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த்தி தட்ஜெட் 2017 – 2018/ தட்ஜெட் தற்றி ஜதொதுத்கல் 

இயில்வ தட்ஜெட்  / த்தி ொ நின அசின் ருொய் மூனங்கள் 

(For Group I and II Mains) 

அறிந்து ஜகொள்ப வண்டி மூன்று விசங்கள் 

 முல்முறநொக ஜதொது தட்ஜெட்டுடன் யில்வ 

தட்ஜெட் இறக்கப்தடுகிநது. 

 முல்முறநொக பிப்ரி 28-க்குப் ததினொக பிப்ரி 1-

ம் வதிவ ஜதொது தட்ஜெட் ொக்கல் 

ஜசய்ப்தட்டுள்பது. 

 திட்டம் சொர் ற்றும் திட்டம் சொொ ஜசனவிணங்கள் 
என்நொக்கப்தட்டுள்பது  

திர்ரும் நிதிொண்டுக்கொண (2017-18) த்தி தட்ஜெட் 

ொடொளுன்நத்தில் புன்கிற ொக்கல் ஜசய்ப்தட்டது. அதில் 

குறிப்பிடத்க்க அம்சொக ருொண ரிவிதிப்பில் புதி 

சலுறககள் அறிவிக்கப்தட்டுள்பண. வலும், றகளுக்கு 1 வகொடி 

வீடுகள் புதிொகக் கட்டித் ப்தடும் ன்றும் அறிவிப்பு 

ஜளிொகியுள்பது. இறத்வி, விசொம், யில்வ, சிறு 

ஜொழில் துறநகளுக்கொண நிதி எதுக்கீடுகள் 

அதிகரிக்கப்தட்டிருப்ததுடன், கருப்புப் தத்ற எழிப்தற்கொக 

தல்வறு அதிடி அறிவிப்புகளும் ஜளியிடப்தட்டுள்பண. 

 

 

 

 

"ொற்நம், உத்வகம், தூய்ற இந்திொ'ற (ஜடக் இந்திொ) உறுதி 

ஜசய்யும் றகயில் விசொயிகள் னன், உள்கட்டறப்பு, மின்ணணு 

ஜதொருபொம், ரி நிர்ொகம் உள்ளிட்ட 10 முக்கி துறநகறப 

கணத்தில் ஜகொண்டு த்தி தட்ஜெட் உருொக்கப்தட்டுள்பொக 

நிதிறச்சர் அருண் வெட்லி ஜரிவித்ொர். 
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துறந ொரிொண அறிவிப்புகள் 

ரிவிதிப்பில் சலுறக: 

1. ருொண ரி வினக்கு உச்ச ம்பில் இந் முறந ந் 

ொற்நமும் ஜசய்ப்தடவில்றன. அவவறபயில் 

ஆண்டுக்கு ரூ.5 னட்சம் ற ருொணம் 

ஈட்டுவொருக்கு விதிக்கப்தடும் ரி விகிம் தொதிொகக் 

குறநக்கப்தட்டுள்பது. அொது, ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 

னட்சம் முல் ரூ.5 னட்சம் ற ருொணம் 

ஈட்டுவொர்களுக்கு இதுற 10 சவீ ருொண ரி 

விதிக்கப்தட்டு ந்து. அந் விகித்ற 5 சவீொகக் 

குறநப்தொக த்தி தட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு 

ஜளிொகியுள்பது.  

2. ஆண்டுக்கு ரூ.50 னட்சத்திலிருந்து ரூ.1 வகொடி ற 

ருொணம் ஈட்டுவொருக்கு கூடுனொக 10 சவீ உதரி 

ரி விதிக்கப்தட்டுள்பது. அவவதொன்று ரூ.1 வகொடிக்கு 

வல் ருொணம் ஜதறுவொருக்கு 15 சவீ உதரி ரி 

விதிக்கப்தடும் ன்றும் அறிவிப்பு ஜளிொகியுள்பது. 

சிறுஜொழில் நிறுணங்கள்: 

சிறுஜொழில் நிறுணங்கறப ஊக்குவிக்கும் றகயினொண ரிச் 

சலுறககள் தட்ஜெட்டில் இடம்ஜதற்றுள்பண. அன்தடி, ஆண்டுக்கு 

ரூ.50 வகொடிக்கு மிகொல் விற்றுமுல் (Turnover) ஈட்டும் சிறு,குறு 

ற்றும் டுத் நிறுணங்களுக்கு விதிக்கப்தட்டு ந் 30 சவீ 

ருொண ரி 25 சவீொகக் குறநக்கப்தட்டுள்பது. 

கருப்புப் த எழிப்பு டடிக்றக:  
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1. நில் ஜதொருபொொொக விபங்கும் கருப்புப் தத்ற 
எழிப்தற்கொக தட்ஜெட்டில் தல்வறு அதிடி 

அறிவிப்புகள் ஜளிொகியுள்பண. அற்றில் முக்கிொக, 

ரூ.3 னட்சத்துக்கு வல் ஜொக்கப் தப் 

தரிர்த்றணகறப வற்ஜகொள்ற்குத் றட 

விதிக்கப்தட்டுள்பது. இந் றடமுறந ப்ல் 1-ஆம் 

வதி முல் அலுக்கு ரும் ன்று 

அறிவிக்கப்தட்டுள்பது. 

2. அசில் கட்சிகள், னிதரிடம் இருந்து ரூ.2 

ஆயித்துக்கு வல் ஜொக்கொக ன்ஜகொறட 

சூலிப்தற்குத் றட விதிக்கப்தட்டுள்பது. அற்கு 

வற்தட்ட ஜொறககறப கொவசொறனகபொகவொ, 

றவொறனகபொகவொ அல்னது மின்ணணு தப் 
தரிர்த்றண ொயினொகவொ ட்டுவ ஜதந வண்டும் 

ன்றும் தட்ஜெட்டில் ஜரிவிக்கப்தட்டுள்பது. 

3. ங்கி அட்றடகள் ொயினொகவும், ஆொர் சு விங்கள் 

ொயினொகவும் தம் ஜசலுத்துற்கொண றகடக்க 
மின்ணணு சொணங்களின் தன்தொட்றட அதிகரிக்க 
தல்வறு டடிக்றககறப டுக்கத் 

திட்டமிடப்தட்டுள்பது. அன் எருதகுதிொக, அத்றக 

சொணங்கறப உற்தத்தி ஜசய்ற்கு விதிக்கப்தட்டு ந் 
ரிகள் அறணத்றயும் த்து ஜசய்ொக தட்ஜெட்டில் 

அறிவிக்கப்தட்டுள்பது. 

விசொம் ற்றும் ஊக வம்தொடு: 

1. அடுத் நிதிொண்டுக்குள் ரூ.10 னட்சம் வகொடிக்கு 

வபொண் கடன்கறப ங்க இனக்கு 

நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது. வலும், தயிர்க்கொப்பீட்டுத் 

திட்டத்துக்கொக ரூ.9,000 வகொடியும், நுண் நீர்ப் தொசணத் 
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திட்டத்துக்கொக ரூ.5,000 வகொடியும் தட்ஜெட்டில் 

எதுக்கப்தட்டுள்பது. 

