலக்ைான திட்டம் 
மற்றும் குஜராத் குடிநீர் உட்ைட்டகமப்பு நிறுவனத்தின் 
ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் கதாழிற்சாகலைளுக்ைான ஏே 
திட்டங்ைள் ஆமயகவைளுக்கு திட்ட கமலாண்கம 
ஆகலாசைராை கசயல்பட்டு வருமைது. 

ன்ந்நிறுவனம், அருள்புரம், ராயபுரம், 
முருைம்பாகளயம், சின்னக்ைகர, ைாசிபாகளயம், 
குன்னக்ைல்பாகளயம், எஸ்.கபரியபாகளயம், மற்றும் 
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கபருந்துகை ஆமய 9 ன்டங்ைளில் உள்ள திரவ 
கவளிகயற்ை ல்லா கதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கபாது 
ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு நிகலயங்ைளில், ன்யக்குதல் மற்றும் 
பராமரித்தல் பணிைகள கமற்கைாண்டு வருமைது. கமலும், 
ன்ந் நிறுவனம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுைளின் 
பின்வரும் அங்கீைாரங்ைகளப் கபற்றுள்ளது: 

11.1  த ழ்நாடு அரசு 

 த ழ்நாடு ஒளிவு மகைவற்ை ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 
1998 [த ழ்நாடு சட்டம் 43, 1988], பிரிவு 16-ன் கீழ், 
ன்ந்நிறுவனம் பங்கைற்கும் ஒப்பந்தங்ைளுக்கு, 
ஆகலாசகன மற்றும் நிதிகசகவ கைாள்முதலுக்கு 
விலக்கு அளித்து மாண்பு கு ஆளுநர் அவர்ைளால் 
ன்யற்ைப்பட்ட அவசரச் சட்டம், த ழ்நாடு அரசின் 
அரசிதழில் அறிவிப்பு எண். 333, நாள் 17.10.2017ல் 
அறிவிக்கை கவளியிடப்பட்டது. 

 அரசு ஆகண (நிகல) எண்.132, ந.நி.(ம)கு.வ. (ந.நி3) 
துகை, நாள் 31.12.2012 மற்றும் அரசு ஆகண (3ப)  
எண். 10, ந.நி.(ம)கு.வ. (ந.நி3) துகை, நாள்  16.05.2017-ல் 
அரசின் சார்பாை கீழ்ைண்ட திட்டங்ைகள 
கசயல்படுத்த த ழ்நாடு குடிநீர் முதலீட்டு நிறுவனம் 
"திட்ட கமலாண்கம முைகம"-யாை 
நிய க்ைப்பட்டுள்ளது. 

 த ழ்நாடு அரசின் கபாது ைழிவு சுத்திைரிப்பு 
நிகலயங்ைகள கமம்படுத்துவதற்கும், ன்யக்குதல் 
மற்றும் பராமரித்தல் பணிைளுக்கும் ஒரு பிரத்கயை 
முைகம.  
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 ைழிவுநீர் மறு உபகயாைம் மற்றும் ைடல்நீகர 
குடிநீராக்குதல் மூலம் கதாழிற்சாகலைளுக்கு 
குடிநீர் வழங்குதல். 

 த ழை அரசின் நைராட்சி நிர்வாை ஆகணயரைம், 
நைர்ப்புை உள்ளாட்சி அகமப்புைளில் பணியாற்றும் 
கபாறியாளர்ைளுக்கு உலை வங்ம நிதியுதவியுடன் 
திைன் கமம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்திகன 
கசயல்படுத்தும் கபாறுப்பிகன ன்ந்நிறுவனத்திற்கு 
வழங்மயுள்ளது. ன்தன் மூலம் பல்கவறு நைராட்சி 
/மாநைராட்சிைளில் பணிபுரியும் 135 
கபாறியாளர்ைளுக்கு ன்ந்தியாவிலும் மற்றும் 
பிலிப்கபன்ஸ் நாட்டில் மணிலாவிலும் உரிய திைன் 
கமம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டு, உரிய கதர்வுைள் 
மூலம் சர்வகதச அகமப்பின் அங்கீைார முைகம 
வாயிலாை அப்கபாறியாளர்ைளுக்கு சான்றிதழ் 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