2. ஊக வறனொய்ப்புத் திட்டத்துக்கு ரூ.48,000 வகொடி நிதி 

எதுக்கீடு ஜசய்ப்தட்டுள்பது. ஜொத்ொக ஊக - 

வபொண் துறந வம்தொட்டுக்கொக ரூ.1,87,223 வகொடி 

எதுக்கப்தட்டுள்பது.இது நிகழ் நிதிொண்டுக்கொண 

எதுக்கீட்றடக் கொட்டிலும் 24 சவீம் அதிகொகும். 

3. றகளுக்கு 1 வகொடி வீடுகள்: உறநவிட சதியில்னொ 

ற க்களுக்கு புதிொக 1 வகொடி வீடுகள் கட்டித் 

ப்தடும் ன்று தட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு 

ஜளிொகியுள்பது. இந்த் திட்டத்ற ரும் 2019-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் நிறநவற்ந இனக்கு 

நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது. 

4. 2017-18 நிதிொண்டில் விசொ பர்ச்சி 4.1 சவீொக 

இருக்கும். விசொயிகளின் ருொணத்ற, 5 

ஆண்டுகளுக்குள் இட்டிப்தொக்க டடிக்றக 

டுக்கப்தடும். 

யில்வ துறந அறிவிப்புகள்: 

1. யில் தத்தின் தொதுகொப்றத உறுதிஜசய்ற்கொக, 

யில் ண்டொபங்கள், சிக்ணல்கள் ஆகிற்றந 

வம்தடுத்துல், ஆளில்னொ கடவுப்தொறகறப 

அகற்றுது ஆகிற்றுக்கு தட்ஜெட்டில் முக்கித்தும் 

அளிக்கப்தட்டுள்பது. அற்கொக, அடுத் 5 ஆண்டுகளில் 

ரூ.1 னட்சம் வகொடியில், ""வசி யில்வ தொதுகொப்பு 

நிதிம்'' உருொக்கப்தடும்  



 

5 TNPSC Group I Mains Postal and Class Test Admission opens Call: 9952521550. 
Classes and Test batches will be held in Anna nagar, Chennai from March-2017 

 

P
w

w
w

.iy
a

ch
a

m
y.

co
m

 

2. ஆர்சிடிசி இறபம் மூனம் முன்ததிவு 
ஜசய்ப்தடும் யில் டிக்ஜகட்டுகளுக்கு வசற கட்டம் 

கிறடொது. 

3. ொற்றுத் திநணொளிகளின் னறணக் கருத்தில் ஜகொண்டு, 

அர்கள் ளிதில் ந்து ஜசல்லும் றகயில் 500 யில் 

நிறனங்கள் வம்தடுத்ப்தடும். 

4. சுற்றுனொ, புனி ொத்திற ஆகிற்றுக்கொக சிநப்பு 

யில்கள் இக்க டடிக்றக வற்ஜகொள்பப்தடும். 

5. ரும் 2019-ஆம் ஆண்டுக்குள், அறணத்து யில் 

ஜதட்டிகளிலும் சுற்றுச்சூலுக்கு தொதிப்றத ற்தடுத்ொ 

""தவொ-கழிப்தறநகள்'' அறக்கப்தடும். துப்புவு 

ஜொடர்தொண புகொர்கறப தணிகள் ஜரிவிப்தற்கொக, 

""கிளீன் ற வகொச்'' ன்ந ஜதரில் ஜசல்லிடப்வதசி 

ஜசலியும் அறிமுகம் ஜசய்ப்தடும். 

சிநப்தம்சங்கள் 

 உனகின் 6து  மிகப் ஜதரி உற்தத்தி ொடொக இந்திொ 

திகழ்கிநது 

 மூத் குடிக்களுக்கு, ஆொர் அடிப்தறடயினொண உடல்ன 

அட்றடகள் ற்றும் 8 சவீ உத்ொ ட்டியுடன் கூடி 

புதி ஏய்வூதி திட்டம் அறிமுகப்தடுத்ப்தடும். 

 2017-18ஆம் நிதிொண்டில் நிதிப் தற்நொக்குறந 3.2 சவீொக 

இருக்கும். அற்கடுத் ஆண்டில் இது 3 சவீொக இருக்கும். 

 

    

 

 

நிதி தற்நொக்குறந ன்தது ருொய் வுகள், கடன் அல்னொ 

மூனண வுகள் ஆகிற்றுக்கும் ஜொத் ஜசனவிணத்திற்கும் 

இறடவயுள்ப வறுதொடொகும். அறணத்து ஆொங்களிலிருந்தும் 

அசுக்கு வறப்தடும் ஜொத் கடன்கறபயும் இது குறிக்கிநது.  
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 ொஜீவ் கொந்தி தங்கு வசமிப்பு திட்டங்களுக்கு ங்கப்தட்டு 
ந் ரி சலுறகற த்து ஜசய் த்தி தட்ஜெட்டில் 

தரிந்துறக்கப்தட்டுள்பது. 

 ர்த்கம் புரிற ளிறொக்கிடும் றகயில், தஸ்த நிதி 

நிறுணங்கள், கு நிறுணங்கள் உள்ளிட்டற்றுக்கும் 

ஆன்றனன் மூனம் ததிவு ஜசய்து ஜகொள்ளும் சதி 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட உள்பது.  

 பிரின் நிொ நிதிக்கு ற்வதொது ங்கப்தட்டு ரும் 
ரி வினக்கொணது முல்ர் ற்றும் துறநின ஆளுரின் 
நிொ நிதிகளுக்கும் விரிவுதடுத்ப்தட்டுள்பொக 

தட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்தட்டுள்பது. 

 2018 வ 1ம் வதிக்குள் அறணத்து கிொங்களுக்கும் 100 

சவி மின் சதி ஜதந இனக்கு. 

 றுறக் வகொட்டிற்குக் கீழ் சிக்கும் எரு வகொடி 

குடும்தங்கறப ழ்றயில் இருந்து விடுவிக்க புதி திட்டம். 

 2017-ம் ஆண்டுக்குள் கொனொ-அசொர் ற்றும் ொறணக்வகொல் 

வொய்கறபயும், 2018-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஜொழுவொறயும் 

ற்றும் 2020-ம் ஆண்டுக்குள் ட்டறறயும் எழிக்க 

ஜசல்திட்டம் 

 ெொர்கண்ட் ற்றும் குெொத்தில் புதி அறணந்தி ருத்து 

அறிவில் நிறுணங்கள் (...ம்.ஸ்.) ற்தடுத்ப்தடும் 

 நிொொண விறனயில் ருந்துகள் கிறடப்தற உறுதி 
ஜசய்யும் றகயில் ருந்துகள் ற்றும் அகுசொண விதிகள் 
திருத்ம் ஜசய்ப்தடும் 

 உர்கல்வி நிறுணங்களில் வசருற்கொண அறணத்து 

நுறவுத் வர்வுகறபயும் டத்துற்ஜகண சுொட்சி மிக்க, 

சு வறற நிறநவற்றிக் ஜகொள்ளும் திநன் மிக்க 
வசொறண அறப்தொக வசி வசொறண முகறற 

உருொக்க அசு திட்டமிட்டுள்பது. இன் மூனம் சி.பி.ஸ்.இ 
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(CBSE), ..சி.டி.இ (AICTE) வதொன்ந முன்வணொடி நிறுணங்கள் 

இத்றக நிர்ொகப் ஜதொறுப்புகளிலிருந்து விடுவிக்கப்தடும். 

இனி அற கல்வி ஜொடர்தொண விங்களில் ங்கள் 

கணத்ற அதிகரித்துக் ஜகொள்ப முடியும். 

  தகலல் ததொழில்நுட்பத்தத முழுதொகப் பன்படுத்திக் 

தகொள்ர அசு திட்டமிட்டுள்ரது என்றும் குதமந்தது  

350 இதைம் மூயொன பயிற்சிகதர லறங்கக் 

கூடி ‘ஸ்லம்’ என்ம தரத்தத ததொடங்கவுள்ரது. 

 ருொய்ப் தற்நொக்குறநறப் ஜதொருத்ற அடுத் 

நிதிொண்டில் 2.3 சவீத்திலிருந்து 2.1 சவீொகக் குறநயும் 

ண திர்தொர்க்கப்தடுகிநது 

 

 

 

 

 

ருொய் தற்நொக்குறந ன்தது ருொய் ஜசனவிணங்களுக்கும், ருொய் 

வுகளுக்கும் இறடவயுள்ப வறுதொடு. திநம்தட்ட ருொய் குறநதொடு 

ன்தது ருொய் குறநதொட்டுக்கும் மூனண ஜசொத்துக்கள் 

உருக்குற்கொண ொனித்திற்கும் இறடவயுள்ப வித்திொசொகும். 
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தட்ஜெட் தற்றி சுொசித் கல்கள் 

1860-ம் ஆண்டு முல் தட்ஜெட் ொக்கல் ஜசய்ப்தட்டது. சுந்தி 

இந்திொவின் முல் தட்ஜெட் 1947-ம் ஆண்டு ம்தர் 26-ல் 

ொக்கல் ஜசய்ப் தட்டது. ஜதொருபொொ ஆய்றிக்றக 1964-ல் 

னிொக ொக்கல் ஜசய்ப்தட்டது.  

 பட்தெட் என்பது ப்தஞ்சு தொழிச்த ொல், பட்தெட் என்மொல் 

சிறி தப என்பது தபொருள் 

 பட்தெட் முதம இந்திொவில்பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் பபொது 

1860 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.பெம்ஸ் வில் ன் 

என்ம ஆங்கிபயர் முதன் முதயொக பட்தெட்டிதன தொக்கல் 

த ய்து பபசினொர். 
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 சுதந்தித்திற்கு பின் இந்திொவின் முதல் பட்தெட்டிதன 

தமிறகத்ததச்  ொர்ந்த முதல் நிதி அதச் ர் ஆர்.பக  ண்முகம் 

த ட்டி தொக்கல் த ய்தொர். இர் நீதிக்கட்சிறச் சொர்ந்ர். 

 பொகிஸ்தொனின் பிதொக இருந்த லிொகத் அலிகொன் 

இதடக்கொய அசில் இந்திொவின் நிதி அதச் ொக இருந்தொர். 

 பட்தெட் என்பது அசின் லரங்கதர எவ்லொறு க்களுக்கு 

பிரித்தளிப்பது என்பதத அடிப்பதடொக தகொண்டது. 

ஆண்டுபதொறும் பட்தெட்டிதன குடிசுத் ததயலரின் முன் 

அனுதியுடன் இந்தி அசியதப்புச்  ட்டம் விதி 112ன் 

படி பொொரன்மத்தில் தொக்கல் த ய்ப்ட்டு பொரன்மத்தின் 

அனுதிதப் தபமபலண்டும். 

 இந்திொவிற்கொன நிதி ஆண்டு ஏப்ல் 1 முதல் ொர்ச் 31 ஆம் 

பததி ஆகும். 

 பட்தெட் என்பதத எதிர்பொர்க்கப்பட்ட லவு ற்றும் த யவு 

என்பதத உள்ரடக்கிதொகும்,அதொலது 2016 ஏப்ல் 1 முதல் 

2017 ொர்ச் லத இந்தி அசின் லருலொய் இவ்லரவு 

எதிர்பொர்க்கப் படுகிமது, இவ்லொறு லக்கூடி லருலொத 

எவ்லொறு த யவு த ய்லது அதொலது திட்டங்களின் மூயம் 

க்களுக்கு எவ்லொறு அளிப்பது என்பதொகும். 

தட்ஜெட்டின் அங்கங்கள் 
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ருொய் : 

அசுக்குச் வச வண்டி ரி ற்றும் இ ருொய்கள் ருொய் 

கக்கில் வசர்க்கப் தடுகிநது. அசின் ஜசனவுகள் இந் ருொயின் 

மூனம் சரி ஜசய்ப்தடுகிநது. 

ரி ருொய் : 

த்தி அசு சூலிக்கும் ரிகள் ற்றும் சுங்க ரிகள் இதில் 

அடங்கும். 

வடி ரி : 

ருொணம், ஜசொத்து ற்றும் வீட்டு உதவொகப் ஜதொருள்கள் ற்றும் 

விொதொம் ஆகிற் றுக்கு அசு விதிக்கும் ரி. அொது இவ்தி 

ொர் மீதி விதிக்கப்தடுகிநவொ அவ வடிொக அசுக்கு 

ஜசலுத்துொர். இறடயில் ந் விொண இறடனிறனொபர்கள் 

இருக்கொட்டொர்கள் 

றநமுக ரி : 
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ஜதொருட்களுக்கும் வசறகளுக்கும் அசு சூலிக்கும் ரி 

றநமுக ரி ணப்தடு கிநது.  அொது இவ்ரி வடிொக 

அசுக்கு ஜசலுத்ப்தடுது இல்றன இறட நிறனொபர்கள் 

மூனொக ஜசலுத்ப்தடும் .றந முகரிகள் ன்தது பிநர் மூனொக 

சூலிக்கப்தடும் ரிகபொகும். உொொக சுங்கம் ற்றும் கனொல் 

தீர்றகள், விற்தறண ரி, ொட் (VAT) ணப்தடும் திப்புக் 

கூட்டுரி வதொன்நற்றநக் குறிப்பிடனொம். நுகர்வொர் எருர் எரு 

ஜதொருறப ொங்கிணொல், அற்கு அர்ொன் ரிறக் ஜகொடுக்க 

வண்டும். ஆணொல் அந் ரி அந் விற்தறணொபர் ொயினொகப் 

ஜதநப்தடும். உற்தத்திொபர், ற்றுதிொபர் ற்றும் நுகர்வொர் 

ஆகிவொர் றநமுக ரிகறப ஜசலுத்துொர்கள். 

மூனண ருொய் : 

சந்றக்கடன் ண அறக்கப்தடும் ஜதொதுக்களிடம் இருந்து 

கடணொக ஜதநப்தடும் மூனணங்கள், ரிசர்வ் ங்கியிடம் அசு 

ஜதறும் கடன்கள், கருவூன சீதுகறப இ பிரிவிணருக்கு 

விற்தறண ஜசய்ன் மூனமும், ஜளிொட்டு 

நிறுணங்களிடமிருந்து ஜதறும் கடன்கள், த்தி அசு நிறு 

ணங்களுக்கு அளித் கடன்கள் மூனொண சூல் ஆகிற 

மூனண ருொய் ணப்தடுகிநது. 