11.2   ன்ந்திய அரசு 

 ன்ந்திய அரசின் ஜவுளித்துகை அகமச்சைத்திற்கு 
அறிவுசார் கூட்டாளியாை ன்ந்நிறுவனம் விளங்ம 
வருமைது.  

 மத்திய நீர் ஆதாரம் மற்றும் ைங்கை நதி புனரகமப்பு 
அகமச்சைத்தின் "கதசிய தூய்கம ைங்கை" 
அகமப்பிற்கு ஆகலாசைராை உள்ளது. 

 ன்ந்நிறுவனம் கதசிய ைடல்சார் கதாழில் நுட்ப 
நிகலயத்தின் மூலம் பாரதீப் துகைமுைத்திற்ைாை 
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ைடல்நீர் எதிர்மகை சவ்வூடு பரவல் மூலம் ைடல்நீகர 
குடிநீராக்கும் நிகலயங்ைள் அகமப்பதற்கு 
ஆகலாசகன வழங்ை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
கைகயேத்திட்டுள்ளது. 

 மத்திய அரசின் “உட்சதாரா அவிஸ்ைார் கயாஜனா” 
திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் கபாறியியல் 
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திகன ைண்ைாணிப்பு / மதிப்பீடு 
கசய்வதற்கு அகமக்ைப்பட்ட வல்லுநர் குேவில் 
ன்ந்நிறுவனத்கத "ைள நிபுணர்" ஆை நிய த்துள்ளது. 

 ன்ந்திய அரசின், அறிவியல் மற்றும் 
கதாழில்நுட்பத்துகையின் கீழ் ன்யங்கும் (CSIR) 
கதாழில் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில், "குடிநீர் கதாழில் 
நுட்பங்ைகள பயன்படுத்துதல்" என்ை திட்டத்தின் ைள 
வல்லுனர் குேவில் ஒரு உறுப்பினராை 
ன்ந்நிறுவனம் நிய க்ைப்பட்டுள்ளது. 

 2017 - 2018 ஆண்டில் `35.00 கைாடியாை ன்ருந்த 
ன்ந்நிறுவனத்தின் வருவாய்  2018 - 2019 ஆம் ஆண்டில் 
`46.00 கைாடியாை உயர்ந்துள்ளது. 2019 - 2020 ஆம் 
ஆண்டிற்கு  `58.00 கைாடி வருவாயிகன அகடயும் 
வகையில் தன்னுகடய ன்லட்சிய ன்லக்ைாை 
கைாண்டுள்ளது.  

IL&FS குேமத்தில் அண்கமக்ைாலமாை ஏற்பட்ட 
நிதி கநருக்ைடியின் ைாரணமாை ஒரு புதிய ன்யக்குநர்ைள் 
கைாண்ட குேகவ மத்திய அரசின் கபருநிறுவன 
விவைாரங்ைள் துகை அகமத்துள்ளது. த ழ்நாடு குடிநீர் 
முதலீட்டு நிறுவனத்தின் கசயல்பாடுைளுக்கு ன்தனால் 
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எந்தவித பாதைமான சூழ்நிகலயும் ஏற்படவில்கல. 
கமலும் ன்ந்நிறுவனத்தின் நிதி மற்றும் நிர்வாைத்கத  
தனது கசாந்த வளங்ைளின் மூலம் நடத்திக் 
கைாண்டு ன்ருப்பதால், ஒரு சில நிறுவனங்ைளுக்கு 
மட்டுகம வழங்ைப்பட்ட “பச்கச” தரவரிகசயில் 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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