இ ருொய்கள் : 

அசின் முலீடுகளுக்குக் கிறடக்கும் ட்டி ற்றும் ஈவுத் ஜொறக, 

வசறகளுக்கொக சூலிக்கப்தடும் கட்டங்கள் ற்றும் இ 
றககளில் அசுக் குக் கிறடக்கும் ருொய் இ 

ருொய்கபொகும். 

ருொயிண ஜசனவு 
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சொொொக அசுத் துறநகறபயும் தல்வறு வசறகறபயும் 
அசின் கடன் றப்பு மூனொண ட்டி விகிங்கறப 

நிர்கிப்தற்கு இந் றகயில் ஜசனவுகள் ஜசய்ப்தடுகின்நண. 

இறவ வறு றகயில் ஜசொல்ொணொல், அசு றகயில் 

ஜசொத்துக்கள் தும் உருொக்கப் தடொ ஜசனவுகள், ருொய் 

மூனொண ஜசனவுகள் ணப்தடுகிநது. அறணத்து ொநின 

அசுகளுக்கும் ங்கப்தடும் நிதி எதுக்கீடுகள், ற்றும் இ 

நிறுணங்களுக்கு அளிக்கப்தடும் எதுக்கீடுகளில் ருொய் 

மூனொண ஜசனவுகபொகும். இதில் சினறக ஜசொத்துக்கறப 

உருொக்குற் கும் இருக்கனொம். 

மூனண ஜசனவு: 

நினம், கட்டிடங்கள், இந்திங்கள், கருவிகள் ற்றும் தங்குகளில் 

ஜசய்ப்தடும் முலீடுகள் ஆகிற்றுக்கொகச் ஜசய்ப்தடும் 

ஜசனவுகள் மூனணச் ஜசனவுகள் ணப்தடுகிநது. வலும், ொநின 

அசுகள், யூனின் பிவசங்கள், ஜொழில் நிறுணங்கள், ககங்கள் 

ற்றும் இ நிறுணங்களுக்கு த்தி அசு ங்கும் கடன்கள் 
முன் த உவி ஆகிற இந் றகயில் அடங்கும் 

இந்திொவில் ரி விதிப்பு  

இந்திொவில் மூன்று விங்களில் ரிகள் விதிக்கப்தடுகின்நண. 

த்தி அசு, ொநின அசுகள் ற்றும் உள்ஆட்சி அறப்புகள் 

ரிகறப விதிக்கின்நண. த்தி அசு ருொணம் (விசொ ரு 

ொணம் வி), சுங்கம் ற்றும் கனொல் தீர்றகள் ற்றும் வசற ரி 

ஆகிற்றந விதிக்கிநது. ொநின அசு ொட் (VAT), ொநின 

க்றமஸ் தீர்ற, முத்திறத்ொள் தீர்ற, நினரி ஆகிற்றந 

விதிக்கின்நண. உள்பொட்சி அறப்புகள் ஜசொத்துரி,  நுறவு ரி, 

குடிநீர் ற்றும் டிகொல் ொரி ரிகள் ஆகிநற்றந விதிக்கின்நண. 
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தட்ஜெட்டின் முக்கித்த்தும் 

நிதிநிறன அறிக்றக எரு ொட்டினுறட நிதியிலின் ன்றற 

எவ்ஜொரு ஆண்டும் திஜொலிக்கும் எரு கருவிொகும். 

ஜதொருளில் அறிஞர் வில்ட7 விஸ்கி "நிதியிலின் அசில்" ன்ந 

நூலில் (The politics of the budgetary process by Aaron Wilda vsky, 

1964) "எரு ஆண்டின் நிதி நிறன அறிக்றகயினுறட அப றயும் 

கூறுகறபயும் மிகப் ஜதரி அபவில் உறுதி ஜசய்யும் கொணி, 

அற்கு முந்ற ஆண் டின் நிதிநிறன அறிக்றகவஆகும்" (The 

largest determining factor of the size and content of this year's budget is 

last year's budget) ன்று துல்லிொகக் கணித்துள்பொர். நிதிநிறன 

அறிக்றககள் கொனமும், ஜதொருபொொச் சூழ்நிறன களும் ங்கி 

தொடத்ற ற்று தல்வறு ொற்நங்களுக்கு உட்தட்டு ந்துள்பண. 

18ஆம் நூற்நொண்டின் நிதி நிறன அறிக்றக ன்தது ருொய் 

ஜசனவு இணங்களில் ஆண்டு அறிவிப்தொக ட்டும் இருந் நிறன 

ொறி, கொனப்வதொக்கில் எரு ொட்டினுறட பத்றப் ஜதருக்கு 

ற்கும், ஜதொருபொொ முன்வணற்நத்ற ஊக்குவிப்தற்கும், 

ற்நத்ொழ்வுகறப அகற்றுற் கும், ரிவிதிப்பில் சத்து 

ஜறிறக் கறடபிடிப்தற்கும் உரி தடிொண பர்ச்சிறப் 

ஜதற்று ருகிநது. 

21ஆம் நூற்நொண்டில் ல்னொ ப்பு க்களும் திர்தொர்க்கும் எரு 

ஆண்டு நிதி அறிக்றகொக, எரு அசில் ஜதொருபொொ 

அறப்தொக னர்ந்துள்பது. ொடுகளின் ன்றகளுக்கு ற்த நிதி 

நிறன அறிக்றககள் உருொககப் தடுகின்நண. 1950இல் 

இந்திொவில் ந்ொண்டுத் திட்டங்கறப றட முறநப்தடுத்த் 

ஜொடங்கி பிநகு, திட்டக்குழுொல் திர்ப்தொர்க்கப்தடும் 

இனக்குகறப ட்டுற்குத் துற ஜசய்யும் நிதியில் 

ஜதொருபொொ ஆொக நிதிநிறன அறிக்றக திகழ்ந்து. 
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உனகொக்கல், னிொர் ொக்கல், ொொபொக்கல் 

ஜகொள்றககறபக் கறடபிடிக்கும் இக்கொனக்கட்டத்திலும் நிதிநிறன 

அறிக்றகயின் ன்றகள் ொறி ந்ொலும், ஆற்ந வண்டி க்கள் 

னம் சொர்ந் ஜதொறுப்புகள் ஜதருகி ருகின்நண. 

நிதியில் ஜதொருபொொத்திலும், ஜதொருபொொத் திட்டங்கறப 

றடமுறநப்தடுத்து திலும் டுண் அசும், ொநின அசுகளும் 

ச தங்கிறண கிக் கின்நண. கூட்டொட்சி இறனப் பின்தற்றுகின்ந, 

ஜதரும் க்கபொட்சி அறப்தொக விபங்குகிந இந்திொவில் ஜதொது 

நிதியிறனச் சிநப்புந ழிடத்துதிலும், க்கள் னத் 

திட்டங்கறப நிறந வற்றுதிலும் டுண் அசுக்கும், ொநின 

அசுகளுக்கும் உரிறகளும், கடறகளும் சரிச அபவில் 

உள்பண  

 ன் தட்ஜெட் ொக்கல் முன் கூட்டி ஜசய்ப்தட்டது? 

92 ஆண்டுகொனம் பின்தற்நப்தட்டு ந் றடமுறநகள் இன் 

மூனம் ொற்நப்தட்டுள்பண. முனொொக யில்வ தட்ஜெட்டும், 

ஜதொது தட்ஜெட்டும் என்நொக இறக் கப்தட்டுள்பண. திட்டச் 

ஜசனவு ற்றும் திட்டம் சொொ ஜசனவு ன்ந இண்டுவி 

அறிவிப்புகள் என்நொக் கப்தட்டுள்பண. அவவதொன தட்ஜெட் 

ொக்கல் ஜசய்தும் முன் கூட்டிவ டத்ப்தடுகிநது. இன் மூனம் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் கொனத்தி லிருந்து பின்தற்நப்தட்டு ந் பு 

களில் மூன்றில் ொற்நம் ஜசய்ப் தட்டுள்பது குறிப்பிடத்க்கது. 

பிப்ரி ொம் தட்ஜெட் ொக்கல் ஜசய்ன் மூனம் தட்ஜெட் 

ஜொடர்தொண விொம் டத்ப்தட்டு நிதி எதுக்கீடு ஜசய் முடியும். 

இணொல் நிதி ஆண்டு ஜொடங்கும் ப்ல் ொம் அந்ந் 

திட்டங்களுக்கு உரி நிதிறப் தன்தடுத் முடியும். இற்கு 
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சதிொக பிப்ரி 1-ம் வதி தட்ஜெட்றட ொக்கல் ஜசய் முடிவு 

ஜசய்துள்பொக த்தி அசு ஜரிவித்துள்பது. 

தட்ஜெட் ொக்கல் ஜசய்வுடன் அன் மீொண விொம் டத்ப் 

தட்டு, ஜசனவு அனுதி வகொரிக்றக ொக்ஜகடுப்பு (Vote on Account) 

டத்ப்தட வண்டும். பிப்ரி ொ இறுதியில் ொக்கல் 

ஜசய்ப்தடுொல் திட்டங்களுக்கொண நிதி எதுக் கீடு வ ொம் 
ற ஜசல்ொல் தட்ஜெட் ொக்கல் ஜசய்ற முன்கூட்டிவ 

நிறநவற்நப் வதொ ொக அசு அறிவித்து ந்து. 

யில்வ தட்ஜெட்டின் னொறு 

தருத்திற ற்றுதி ஜசய்ற்கும் வதொர்க் கொனங்களில் 
ஆயுங்கறப இடம் ொற்றுற்கும்ொன் இந்திொவில் யில் 

வசறற பிரிட்டிொர் ஜொடங்கிணர். அன் பிநகு தணிகள் 

ொகணொக ொநத்ஜொடங்கி பிநகு ல்ன பர்ச்சிற யில்வ 

துறந கண்டது. பிரிட்டிஷ் யில்வ ஜதொருபொொ அறிஞர் 

வில்லிம் அக்ஜொர்த் அடங்கி கமிட்டி ஜதொது 
தட்ஜெட்டிலிருந்து யில்வ துறநற ட்டும் பிரித்து னிொண 

தட்ஜெட்டொக அறிவிக்க வண்டும் ன்று 1920ம் ஆண்டு 

தரிந்துறத்து. அன்தடி 1924-ம் ஆண்டு முல் ஜதொது 

தட்ஜெட்டிலிருந்து யில்வ தட்ஜெட் னிொக பிரிக்கப்தட்டது. 

சுந்தித்துக்கு பிநகும் இந் றடமுறந ஜொடர்ந்து 

கறடபிடிக்கப்தட்டு ந்து. ற்வதொது மீண்டும் ஜதொது 

தட்ஜெட்டுடன் இறக்கப்தட்டுள்பது. 

ன் னி தட்ஜெட்? 

1924-ல் முல் யில்வ தட்ஜெட் ொக்கல் ஜசய்ப்தட்டவதொது பிந 

துறநகளின் ஜசனவுகறபவிட யில்வ துறநக்கு அதிகம் 

ஜசனொணொல் அன் வு - ஜசனவுக் கக்குகறபத் 
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னிொகவும் ஜளிப்தறடொகவும் கொட்ட வண்டி அசிம் 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிொபர்களுக்கு இருந்து.  

ற்வதொற நிறன 

இந்தி ஜதொதுத்துறந நிறுணங்களில் மிகப் ஜதரிது இந்தி 

யில்வ. 13 னட்சம் தணிொபர்களுக்கும் 11 னட்சம் 

ஏய்வூதிொர்களும் யில்வ துறநயின் கீழ் ஊதிம் 

ஜதறுகின்நணர். யில்வயின் ஜொத் ருொணத்தில் 65 சவீம் 

சக்கு வதொக்குத்து மூனொகவும் 25 சவீம் தணிகள் 

வதொக்குத்து மூனொகவும் ருகிநது. கடந் சின ருடங்கவபொடு 

எப்பிடும் வதொது யில்வயின் ருொய் குறநந்து ஜகொண்வட 

ருகிநது ொநொக ஜசனவு அதிகரித்துள்பது. கடந் ருட 

தட்ஜெட்டில் உத்வசித்ற விட 5 சவீம் சக்கு வதொக்குத்து 

ருொய் குறநந்துள்பது. தணிகள் சலுறக, ஜதொருபொொ 

றகயில் னொதம் இல்னொ யில்வ திட்டங்கள் ண இற்றிவனவ 

30,000 வகொடி இப்பு ற்தடுகிநது. தணிகள் கட்டம் சின 

ருடங்கபொக உர்த்ப்தடவில்றன. ஷ்டத்தில் இங்கிணொலும் 

ஜதொதுக்கள் அதிருப்திற சந்திக்க த்தி அசு விரும்தவில்றன. 

இறப்பிற்கொண கொங்கள் 

ஆங்கிவனர்கள் ஆட்சியில் யில்வ தட்ஜெட்றட னிொக 

பிரித்ற்கு கொம் இருந்து. அப்வதொற ஜதொது தட்ஜெட்டில் 

ஜொத் ஜொறகயில் 85 சவீம் யில்வயின் தங்கு இருந்து. 

ஜணனில் ஆங்கிவனர்கள் ற்ந பர்ச்சிப் தணிகளில் அதிக 

கணம் ஜசலுத்வில்றன. ஆணொல் கடந் ருட ஜதொது 

தட்ஜெட்டில் 10 சவீத்திற்கு குறநொகவ யில்வயின் தங்கு 

உள்பது. 

கடந் ருடம் ொக்கல் ஜசய்ப்தட்ட ஜதொது தட்ஜெட்டில் 

தொதுகொப்புத் துறநக்கு 2.58 னட்சம் வகொடி ரூதொய் எதுக்கப்தட்டது. 
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நிதிறச்சர் தட்ஜெட் உறற ொசிக்கும் வதொது இந் 

ஜொறகற சொொொக ஜசொல்லிவிடுொர். னிொக ொக்கல் 

ஜசய்ப்தட்ட யில்வதுறந தட்ஜெட்டின் ஜொத் திப்வத ரூ.1.2 

னட்சம் வகொடி ட்டுவ. 

ஆங்கிவனர் ஆட்சியின்வதொது, யில்வ துறநயின் தங்கு 

தணிகள் வதொக்குத்தில் 90 சவீொகவும் சக்கு 

வதொக்குத்தில் 75 சவீொகவும் இருந்து. ஜொழில்நுட்த 

பர்ச்சிொல் தல்வறு ொற்நங்கள் ற்தட்டுள்ப இந்க் கொனத்தில், 

யில்வ துறநயின் தங்கு தணிகள் வதொக்குத்தில் 20 

சவீொகவும் சக்கு வதொக்குத்தில் 40 சவீொகவும் 

குறநந்துவிட்டது. 

ஜதரும்தொலும் யில்வ அறச் சர்கள் னிொக தட்ஜெட் 
அறிவிக்கும் ஜதொழுது அர்கபது ஜொகுதிக்வக தல்வறு 
திட்டங்கறபயும் புதி யில்கறபயும் அறிவித்து விடுகிநொர்கள் 

ன்ந குற்நச்சொட்டும் உள்பது. இந்தி அபவில் தொர்க்கொல் எரு 

குறிப்பிட்ட தகுதிற றப்தடுத்துொல் யில்வ துறநயின் 

பர்ச்சி தனொணொக இல்றன. 

இறப்பின் தன்கள் 

யில்வ துறநற இன்னும் வம்தடுத் வண்டியுள்பது. 

சுந்தித்துக்குப் பிநகு ஜறும் 12,000 கிவனொ மீட்டருக்கு ட்டுவ 

இருப்புப் தொற வதொடப்தட்டுள்பது. சுந்தித்துக்கு முன்ணர் 53,000 

கிவனொ மீட்டர் இருப்புப் தொற இருந்து குறிப்பிடத்க்கது. 

உள்கட்டறப்பு ரீதிொக யில்வ துறநயின் பர்ச்சி மிகக் 

குறநொக உள்பது. இற வம்தடுத்துற்கு அதிக முலீடுகள் 

வறப்தடுகிநது. யில்வ தட்ஜெட் மூனம் யில்வ 

திட்டங்களுக்கு வதொதுொண நிதிற எதுக்கீடு ஜசய்தில் சிம் 
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உள்பொக விவக் வப்ொய் குழு கூறியுள்பது. ற்வதொது 

இறக்கப்தடுன் மூனம் இந் சித்றக் குறநக்கனொம். 

வலும் யில்வ திட்டங்களுக்கு த்தி அசிடமிருந்து ஜதறும் 
ஜொறகக்கு டிவிஜடண்டொக யில்வதுறந த்தி அசுக்கு 

ங்கி ருகிநது. இணொல் ந்ஜொரு சொகொண விறபவுகளும் 

இல்றன. ொநொக திர் விறபவுகறபத்ொன் ற்தடுத்துகிநது. 

ற்வதொது த்தி அசு 5 சவீ டிவிஜடண்றட ங்கத் 

வறயில்றன ண கூறியிருக்கிநது. இணொல் யில்வத் 

துறநக்கு 9,700 வகொடி ரூதொய் மிச்சம். இன் மூனம் தன 

உள்கட்டறப்புத் திட்டங்கறப ஜசய்முடியும். 

சுொசித் கல்கள் 

 1946 ஜசப்டம்தர் 2-ம் வதியிலிருந்து இதுற சுந்தி 

இந்திொவில் யில்வ தட்ஜெட் ொக்கல் ஜசய் 43-து 

அறச்சர் சுவஷ் பிபு. 

 அதிக முறந யில்வ தட்ஜெட் ொக்கல் ஜசய்ர் ன்ந 

ஜதருற கொங்கிஸின் ெகஜீன் ொம் சம் உள்பது. 1956 

முல் 1962 ற 6 முறந யில்வ தட்ஜெட் ொக்கல் 

ஜசய்துள்பொர். 

 னொல் தகதூர் சொஸ்திரி, சி.வக. ெொதர் ஜரீப், னொலுபிசொத் 

ொவ் ஆகிவொர் னொ 5 முறநயும், ன். வகொதொனசொமி 

அய்ங்கொர், ஸ்.வக. தொட்டீல், நிதிஷ் கொர் ஆகிவொர் னொ 4 

முறநயும் சர்ப்பித்துள்பணர். 

 இந்திொவில் முன்முலில் ஜகொல்கத்ொவில்ொன் ஜட்வொ 

யில் திட்டம் ஜகொண்டு ப்தட்டது. 1984-ம் ஆண்டு முல் 

ஜகொல்கத்ொ ஜட்வொ யில் ஜசல்தடத் ஜொடங்கிது. அன் 
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பிநகு ஜடல்லி ஜட்வொ யில் திட்டம் 1998ம் ஆண்டு 

ஜகொண்டுப்தட்டது. 

 நிதி ஆவொக் உறுப்பிணர் பிவதக் வப்ொய் குழு அளித் 

தரிந்துறயின்தடி இந் முடிவு டுக்கப்தட்டுள்பது. 

தட்ஜெட் ன் ஆண்டுவொறும் வதொடவண்டும்? 

ொட்டின் தொதுகொப்பு, உள்ொட்டுக்குள்வப சட்டம் எழுங்கு, ொட்டின் 

ஜதொருபொொ பர்ச்சி, க்களின் கல்வி ற்றும் ஆவொக்கிம் 

வதொன்ந சமூகத்தின் வறகறப நிறநவற்றுது ன்னும் தன 

முறணகளில் ஜசல்தடுகிநது. இற்றந ல்னொம் ஜசய்ற்கு 

அசொங்கத்துக்கு ொபொண தம் வறப்தடுகிநது. 

ஜளிொடுகளுடணொண ஜகொடுக்கல் ொங்கல்களில் உள்ொட்டு 

தொண ரூதொய் வொட்டுகள் தன்தடொது. ஜளிொட்டுப் தம் 

ணப்தடுகிந அந்நிச் ஜசனொணியும் வறொக இருக்கிநது. 

த்தி அசு ணக்குத் வறொண தத்ற க்களின் மீது 

விதிக்கப்தடும் தன விொண ரிகள், கட்டங்கள், அசு 

நிறுணங்களின் ருொணம், உள்ொட்டிலும் ஜளிொடுகளிடமும் 

கடன்கள் ொங்குல் ன்ந முறநகளில் வசகரிக்கிநது. 

எரு ொட்டில் பங்கள் வ்பவுொன் இருந்ொலும் அற ல்னொம் 

எரு ம்புக்குட்தட்டறொன் ன்தது முல் கொம். ொட்டின் 

பங்கறபச் ஜசனழித்துக்ஜகொண்வட இருந்ொல் அற ன்வநொ 

எருொளில் தீர்ந்துவதொக வண்டிறொன். அப்தடி 

டந்துஜகொள்கிந ொடுகள் ஜதொறுப்பில்னொ அசுகபொகத்ொன் 

இருக்க முடியும். 

இண்டொொக, எரு அசொங்கம் ப்தடித் ணக்கொண 

நிதிொொங்கறப தன்தடுத்துகிநது ன்ததும் ப்தடிச் 
ஜசனழிக்கிநது ன்ததும் எரு ொட்டின் ஜதொருபொொத்றயும் 
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க்கறபயும் இறுதியில் அந் ொட்றடயும் தொதிக்கும். ணவ 

க்கபொல் வர்ந்ஜடுக்கப்தடும் அசு, எவ்ஜொரு ருடமும் 

க்களிடம் ஜளிப்தறடொகத் ணது வு ஜசனவுகறபக் 

கொண்பிக்க வண்டும். இந் இண்டும் ொர்மிகரீதிொண 

கொங்கள். இந்திொவுக்கு மூன்நொகொக எரு கொமும் 

இருக்கிநது. இந்தி அசில் சொசணம் இப்தடிப் தட்ஜெட் 

வதொடுற எரு கட்டொக் கடறொக நிர்யித்துள்பது. 

அசில் கடற 

இந்திொ எரு ொடொளுன்ந ெணொக ொடு. து 

ொடொளுன்நத்ற எரு அசில் சொசணம் ழிடத்துகிநது. அந் 

அசில் சொசணம் த்தி அசொங்கத்துக்குப் தன கடறகறப  

நிர்யித்துள்பது. 

க்களிடம் ொக்குகறபப் ஜதற்று ஆட்சிக்கு ரும் அசொங்கம் 
ணது வு ஜசனவுகறபயும் ொட்டின் பங்கறப ப்தடிக் 
றகொபப் வதொகிவநொம் ன்தறயும் ொடொளுன்நத்துக்குத் 
ஜரிப்தடுத்தி அனுதி ஜதற்வந ஜசல்தட வண்டும் ன்தறக் 

கட்டொக் கடறொக அது நிர்யித்துள்பது. அணொல்ொன் 

த்தி அசு எவ்ஜொரு ருடமும் ணது தட்ஜெட்றட 

ொடொளுன்நம் முன்தொகச் சர்ப்பிக்கிநது. 

அசில் சொசணத்தில் 112, 265, 266 னும் ண்கறபக்ஜகொண்ட 

சட்டக்கூறுகள் ொடொளுன்நம் ற்றும் சட்டசறதகளின் அனுதி 
ஜதநொல் த்தி அசு ற்றும் ொநின அசுகளின் வு ஜசனவுகள் 

டக்கக்கூடொது ன்தற்கொண கடறகறப நிர்யித்துள்பண. 

 

 

 

எரு ஆச்சரிொண கல், இந்தி அசில் சட்டத்தில் தட்ஜெட் 
ன்ந ஜசொல்வன கிறடொது. அசின் ஆண்டு நிதி அறிக்றக ன்ந 
தவ உள்பது. இற்கு அசின் ஆண்டு வு - ஜசனவுக் கக்கு 
ன்று அர்த்ம். அணொல்ொன் ஜதொதுொக, இறண தட்ஜெட் ன்று 
அறக்கிவநொம். அசில் சட்டப் பிரிவு 112ன்தடி, அசு எவ்ஜொரு 
ஆண்டும் ஆண்டு நிதி அறிக்றகற ொடொளுன்நம் (அ) 
சட்டன்நத்தில் ொக்கல் ஜசய் வண்டும். இவ்ொறு ஆண்டு 
நிதிநிறன அறிக்றகறத் ொக்கல் ஜசய் 
குடிசுத்றனர்/ஆளுரின் எப்புறனப் ஜதந வண்டும் 
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அசின் மூன்று றகொண கக்குகள்  

1. எருங்கிறக்கப்தட்ட நிதி 

2. வறக்வகற்த ஜசனவிடப் தடும் நிதி 

3 ஜதொதுக்கக்கு 

எருங்கிறக்கப்தட்ட நிதி :Consolidated Fund of India( சத்து 266) 

எருங்கிறக்கப்தட்ட நிதியிலிருந்து ங்கப்தட்ட கடன் மூனம் 

சூலிக்கப்தட்ட ருொய், கடன், அறணத்து றகயிலும் 

சூலிக்கப்தட்ட ருொய் இதினடங்கும். அறணத்து "றகொண 

அசு ஜசனவுகளும் இதிலிருந்வ ஜசய்ப்தடும். ொடொளு ன்நத்தின் 

அனுதிறப் ஜதநொல் இதிலிருந்து நிதிற டுக்க முடிொது.  

அச வறக்வகற்ததடும் நிதி : Contingency Fund of India ( சத்து 

267) 

ொடொளுன்நத்தில் அனுதி ஜதறுற்குமுன் திடீஜண ற்தடும் 
நிதி எதுக்கீடுகள் அல்னது ஜசனவிணங்கள் ஈடுகட்ட குடிசுத் 
றனரின் அனுதி யுடன் இந் நிதியிலிருந்து தம் ஜதந 

முடியும். ற்வதொது, ரூ. 500 வகொடி ற இது வதொன்ந ஜசனவுகறப 

ஈடுகட்ட ொடொளு ன்நம் அனுதி அளித்துள்பது. 

ஜதொதுக் கக்கு :Puplic Accounts  சத்து 266 

சொொ றகயினொண ருொய் ற்றும் ஜசனவிணங்கள் 

எருங்கிறக்கப்தட்ட நிதி சொர்ந்ற, இ சின அசுக் கக்கில் 

உள்ப ரி ொற்நங்கள், ஆகிற்றுக்கு அசு ங்கிகள் வதொல் 

ஜசல் தட்டு நிதிக் கக்றக நிர்கிக்கிநது. உொொக ன 
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நிதிகள், சிறுவசமிப்பு கக்குகள், இ றப்புத் ஜொறககள் வதொன் 

நற இந் றகறச் சொர்ந் றொகும். இந் றகயில் 

ஜதநப்தடும் ஜொறக ஜதொதுக் கக்கில் தொதுகொப்தொக றக்கப் 

தடும். ஜதொதுொக, இந் ஜொறக அசுக்குச் ஜசொந்ொணல்ன. 

ப்வதொொது இத்ஜொறக திருப்பிளிக்கப்தட வண்டி ொகும். 

இற்கு ொடொளுன்நத்தின் எப்புல் வறயில்றன 

த்தி அசு ொக்கல் ஜசய்யும் தட்ஜெட்டில் 3 றகயுண்டு. வும், 

ஜசனவும் சொக இருந்ொல் அது சநிறன தட்ஜெட், ஜசனறவிட 

வு அதிகம் இருந்ொல் அது உதரி தட்ஜெட், ற விட ஜசனவு 

அதிகம் இருந்ொல் தற்நொக்குறந தட்ஜெட்.  

ஜசல்திநன் வு ஜசனவுத் திட்டம் (Performance Budgeting) 

எதுக்கீட்டு ழி முறநொணது தன ொடுகளில், தற ஜசனவிண 

திட்ட முறநயிலிருந்து ொறுதட்டு புதி உத்திகபொகி - ஜசய்திநன் 

நிதி நிறன அறிக்றக, கொரித்திட்டம் ற்றும் பூஜ்ஜி நிதிநிறன 

அறிக்றக (Zero based budget) வதொன்நற றகொபப்தடுகின்நண. 

ஜசல்திநன் வு ஜசனவுத் திட்டொணது அசொங்கத்தின் ஜதொது 

ஜசனவிணங்கறபச் சொர்ந், தணிகள், கொரிங்கள், 

ஜசல்டிங்கள், டடிக்றககள், திட்டங்கள் ஆகிற்றந 

உள்படக்கும் இத்திட்டொணது அசு வற்ஜகொள்ளும் 

அடிப்தறடொண அசின் ஜசனவிணங்கறப பிதிதலிக்கிநது. 

பூஜ்ஜி வு - ஜசனவுத்திட்டம் (Zero Based Budget) 

பூஜ்ஜி - நிதிநிறன அறிக்றக ன்தது எரு புதி உத்திறக் 

ஜகொண்ட வு ஜசனவுத்திட்டொகும். இதில் எவ்ஜொரு ஆண்டும், 

எரு புதி ஆண்டொக ற்றுக் ஜகொள்பப்தடுகிநது. கடந் சின 

நிகழ்வுகறபக் கக்கில் டுத்துக் ஜகொள்தில்றன. இத்திட்டம் 
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பூஜ்ஜித்ற அடிப்தறடொகக் ஜகொண்டு, முழுறொணொகவும், 

புதிொணொகவும் டுத்துக்ஜகொள்பப்தடுகிநது.  

ஜட்டுத்தீர்ொணங்கள்  

ஜட்டுத்தீர்ொணங்கள் க்கபறக்கு ஜகொடுக்கப்தட்டுள்ப எரு 
கருவிொகும் அொது அர்சின் ொனிங்கள் மீது திர்ப்பிறண ததிவு 

ஜசய்ற்கு, ஜட்டுத்தீர்ொணங்கள் க்கபறயில் 

நிறநவற்நப்தட்டொல் அசு தவி வினக வண்டும். இந் 

தீர்ொணங்கள் மூன்று றகப்தடும். 

ஜகொள்றக ஜட்டுத்தீர்ொணம் 

ஜகொள்றக ஜட்டுத்தீர்ொணம் ன்தது அசொங்கம் ஜகொண்டு  

ருகிந திட்டங்கறப ஜகொள்றக அடிப்தறடயில் திர்ப்தது ஆகும். 

அொது 1 ரூதொய் அபவில் குறநக்கவண்டும் ணக்ஜகொண்டு  

ருது. 

ஜதொருபொொ ஜட்டுத்தீர்ொணம் 

இதில் அசொங்கம் ஜகொண்டு ருற எரு குறிப்பிட்ட 
ஜொறகற அப்தடிவ ற்கொல் எரு குறிப்பிட்ட ஜொறகற 
குறநப்தது 

அறடொப ஜட்டுத்தீர்ொணம்  

அறடொப ஜட்டுத்தீர்ொணம் ன்தது அசின் மீதி இருக்கும் 

ஜறுப்றத கொம் கொட்டி 100 ரூறதற அடிப்தறடொக றத்து 

குறநக்கவண்டும் ன்தொகும். 

த்தி ற்றும் ொநின அசுகளின் ரிகள் 

இந்திொவின் நிதியில் அறப்தொணது, கூட்டொட்சி அறப்தொகும். 

இந்தி அசில் அறப்புச் சட்டத்தின்தடி இந்திொவில் த்தி, 

ொநின அசுகளுக்குத் னித்னிொக ரிகள் விதித்து சூலிக்கும் 
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உரிறகள் ங்கப்தட்டுள்பண. இம்ொதிரிொண பிரிவிறணகளின் 

மூனம் த்தி, ொநின அசுகளுக்கிறடவ நிதி நிர்ொகத்தில் 

ந்வி பிச்சறணகளும் ற்தடொது. 

த்தி அசு விதிக்கும் ரிகள் 

த்தி அசுக்குக் கீழ்க்கொணும் இரு முறநகளில் ருொணம் 

கிறடக்கிநது. 

(1) ரி சொர்ந் ருொணம் 

(2) ரி சொொ ருொணம் 

ரி சொர்ந் ருொணம் 

1) வபொண்ற ருொணம் விர்த்து பிந ருொணங்களின் 
மீொண ரிகள் 

2) நிறுணங்களின் மீொண ரிகள் 

3) ஜசனவீணங்கள் மீொண ரிகள் 

4) ஜசொத்துக்கள் மீொண ரிகள் 

5) அன்தளிப்பு ரிகள் 

6) ஜசல் ரிகள் 

7) மூனணத்தின் மீொண ரிகள் 

8) ஆத்தீர்ற ரிகள் 

9) சுங்கத்தீர்வுகள் (ற்றுதி, ற்றும் இநக்குதி ரிகள்) 

த்தி அசின் ரிசொொ ருொய்கள் 

1) நிதிசொர் தணிகள் 

2) ட்டி ருொய்கள் 

3)  இனொத தங்குகள் 

4) ஜதொதுப் தன், தணிகள் 

5) சமூக, சமுொப் தன் தணிகள் 
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6) ஜதொருபொொ தன் தணிகள் ொநின அசொல் விதிக்கப்தடும் 
ரிகள் 

இந்தி அசில் அறப்பு சட்டப்தடி ொநின அசுகள் 

ரிவிதிப்பின் மூனம் ருொணம் ஜதறும் அதிகொம் ஜதற்றுள்பண. 

ஆணொல் யூனின் பிவசங்களுக்கு வடிொண நிதியுவிற 

த்தி அசொங்கவ அளித்து உவும். 

ொநின அசின் மூனம் விதிக்கப்தடும் ரிகள் 

1) நின ருொய் (ரி, தீர்ற சூலிப்பு உட்தட) 

2) விற்தறண ற்றும் ஜசய்தித்ொள் வி ற்ந ஜதொருள்கள் 
மீொண ரிகள் 

3) வபொண்ற ருொய் ற்றும் நினம் ஆகிற்றின் மீது 
விதிக்கப்தடும் ரிகள் 

4)  நினம், றணகள், கட்டிடங்கள் மீது விதிக்கப்தடும் ரிகள். 

5) வபொண்ற நினம் சொர்தொண வபொண் தண்றரிகப 

6)  துறககள் மீது விதிக்கப்தடும் ஆத்தீர்றகள் 

7) எரு ொநினத்திலிருந்து, பிரிஜொரு ொநினத்திற்குப் 

தண்டங்கறபக் ஜகொண்டுரும் வதொது விதிக்கப்தடும் 

ரிகள். 

8)  கனிப் ஜதொருள்களின் உரிங்கள் மீது விதிக்கப்தடும் 

ரிகள். 

9) மின்சொ நுகர்வு, விற்தறண மீொண ரிகள். 

10) வினங்குகள், தடகுகள், ொகணங்கள் மீது விதிக்கப்தடும் 

ரிகள். 

11) இருப்புப்தொற, உள்ொட்டு நீர்ழி ஆகிற்றில் 

ஜகொண்டுச் ஜசல்லும் சக்குகள், தணிகளின் மீது 

விதிக்கப்தடும் ரிகள். 
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12) முத்திறத்ொள் ரிகள், நீதின்ந கட்டம், ற்றும் 

ததிவுக் கட்டங்கள் 

13) ஜதொழுதுவதொக்கின் மீது விதிக்கப்தடும் ரிகள். 

14) விபம்தங்கள், ஜசய்தித்ொள் விர்த்து பிந விபம்தங்கள் 

மீொண ரிகள். 

15) ஜொழில்கள், ர்த்கம், வறனகள் மீொண ரிகள் 

16) நீர்ப்தொசணம் ற்றும் கொடுகள் மூனம் கிறடக்கும் 

ரிருொணங்கள். 

17) த்தி அசின் ொனிங்கள் மீொணரிகள் 

18) பிந ருொணங்கள், அொது ததிவுக்கட்டம், 

ருொண ரியில் எரு தகுதி,சுங்க ரிகள் ற்றும் கடன் 

மீொண ரிகள். 

 


